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AVAT-PROPOS

Ce dictionnaire français-kirghiz exprime la volonté des responsables de deux institutions, l’Ambassade de
France au Kirghizstan, et l’Institut français d’études sur l’Asie centrale, IFÉAC, qui, en qualité d’unique
centre de recherche sur l’Asie centrale, a déjà mené à bien plusieurs projets similaires œuvrant au
rapprochement des cultures française et centrasiatiques.
Dès le printemps 2007, en partenariat avec le service culturel de l’Ambassade de France à Bichkek, nous
avons constitué une petite équipe de spécialistes, sans la détermination desquels ce dictionnaire n’aurait pu
voir le jour. Le présent ouvrage est le fruit de ce travail collectif qui a nécessité trois années d’efforts
conjoints. Nous sommes convaincus que cet usuel rendra d’éminents services aussi bien aux francophones
qui de par le monde s’initient à cette langue appartenant à la grande famille des langues turques, qu’aux
Kirghizs qui souhaitent se familiariser avec la langue de Molière.
Nous saluons la patience, la rigueur et la minutie, dont nos collègues kirghizs enseignants à l’Université
nationale kirghize Joussoupe Balassaguine ont fait preuve, pour mener à bien cette entreprise de synthèse
linguistique, sans oublier l’engagement à leurs côtés du personnel de l’IFÉAC qui s’est impliqué dans le
projet dès son lancement.
Dans l’esprit, ce dictionnaire, conçu comme un outil de travail à caractère pédagogique, accorde une large
place à des registres de langue qui ne figurent pas souvent dans des ouvrages de cette nature. Les mots ne
sont familiers, vulgaires, ou grossiers que par l’usage qu’il en est fait. Au demeurant, les « gros mots » valent
bien les « grands mots » : le tout est de savoir les utiliser à bon escient. C’est la raison pour laquelle ils
figurent dans ces pages ainsi que certaines tournures argotiques ou d’autres expressions et locutions du
« parler-jeune » courant dans nos banlieues.
Par ailleurs, l’équilibre entre les différentes catégories de vocabulaire (scientifique, technique, courant)
n’a pas toujours été aisé à établir. Ce dictionnaire ne prétend pas à la perfection et à l’exhaustivité. Son
format d’environ 35 000 mots et expressions est loin d’être définitif, mais il permet d’accéder à un champ
lexical déjà important.
Les auteurs de ce dictionnaire, mais aussi le professeur Rémy Dor ont procédé à plusieurs relectures
scrupuleuses de l’ensemble du manuscrit. Toutefois, la direction de l’IFÉAC assume l’entière responsabilité
des erreurs et des imperfections qui subsisteraient dans cette édition et implore l’indulgence du lecteur quant
à ce qui ne constitue qu’une des étapes d’un projet en perpétuel chantier.
Avec ce dictionnaire, l’IFÉAC remplit sa mission de promotion et de diffusion de la recherche et du
savoir sur sa zone de compétence dont le Kirghizstan fait pleinement partie, en même temps qu’il fournit un
outil de dialogue et d’aide à la coopération à un nombre qu’il espère toujours plus croissant de chercheurs,
universitaires, étudiants et amateurs de nos riches cultures.

Bayram BALCI
Directeur de l’IFÉAC

КИРИШ СӨЗ
Бул французча-кыргызча сөздүк Франциянын Кыргызстандагы элчилигинин жана Борбордук
Азияны Изилдөө Боюнча Француз Институтунун (IFÉAC) каалоо-тилектерин билдирет. Буга чейин
Борбордук Азиядагы жалгыз илим изилдөө мекемеси катары, француз жана борбор азиялык
маданиятты салыштыруунун үстүндө иштөөдө, жогоруда аты аталган институт (IFÉAC) бир топ ушул
сөздүккө окшогон долбоорлорду ишке ашырган.
2007-жылдын жаз мезгилинен баштап биз Франциянын Бишкектеги элчилигинин маданият
бөлүмү менен бирдикте сөздүктү түзүү үчүн чакан жумушчу топту түздүк. Бул такшалган адистер
болбосо сөздүк жарыкка чыкмак эмес. Колуӊуздагы сөздүк үч жылдык талбас аракетти талап кылган,
биргелешкен үзүрлүү эмгектин натыйжасы. Биз бул сөздүктүн түрк тилдеринин чоӊ курамына кирген,
кыргыз тилин үйрөнгүсү келген, француз тилин эне тили катары колдонуучуларга жана Мольердин
тилин үйрөнгүсү келген кыргыздарга чоӊ жардамы тийерине толугу менен ишенебиз.
Эмгекти лингвистикалык жактан талдап иштеп чыгууда туруктуулукту, чечкиндүүлүктү,
тактыкты жана жоопкерчиликти көрсөтүшкөн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук
Университетинде иштеген кесиптештерибизге жана долбоордун алкагында жоокерчилик менен иш
алып барышкан IFÉAC тын кызматкерлерине тереӊ ыраазычылык билдиребиз.
Педагогикалык окуу куралы катары кабыл алынган бул сөздүк ушундай эле мүнөздөгү эмгектер өз
ичине камтыбаган тилдик өзгөчөлүктөргө басым жасайт. Оозеки кепте колдонулган сөздөр, одоно
сөздөр конкреттүү контекстин алкагында гана берилет. Эмгектеги кепте колдонулган сөздөрдү
кырдаалга жараша ыктуу колдонсо болот. Кол жазмада арготикалык айтылыштардын жана
жаштардын арасында кеӊири колдонулган сөздөрдүн пайдаланылышы да ушул себептен.
Ар кандай категориядагы сөздөрдүн (илимий, техникалык, оозеки тил) теӊ салмактуулугун
аныктоо оӊой эмес. Курамына 35 000 миӊ сөз жана айтылыштар камтыган бул эмгек сөздөрдүн
негизги, орчундуу бөлүгүн өзүнүн курамына киргизген менен аны толук кандуу бүткөн иш деп айтыш
али эртелик кылат.
Сөздүктүн авторлору жана профессор Реми Дор кол жазманы бир нече жолу кылдаттык менен
окуп чыгышты. Бирок IFÉAC кетирилген каталарды жана кемчиликтерди өз жоопкерчилигине алат
жана окурмандар аларды түшүнүү менен кабыл алышат деген үмүттөбүз.
Кыргызстан толук кандуу мүчөсү болгон аймакта иш алып баруу менен бирге бул сөздүктү
чыгарып IFÉAC аталган аймакта илимди, билимди өнүктүрүүдөгү жана жайылтуудагы милдетин
аткарды. Ошону менен катар, илим изилдөөчүлөрдү, студенттерди жана биздин бай
маданияттарыбызды сүйүүчүлөрдү, сүйлөшүүдө жана кызматташууда колдонулуучу курал менен
камсыз кылды.
Байрам Балжы
IFÉAC директору.

ITRODUCTIO AU DICTIOAIRE FRAÇAIS-KIRGHIZ
Fidèle à sa mission d’intermédiaire culturel entre la France et l’Asie centrale, l’Institut français d’études
sur l’Asie centrale met à la disposition du public un nouvel ouvrage usuel d’intérêt général : le dictionnaire
français-kirghiz. Ce travail s’ajoute à la série des dictionnaires déjà publiés par l’IFÉAC pour l’ouzbek et le
tadjik.
Le kirghiz est assurément l’une des plus anciennes langues turkes d’Asie centrale et l’une des plus
attachantes. Dès le IXe siècle de notre ère, du temps de la domination kirghize sur la steppe mongole, le
prince Boyla Qutlug Yaragan affirme fièrement : « Du pays des Uygurs, je suis parvenu à chasser les khans
Yaglaqar : je suis Kirghiz » (Uygur yerintä Yaglaqar xan ata kältim : Qïrqïz oglï män).
En plus de mille ans d’existence, la langue kirghize a bien sûr beaucoup évolué. On retiendra notamment
l’impact du mongol sur le champ lexical kirghiz. Bien après leur départ de Mongolie pour la steppe
sibérienne, les Kirghiz seront enrôlés dans les armées gengiskhanides et iront guerroyer jusqu’en Chine. Leur
langue est l’illustration de la symbiose altaïque.
L’aire linguistique kirghize s’inscrit dans un vaste quadrilatère approchant les mille kilomètres de côté
qui débord très largement le Kirghizstan proprement dit puisqu’il va de Jambul (Qazaqstan) au Nord-Ouest à
Karakoram (Inde) au Sud-Est, et de Aqsu (Chine) au Nord-Est à Fayzabad (Afghanistan) au Sud-Ouest.
La langue kirghize, après avoir été notée à date ancienne en caractères turks runiformes, est transcrite en
caractères arabes aux XVIIIe et XIXe siècles. L’intelligentsia kirghize s’efforcera de réformer cet alphabet au
début du XXe siècle (1920-26) pour en prolonger l’existence, mais il sera abandonné au profit du cyrillique,
après un bref intermède d’emploi de l’alphabet latin.
Sans entrer dans le détail d’une description de la langue kirghize (qu’on trouvera dans mon ouvrage :
Parlons kirghiz, Paris : L’Harmattan, 2004, 615 pp.), je voudrais insister sur l’originalité du traitement verbal
en kirghiz. Essentiellement modal dans son fonctionnement, le verbe kirghiz offre au linguiste la possibilité
d’étudier le fonctionnement tout à fait original d’une catégorie syntaxique majeure.
Pour une bonne compréhension du kirghiz, le lecteur francophone doit accepter une déconstruction
conceptuelle qui l’amène à renoncer à ses conceptions habituelles concernant le temps et l’espace. A
l’inverse, le lecteur kirgizophone devra faire un effort pour s’assimiler les catégories françaises de la
détermination.
Ce dictionnaire est là pour aider les uns et les autres. Il ne prétend pas égaler le dictionnaire kirghiz-russe
de Judakhin (K.K. Judakhin, Kirgizsko-russkij slovar’, Moskva 1965), ni non plus dépasser le remarquable
dictionnaire dialectologique de Zh. Mukambaev (Dialektologičeskij slovar’ kirgizskogo jazyka, Frunze,
1976). Son format intermédiaire : inférieur au volume des ouvrages que je viens de citer, mais supérieur aux
glossaires et lexiques existants pour le kirghiz, le rend particulièrement maniable, l’apprenant kirghiz du
français, l’apprenant français du kirghiz, peuvent l’avoir ainsi toujours avec eux. L’accent a été mis sur la
modernité. On a donc évité le lexique archaïque, peu usité, trop technique, au profit du vocabulaire qui rend
compte de l’état actuel de la société.
Dans cet exercice, toujours un peu risqué, des erreurs, lacunes, omissions sont à déplorer. nous réclamons
la bienveillance du lecteur à ce sujet : les auteurs ont fait de leur mieux pour permettre à des cultures
différentes de communiquer entre elles, renforçant ainsi les liens entre le Kirghizstan et la France.
Rémy DOR
Professeur des Universités à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
Président de la Section 15 (Langues et Civilisations Orientales) du Conseil National des Universités

АЛГЫ СӨЗ
Франция менен Борбордук Азиянын ортосунда маданий байланышты чыңдоо максатында,
Борбордук Азияны изилдөө боюнча Француз институту жалпыга кызыкчылыгы бар французча –
кыргызча сөздүктү сунуш кылат. Бул эмгек буга чейин жарык көргөн өзбек жана тажик
сөздүктөрүнүн катарын толуктайт.
Кыргыз тили Борбордук Азиядагы түрк тилдеринин эң байыркысы, бай жана эң кызыктуусу
экендигинде талаш жок. Биздин замандын IX кылымында кыргыздар монголдордун жеринде бийлик
жүргүзүп турган учурунда, Бойла Кутлук Яраган ханзаада сыймыктануу менен мындай деп айткан:
“Уйгурлардын жеринен мен Яглакар хандыгын чаап алдым: мен Кыргызмын” (Uygur yerintä Yaglaqar
xan ata kältim: Qїrqїz oglї män).
Албетте, миң жылдык тарыхында кыргыз тили көп өзгөрүүлөргө дуушар болду. Айрыкча монгол
тилинин кыргыз тилинин сөз байлыгына тийгизген таасирин унутпашыбыз керек. Монголиядан
Сибирдин талааларына кеткенден кийин, кыргыздар Чыңгыз хандын аскерлеринин катарына
кошулуп, Кытайга чейин согушуп барышкан. Кыргыз тили алтай тилдеринин биригишин чагылдырат.
Кыргыз тилинин таралуу аймагы миңдеген километрлерди багынтуу менен Кыргызстандан
баштап Жамбулга (Казакстан), Кара-Корумдун түштүк батышына (Индия), Ак-Суунун түштүк
чыгышына (Кытай), Фейзабаддын түндүк чыгышынан, түштүк батышына чейинки (Афганистан)
аралыкты өзүнө камтыйт.
Кыргыз тили түрк алфавитинен кийин XVIII-XIX кылымдарда араб алфавитине өткөн. XX
кылымдын башында кыргыз интеллигенциясы (1920-26) араб алфавитин сактап калыш үчүн кыргыз
тилинин алфавитин өзгөртүү аракетин кылып, бирок латын алфавитинин кыска мөөнөттөгү
колдонулушунан кийин кыргыз алфавити кириллицага алмаштырылган.
Кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүнө тереӊ басым жасап олтурбастан, (Бул тууралуу мен “Кыргызча
сүйлөшөлүк” деген эмгегимде кеңири токтолгонмун. Harmattan, 2004, 615 бет) мен кыргыз тилиндеги
этиштердин көп жактуулугун жана колдолунуш чөйрөсүнүн өзгөчөлүгүн баса белгилегим келет.
Анткени, кыргыз тилинде этиштер аткарган кызматы боюнча көп жактуу болгондуктан, лингвистерге
алардын эң жогорку синтаксистик категориясынын өзгөчөлүгүн изилдөөгө зор мүмкүнчүлүк берет.
Кыргыз тилин жакшы түшүнүш үчүн француз тилинде сүйлөгөн окурман өзүнүн адаттагы тилдик
түшүнүктөрүн четке кагышы керек, бул болсо, аны көнүмүш болуп калган мезгил жана мейкиндик
концепцияларынан баш тартууга алып келет. Тескерисинче, кыргыз тилинде сүйлөгөн окурман
француз тилиндеги аныктама категорияларды жакшы өздөштүрүш үчүн көп аракет жумшашы зарыл.
Бул сөздүк жогоруда сөз болгон эки тилде сүйлөгөн окурмандарга арналган. Албетте, бул
сөздүктү Х. Юдахиндин кыргызча-орусча сөздүгүнө же Ж.Муканбаевдин диалектологиялык
сөздүгүнө көлөмү боюнча тең келет дегенден алысмын, бирок кыргыз тили менен байланышкан
башка сөздүктөрдөн көлөмү боюнча чоӊ экендигиги күмөнсүз.
Анын орточо көлөмү аны пайдаланууга ыӊгайлуу шарт түзөт, кыргыз жана француз тилин
үйрөнүүчүлөр сөздүктү жанына алып жүрүп колдонсо болот. Негизинен, басым азыркы коомдун
талабына ылайык келген заманбап сөздөргө жасалган. Андыктан, сөздүктө архаикалык, аз
колдонулган, техникалык сөздөр сейрек кездешет.
Эмгекте кемчиликтер болушу мүмкүн. Андыктан, биз окурмандардан аларга түшүнүү менен
мамиле кылуусун суранабыз.
Авторлор маданияты ар башка элдерди жакындаштырууга, пикир алышуусуна зор салымын
кошуп, болгон аракеттерин жумшашты.
Реми Дор
Чыгыш тилдери жана маданияты институтунун профессору, Университеттердин улуттук кеңешинин
15-секциясынын президенти (Чыгыш тилдери жана маданияты)

ABRÉVIATIOS
ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР
кыскартуу
сын атооч
тактооч
айыл чарбасына
таандык
анатомияга таандык
англис тилинен
келген
архитектурага таандык
арго
артикль
астрологияга таандык
астрономияга
таандык
авиацияга таандык
биологияга таандык
ботаникага таандык
химия
хирургияга таандык
байламта
белгилүү
шилтеме
юридикалык
экономикага таандык
балдардын тилинде
эвфемизм
женский род
оозеки тил
футболго таандык
өтмө маани
финансыга таандык
географияга таандык
геологияга таандык
геометрияга таандык
грамматикага
таандык
тарыхый, тарыхка
таандык
жаксыз
белгисиз
этиштин жаксыз
формасы
информатикага
таандык
орой, одоно сөздөр
илептүү сөздөр
суроолуу
өзгөрүлбөгөн сөздөр
шылдыӊдаган сөздөр
тил илимине таандык
адабий
адабий окууга
таандык
айтылыш
мужской род
деӊизге таандык
математикага таандык

abrév
adj
adv

abréviation
adjectif
adverbe

agr

terme d’agriculture

anat

terme d’anatomie

anglic

anglicisme

archit
arg
art
astrol

terme d’architecture
argot
article
terme d'astrologie

astron

terme d'astronomie

av
biol
bot
chim
chir
conj
déf
dém
dr
écon
enf
euphém
f
fam
foot
fig
fin
géog
géol
géom

terme d’aviation
terme de biologie
terme de botanique
terme de chimie
terme de chirurgie
conjonction
défini
démonstratif
terme de droit
terme d’économie
langage enfantin
euphémisme
féminin
familier
terme de football
sens figuré
finance
terme de géographie
terme de géologie
terme de géométrie

gram
hist
impers
indéf
inf
inform
injur
intj
intr
inv
iron
ling
litt
littér
loc
m
mar
math

terme de grammaire
terme d’histoire
impersonnel
indéfini
infinitif
informatique
injurieux
interjection
interrogatif
invariable
ironique
terme de linguistique
littéraire
terme des études
littéraires
locution
masculin
marine
terme de mathématiques

медицинага таандык
аскердик
минералогияга
таандык
музыкага таандык
мифология
зат атооч
женский роддогу зат
атооч
мужской роддогу зат
атооч
иреттик сан
тууранды сөздөр
кемсинткен
жеке
философияга таандык
фотографияга
таандык
физикага таандык
физиологияга
таандык
көптүк түрү
тамаша иретинде
айтылган
поэтикалык
саясатка таандык
элдик
таандык
префикс
предлог
ат атооч
макал
психологияга
таандык
бир нерсе
кимдир бирөө
аныктама
диний, динге таандык
жекелик түрү
спортко таандык
техникалык,
техникага таандык
театрга таандык
телевидениеге
таандык
басмаканага таандык
этиш
өтпөс этиш
эскирген сөз, же
маани
өздүк мамилени
билдирүүчү этиш
өтмө этиш
одоно, орой
эски, эскирген
зоологияга таандык

méd
mil

terme médical
terme militaire

minér

terme de minéralogie

mus
myth
n

terme de musique
mythologie
nom

nf
nm
numér
onomat
péj
pers
phil

nom féminin
nom masculin
numéral
onomatopée
péjoratif
personnel
terme de philosophie

photo

photographie

phys

physique

physiol
pl

terme de physiologie
pluriel

plais

par plaisanterie

poét
polit
pop
poss
préf
prép
pron
prov

poétique
terme de politique
populaire
possessif
préfixe
préposition
pronom
proverbe

psych

terme de psychologie

qqch
qqn
rel
relig
sing
sport

quelque chose
quelqu’un
relatif
terme de religion
singulier
terme de sports

techn

technique

th
tv

terme de théâtre
terme de télévision

typogr
v
vi

terme de typographie
verbe
verbe intransitif

vieilli

mot ou sens vieilli

vpr

verbe pronominal

vt
vulg

verbe transitif
vulgaire
vieux (mot, sens de
l’ancienne langue)
terme de zoologie

vx
zool

ALPHABET FRAÇAIS
ФРАНЦУЗ АЛФАВИТИ
Aa

Ee

Ii

n

Ss

Ww

Bb

Ff

Jj

Oo

Tt

Xx

Cc

Gg

Kk

Pp

Uu

Yy

Dd

Hh

Ll

Qq

Vv

Zz

Mm

Rr

A
A, A nm алфавиттин биринчи тамгасы; de A à Z
башынан аягына чейин.
À (AU, AUX) prép -га/ге, -да/де мүчөлөрү; 1. орун жана
мезгил бышыктоочтордун алдында; demeurer à Paris
Парижде жашоо; aller à Paris Парижге баруу; il part à
trois heures ал саат үчтө кетет; au printemps жазында;
2. de … à; recevoir de quatre heures à six heures саат
төрттөн алтыга чейин кабыл алуу; du premier au
dernier биринчисинен акыркысына чейин; de cinq à six
hommes беш-алты киши; 3. этиштин жаксыз
формасынын алдында; c’est à voir муну карап көрүш
керек; nous avons à manger биз тамак ичишибиз керек;
une lettre à écrire жаза турган кат; c’est plus facile à
dire qu’à faire жасагандан айткан оңой; facile à
comprendre түшүнүүгө оңой; autoriser à faire qqch
бир нерсе жасаганга уруксат берүү; aimer à jouer
ойногонду жакшы көрүү; se mettre à rire күлүп
жиберүү; 4. кыйыр толуктоочтун алдында; obéir à ses
parents ата-энесинин тилин алуу, ата-энесине баш
ийүү; penser à qqn бирөө жөнүндө ойлоо; donner de
l’argent aux pauvres кедейлерге акча таратып берүү;
n’être bon à rien эч нерсеге жарабоо; 5. таандык,
тиешелүүлүк; ceci est à moi бул меники; à qui sont ces
gants? бул мээлей кимдики? c’est à moi de l’aider ага
мен жардам беришим керек; 6. жол, ык, арга; aller à
pied жөө басыш; acheter à crédit насыяга сатып алуу;
vendre à la sauvette шашып сатуу; 7. баа; une robe à
cent euros жүз евролук көйнөк; 8. сан; ils sont venus à
dix алар он киши болуп келишти; deux à deux экиэкиден.
ABAISSEMET nm 1. ылдыйлоо, төмөндөө, кыскаруу;
abaissement des eaux суунун деңгээлинин төмөндөшү;
abaissement de la température температуранын
төмөндөшү; 2. азайтуу; abaissement des salaires
айлыктын азайышы; abaissement de l’âge de la retraite
пенсия жашынын кыскарышы.
ABAISSER I. vt 1. түшүрүү, ылдыйлатуу, төмөндөтүү;
abaisser les bras le long du corps колдорун ылдый
түшүрүү; abaisser le prix баасын төмөндөтүү;
2. азайтуу; abaisser un chiffre санын азайтуу;
II. s’abaisser vpr 1. ылдыйлоо, төмөндөө; le terrain
s’abaisse vers la rivière суунун жээги чөгүп бара жатат;
2. кемсинүү.
ABADO nm 1. таштап кетүү, калтырып кетүү;

abandon de poste, de famille кызматын, үй-бүлөсүн
таштап кетүү, 2. кароосуз калгандык; un jardin laissé à
l’abandon кароосуз калган бак.
ABADOÉ, ÉE кароосуз калган, ээн калган, таштап
кеткен; enfant abandonné таштап кеткен бала; maison
abandonnée кароосуз калган үй.
ABADOER I. vt 1. таштап кетүү, калтыруу;
abandonner ses enfants балдарын таштап кетүү;
2. токтотуу; abandonner les recherches издөө
аракеттерин токтотуу; II. s’abandonner vpr 1. (à qqch)
s’abandonner au désespoir аргасы түгөнүүгө дуушар
болуу; 2. (à qqn) берилүү, бирөөгө ишенип берилип
кетүү.
ABASOURDIR vt 1. кулак тундуруу; 2. fam таң
калтыруу; cette nouvelle m’a abasourdi бул жаңылык
мени абдан таң калтырды.
ABAT-JOUR nm inv абажур (лампанын калпагы).
ABATTAGE nm 1. кыюу, араалоо (даракты); 2. мал
союу.
ABATTEMET
nm 1. алсыроо, алсыздык, күчкубатсыздык; 2. жабыркоо, муңаюу; 3. төмөндөтүү,
түшүрүү (нарк, салык).
ABATTOIR nm касапкана.
ABATTRE I. vt 1. кесүү, кулатуу, жыгуу; abattre un
mur дубалды кулатуу; 2. өлтүрүү, атып түшүрүү;
abattre un avion учакты атып түшүрүү; 3. союу;
abattre un cheval blessé жарадар болгон жылкыны
союу; II. s’abattre vpr (sur) 1. жыгылуу, кулоо; le mur
s’abattit дубал кулап калды; 2. fig түшүү; le malheur
s’abattit sur lui башына жамандык келди.
ABATTU,
UE
adj 1. кулаган, кесилген, атып
түшүрүлгөн (дарак, учак); 2. убайымдан абдан
алсыраган (киши).
ABBAYE nm абаттык (өз оокаты, чарбачылыгы менен
жашаган католик монастыры).
ABBÉ
m.
аббат
(католиктердин
эркек
монастырынын башчысы).
ABBESSE
nf
аббат
(католиктердин
аялдар
монастырынын башчысы).
ABC nm 1. алфавиттин биринчи үч тамгасы; 2. fig
элементардык, баштапкы, алгачкы түшүнүктөр.
ABCÈS nm абсцесс, ириңдүү шишик же жара.
ABÉCÉDAIRE nm алиппе.
ABEILLE nf аары; abeille ouvrière жумушчу аары; nid

ABÊTI

ABSITHE

d’abeilles аарынын уюгу.
ABÊTI, IE adj акылдан адашкан, тентек.
ABÊTIR I. vt акылдан адаштыруу; II. s’abêtir vpr
акылдан адашуу; il s’abêtit de jour en jour ал күндөн
күнгө акылынан адашып бара жатат.
ABÊTISSEMET nm акылдан адашып кетүү; акмак
кылуу, башын айлантуу; l’abêtissement des masses
элдин башын айлантуу, элди маң кылуу.
ABÎME nm туңгуюк, түпсүз жар.
ABÎMER I. vt бузуу; керектен чыгаруу abîmer un
meuble, un livre, un vêtement эмеректи, китепти,
кийимди бузуу; II. s’abîmer vpr 1. бузулуу; 2. кулап
түшүү; l’avion s’abîma dans la mer учак деңизге кулап
түштү.
ABJECT, ECTE adj жексур, оңбогон, жек көрүндүү.
ABJECTIO nf оңбогондук, жек көрүмдүүлүк.
ABLATIO nf méd ампутация (оорулуу колду, бутту
же анын бөлүктөрүн кесип таштоо).
ABÉGATIO nf өз жанын аябоочулук.
ABOIEMET nm иттин үрүшү.
ABOLIR vt жоюу, жок кылуу; abolir une loi мыйзамды
жоюу.
ABOMIABLE adj ырайымсыз, каардуу; il est
abominable dans ce rôle бул ролдо ал каардуу киши;
crime abominable ырайымсыз кылмыш.
ABOMIABLEMET
adv ырайымсыздык менен,
мыкаачылык менен.
ABOMIATIO nf жийиркенич, кара ниеттүүлүк.
ABOMIER vt жек көрүү, жийиркенүү.
ABODAMMET adv мол, арбын.
ABODACE nf молчулук; abondance des récoltes
түшүмдүн молчулугу; vivre dans l’abondance
барчылыкта, жетишкендикте жашоо.
ABODAT, ATE adj мол, көп, арбын.
ABODER vi (en qqch) мол болуу, көп болуу; le texte
abonde en citations бул текстте цитаталар арбын.
ABOÉ, ÉE n абонент; abonné à l’électricité, au
téléphone электр, телефон пайдалануучу, abonné à un
journal гезитке жазылган киши.
ABOEMET nm абонемент, алдын ала акысын
төлөп пайдалануу укугу; prendre un abonnement à un
journal гезитке жазылуу.
ABOER I. vt (qqn à qqch) абонементке жаздыруу;
II. s’abonner vpr абонементке жазылуу; s’abonner à
une revue журналга жазылуу.
ABORD nm 1. бир нерсенин айланасы, чет тегереги;
les abords d’une ville шаардын айланасы; 2. loc adv
d’abord, tout d’abord адегенде, биринчи иретте;
d’abord les enfants, puis les adultes адегенде балдар,
андан кийин чоңдор.
ABORDAGE
nm 1. mar душмандын кемесине
жакындап барып, аны басып алуу; 2. кагылыш;
collision de deux navires эки кеменин кагылышы.
ABORDER I. vi жакындоо; II. vt 1. кайрылуу; aborder
qqn (qu’on ne connaît pas) (тааныбаган бирөөгө)
жакындап кайрылуу; 2. aborder un sujet, une question
маселени көтөрүү.

ABORIGÈE

n абориген, өлкөнүн жергиликтүү калкы,

тургуну.
ABOUTIR vi 1. бүтүү, аяктоо; les négociations ont
abouti сүйлөшүүлөр аяктады; 2. (à qqch) fig cela
n’aboutira à rien бул эч нерсеге алып келбейт; cette
rue aboutit à une place бул көчө аянтка алып барат;
3. жетүү; aboutir à ses fins максатына жетүү.
ABOUTISSEMET nm аяктоо, бүтүрүү, иш жүзүнө
ашыруу; aboutissement d’un plan пландын, ойлордун
аткарылышы.
ABOYER vi үрүү; prov tous les chiens qui aboient ne
mordent pas үрөөнчөк иттин бардыгы каба бербейт,
тиштебейт.
ABRÉGÉ nm кыскача мазмуну; loc adv en abrégé
кыскача; écrire en abrégé кыскача жазуу.
ABRÉGEMET nm кыскартуу; abrégement d’un mot
сөздүн кыскартылышы.
ABRÉGER vt 1. кыскартуу; abréger son voyage
саякатынын мөөнөтүн кыскартуу; abréger sa vie, ses
jours өз өмүрүн кыскартуу; 2. abréger un mot сөздү
кыскартып жазуу.
ABREUVER vt сугаруу, суу берүү; abreuver un
troupeau баданы, малды сугаруу.
ABRÉVIATIO nf кыскартылган сөз; кыскартуу.
ABRI nm баш калкалаар жер, баш маана кылуучу жай;
chercher abri sous un arbre дарактын астына
жашынуу; loc prép à l’abri de астында; être assis à
l’abri d’un arbre дарактын астында отуруу.
ABRICOT nm 1. өрүк (жемиши); abricots secs
кургатылган өрүк; 2. өрүк түстүү, өрүк өңдүү; une robe
abricot өрүк түстүү көйнөк.
ABRICOTIER nm өрүк (дарагы).
ABRITER I. vt (qqn de qqch, contre qqch);
1. жашыруу; 2. баш калкалатуу, баш маана кылдыруу;
II. s’abriter vpr жашынуу, жашырынуу, калкалануу,
баш калкалоо.
ABRUPT, UPTE adj 1. түз, тик; rocher abrupt тик аска;
2. fig тартынбаган; homme abrupt бетге айткан, түз
сүйлөгөн адам.
ABRUTIR vt 1. маң кылуу; 2. абдан чарчатуу, алдан
тайдыруу; abrutir qqn de travail иштетип алдан
тайдыруу, иштетип күчүнөн ажыратуу.
ABSECE nf 1. келбей калуу, жок болуу; constater
l’absence de келбей калганын, жок болгонун белгилөө;
2. жоктук, жок болуу, болбоо, жетишпөө; en l’absence
de жок болгондо; en l’absence du directeur мүдүр жок
болгон кезде; 3. элегей, унутчаак; avoir des absences
унутчаак болуу.
ABSET, ETE I. adj келбей калган, жок болгон; être
absent келбей калуу, болбоо; qui est absent? ким жок?
ким келген жок? II. n pl келбей калгандар; y a-t-il des
absents aujourd’hui? бүгүн келбегендер барбы?
ABSETÉISME nm себепсиз көп келбей калуу.
ABSETER (S’) vpr убактылуу бир жакка кетүү,
убактылуу жок болуу.
ABSITHE nf 1. bot эрмен, шыбак; 2. абсент (эрмен
чөптөн жасалган спирттик ичкилик).
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ABSOLU

ACCESSOIRE

ABSOLU,
UE
adj 1. абсолюттук, чексиз, чек
коюлбаган, басымдуу; vérité absolue абсолюттук
чындык; majorité absolue басымдуу көпчүлүк;
2. чексиз; monarchie absolue чексиз монархия.
ABSOLUMET adv 1. сөзсүз, албетте; il veut
absolument vous voir ал сизди сөзсүз көргүсү келет;
2. таптакыр; il ne possède absolument rien анын
таптакыр эч нерсеси жок.
absolutisme nm абсолютизм, чексиз бийлик, бир
адамдын колунда болгон мамлекеттик түзүлүш.
ABSORBAT, ATE adj сиңире турган.
ABSORBER I. vt 1. жутуу, сиңирүү, боюна тартуу,
соруу; 2. ичүү, жеш; 3. fig жок кылуу, түгөтүү;
II. s’absorber vpr берилип кетүү; s’absorber dans son
travail ишине берилип кетүү.
ABSTEIR (s’) vpr 1. өзүн өзү токтотуу, тыюу;
s’abstenir de fumer тамеки тартуудан өзүн өзү тыюу;
2. калыс болуу; s’abstenir de voter добуш берүүдө
калыс болуу; 3. жашыруу; s’abstenir de dire жашырып
айтпай коюу.
ABSTETIO nf 1. өзүн өзү тыюу (тамекиден,
арактан); 2. калыс болуу (добуш берүүдө, кол
көтөрүүдө); 3. жашыруу.
ABSTETIOISTE nm калыс болгон (добуш берүүдө).
ABSTRACTIO nf 1. абстракция; faire abstraction des
difficultés кыйынчылыктардан четтөө; 2. абстракция; ce
n’est plus une abstraction, mais c’est la réalité бул эми
абстракция эмес, бул чындык.
ABSTRAIRE I. vt абстракциялоо; II. s’abstraire vpr
четтөө.
ABSURDE I. adj абсурддуу, маанисиз, тантык,
сандырак;
II. nm
абсурддуулук,
маанисиздик,
тантыктык, сандырактык.
ABSURDEMET adv маанисиздик менен.
ABSURDITÉ nf маанисиздик, тантыктык, сандырактык.
ABUS nm 1. кыянат, кыянаттык; abus de pouvoir
колундагы бийликти кыянаттык менен жаман ишке
пайдалануу; 2. ашыра пайдалануу; abus de confiance
ишенимден ыгы жок ашыра пайдалануу.
ABUSER I. vt 1. (de) кыянаттык кылуу, жаман ой
менен пайдалануу; 2. алдоо; se laisser abuser алдатуу;
3. зордуктоо (аялды); II. s’abuser vpr жаңылуу, адашуу;
c’était hier, si je ne m’abuse адашпасам, бул кечээ
болгон нерсе.
ABUSIF, IVE adj чектен тыш, эң эле, өтө.
ACACIA nm, ак гүлдүү жыгачтын бир түрү.
ACADÉMICIE, IEE n академик.
ACADÉMIE nf 1. академия; l’Académie française
Француз академиясы; académie des sciences илимдер
академиясы; 2. жогорку окуу жайы; académie
d’architecture архитектура академиясы.
ACADÉMIQUE adj академиялык.
ACCABLER vt 1. бүкчүйүү, бүкүрөйүү (бел); 2. ашыра
жүктөө; accabler de travail ашыра иштетүү; être
accablé de dettes карызга батуу; 3. эзүү, кыйноо; être
accablé de chagrin кайгыдан кыйналуу.
ACCÉDER vi 1. жетүү, жетип баруу; кирүүгө

мүмкүнчүлүк болуу; accéder à la chambre par un
escalier бөлмөгө тепкич менен кирүү; 2. fig келүү,
жетүү; accéder au pouvoir бийликке келүү; accéder à
l’indépendance эгемендүүлүккө жетүү.
ACCÉLÉRATEUR, TRICE I. adj тездете турган; II. nm
1. techn акселератор; 2. тездеткич.
ACCÉLÉRATIO nf тездетүү, ылдамдатуу.
ACCÉLÉRER I. vt тездетүү, ылдамдатуу; accélérer le
pas кадамын ылдамдатуу; II. vi av techn газ берип
ылдамдыкты күчөтүү.
ACCET
nm 1. үндүү тамгалардын үстүндө
жазылуучу,
үндүүлөрдүн
сапатын
көрсөтүүчү
графикалык белги; e accent aigu (é: fermé), accent
grave (è: ouvert), accent circonflexe (ê: ouvert) é:
жабык үндүү, è, ê: ачык үндүүлөр; 2. акцент
(сүйлөгөндө); il a un bon accent ал акценти жок
сүйлөйт, ал так сүйлөйт; avoir l’accent kirghiz en
français французча кыргыз акценти менен сүйлөө;
3. басым; l’accent tombe sur la dernière syllabe басым
эң акыркы муунга түшөт; 4. fig loc mettre l’accent sur
бир нерсеге айрыкча көңүл буруу, көрсөтө айтуу,
басып айтуу.
ACCETUATIO nf 1. басым эрежелери; 2. басып
көрсөтүү.
ACCETUÉ, ÉE adj басымдуу; syllabe accentuée
басымдуу муун.
ACCETUER vt 1. басып айтуу; accentuer la voyelle
finale акыркы муунду басып айтуу; 2. күчөтүү;
accentuer la lutte күрөштү күчөтүү; accentuer son
effort аракетин күчөтүү.
ACCEPTABLE adj алгылыктуу, алууга боло турган,
кабыл алына турган.
ACCEPTATIO nf макулдук, макулдук берүү.
ACCEPTER vt 1. макул болуу; accepter une invitation
чакырууну кабыл алуу; accepter la bataille согушка
киришүү; 2. көнүү, бой сунуу; accepter son sort
тагдырына бой сунуу.
ACCEPTIO nf 1. маани; acception propre d’un mot
сөздүн түз мааниси; 2. sans acception de personne
бетине карабастан, улуу-кичүү дебестен; sans acception
de fortune байлыгына карабастан.
ACCÈS nm 1. кирүү, жакындоо; 2. pl кире бериш жер;
les accès de Paris Париждин кире бериши; 3. кармай
калган кези, тута калган кези; un accès de colère
ачуунун кармап калган кези.
ACCESSIBILITÉ nf 1. жол ачыктык; accessibilité à un
lieu ал жерге жетүү оңой; 2. түшүнүктүүлүк, оңойлук,
жеңилдик.
ACCESSIBLE
adj 1. жеткиликтүү, жетишкидей,
мүмкүн; 2. жөнөкөй, элпек; homme accessible à tous
жөнөкөй киши; 3. түшүнүгү жеңил, оңой; science
accessible à chacun баарына жеткиликтүү илим; prix
accessible арзан, баасы анча көтөрүңкү эмес; 4. жакшы
көргөн, жактырган; accessible à la flatterie мактоону,
кошоматты жактырган киши.
ACCESSIT nm мактоо грамотасы.
ACCESSOIRE I. adj негизги эмес, экинчи даражадагы;
13

ACCESSOIREMET

ACCOURIR

ашыруу.

кошумча, жардамчы; II. nm аксессуар, буюм; pl
кийимге кошумча буюмдар (мээлей, сумка, кур, бут
кийим ж. б.).
ACCESSOIREMET adv кошумча, кошумчалап, үстүнө
дагы.
ACCIDET nm 1. кокустан болгон кырсык, авария;
accident de voiture автоавария; accident du travail
жумушта болгон кырсык; 2. кокустан; par accident loc
adv кокустан, атайын эмес.
ACCIDETÉ, ÉE I. adj 1. түз эмес, өңгүл-дөңгүл; un
terrain accidenté өңгүл-дөңгүл, түз эмес жер;
2. кырсыкка учураган; une voiture accidentée кырсыкка
учураган автоунаа; II. n кырсыкка учураган адам;
secourir un accidenté жабыр тарткан кишиге жардам
көрсөтүү.
ACCIDETELLEMET
adv кокустан, күтүлбөгөн
жерден.
ACCLAMER vt дүркүрөгөн жана узакка созулган кол
чабуулар менен алкыштоо.
ACCLIMATATIO nf климатташтыруу, климатташуу
(киши, жаныбар жана өсүмдүктөрдүн жаңы
климаттык жана да башка түрдүү шарттарына
көнүгүүлөрү, ийкемделиши).
ACCLIMATER I. vt климатташуу; II. s’acclimater vpr
климатташтырылуу, климатташуу, көнүү; plante qui
s’acclimate климатташтырылган өсүмдүк; көнүү; elle
s’est acclimatée à la vie de retraitée ал пенсионердик
турмушка көнүп калды.
ACCOLADE nf кучак; donner l’accolade кучактоо.
ACCOMMODAT, ATE adj элпек, тил алчаак, жумшак
көңүл; homme accommodant ыкка тез көнмө адам.
ACCOMPAGATEUR, TRICE n 1. mus аккомпаниатор,
коштоочу (обончуга, скрипачка ж. б. кошулуп,
музыкалык инструментте ойноочу адам); 2. гид,
туристтерге жол көрсөтүүчү адам.
ACCOMPAGER I. vt 1. алып баруу, бирге баруу,
узатып баруу; accompagner qqn à la porte бирөөнү
эшикке чейин узатып коюу; 2. коштоо; accompagner
un violoniste au piano скрипачты пианино менен
коштоо; II. s’accompagner vpr бирге болуу, бирге
жүрүү; l’expansion économique s’accompagne d’une
élévation du niveau de vie экономиканын өнүшү
турмуш деңгээлинин өсүшү менен бирге жүрөт.
ACCOMPLI, IE adj 1. болуп өткөн, аткарылган; fait
accompli болгон нерсе, аткарылган иш; il a vingt ans
accomplis ал жыйырма жашка толду; 2. бышкан,
тажрыйбалуу, башынан көптү өтөкөргөн; un politicien
accompli саясатта бышкан адам.
ACCOMPLIR I. vt 1. аткаруу, иш жүзүнө ашыруу;
accomplir des réformes реформаларды турмушка
ашыруу; 2. орундоо; accomplir une promesse убадасын
орундоо; 3. бүтүрүү; accomplir un travail жумушту
бүтүрүү; II. s’accomplir vpr иш жүзүнө ашырылуу,
орундалуу, болуп өтүү; de grandes transformations se
sont accomplies au cours de cette période бул
мезгилдин ичинде чоң өзгөрүлүштөр болуп өттү.
ACCOMPLISSEMET nm аткаруу, орундоо, турмушка

ACCORD nm 1. келишим, келишүү, макулдашуу;
accord commercial соода келишими; arriver à un
accord келишимге жетишүү; signer un accord
келишимге кол коюу; 2. ынтымактуулук; vivre en bon
accord ынтымактуу жашоо; 3. макулдук; être d’accord
макул болуу; demander l’accord de qqn бирөөнүн
макулдугун суроо; avec son accord макулдугу менен;
d’accord макул; 4. gram ээрчишүү; 5. mus аккорд (бир
канча музыкалык тондордун үн алышып бир жолу
чыгышы).
ACCORDÉO nm аккордеон, гармонь.
ACCORDÉOISTE nm аккордеончу, гармончу.
ACCORDER I. vt 1. келиштирүү, бириктирүү; 2. mus
күүлөө, күүгө келтирүү; accorder un instrument
музыкалык аспапты күүлөө; 3. gram ээрчиштирүү;
accorder le verbe avec le sujet этишти зат атооч менен
ээрчиштирүү; 4. бир пикирде болуу; 5. берүү; уруксат
берүү; accordez-moi cinq minutes мага беш мүнөт
убакытыңызды бөлүңүз; accorder un crédit карыз
берүү; accorder son pardon кечирүү; accorder sa
confiance ишеним көрсөтүү; accorder l’autorisation
уруксат берүү; 6. маани берүү; je n’accorde pas grande
importance à cet événement мен бул окуяга эч кандай
маани берген эмесмин; II. s’accorder vpr 1. келишүү,
бир пикирге келүү; 2. gram ээрчишүү; l’adjectif
s’accorde avec le substantif сын атооч зат атооч менен
ээрчишет.
ACCOSTER
vt 1. жакындоо, жакындап баруу;
2. жабышуу; accoster des jeunes filles кыздарга
жабышуу; 3. жээкти бойлоп туруу (кеме).
ACCOTEMET nm жолдун чети.
ACCOTER I. vt жөлөө, таёо; accoter une échelle contre
le mur шатыны дубалга жөлөп коюу; II. s’accoter vpr
жөлөнүү, таянуу; s’accoter à un arbre даракка
жөлөнүү.
ACCOUCHÉE nf жаңыдан төрөгөн же төрөөчү аял.
ACCOUCHEMET
nm
төрөө,
төрөт,
тууш;
accouchement avant terme, accouchement prématuré
убактысынан мурун төрөө, ара төрөө; avoir un
accouchement difficile кыйналып төрөө.
ACCOUCHER vi (de qqn) төрөө, тууш; accoucher
d’une fille кыз төрөө.
ACCOUCHEUR, EUSE n акушер (аялга, анын боюнда
бар кезде, ал төрөгөн убакытта жана төрөгөндөн
кийин жардам көрсөтүүчү дарыгер).
ACCOUDER (s’) vpr (à, sur qqch) чыканактоо,
чыканактап туруу; s’accouder à la fenêtre терезенин
тактайына чыканактап туруу.
ACCOUPLEMET nm эки-экиден бириктирүү, экиэкиден кошуу, улоо.
ACCOUPLER I. vt 1. эки-экиден бириктирүү, кошуу;
accoupler des bœufs à la charrue өгүздөрдү арабага
чегүү; accoupler deux expressions dans cette phrase
бул фразага эки сөз айкашын кошуу; 2. techn кошуу,
улоо; II. s’accoupler vpr кошулуу, жакындашуу.
ACCOURIR vi чуркап келүү, жүгүрүп келүү; accourir

14

ACCOUTREMET

ACQUITTEMET

3. көрсөтүү; son visage accusait la fatigue чарчаганы
кебетесинен байкалып турду; II. s’accuser (de) vpr өзү
айыптуу экенин түшүнүү.
ACHARÉ, ÉE adj 1. катуу, каардуу; un combat
acharné айгышкан катуу уруш; 2. тырышчаак; un
travailleur acharné тырышчаак кызматчы.
ACHAREMET nm жаал, каар; буркан-шаркан түшүү.
ACHARER (S’) vpr 1. ачуулануу, жулунуу; s’acharner
contre qqn бирөөгө жулунуп асылуу; 2. берилүү;
s’acharner au travail ишке кызыгып берилүү.
ACHAT nm 1. сатып алуу; 2. сатып алынган буюм.
ACHEMIEMET nm жылуу, жиберүү, жөнөтүү;
жөнөө, кетүү.
ACHEMIER vt 1. жөнөтүү, жиберүү; 2. жөнөө, кетүү.
ACHETABLE adj сатып алса боло турган.
ACHETER vt 1. сатып алуу; acheter une voiture
машина сатып алуу; acheter à crédit, au comptant, en
gros насыяга сатып алуу, накта акчага сатып алуу, дүң
бойдон сатып алуу; acheter qqch dans un magasin, au
marché бир нерсени дүкөндөн, базардан сатып алуу;
2. сатып алуу (пара берип); acheter un fonctionnaire,
des témoins чиновникти, күбөлөрдү пара берип сатып
алуу.
ACHETEUR, EUSE n сатып алуучу, кардар.
ACHEVÉ, ÉE adj бүткөн, аякталган.
ACHEVER vt 1. бүтүрүү, аяктоо; 2. өлтүрүү; achever
un blessé жарадар болгон адамды өлтүрүү.
ACHÈVEMET nm бүтүү, бүткөндүк.
ACIDE I. adj 1. кычкыл; 2. fig көңүлсүз, жактырбаган;
II. nm кислота; acide sulfurique күкүрт кислотасы.
ACIER nm 1. болот; en acier, d’acier болот, болоттон
жасалган; un couteau en acier болоттон жасалган
бычак; 2. болоттой катуу; des muscles d’acier болоттой
катуу булчундар.
ACIÉRIE nf 1. болот куюучу завод; 2. pl болот куюучу
өнөр жай.
ACOUSTIQUE
I. adj 1. акустикалык; anat nerf
acoustique
угуу
нерви;
2. акуститкалык;
les
phénomènes acoustiques акустикалык феномендер;
II. nf акустика (тыбыш жөнүндөгү окуу; кандайдыр
бир үйдүн ичинде үндүн, музыканын таралышы жана
угулушу).
ACQUÉREUR nm сатып алуучу, кардар; ce tableau n’a
pas trouvé acquéreur бул сүрөткө кардар табылган
жок.
ACQUÉRIR vt 1. алуу, ээлөө, ээ болуу (сатып алуу);
2. алуу, өздөштүрүү; acquérir des connaissances билим
алуу; acquérir une expérience тажрыйба алуу.
ACQUIS, ISE adj алган; le savoir acquis алган билим;
l’expérience acquise алган тажрыйба.
ACQUISITIO nf 1. ээ болуу, сатып алуу; faire
l’acquisition d’une automobile автоунаага ээ болуу,
автоунаа сатып алуу; 2. сатып алынган нерсе.
ACQUIT nm 1. квитанция, тилкат; 2 fig par acquit de
conscience көңүлүн тынчытуу үчүн, кийин өкүнбөө
үчүн.
ACQUITTEMET nm 1. төлөө; acquittement d’une

au secours de qqn жардам берүүгө шашып келүү.
ACCOUTREMET nm жарашыгы жок кийим.
ACCOUTUMACE nf адат, өнөкөт, көндүм.
ACCOUTUMÉ, ÉE adj адат болгон, өнөкөт болгон,
көндүм болгон; loc adv comme à l’accoutumé адат
боюнча, көндүм боюнча.
ACCOUTUMER I. vt (qqn à qqch) үйрөтүү, көндүрүү,
көнүктүрүү, адат алдыруу; II. s’accoutumer vpr (à
qqch) адаттануу, көнүү, үйрөнүү.
ACCROCHAGE nm 1. илиштирүү, кошуу; 2. улоо
(вагондорду).
ACCROCHER I. vt 1. илүү; accrocher un tableau au
mur сүрөттү дубалга илүү; 2. тиркөө, улоо,
чиркештирүү; accrocher un wagon au train вагонду
поездге чиркештирүү; II. s’accrocher vpr (à) 1. илинип
калуу; 2. жармашуу; s’accrocher à son passé өткөндү
унутпоо; 3. жабышуу, жабышып алуу.
ACCROISSEMET nm өрчүү, өнүгүү, өсүү, көбөйүү.
ACCROÎTRE I. vt көбөйтүү, арттыруу, өнүктүрүү;
accroître la production өндүрүштү өнүктүрүү;
accroître les possibilités мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүү;
II. s’accroître vpr артуу, көбөйүү, өсүү.
ACCROUPIR (S’) vpr чөгөлөп отуруу, чөк түшүү.
ACCUEIL nm кабыл алуу, күтүп алуу; faire bon
accueil à qqn бирөөнү жакшы тосуп алуу.
ACCUEILLAT, ATE adj жылуу жүздүү, кабагы ачык,
жайдары.
ACCUEILLIR vt 1. күтүп алуу, тосуп алуу; accueillir
qqn à bras ouverts бирөөнү кучагын жайып тосуп алуу;
2. кабыл алуу; accueillir une proposition сунушту
кабыл алуу.
ACCUMULATEUR, TRICE nm аккумулятор (электр же
жылуулук кубатты жыйноочу прибор).
ACCUMULATIO
nf
1. жыйноо,
чогултуу;
l’accumulation primitive du capital капиталдын
алгачкы чогулушу; 2. techn аккумуляция.
ACCUMULER
I. vt
жыйноо, чогултуу;
techn
аккумуляциялоо; accumuler les exemples мисалдарды
чогултуу; II. s’accumuler vpr чогулуу; les livres
s’accumulent sur ma table үстөлүмө китептер толуп
кетти.
ACCUSATEUR, TRICE I. n айыптоочу; accusateur
public мамлекеттик айыптоочу; II. adj айыбын ачуучу,
бетин ачуучу; documents accusateurs айыбын ачуучу
документтер.
ACCUSATIF nm gram табыш жөндөмө.
ACCUSATIO
nf 1. айыптоо, күнөөлөө; acte
d’accusation айыптоо кагазы; 2. прокуратура.
ACCUSATOIRE adj айыптоо; procédure accusatoire
айыптоо процедурасы.
ACCUSÉ, ÉE n 1. айыпталуучу; 2. nm accusé de
réception расписка (бир нерсени алгандыкты
ырастоочу документ).
ACCUSER I. vt 1. айыптоо, күнөөлөө; accuser de
mensonge, accuser de mentir калп айттың деп
күнөөлөө;
2. билдирүү,
күбөлөндүрүү;
accuser
réception d’une lettre катты алганын билдирүү;
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ADEPTE
ACTIVER
I. vt
1. активдештирүү,
бирөөнүн
иштиктүүлүгүн күчөтүү; activer le feu отту үйлөп
күйгүзүү, жалындатуу; 2. тездетүү; activer le
mouvement кыймылды тездетүү; II. s’activer vpr
шашып-бушуп жанталашуу, жаны тынбоо; elle s’active
à préparer le repas ал тамак даярдаганга шашты.
ACTIVITÉ nf 1. иш, аракет, активдүүлүк; une activité
physique, intellectuelle күч эмгеги, акыл иши; cesser
toute activité иштин баарын токтотуу; 2. en activité
иштеп турган; une usine en activité иштеп жаткан
завод; il n’est plus en activité азыр ал иштебейт.
ACTUALISATIO nf 1. турмушка ашыруу, иш жүзүнө
ашыруу; 2. ling актуализация.
ACTUALISER vt 1. азыркы заманга ылайыкташтыруу,
актуалдаштыруу; 2. иш жүзүнө ашыруу.
ACTUALITÉ nf 1. актуалдуулук, азыркы заманга
ылайыктуулук; souligner l’actualité d’un problème
маселенин актуалдыгын белгилөө; 2. жаңылыктар;
s’intéresser à l’actualité politique саясий окуяларга
кызыгуу; 3. pl кинохроника, киножурнал; акыркы
жаңылыктар; les actualités télévisées телевидение
жаңылыктары.
ACTUEL, ELLE adj 1. азыркы, ушу кездеги, актуалдуу;
à l’heure actuelle азыркы учурда; les événements
actuels азыркы окуялар; l’état actuel du pays
мамлекеттин азыркы абалы; 2. актуалдуу; le sujet de
cette pièce est très actuel бул пьесанын мазмуну азыркы
күндө абдан актуалдуу.
ACTUELLEMET adv азыр, азыркы учурда; les lois
actuellement en vigueur азыркы учурда колдонулуп
жаткан мыйзамдар; actuellement il fait très froid азыр
күн аябай суук болуп турат.
ADAGIO I. adv mus адажио (мелүүн, жайбаракат
темпте); II. nm адажио (жайбаракат темптеги
музыкалуу пьеса же анын бир бөлүгү).
ADAPTABLE adj ылайыктоого, ылайыкташтырууга
мүмкүн болгон.
ADAPTATIO nf 1. адаптация, ылайыкташтыруу,
ылайыкташтырылуу; l’adaptation de l’organisme au
milieu
организмдин
айланадагы
шарттарга
ылайыкталышы; 2. адаптация (чет тилдерди жаңыдан
окуй баштагандар үчүн текстти илайыктоо).
ADAPTER I. vt 1. ылайыкташтыруу, адаптациялоо;
adapter ses dépenses à sa situation каражаттарын
өзүнүн жагдайына ылайыкташтыруу; 2. адаптациялоо;
adapter un roman pour le cinéma романды
экрандаштыруу;
II. s’adapter
(à)
vpr
ылайыкташтырылуу, көнүү; l’organisme s’adapte aux
microbes организм микробдорго көнуп алат.
ADDITIO nf 1. кошуу, кошумча; l’addition de cet
article modifie le sens de la loi бул статьяны кошсок
мыйзамдын мааниси өзгөрүлөт; 2. math кошуу; faire
une addition кошуу; 3. эсеп (ресторан же кафеде
төлөнгөн акча, суммасы көрсөтүлгөн чек); donnez-moi
l’addition эсепти берип койсоңуз; régler, payer
l’addition эсепти төлөө; эсеп боюнча төлөө, эсептешүү.
ADEPTE n жактоочу, колдоочу; les adeptes d’un parti

dette карызын төлөп кутулуу; 2. актоочу өкүм.
ACQUITTER I. vt 1. карызын төлөө; acquitter ses
impôts салыктарды төлөө; 2. актоо; acquitter un accusé
айыпталуучуну актоо; II. s’acquitter (de) vpr
1. кутулуу; s’acquitter de ses dettes карыздарынан
кутулуу; 2. аткарып кутулуу; s’acquitter d’une mission
тапшырманы аткаруу.
ÂCRE adj өткүр, ачыштыргыч; l’odeur âcre de la
fumée түтүндүн ачыштыргыч жыты.
ÂCRETÉ nf 1. ачыштыргычтык, өткүрдүк; 2. fig заар
тилдүүлүк, уу тилдүүлүк.
ACRIMOIE nf ачыштыргычтык, заардуулук; avec
acrimonie заардуулук менен.
ACROBATE nm акробат (цирктеги гимнаст, дарчы).
ACROBATIE
nf
1. акроботика
(гимнастика
искусствосу); 2. кыйынчылыкты жеңүүнүн жолу.
ACROBATIQUE adj акробатика; exercice acrobatique
акробатикалык машыгуулар.
1
ACTE nm 1. акт, жорук, иш, аракет; acte de courage
эрдик, баатырдык; 2. faire acte de колдонуу; faire acte
d’autorité бийликти колдонуу.
2
ACTE nm күбөлүк, акт (бир нерсени күбөлөндүрүүчү
документ); acte de naissance туулгандыгы тууралуу
күбөлүк.
3
ACTE nm th акт, көшөгө (пьесанын эки антракт
ортосундагы бөлүгү); une pièce en trois actes үч
көшөгөлүү пьеса.
ACTEUR,
TRICE
n 1. актёр, театр артисти;
2. катышуучу, күбө; les acteurs et les témoins de ce
drame бул драманын катышуучулары жана күбөлөрү.
1
ACTIF , IVE adj 1. активдүү, ишкердүү; un homme
actif ишкер киши; 2. gram la voix active активдүү залог.
2
ACTIF nm 1. актив (ишкананын материалдык баалуу
заттары жана аласа мүлктөрү); 2. fig бар турганы,
бар болушу, турушу; avoir à son actif активинде,
банктагы эсебинде бар болуу.
1
ACTIO nf 1. аракет, иш; жорук; une bonne action
жакшы иш, жакшы аракет; 2. таасир, таасир кылуу;
l’action des vents sur le climat шамалдын климатка
тийгизген таасири; 3. аракет, иш; il est temps de passer
à l’action сөздөн ишке өтүүнүн мезгили келди; l’action
clandestine жашыруун иш; l’action culturelle маданийагартуу иштер; l’action revendicative укуктары үчүн
күрөшүү; 4. окуя; l’action de cette pièce se passe en
France бул пьесадагы окуялар Францияда болуп өткөн;
5. mil чабуул; une action offensive чабуул жасоо; une
action défensive коргоо, коргонуу.
2
ACTIO nf fin акция (ишканага кошо турган үлүш,
пай; ушул пайга барабар болгон баалуу кагаз); acheter
des actions акцияларды сатып алуу; société par actions
акционердик коом.
ACTIOAIRE nm акционер (акционердик ишкананын
ээлеринин бири, акция ээси).
ACTIOER vt 1. иштетүү (унааны же механизмди);
2. dr сотко берүү.
ACTIVEMET adv активдүүлүк менен, ишкердүүлүк
менен.
16

ADÉQUAT

ADOUCIR

administration d’une entreprise мекеменин башкаруу
органы;
2. башкарма,
башкаруу
органы;
l’administration communale коммуналдык чарбанын
башкаруу органы.
ADMIISTRER vt башкаруу, жүргүзүү; administrer les
affaires чарбаны жүргүзүү; administrer une entreprise
ишкананы башкаруу.
ADMIRABLE
adj эң эле сонун, укумуштуу,
суктанаарлык.
ADMIRABLEMET
adv укумуштай, эң сонун,
суктангандай.
ADMIRATEUR, TRICE adj суктанган, жакшы көргөн; il
posa sur elle un regard admirateur ал аны суктанып
карады.
ADMIRATIO nf кубаныч, сүйүнүч, суктаныч; il était
en admiration devant ce tableau бул сүрөттү ал
суктанып карап турду.
ADMIRER vt суктануу; admirer le coucher du soleil
күндүн батышын суктанып кароо.
ADMISSIBILITÉ nf мүмкүндүк; макулдуулук.
ADMISSIBLE adj мүмкүн, жөнү бар; болушу мүмкүн
болгон; кирүүсүгө же мүчөлүгүнө макулдук берилген.
ADMISSIO nf 1. кирүү; l’admission d’un pays aux
ations Unies өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмуна
кириши; 2. кирүү; son admission à l’école анын
мектепке кириши.
ADOLESCECE nf өспүрүм бала чак.
ADOLESCET, ETE n жаш өспүрүм.
ADOPTER vt 1. асырап алуу; 2. үйрөнүү, өздөштүрүп
алуу; adopter un usage бирөөдөн адаттарын үйрөнүү;
3. кабыл алуу, бекитүү; adopter le projet de loi мыйзам
долбоорун кабыл алуу.
ADOPTIF, IVE adj 1. асыранды, бакма; fils adoptif
асыранды уул; 2. асырап алган; parents adoptifs асырап
багып алган ата-эне.
ADOPTIO nf 1. баланы асырап алуу; patrie
d’adoption жашоого укук берген чет мамлекет;
2. кабыл алуу; adoption de la constitution
конституцияны, баш мыйзамды кабыл алуу.
ADORABLE adj эң сулуу, татынакай, укумуштуу.
ADORABLEMET adv эң эле сонун, укумуштай, эң
сонун.
ADORATEUR, TRICE n өтө жакшы көрүүчү, жанындай
көрүүчү.
ADORATIO nf 1. relig сыйынуу, табынуу; 2. өтө
жакшы көрүү.
ADORER vt 1. relig сыйынуу; adorer Dieu кудайга
сыйынуу; 2. өтө жакшы көрүү; adorer son mari эрин,
күйөөсүн жанындай жакшы көрүү, аздектөө;
3. жактыруу, өтө жакшы көрүү; adorer le chocolat
шоколадды өтө жакшы көрүү.
ADOSSER I. vt жөлөө, таёо; II. vpr s’adosser à la porte
эшикке жөлөнүү.
ADOUCIR
vt 1. таттуу кылуу, кант кошуу;
2. жылмалап жылтыратуу; adoucir le métal металлды
жылмалоо; 3. жумшартуу; adoucir la peau терини
жумшартуу;
4. fig
жеңилдетүү;
adoucir
la

партиянын колдоочулары; faire de nombreux adeptes
көп колдоочуларды табуу.
ADÉQUAT, ATE adj 1. ылайыктуу, туура келүүчү,
адекваттуу, толук бирдей; une définition adéquate
туура аныктама; une traduction adéquate туура
которуу; 2. адекваттуу, туура келе турган, ылайыктуу;
des mesures adéquates ылайыктуу чаралар; nous avons
trouvé l’endroit adéquat биз ылайыктуу жерди таптык.
ADHÉRET, ETE I. adj кыналган, жабышкан; matière
adhérente à la peau денеге жабышкан материал; II. nm
мүчө; carte d’adhérent мүчөлүк билет.
ADHÉRER vi. 1. кыналуу, жабышуу; papier qui adhère
mal au mur дубалга жакшы жабышпаган кагаз;
2. кирүү, өтүү, мүчө болуб жазылуу, жазылып
кошулуу; il a adhéré au parti il y a dix ans ал партияга
он жыл мурун өткөн; 3. кошулуу; j’adhère à votre
opinion мен сиздин пикириңизге кошулам.
ADHÉSIO nf 1. кошулуу, кирүү; 2. кошулуу donner
son adhésion à un projet кандайдыр бир долбоорго
кошулуу; 3. кирүү, мүчө болуу; 20 ans d’adhésion au
parti партиялык стажы 20 жыл.
ADIEU I. intj кош! dire adieu à qqn бирөө менен
коштошуу; II. nm коштошуу; faire ses adieux à qqn
бирөө менен коштошуу; l’heure des adieux est arrivée
коштошо турган мезгил келди.
ADJECTIF, IVE nm gram сын атооч; adjectif
qualificatif, possessif, démonstratif сапаттык, таандык,
шилтеме сын атооч; adjectif numéral, cardinal, ordinal
иреттик, эсептик сын атооч (кыргыз тилинде: сан
атоочтор).
ADJOIT, OITE n орун басар, жардамчы; l’adjoint au
maire (le maire-adjoint) мэрдин жардамчысы; l’adjoint
au directeur директордун орунбасары.
ADJOCTIO nf 1. кошуу, кошумчалоо; бириктирүү;
l’adjonction d’un nom à une liste тизмеге бир атты,
фамилияны кошуп коюу; 2. кошумча, кошкон нерсе;
faire des adjonctions dans un texte текстке
кошумчаларды киргизүү.
ADJUDAT nm аджюдан (унтер-офицерлик чин).
ADJURATIO nf жалынуу, жалбаруу, жалынып
жалбарган өтүнүч.
ADJURER vt жалынуу, жалбаруу, жалынып сурануу;
je vous adjure de dire toute la vérité сизден чындыкты
жашырбай айтышыңызды суранам.
ADMETTRE vt 1. алуу, өткөзүү; admettre qqn dans un
parti
бирөөнү
партиянын
мүчөлүгүнө
алуу;
2. киргизүү, кирүүгө уруксат берүү; les chiens ne sont
pas admis dans les magasins дүкөнгө ит менен кирүүгө
тыюу салынат; 3. кошулуу, макул болуу; je n’admets
pas votre point de vue мен сиздин пикириңизге
кошулбайм.
ADMIISTRATEUR, TRICE n администратор (бир
нерсени башкаруучу адам).
ADMIISTRATIF,
IVE
adj
администрациялык,
административдик;
prendre
des
mesures
administratives административдик чараларды көрүү.
ADMIISTRATIO
nf
1. администрация;
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condamnation жазаны жеңилдетүү.
ADOUCISSAT,
ATE
adj
жумшартуучу,
жеңилдетүүчү.
ADOUCISSEMET
nm
1. жумшартуу;
2. fig
жеңилдетүү.
1
ADRESSE nf дарек, турак жай.
2
ADRESSE nf шамдагайлык, эптүүлүк, чебердик; avec
adresse шамдагайлык менен, чебердик менен.
ADRESSER I. vt (qqch à qqn) жиберүү, жөнөтүү;
adresser un colis à qqn бирөөгө посылка жиберүү,
жөнөтүү; le médecin m’a adressé à un spécialiste
доктур мени адиске жиберди; II. s’adresser vpr (à qqn)
бирөөгө кайрылуу.
ADROIT, OITE adj шамдагай, эптүү, чебер.
ADROITEMET adv эптүүлүк менен, чебердик менен.
ADULATIO nf көшөкөрдүк, кошоматтык.
ADULER vt кошомат кылуу, жагынуу.
ADULTE adj бой жеткен, эр жеткен; à l’âge adulte
жашы жеткенде, бой жеткенде.
ADULTÈRE
I. nm эрди-катындын бейопалыгы,
оопасыздыгы; II. adj бейопа, оопасыз; une femme
adultère бейопа аял; un époux adultère бейопа эр.
ADULTÉRI, IE adj никесиз төрөлгөн бала.
ADVEIR v impers болуу; advienne que pourra! эмне
болсо ошо болсун!
ADVERBE nm gram тактооч; adverbe de quantité
эсептик тактооч.
ADVERBIAL, ALE adj gram тактоочтук; locution
adverbiale тактоочтук айтылыш.
ADVERSAIRE nm душман, жоо; arrêter l’adversaire
душманды камоо; dépasser l’adversaire атаандашын
озуп чыгуу, атаандашынан ашып кетүү.
ADVERSE adj каршы, каршылык көрсөтүүчү; le pays
est divisé en deux blocs adverses мамлекет бир-бирине
каршы эки лагерге бөлүнүп кетти; l’équipe adverse
каршы турган команда.
ADVERSITÉ nf бактысыздык, кырсык; il est tombé
dans l’adversité ал бактысыздыкка дуушар болду.
AÉRÉ, ÉE adj шамалдатылган; centre aéré каникул
убагында балдар таза абада эс алуучу жай.
AÉRER vt шамалдатуу, абаны тазалоо.
AÉRIE, IEE adj абада болгон, абадагы; combat
aérien аба согушу, абадагы кармаш.
AÉRO- аэро-, авиа-.
AÉRO-CLUB nm аэроклуб (авиация менен иришүүчү
же аны үйрөнүүчү кишилерди бириктирүүчү клуб).
AÉROGARE nf аэровокзал.
AÉROAUTE nm аэронавт.
AÉROAUTIQUE
I. adj авиациялык; l’industrie
aéronautique
авиациялык
өнөр
жай;
II. nf
1. аэронавтика, абада учуу; l’école d’aéronautique
авиация мектеби; 2. авиация; aéronautique civile
граждандык авиация; aéronautique militaire согуш
авиациясы.
AÉROPORT nm аэропорт.
AÉROPORTÉ, ÉE adj десанттык; аба жолу менен
түшүрүлгөн.

AÉROSTAT

nm аэростат (абадан жеңил учуучу

аппарат).
AFFABILITÉ nf жылуу жүздүүлүк, кабагы жарыктык.
AFFABLE adj жылуу жүздүү, жайдары.
AFFABLEMET adv жылмайып, жылуу жүз менен.
AFFAIBLIR I. vt 1. начарлатуу; une longue maladie l’a

affaibli узакка созулган оору аны начарлатты; 2. fig
бошоңдотуу; II. s’affaiblir vpr начарлоо, алсыроо; il
s’affaiblit de jour en jour ал күндөн күнгө начарлап
бара жатат.
AFFAIBLISSEMET nm начарлатуу, бошоңдотуу.
AFFAIRE nf 1. иш, жумуш; c’est mon affaire et non la
vôtre бул менин ишим, сиздики эмес; ce n’est pas une
petite affaire бул майда иш эмес, бул оюнчук эмес;
étouffer l’affaire ишти басып салуу; ne vous mêlez pas
de mes affaires! менин иштериме кийлигишпеңиз!
l’affaire est dans le lac иштер начар; l’affaire est dans le
sac иш оңунда; connaître son affaire өзүнүн ишин
жакшы билүү; tirer qqn d’affaire бирөөнү кыйын
абалдан алып чыгаруу, бирөөгө жардам берүү; se tirer
d’affaire кутулуу, бир амал кылып кутулуп чыгуу;
2. маселе, иш; c’est l’affaire d’une minute бул бир
заматта чечиле турган маселе; 3. pl буюмдар; ranger
ses affaires буюмдарын жыйноо, ирээтке келтирүү;
donner ses affaires à nettoyer кийимдерин тазалоого
берүү; 4. иштер; Ministère des Affaires Étrangères
тышкы иштер министрлиги; 5. ишкер; un homme
d’affaires ишкер киши, бизнесмен; 6. dr иш (сотто
каралган иш); plaider une affaire ишти алып баруу.
AFFAIREMET nm кол бошобогондук, бош убакты
жоктук.
AFFAIRER (S’) vpr машакаттануу, алпурушуу.
AFFAMÉ, ÉE I. adj 1. ачка болгон; 2. fig ачарчылыкка
учураган; II. n ач.
AFFAMER vt ачкачылык менен азап көрсөтүү, ачка
калтыруу; affamer un peuple бүтүн элди ачарчылыкка
дуушар кылуу.
AFFECTÉ, ÉE adj калп, жасалма.
1
AFFECTER vt бөлүп берүү (акча, мүлк).
2
AFFECTER vt амалдануу, -имиш болуу; il affecte de
l’ignorer ал билмексен болуп турат.
3
AFFECTER I. vt таасир кылуу, капа кылуу; ces
événements l’ont sérieusement affecté бул окуялар ага
чоң таасирин тийгизди; II. s’affecter vpr бир нерсеге
көңүл буруп, кайгысын тартуу.
AFFECTIO nf 1. жакшы көрүүчүлүк; l’affection
paternelle аталык сезим; avoir de l’affection pour qqn
бирөөнү сүйүү; 2. ооруу, сыркоо; affection nerveuse
нерв оорусу; affection chronique өнөкөт оору.
AFFECTIOER vt сүйүү, жакшы көрүү.
AFFECTIVITÉ nf psych эмоционалдуулук, сезимге
берилүүчүлүк, кызуулук.
AFFECTUEUSEMET adv сүйүү менен, мээримдүүлүк
менен.
AFFECTUEUX, EUSE adj жагымдуу, сылык, адептүү; un
enfant affectueux жагымдуу бала; un accueil affectueux
ачык чырай менен тосуп алуу; votre fils bien affectueux
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адептүү уулуңуз.
AFFERMIR vt бекемдөө, мыктылоо, күчөтүү; affermir
son pouvoir бийлигин бекемдөө; s’affermir vpr оңолуу;
sa santé s’est affermie ден соолугу оңолуп калды.
AFFERMISSEMET nm чыңдоо, бекемдөө, мыктылоо;
l’affermissement de la santé ден соолуктун оңолушу;
l’affermissement du pouvoir бийликтин бекемделиши.
AFFICHAGE nm афишаларды, жарыя кагаздарды илүү,
жабыштыруу; жарыялоо.
AFFICHE nf афиша (спектакль, концерт, лекция болуу
жөнүндө жарнама).
AFFICHER I. vt 1. афиша илүү, кулактандыруу;
2. көрсөтүү; II. s’afficher vpr өзүн көрсөтүү үчүн жар
салуу.
AFFILER vtr кайроо, курчутуу; affiler un rasoir
устараны курчутуу; il a la langue bien affilée анын тили
курч.
AFFIER I. vt 1. тазалоо (металл, айнек); 2. fig
ичкертүү,
сулуураак
кылуу;
II. s’affiner
vpr
1. ичкерээк, сулуураак болуу; son visage s’est affiné
avec l’âge анын өңү жыл өткөн сайын келбеттүү болуп
бара жатат; 2. даяр болуу; le fromage s’affine сыр,
быштак даяр болду.
AFFIRMATIF, IVE adj макул тапкан, кабыл алган; une
réponse affirmative оң жооп, макул тапкан жооп.
AFFIRMATIO nf ырастоо.
AFFIRMATIVE nf оң жооп; je penche pour
l’affirmative мен макул болгону турам; répondre par
l’affirmative оң жооп берүү, макул болуу.
AFFIRMER I. vt 1. ырастоо, ишендирүү; j’affirme que
… деп ишендирем; 2. чыңдоо; affirmer le succès
ийгиликтерди чыңдоо; II. s’affirmer vpr ырасталуу,
аныкталуу.
AFFIXE nm ling аффикс (уңгуга кошулуп айтылганда,
уңгунун түрүн жана маанисин өзгөртүп жиберүүчү
бөлүк; мис. окуу+чу, шаар+га).
AFFLICTIO nf капа, кайгы, убайым.
AFFLIGÉ, ÉE adj капаланган, кайгыга түшкөн.
AFFLUECE nf каптап келүү, жыйналуу, топтолуу; le
match a attiré une grande affluence de spectateurs
оюнга аябай көп көрүүчүлөр келди.
AFFLUET nm куйма; les affluents de la Loire Луара
дарыясынын куймалары.
AFFLUER vi куюлуу; каптап келүү, топтолуу.
AFFLUX nm 1. куюлуш; afflux du sang à la face
кандын башка чыгып шыкалышы; 2. жабылып келиши;
il y a eu un afflux de visiteurs эл тынымсыз келүүдө.
AFFOLAT, ATE adj коркунучтуу; une nouvelle
affolante коркунучтуу кабар.
AFFOLÉ, ÉE adj акылдан ажыраган, эмне кылаарын
билбей калган.
AFFOLEMET nm толкундануу, тынчсыздануу; dans
son affolement elle a oublié son sac à main ал
толкунданганынан сумкасын унутуп кетиптир.
AFFOLER
I. vt тынчсыздандыруу, толкундатуу,
акылдан ажыратуу; cette nouvelle l’affola бул кабар
аны аябай толкундатты; II. s’affoler vpr тынчсыздануу,

шашкалактоо, аябай коркуу; en voyant le taureau
approcher, l’enfant s’affola буканын жакындап келе
жатканын көрүп, бала аябай коркуп кетти.
AFFRACHI, IE adj 1. эркиндикке чыккан; 2. (de) азат
кылынган; 3. жөнөтүү акысы төлөнгөн, почта маркасы
жабыштырылган; une lettre affranchie жиберүү үчүн
акча төлөнгөн, почта маркасы чапталган кат.
1
AFFRACHIR vt 1. эрк берүү, азат кылуу, бошотуу;
affranchir les esclaves кулдарга эрк берүү; 2. fig азат
кылуу; affranchir d’un impôt салыктан бошотуу.
2
AFFRACHIR
vt марканын акысын төлөп кат
жөнөтүү.
1
AFFRACHISSEMET nm 1. азат кылуу, бошотуу, эрк
берүү; 2. кутулуу, бошотуу (салыктан).
2
AFFRACHISSEMET nm акысын төлөп жөнөтүү
(кат).
AFFREUSEMET
adv 1. жаман, абдан жаман,
коркунучтуу; 2. эң эле, өтө, аябай.
AFFREUX, EUSE adj өтө коркунучтуу, эң эле жаман;
une blessure affreuse өтө коркунучтуу жара, жараат,
жаракат.
AFFROT nm кордоо, кемсинтүү, уятка калтыруу;
faire un affront à qqn кимдир бирөөнү кемсинтүү,
уятка калтыруу, шерменде кылуу.
AFFROTER I. vt каршы чыгуу; affronter l’ennemi
душманга коркпой каршы чыгуу; affronter un danger,
la mort коркунучту, өлүмдү капарга албоо;
II. s’affronter vpr беттешүү; deux thèses s’affrontaient
бул эки пикир каршы келип калды.
AFGHA,
AE
I. adj ооган; II. n 1. ооган,
ооганыстандык; 2. nm ооган тили.
AFI DE loc prép, AFI QUE loc conj үчүн, ошон үчүн;
il prit son carnet afin d’y noter une adresse даректи
жазыш үчүн ал дептерчени алды.
AFRICAI, AIE I. adj африкалык, африка; II. n
африкалык.
AGAÇAT, ATE adj кыжырдантуучу, жадатма,
жадаткыч.
AGACEMET
nm кыжырдануу, жини келүү;
provoquer l’agacement de qqn бирөөнүн жинин
келтирүү, кыжырына тийүү.
AGACER vt 1. итиркейин келтирүү, ачуулантуу,
ачууландыруу; agacer les nerfs de qqn бирөөнүн
ачуусун келтирүү, кыжырын кайнатуу; cet homme
m’agace бул киши менин жинимди келтирет,
кыжырымды кайнатат; 2. камоо; le citron agace les
dents лимон тишти камайт.
AGACERIES
nf
pl
жадаткычтык,
жадатып
жиберүүчүлүк.
AGATE nf агат (катуу минералдын бир түрү).
AGAVE nm bot агава (тропиктик жактарда өсүүчү
өсүмдүктүн бир түрү).
ÂGE nm 1. жаш; à mon âge менин жашымда; quel âge
me donnez-vous? мага канча жаш бересиз? 2. курак,
жаш, чак; le premier âge балалык чак; un enfant en bas
âge бөбөк, наристе; âge tendre бала чак, бала кез; l’âge
ingrat өтмө жаш, балагатка жетип келе жаткан жаш; le
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jeune, le bel âge жаштык, жаш убак; l’âge mûr
жеткилең курак; le troisième âge пенсия жашы (60 тан
кийин); le quatrième âge карылык (жетимиштен
кийин); le déclin de l’âge улгайган жаш; grand âge
карылык; homme d’âge улгайып калган киши; 3. доор,
кылым; l’âge du bronze, de la pierre бронза, таш доору.
ÂGÉ, ÉE adj 1. улгайып калган; 2. жашка чыккан; âgé
de vingt ans жыйырма жашка чыккан; le moins âgé des
deux enfants эки баланын кичүүсү; le plus âgé de mes
fils уулдарымдын эң улуусу; il est très âgé ал аябай
картаң.
AGECE nf 1. агенттик; бюро (кандайдыр бир
борбордук мекеменин жергиликтүү өкүлдүгү, бөлүмү);
agence de voyage саякат агенттиги; agence de publicité
реклама агенттиги; agence de renseignements маалымат
берүүчү жай; 2. бөлүм, филиал; l’agence d’une banque
банктын филиалы.
AGEDA nm жазуу дептерчеси, күндөлүк дептер.
AGEOUILLÉ, ÉE adj тизелеп турган, тизе бүккөн,
тизе бүгүлгөн.
AGEOUILLEMET nm тизелеп туруу.
AGEOUILLER (S’) vpr тизелеп туруу, тизе бүгүү.
1
AGET nm агент (уюмдун, мекеменин ар түрдүү
тапшырмаларды орундоочу өкүлү).
2
AGET
nm 1. агент, чалгынчы; agent secret
чалгындын жашырын адамы; 2. агент; agent
commercial коммерциялык агенти; agent d’assurances
камсыздандыруу агенти; agent de police полициялык
агент, полицейский.
AGGLOMÉRATIO
nf аггломерация, топтолуу;
l’agglomération parisienne париж аггломерациясы.
AGGLOMÉRER I. vt чогултуу, топтоо; II. s’agglomérer
vpr топтолуу, чогулуу; les hommes s’agglomèrent dans
les villes адамдар шаарларга топтолуп жашашат.
AGGLUTIAT, ATE adj 1. илээшме, жабышкак,
жабышма;
2. ling
агглютинативдик;
langues
agglutinantes агглютинативдик тилдер.
AGGLUTIATIO nf агглютинация (сөздүн уңгусу
өзгөрүлбөстөн ага мүчө жалгануу аркылуу жаңы сөз
жасалуу же өзгөрүү).
AGGLUTIER I. vt бириктирүү, жабыштыруу, топтоо;
les grains de sable étaient agglutinés кум бүртүктөрү
бири-бирине жабышып калган; II. s’agglutiner vpr
жабышуу, жабылуу; les mouches s’agglutinent sur la
confiture чымындар вареньеге жабылып жатат.
AGGRAVAT, ATE adj күчөтүүчү, оордотуучу; une
circonstance aggravante күнөөнү оордотуучу кырдаал.
AGGRAVATIO nf 1. күчөө, курчуу, татаалдануу;
l’aggravation d’une maladie оорунун күчөшү;
l’aggravation de la situation абалдын татаалданышы;
l’aggravation du conflit конфликттин күчөшү; 2. dr
күнөөсүн көбөйтүп алуу.
AGGRAVER I. vt оордотуу, күчөтүү, көбөйтүү;
aggraver les difficultés кыйынчылыктарды көбөйтүү;
aggraver une maladie ооруну күчөтүп алуу; aggraver la
situation абалды татаалдаштыруу; II. s’aggraver vpr
күчөө, татаалдашуу, көбөйүү; la maladie s’est aggravée

оору күчөп кетти; le chômage s’aggrave жумушсуздук
көбөйүп бара жатат.
AGILE adj 1. шамдагай, чыйрак; agile comme un chat
мышыктай шамдагай; 2. fig ылдам, чыйрак; un esprit
agile тез түшүнгүч, тапкыч, зээни өткүр.
AGILITÉ nf шамдагайлык, чыйрактык, ылдамдык;
l’agilité d’un acrobate акробаттын шамдагайлыгы,
чыйрактыгы; avec agilité шамдагайлык менен,
чыйрактык менен.
AGIR vi 1. аракет кылуу, иштөө; agir avec précaution
сактык менен иш кылуу, аракет кылуу; rester sans agir
аракет кылбоо, эч нерсе кылбоо; je n’aime pas sa
manière d’agir анын мындай кылык-жоругу мага
жакпайт; 2. таасир кылуу; ce remède n’agit plus бул
дары таасир кылбай калды; agir sur les événements
окуяларга таасир тийгизүү; agir conformément à la loi
мыйзамга ылайык аракет кылуу.
AGIR (S’) vpr impers; de quoi s’agit-il? эмне жөнүндө
сөз болуп жатат? il s’agit maintenant d’être sérieux
азыр кеп олуттуу болуу жөнүндө жүрүп жатат.
AGISSAT, ATE adj таасир кылуучу; un remède
agissant таасир кыла турган дары.
AGITATEUR n 1. азгыруучу, куйту, куйту киши;
2. techn аралаштыргыч.
AGITATIO nf 1. толкуу, толкундоо; 2. толкундоо,
толкундануу,
чочуу,
чочулоо,
тынчсыздануу;
l’agitation
d’un
malade
оору
кишинин
тынчсызданганы; 3. толкундоо, тополоң; l’agitation de
la rue көчөдөгү тополоң.
AGITÉ, ÉE adj 1. толкунданган, тынчсызданган; 2. n
байлатма оорулуу.
AGITER I. vt 1. булгоо, булгалоо; agiter un mouchoir
кетип бара жаткан кишиге коштошуп, жоолук
булгалоо; le chien agite la queue ит куйругун
шыйпаңдатат; 2. аралаштыруу, силкүү; 3. толкундатуу,
тынчсыздандыруу; la colère l’agite ачуу аны аябай
күйпөлөктөттү; 4. талкуулоо; agiter un problème
маселени
талкуулоо;
II. s’agiter
vpr
жүрүү,
кыймылдоо, теңселүү, желбирөө; les branches s’agitent
бутактар кыймылдап жатат; la mer a commencé à
s’agiter деңиз толкундана баштады; le restaurant était
plein, les garçons s’agitaient ресторанга элдер жык
толуп, официанттар тынымсыз тейлеп жатышты.
AGEAU nm 1. козу; doux comme un agneau козудай
жоош, эч кимге жамандыгы жок; 2. козунун эти;
3. козунун териси; manteau d’agneau козунун
терисинен тигилген пальто.
AGOSTICISME
nm агностицизм (объективдүү
дүйнөнү жана анын закон ченемдүүлүгүн билүү
мүмкүндүгүн тануучу идеалисттик философиялык
окуу).
AGOIE nf 1. жан талашуу, агония; être à l’agonie
өлүм алдында жан талашуу; un cri d’agonie өлөр
алдындагы кыйкырык; 2. fig акыркы күндөрү, кризис;
l’agonie d’un régime politique саясий режимдин
акыркы күндөрү.
AGOISAT, ATE adj өлүм алдында жан талашкан.
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AGOISER vi жан талашуу (өлүм алдында); un soldat
qui agonise sous nos yeux биздин көз алдыбызда жаны
чыгып бара жаткан аскер.
AGRAFE nf 1. илгич, илмек; 2. скрепка, кыстыргыч
(кагазды бири-бирине кыстыра турган төөнөгүч);
3. med techn скоба (жыгач бөлүктөрдү бири-бирине
бекитүү үчүн жасалган жалпак темир).
AGRAFER vt 1. илиштирүү; agrafer une ceinture
курду илиштирүү; 2. скрепка менен бекитүү; 3. кармоо,
колго түшүрүү; il s’est fait agrafer par les flics аны
полициялар колго түшүрдү.
AGRAFEUSE nf степлер (кагазды бекитүүчү аспап).
AGRAIRE
adj
агрардык
(жерге,
-жерден
пайдаланууга, жерге ээ болууга, дыйканчылыкка
таандык); réforme agraire агрардык реформа.
AGRADIR I. vt 1. чоңойтуу, кеңейтүү; agrandir une
photo сүрөттү чоңойтуу; agrandir une ouverture
тешикти кеңейтүү; 2. чоңойтуу, кеңейтүү; agrandir une
entreprise ишкананы кеңейтүү; II. s’agrandir vpr
чоңоюу, кеңейүү; la ville s’agrandit шаар чоңоюп
жатат.
AGRADISSEMET
nm
чоңоюу,
кеңейүү;
l’agrandissement continuel de Paris Париждин
үзгүлтүксүз кеңейиши; l’agrandissement d’une photo
сүрөттү чоңойтуу.
AGRÉABLE adj жагымдуу; une odeur agréable жакшы
жыт; un fruit agréable au goût даамы жакшы жемиш;
une nouvelle agréable à entendre кулакка жагымдуу
жаңылык.
AGRÉABLEMET adv жагымдуу, көңүлдүү, жакшы.
AGRÉER I. vi жактыруу, макул болуу; si cela vous
agrée эгерде бул сизге жакса, макул болсоңуз; II. vt
кабыл алуу, макул болуу; agréer une demande кабыл
алуу; veuillez agréer mes salutations distinguées
урматтоо менен, ысык саламым менен (каттын аягына
жазылуучу сөз).
AGRÉGATIO nf 1. мугалим болуш үчүн конкурс,
тандоо; se présenter à l’agrégation de lettres филология
боюнча мугалим болуш үчүн конкурска катышуу; il a
son agrégation ал конкурстан өттү; 2. géol phys
топтолуу, кошулуу; une agrégation de molécules
молекулалык кошунду.
AGRÉGÉ, ÉE n конкурстан мугалимдикке өткөн киши;
un agrégé d’histoire тарыхтан сабак берген мугалим.
1
AGRÉMET nm макулдук; donner son agrément à
qqch бир нерсеге макулдугун берүү; obtenir
l’agrément de qqn бирөөнүн макулдугун алуу.
2
AGRÉMET
nm 1. көңүлдүүлүк, кубанычтуулук,
шаттуулук; se donner de l’agrément өзүнүн көңүлүн
өзү ачуу; 2. жагымдуулук; l’agrément d’une maison de
campagne шаардын сыртындагы үйдүн жагымдуулугу.
AGRÈS nm pl 1. mar такелаж (кемеде керектелүүчү
шаймандардын жыйындысы); 2. sport гимнастика
снаряддары.
AGRESSER vt кол салуу; agresser un passant
жолоочуга кол салуу.
AGRESSEUR nm 1. polit агрессор, кол салуучу;

2. баскынчы, бандит, басмачы; il a reconnu son
agresseur ал өзүнө кол салган кишини тааныды.
AGRESSIF, IVE adj агрессиялык, агрессиялуу; une
politique agressive агрессиялык саясат.
AGRESSIO nf агрессия, баскынчылык; guerre
d’agression басып алуу, согушуу; commettre une
agression кол салуу.
AGRICOLE adj айыл чарбалык, дыйканчылык,
агрардык; un pays agricole агрардык өлкө; les travaux
agricoles айыл чарба жумуштары, дыйканчылык; les
produits agricoles айыл чарба продукциясы; population
agricole айыл-кыштактарда туруучулар; un ingénieur
agricole инженер-агроном.
AGRICULTEUR, TRICE n дыйкан, фермер.
AGRICULTURE nf айыл чарбасы, дыйканчылык; le
ministère de l’agriculture айыл чарба министрлиги.
AGRIO nm ийнелик
AGROLOGIE nf жер кыртышын изилдөөчү илим.
AGROOME nm агроном.
AGROOMIE nf агрономия (айыл чарба жөнүндөгү
илим).
AGROOMIQUE
adj агрономия, агрономиялык,
агрономдук.
AGRUMES nm pl цитрус сымал өсүмдүктөр (лимон,
апельсин, мандарин ж.б.).
AGUETS (AUX) loc adv сак; être aux aguets сак болуу,
аңдып туруу.
AHURI, IE adj таң калган; l’air ahuri сенейген; rester
ahuri devant qqch бир нерсенин алдында сенейип
катып калуу.
AHURIR vt таң калтыруу, айран калтыруу.
AHURISSAT, ATE adj таң калтыра турган,
укмуштуу, таң каларлык.
AHURISSEMET nm таң, айран-таң.
1
AIDE nf жардам, көмөк, кол кабыш; j’ai besoin de
votre aide мага сиздин жардамыңыз керек болуп жатат;
venir en aide жардамга келүү; aide précieuse баа
жеткис жардам; aide mutuelle өз ара жардамдашуу;
aide technique техникалык жардам; demander l’aide de
qqn бирөөдөн жардам суроо; recevoir de l’aide жардам
алуу; à l’aide! жардам бергиле! loc prép à l’aide de
жардамы менен; il a traduit cet article à l’aide d’un
dictionnaire бул макаланы ал сөздүктүн жардамы
менен которду.
2
AIDE n жардамчы; aide de camp адьютант.
AIDER I. vt 1. жардам көрсөтүү, жардам берүү; aider
qqn de ses conseils бирөөгө кеңештери менен жардам
берүү; aider qqn à se relever бирөөгө ордунан турууга
жардам берүү; Dieu vous aide! сизди кудай колдосун!
2. aider à qqch бир нерсеге жардам кылуу; ses conseils
aidèrent à la réussite du projet анын кеңештери
долбоордун ийгиликтүү аткарылышына жардам
кылды; II. s’aider vpr 1. пайдалануу, жардамы менен
аракет кылуу; s’aider d’un bâton таяк менен басуу;
s’aider d’un dictionnaire сөздүктү пайдалануу,
сөздүктүн жардамы менен которуу; 2. жардамдашуу.
AÏEUL, EULE n түпкү ата, түпкү эне.
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nm pl ата-бабалар.
I. nm бүркүт; un bec d’aigle куш мурун,
куштун тумшугундай ийилген мурун; des yeux d’aigles
fig кайраттуу көз караш; se prendre pour un aigle өзүн
башкалардан
жогору
көрүү;
II. nf
1. бүркүт
(ургаачысы); 2. туйгун бүркүт, шумкар (мыкты,
кайраттуу, кыраакы киши); les aigles romaines римдин
шумкарлары.
AIGLO, OE n бүркүт балапаны.
AIGRE I. adj 1. ачуу, кычкыл; un vin aigre кычкыл
вино; 2. катуу, суук; vent aigre катуу шамал; 3. катуу,
одоно; des paroles aigres катуу сөздөр, одоно сөздөр;
II. nm ачуулук; катуулук, одонолук.
AIGRE-DOUX, DOUCE adj кычкыл-таттуу даам.
AIGREUR nf 1. кычкылдык, ачуулук; ачуу даам, тиш
камоочу; мурунду жарган (жыт); l’aigreur des fruits
verts көк жемиштин ачуулугу; 2. pl зарына, сарна;
avoir des aigreurs d’estomac зарына болуу; 3. fig
катуулук, одонолук; avec aigreur катуулук менен,
одонолук менен.
AIGRI, IE adj ириген, ачыган; ажаан, тажаал, долу;
une femme aigrie ажаан аял.
AIGU, UË I. adj 1. курч, учтуу, өткүр; angle aigu тар
бурч; 2. ичке, чыйылдаган; des voix aiguës ичке үндөр;
3. катуу; douleur aiguë какшаткан оору; II. nm ичке үн;
passer du grave à l’aigu ичке үндөн жоон үнгө өтүү.
AIGUILLE nf 1. ийне; aiguille à coudre тигүүчү
машинaнин ийнеси; enfiler une aiguille ийнеге жип
өткөзүү, ийнени саптоо; loc chercher une aiguille dans
une botte de foin үймөк чөптөн ийне издөө, пайдасыз
ишке убара болуу; aiguille à tricoter токуу үчүн
арналган темир шиш; 2. жебе; les aiguilles d’une
pendule дубал сааттын жебелери; la grande, la petite
aiguille мүнөттү, саатты көрсөткөн жебелер; aiguille de
chemin de fer темир жолдун бир багыттан башка
багытка салуучу кыймылдама бөлүгү; 3. bot тикен,
тикенек; 4. géol чоку, тоонун чокусу.
AIGUISER vt 1. курчутуу, учтоо, кайроо; aiguiser un
couteau бычакты курчутуу; une pierre à aiguiser
кайрак таш; 2. fig козгоо, күчөтүү; aiguiser l’appétit
табитин козгоо; aiguiser la douleur оорусун күчөтүп
жиберүү; 3. такшалтуу, кынаптоо; aiguiser son style
стилин такшалтуу.
AIL nm сарымсак, сасык пыяз; une odeur d’ail
сарымсак жыты; une tête, une gousse d’ail бир баш, бир
баш сарымсак.
AILE nf 1. канат; ailes d’un oiseau куштун канаттары;
aile d’un avion учактын канаты; aile d’un bâtiment
имараттын капталы; battre les ailes канат кагуу; loc
rogner les ailes à qqn бирөөнүн канат-куйругун кесүү;
2. mil sport фланг (армиянын турушунда оң жана сол
жагы).
AILLEURS adv башка жерде; je n’ai vu cela nulle part
ailleurs мен мындайды башка эч жерден көргөн
эмесмин; partout ailleurs башка кайсы жерде
болбосун; d’ailleurs айткандай, бирок, анын үстүнө,
ошону менен бирге; par ailleurs башка жагынан; fig

ошону менен бирге; bien que très intelligent par
ailleurs, il ne comprend pas les mathématiques ал өтө
акылдуу болсо да, математиканы көп түшүнбөйт.
AIMABLE adj сылык, кичи пейил, сыпайы; je vous
remercie, vous êtes très aimable мен сизге ыраазымын,
сиз абдан кичи пейилсиз.
AIMABLEMET adv кичи пейилдик кылып, сылыктык
менен, сылык түрдө.
AIMER I. vt 1. сүйүү, жакшы көрүү, урматтоо; aimer
sa mère, ses enfants энесин, балдарын сүйүү; vieil ami
que j’aime beaucoup мен абдан жакшы көргөн эски
досум; 2. берилип сүйүү; il l’a follement aimée ал аны
аябай берилип сүйүп калды; II. vt 1. жакшы көрүү,
жактыруу; aimer la musique, le sport музыканы,
спортту жакшы көрүү; aimer danser бийлегенди
жакшы көрүү; 2. aimer mieux жогору баалоо, артык
көрүү; j’aime mieux la voiture que le train мага
поездден көрө машина артык; j’aime mieux son théâtre
que ses romans мен анын романдарына караганда
пьесаларынан жакшы көрөм; III. vt жактыруу, жакшы
өсүү; la betterave aime les terres profondes кызылча
терең айдалган жерде жакшы өсөт; IV. s’aimer vpr
1. өзүн жакшы көрүү, өзүнө жагуу; je ne m’aime pas
dans cette robe бул көйнөктү кийгенде өзүмө өзүм
жакпай калам; 2. бири-бирин сүйүү, жактыруу; nous
nous aimons beaucoup, ma sœur et moi эжем (сиңдим)
экөөбүз бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз.
AÎÉ, ÉE I. adj улуу, жашы улуу, le frère aîné ага; la
sœur aînée эже; II. n 1. улуусу; mon aîné a dix ans
менин улуу балам он жашта; écoutez vos aînés
улууларды уккула; 2. улуу; c’est mon aîné de deux ans
ал менден эки жаш улуу.
AISI I. adv ошентип; ainsi va la vie турмуш ошентип
өтүп жатат; et ainsi de suite жана башкалар; pour ainsi
dire мындайча айтканда; II. conj демек, ошондуктан,
ошентип, ошондо; ainsi vous regarderez l’avenir avec
confiance! ошондо келечекке силер ишенич менен
карайсыңар! ainsi que loc conj кандай, окшош; cela
s’est passé ainsi que je vous l’ai dit бул мен сизге
айткандай эле болду.
1
AIR nm 1. аба; атмосфера; on manque d’air ici бул
жерде аба жетпей жатат; air vif салкын, муздак аба; j’ai
besoin de prendre l’air мен таза аба жутуп келишим
керек; dormir en plein air тышта, эшикте, сыртта
уктоо; l’armée de l’air согуштук-аба күчтөрү; hôtesse
de l’air стюардесса; 2. шамал; le courant d’air өтмө
шамал.
2
AIR nm көрүнүш, өң; prendre des airs бой көтөрүү,
чоңсунуу, кекирейүү; avoir l’air de сыяктуу болуп
көрүнүү; il a l’air d’une fille ал жаш кыздай болуп
көрүнөт; elle a l’air sérieuse ал олуттуу болуп көрүнөт;
il a l’air de me détester ал мени жактырбагандай
көрүнөт; n’avoir l’air de rien сыр алдырбоо; c’est un
travail qui n’a l’air de rien бул оңой эле иш, бул болорболбос эле иш.
3
AIR nm ария, күү; un air d’opéra операнын ариясы.
AIRBUS nm аэробус (учак).
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AIRE nf 1. кырман; 2. аянт, аянтча; aire d’atterrissage
учак кондуруучу аянт; aire d’un bâtiment имараттын
аянты; aire ensemencée айдоо аянты; 3. fig чөйрө; aire
d’activité кызматынын чөйрөсү; aire d’influence
таасири тийүү чөйрөсү.
AISACE nf 1. ээн-эркиндик, жеңилдик; avec aisance
ээн-эркин, жеңил; s’exprimer avec aisance өз оюн ээнэркин айтуу; avoir de l’aisance өзүн эркин кармоо;
2. байлык, оокаттуулук; être, vivre dans l’aisance
оокаттуу жашоо; 3. pl lieux d’aisances даараткана,
ажаткана.
AISE nf жыргал, ырахат, кубаныч, жеңилдик,
ыңгайлуулук; sourire d’aise кубанып жылмаюу;
soupirer d’aise өзүн жеңил сезүү, эркиндеп калуу; être
à l’aise өзүн эркин сезүү; être à l’aise dans ses
vêtements кийимин кийгенде өзүн өзү ыңгайлуу сезүү;
mettez-vous à l’aise, à votre aise тартынбай, өзүңүздүн
үйүңүздөгүдөй болуп эле отуруңуз.
AISÉ, ÉE adj 1. жеңил, оңой; un travail aisé жеңил
жумуш; c’est aisé à dire айтууга оңой; 2. эркин,
сыпайы; un style aisé эркин стиль; 3. оокаттуу, бай; une
famille aisée бай үй-бүлө.
AISÉMET adv жеңил, оңой; je comprends cela
aisément мен муну оңой эле түшүнөм.
AISSELLE nf колтук; sous l’aisselle колтукта,
колтуктун астында.
AJOURÉ, ÉE I. adj мөөнөтүнөн жылдырылган,
кийинкиге жылдырылган; un départ ajourné
кийинкиге жылдырылган кетүү; II. n мөөнөтү
узартылган.
AJOURER vt кийинкиге калтыруу, мөөнөтүн узартуу;
ajourner les élections шайлоону кийинкиге жылдыруу.
AJOUT nm кошумча, кошулган нерсе.
AJOUTER I. vt 1. кошуу, кошумчалоо; көбөйтүү;
ajouter qqch à la sauce соуска бир нерсе кошуу;
ajouter un mot бир сөз кошуу; 2. litt ajouter foi à
бирөөгө же бир нерсеге ишенүү; II. s’ajouter vpr
кошулуу, көбөйүү.
AJUSTER vt 1. кураштыруу; ajuster un mécanisme
механизмди кураштыруу; 2. ылайыктатуу, келиштирүү;
ajustez ce veston à ma taille бул куртканы мага
ылайыктатып бериңиз; 3. оңдоо, түзөтүү; ajuster sa
coiffure, sa cravate чачын, галстугун оңдоо.
AJUSTEUR nm слесарь, темир устасы; ajusteur
mécanicien слесарь-механик; ajusteur monteur
слесарь-монтажник.
ALARMAT, ATE adj коркунучту билдирүүчү,
коркунучтуу; des nouvelles alarmantes коркунучтуу
кабарлар; son état de santé est alarmant анын ден
соолугу коркунучтуу абалда.
ALARME nf 1. тревога (коркунуч сигналы); sonner,
donner l’alarme коркунучту билдирип, чуу көтөрүү;
signal d’alarme стоп-кран (жүрүп бара жаткан
поездди дароо токтотуучу тетик); 2. сигнализация;
être en alarme сигнализацияда, кароодо туруу.
ALARMER I. vt кооптонтуу, тынчсыздантуу, санаасын
алагды кылуу; ses paroles m’ont alarmé анын сөздөрү

мени тынчсыздандырды; II. s’alarmer vpr кооптонуу,
тынчсыздануу, санаасы алагды болуу.
ALARMISTE I. n дүрбөлөңчү, дүрбөлөң салуучу, ойт
берме киши; II. adj паникалык, кут учкан, кут
качыруучу, дүрбөлөңгө түшкөн; article, communiqué
alarmiste паникалык макала, коммюнике.
ALBAAIS, AISE I. adj албан, албаниялык; II. n
1. албан; 2. nm албан тили.
ALBATROS nm альбатрос (ири деңиз кушунун бир
түрү).
ALBIOS n альбинос (альбинизм менен ооруучу киши
же айбан).
ALBUM nm альбом; un album de timbres маркалар
үчүн альбом.
ALCOOL nm 1. спирт; alcool éthylique этил спирти;
2. арак.
ALCOOLIQUE I. adj спирттик, спирт кошулган; les
boissons alcooliques спирттик ичимдиктер; II. n аракеч.
ALCOOLISME nm алкоголизм (спирттик ичкиликке
абдан берилип кетүү).
ALETOUR I. adv тегерете, айланта, тегерене, айлана;
II. nm pl айлана, тегерек; les alentours de la ville
шаардын айланасы, шаардын чети.
ALERTE I. adj шамдагай, чыйрак; un petit vieux alerte
et gai шамдагай жана тамашакөй чал; II. nf тревога
сигналы; alerte aérienne аба тревогасы.
ALERTER vt 1. тревога сигналын берүү; эскертүү;
alerter la police полицияга алдын ала эскертип коюу;
2. fig толкутуу, толкундатуу; alerter l’opinion publique
коомдук пикирди толкутуу.
ALÉSAGE nm techn бургулап тешүү (буроо менен
бурап).
ALÉSER vt techn бургулап тешүү, кеңейтүү, чоңойтуу;
aléser un tuyau түтүктү ичинен бургулап кеңейтүү.
ALGÈBRE nf алгебра; кыйын, түшүнүксүз; c’est de
l’algèbre pour moi бул мен үчүн аябай кыйын нерсе.
ALGÉBRIQUE adj алгебралык; une formule algébrique
алгебралык формула.
ALGÉRIE, E 1. adj алжир; 2. n алжирдик.
ALIBI nm dr алиби (кылмыш кылынган учурда
айыпталуучунун так ошол жерде болбогондугу; бул
айыпталуучунун кылмышка катышпаганына далил
болот).
ALIÉÉ, ÉE n 1. сатылган; ээлиги башкасына берип
тапшырылган; 2. эстен ажыраган, жинди болгон киши;
un asile d’aliéné жиндикана.
ALIGEMET nm 1. тегиздөө, катарга тургузуу; être à
l’alignement катарда туруу; 2. mil тегизделүү,
түздөнүү; alignement à droite! оңго түздөнгүлө!
ALIGER I. vt 1. түзөтүү, катарга коюу; aligner les
chaises орундуктарды бир катарга коюу; 2. ырааттуу
түрдө, тартиби менен аткаруу; aligner des phrases
сүйлөмдөрдү туура, логикага ылайык жазуу, айтуу;
II. s’aligner vpr тегизделүү, түздөлүү; alignez-vous!
түздөнгүлө!
ALIMET nm тамак, аш, оокат; fig aliment pour
l’esprit акыл азыгы.
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ALIMETAIRE adj 1. азык-түлүк; des produits
alimentaires азык-түлүк; pâtes alimentaires макарон
азык-түлүктөрү; l’industrie alimentaire тамак-аш өнөр
жайы; 2. dr pension alimentaire мамлекет тарабынан
тамакка төлөп берилүүчү акча каражаты.
ALIMETATIO nf 1. азыктандыруу, тамактандыруу;
l’alimentation des troupes армияны тамак-аш менен
жабдуу; 2. азык-түлүк; magasin d’alimentation азыктүлүк дүкөнү.
ALIMETER vt тамактандыруу, багуу; alimenter le
malade оорулууну багуу.
ALIÉA nm абзац (башталган жолдун кемтиги);
commencer un nouvel alinéa кызыл сызыктан баштоо.
ALITER I. vt жаткыруу; II. s’aliter vpr ооруп жатып
калуу.
ALLAITEMET nm эмизүү.
ALLAITER vt эмизүү; elle veut allaiter son enfant ал
баласын эмизейин деп жатат.
ALLÉE nf 1. аллея (жолдун чет жагы); une allée
forestière токойдо ачылган жол; 2. өткөөл, өтүүчү жай;
les allées d’une salle de spectacle театрдын өтүүчү
жайлары; 3. les allées et venues ары-бери басып жүрүү.
ALLÉGEMET
nm 1. жеңилдетүү, азайтуу; un
allégement de la douleur кайгыны, ооруну жеңилдетүү;
2. кыскартуу; un allégement des programmes
программаны кыскартуу; un allégement d’impôts
салыктардын азайышы.
ALLÉGORIE nf аллегория (адабиятта, сүрөттөөчү
искусстводо абстракттуу түшүнүктү конкреттүү
образдар аркылуу көрсөтүү, түшүндүрүү).
ALLÉGORIQUE adj аллегориялык, кайманалуу.
ALLÈGRE adj шайыр, сергек.
ALLÈGREMET adv 1. кубанычтуу көңүл менен,
шаттык менен; il part allègrement au travail ал
көтөрүнкү көңүл менен ишине кетип бара жатат; 2. péj
жеңилдик менен; ойлобостон; il nous a allègrement
ruinés ал бизди оңой эле жарды кылды.
ALLÉGRESSE nf көңүлдүүлүк, шайырлык, шаттык; un
chant d’allégresse көңүлдүү ыр; un jour d’allégresse
кубанычтуу күн.
ALLEMAD, ADE adj I. немис; II. n немис, немис
аялы; III. nm немис тили.
1
ALLER I. vi 1. жүрүү, баруу; aller à pied жөө жүрүү;
aller en voiture машина менен жүрүү; aller à Moscou
Москвага баруу; aller en France Францияга баруу; aller
de Paris à Rome Парижден Римге баруу; 2. алып баруу;
cette route va à Paris бул жол Парижге алып барат;
3. жөнөө, кетүү; aller au bureau жумушуна, ишине
баруу; 4. жарашуу (кийим); ce chapeau lui va бул
шляпа ага жарашат; 5. aller + inf; aller chercher qqn,
qqch бирөөнү, бир нерсени таап келүү, алып келүү; va
te promener! бар, сейилдеп кел! nous allons
commencer азыр баштайбыз; 6. allons! allez! кана,
баштайлы! башта! 7. depuis un an il laisse tout aller;
бир жылдан бери ал иштин баарын таштап койду;
laisser aller ses affaires иштерин таштап коюу;
8. жашоо, туруу; comment allez-vous? иштериңиз

кандай? comment ça va? иштер кандай? ça va bien
иштер жакшы; II. s’en aller vpr кетүү, кетип калуу; il
s’en va ал кетип жатат; va-t-en d’ici бул жерден кет.
2
ALLER nm 1. баруу; j’ai pris à l’aller le train du
matin бара жатканда мен эртең мененки поездге
түштүм; 2. бир тарапка баруу билети; un aller pour
Marseille Марселге баруу үчүн бир билет; un aller et
retour баруу жана келүү билети.
ALLERGIE nf аллергия; souffrir d’une allergie à qqch
бир нерсеге аллергия болуп кыйналуу.
ALLERGIQUE adj 1. аллергиялык; 2. n аллергик,
аллергиясы бар киши; il est allergique au blanc d’œuf
жумуртканын агына анын аллергиясы бар.
ALLIACE
nf 1. биримдик, бирдик; conclure,
dénoncer une alliance биримдик түзүү, биримдикти
жокко чыгаруу; 2. бирдик, блок; alliance défensive
коргоо блогу; 3. нике, үйлөнүү, күйөөгө чыгуу; une
alliance heureuse бактылуу нике.
ALLIÉ, ÉE I. adj өз ара келишимдин негизинде
бириккен; les pays alliés бириккен мамлекеттер; II. n өз
ара келишимдин негизинде байланышта болгон
мамлекеттер; les alliés de la grande guerre улуу согуш
жылдары бириккен мамлекеттер.
ALLIER I. vt 1. эритип кошуу (эки же бир нече
металлды бирге эритип аралаштыруу); allier l’or et
l’argent алтын менен күмүштү эритип аралаштыруу;
2. бириктирүү; allier des peuples, des forces элдерди,
күчтөрдү бириктирүү; 3. fig айкалыштыруу; allier la
théorie à la pratique теорияны практика менен
айкалыштыруу; 4. жакындатуу; allier deux familles эки
үй-бүлөнү жакындатуу; II. s’allier vpr 1. биримдикке
кирүү, биримдик түзүү; ces deux pays se sont alliés бул
эки өлкө биримдик түзүштү; 2. айкалышуу; le jaune et
le violet s’allient très bien сары менен кызгылт көк
бири-бири менен жакшы айкалышат.
ALLIGATOR nm аллигатор (Кытайда жана түндүк
Америкадагы крокодилдин бир түрү).
ALLÔ! intj алло!
ALLOCATIO nf 1. каражат бөлүп берүү (бир нерсеге
жумшоо үчүн); 2. жөлөк акча, жардам; une allocation
de chômage жумушсуздук үчүн берилүүчү жөлөк акча;
les allocations familiales көп балалуу үй-бүлөгө
берилүүчү акча каражаты; toucher une allocation
жөлөк акча алуу.
ALLOCUTIO nf кыска сөз; une allocution d’ouverture
кириш сөз.
ALLOGÉ, ÉE I. adj сопок, сүйрү, узунча; II. nm pl
жатма оору, туруп жүрө албаган оору.
ALLOGEMET nm узартуу, тартып чоюу, тартуу.
ALLOGER I. vt 1. узартуу; allonger une jupe de
quelques centimètres юбканы бир нече сантиметрге
узартуу; 2. созуу, сунуу; allonger le cou мойнун созуу;
allonger les jambes бутун сунуу; allonger le pas
кадамын ылдамдатуу; 3. fam уруу, чабуу, тебүү;
allonger une gifle алакан менен жаакка чабуу; II. vi
узаруу; les jours allongent күн узарып жатат;
III. s’allonger vpr 1. узаруу, созулуу; 2. жатуу; il s’est
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allongé une demi-heure après le dîner түшкү тамактан
кийин ал жарым саат жатты.
ALLUMAGE nm 1. жандыруу, жагуу, күйгүзүү, от
алдыруу (мотор); 2. жагуу, жандыруу; l’allumage
d’une lampe чыракты жагуу.
ALLUME-FEU nm тамызгы.
ALLUME-GAZ nm зажигалка (газдуу плитаны күйгүзө
турган нерсе).
ALLUMER I. vt 1. жандыруу, от жагуу, от алдыруу;
allumer une cigarette тамекини күйгүзүү; 2. жарык
кылуу; allumer l’escalier тепкичти жарык кылуу;
II. s’allumer vpr 1. күйө баштоо, өрттөнө баштоо; le
bois sec s’allume facilement кургак жыгач оңой
тутанат; 2. жайноо, жалтылдоо; ses yeux s’allument
көздөрү жайнай түштү.
ALLUMETTE nf ширеңке; frotter une allumette
ширеңке жагуу.
ALLURE nf 1. жүрүш, басыш; accélérer l’allure
жүрүштү тездетүү; rouler à allure modérée орто
ылдамдык менен айдоо; 2. fam жак, түр, багыт; cette
affaire prend une mauvaise allure иш жаман жагына
айланып бара жатат.
ALLUSIO nf ишара кылуу, бир нерсенин четин
чыгаруу; faire une allusion à ишара кылуу, четин
чыгаруу.
ALMAACH nm 1. альманах (ар түрдүү авторлордун
адабий чыгармаларынын жыйнагы); 2. календарь
(жылдын ичиндеги күндөрдү эсептеп чыгаруу
системасы).
ALOÈS nm алоэ (өсүмдүктүн бир түрү).
ALOI nm проба (асыл металлдарга коюлуучу белги).
ALORS adv ошондо, ошол убакта, ал кезде.
ALORS QUE loc conj болсо, ошол эле мезгилде; il fait
beau chez vous, alors que chez moi il gèle силер жакта
күн сонун болуп турат, бизде болсо, күн аябай суук.
ALOUETTE nf торгой.
ALOURDIR I. vt 1. салмагын оорлотуу; la pluie
alourdit les vêtements жамгыр кийимдерди оорлотуп
салат; 2. fig оорлотуу; cette tournure alourdit la phrase
бул оборот сүйлөмдү оорлотуп салды; II. s’alourdir vpr
оор болуп кетүү, салмактануу.
ALOURDISSEMET nm салмак салуу, оор кылуу.
ALPAGE nm бийик тоо жайыты.
ALPHA nm 1. альфа (грек алфавитинин биринчи
тамгасы); l’alpha et l’oméga башы жана аягы; 2. phys
альфа; les rayons alpha альфа-нурлар.
ALPHABET nm 1. алфавит; l’alphabet phonétique
international (A.P.I.) эл аралык фонетика алфавити;
2. алиппе (китеп).
ALPHABÉTIQUE adj алфавит-ке; en ordre alphabétique
алфавит тартиби менен жайгаштыруу.
ALPIISME
nm
альпинизм
(бийик
тоонун
мөңгүлөрүнө чыгуу спорту).
ALPIISTE n альпинист (альпинизм менен иришүүчу
адам, спортчу).
ALTÉRATIO nf өзгөрүш, начарлаш; l’altération des
couleurs өңдөрдүн өзгөрүшү; l’altération de la santé

ден соолуктун начарлашы.
ALTERCATIO nf айтышуу, талашуу; чырлаша кетүү,
жаңжал.
1
ALTÉRER I. vt 1. бузуу; la chaleur altère les denrées
тамак-аш ысыкта бат бузулат; 2. өзгөртүү, бурмалап
көрсөтүү; altérer un texte текстти өзгөртүү; altérer la
vérité чындыкты бурмалап көрсөтүү; II. s’altérer vpr
начарлоо, начарлануу, бузулуу.
2
ALTÉRER vt суусатуу; la promenade m’a altéré
сейилдөө мени суусатты, чаңкатты.
ALTERACE nf 1. алмашып туруу; l’alternance des
saisons жыл мезгилдеринин алмашуусу; 2. ling
тыбыштардын алмашуусу; l’alternance vocalique
үндүүлөрдүн алмашуусу (мисалы: je vais, tu vas).
ALTERATIVE nf 1. pl бир нерсенин алмашып
турушу; alternative de vent et de pluie шамалдын
жамгыр менен алмашышы; 2. альтернатива (мүмкүн
болгон эки чечимдин бирөөн тандап алуу зарылдыгы).
ALTERATIVEMET adv кезек менен, алмашып,
алмак-салмак.
ALTERER I. vi алмашып туруу; les beaux jours ont
alterné avec les jours de pluie ачык күндөр жаанчыл
күндөргө алмашты; II. vt agr алмаштырып эгүү.
ALTIER,
IÈRE
adj
кекирейген,
текебердүү,
теңсинбеген; un caractère altier текебердүү мүнөз.
ALTITUDE nf бийиктик (деңиз деңгээлинен жогору
турган); à l’altitude de 2000 mètres 2000 метр
бийиктикте; le vol à haute altitude бийиктикте учуу.
ALTRUISME nm альтруизм (башкалар үчүн жан-дили
менен кам жечүүлүк, башка бирөө үчүн өз
таламдарынан да баш тартууга даярдык).
ALTRUISTE I. adj альтруисттик; II. n альтруист.
ALUIR vi айга конуу; les astronautes ont aluni en
1969 астронавттар 1969-жылы айга конушту.
ALUISSAGE nm айга конуу.
AMABILITÉ nf жылуу жүздүүлүк, жайдарылык,
сылыктык, сыпайылык.
AMADOUER vt көңүлүн алуу; кошомат кылуу.
AMAIGRI, IE adj арыктаган, жабыккан.
AMAIGRIR I. vt арыктатуу, жабыктыруу, жабыркатуу;
II. s’amaigrir vpr арыктоо, арыктап калуу.
AMAIGRISSAT, ATE adj арыктата турган; suivre un
régime amaigrissant арыкташ үчүн диетаны кармоо.
AMAIGRISSEMET nm арыктоо; son amaigrissement
m’inquiète
анын
арыктап
кетиши
мени
тынчсыздандырып турат.
AMA nm аёо, кечирим, ырайым, жан соога берүү;
demander l’aman жан соогалоо.
AMADE nf бадам (жемиши); une amande douce,
amère таттуу, ачуу бадам.
AMADIER nm бадам (жыгачы).
AMAITE nf мухомор (желбей турган козу карындын
бир түрү).
AMAT, ATE nm ойнош.
AMARRER vt 1. mar кемени токтотуп байлап коюу;
amarrer un cargo жүк ташуучу кемени байлап коюу;
2. аркан менен байлоо; amarrer les caisses sur un
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camion машинанын үстүндөгү ящиктерди аркан менен
бекемдеп байлап коюу.
AMAS nm үймөк, үймө; чогулган, жыйылган.
AMASSER I. vt чогултуу, үймөлөө, жыйноо; amasser
de l’argent акча жыйнап алуу; II. s’amasser vpr
чогулуу, жыйылуу; la foule s’amasse devant
l’immeuble имараттын алдына эл чогулуп жатат.
AMATEUR nm 1. сүйүүчү, жакшы көрүүчү; un
amateur de peinture живописти сүйүүчү; 2. дилетант;
d’amateur, il est devenu professionnel дилетанттыктан
ал профессионал даражасына жетти.
AMATEURISME nm дилетанттык (илимдин же
искусствонун жолунан чөп башылап билүүчүлүк).
AMAZOE nf 1. амазонка (байыркы гректердин
мифологиясында – согушчан аялдар уруусу); 2. узун
көйнөкчөң атчан аял; monter en amazone ээрге бир
капталы менен отуруу, буттарын бир жакка чыгарып
отуруу.
AMBASSADE nf 1. элчилик; un conseiller d’ambassade
элчиликтин кеңешчиси; 2. тапшырма; envoyer en
ambassade auprès de тапшырма берип жөнөтүү.
AMBASSADEUR, DRICE n 1. элчи; l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire атайын жана
ыйгарымдуу элчиси; madame l’ambassadeur ou
madame l’ambassadrice элчи айым; 2. nf элчинин аялы.
AMBIACE nf атмосфера; айланадагы шарт, чөйрө;
une ambiance de camaraderie жолдоштук чөйрө.
AMBIGU, UË adj эки учтуу, эки маанинин четин
чыгара турган сөз; une réponse ambiguë эки маанилүү
жооп.
AMBITIEUSEMET adv намыскөйлүк менен.
AMBITIEUX, EUSE I. adj атакты жакшы көрүүчү,
даңкты сүйүүчү; une femme ambitieuse атакты жакшы
көрүүчү аял; II. n мансапкор, мансапчы адам.
AMBITIO nf 1. даңкты сүйүүчүлүк, атакты жакшы
көрүүчүлүк; 2. умтулуш.
AMBITIOER vt аракет кылуу, талаптануу.
AMBLE nm жорго жүрүш; aller l’amble жорголоо
(ат).
AMBLIER nm жорго.
AMBRE nm ambre gris жыпар жыт; ambre jaune
янтарь (жердин терең катмарынан казып алынган
ийне жалбырактуу жыгачтын ташка айланган тунук
чайыры, дабыркайы); collier d’ambre янтардан
жасалган мончок.
AMBRÉ, ÉE adj 1. амбра жытын аңкытуу; 2. янтарь
түстүү.
AMBULACE nf 1. медициналык тез жардам унаасы;
2. талаа госпиталы.
AMBULACIER, IÈRE 1. тез жардам унаасынын
айдоочусу; 2. санитар; санитарка.
AMBULAT, ATE adj 1. кыдырып жүргөн, көчмө;
bibliothèque ambulante көчмө китепкана; 2. кыдырма;
musiciens ambulants кыдырма музыканттар.
ÂME nf 1. жан; union de l’âme et du corps жан менен
дененин кошулушу, биригиши; rendre l’âme өлүү, жан
берүү; se donner corps et âme жаны-дили менен

берилүү; 2. көңүл; la paix de l’âme көңүл тынчтыгы,
жан тынчтыгы; âme pure ачык-айрым; âme tendre ак
көңүл, боорукер; âme sensible сезгич жүрөк; de toute
son âme чын жүрөктөн; jusqu’au fond de l’âme абдан
күчтүү; 3. fig жаны, жан-дили, жүрөгү; 4. адам, киши;
ville de vingt mille âmes жыйырма миң киши жашаган
шаар; il n’y a pas âme qui vive бир да адам калган жок.
AMÉLIORATIO nf 1. жакшыртуу, оңоо; amélioration
de la santé d’un malade оорулуунун ден соолугунун
оңолушу; 2. жакшыруу; оңолуу.
AMÉLIORER I. vt жакшыртуу, оңоо, түзөө; жакшылоо;
améliorer sa situation өз жагдайын оңоо; améliorer un
texte, une traduction текстти, котормону жакшыртуу;
II. s’améliorer vpr түзөлүү, жакшыруу, оңолуу; sa santé
s’améliore de jour en jour анын абалы күндөн күнгө
оңолуп келе жатат.
AME adv оомин.
AMÉAGEMET
nm
жабдуу,
орундаштыруу,
жайлаштыруу, уюштуруу; aménagement d’une maison
үйдү
жабдуу;
aménagement
d’un
paquebot,
aménagement d’une usine кемени, заводду жабдуу;
aménagement
du
territoire
территориянын
жакшырышы.
AMÉAGER vt жабдуу; le rez-de-chaussée avait été
aménagé en laboratoire биринчи кабат лабораторияга
айландырылды.
AMEDE nf штраф; payer une amende айып төлөө; il
a été condamné à une amende de 100 euros ага 100 евро
айып салынды; mettre à l’amende айып салуу; faire
amende honorable өз айыбын мойнуна алып, кечирим
суроо.
AMÈE adj жылуу жүздүү, жайдары, кабагы ачык.
AMEER vt 1. ээрчитип алып келүү, алып келүү;
amener qqn бирөөнү ээрчитип келүү; amenez votre
sœur сиңдиңизди, эжеңизди ээрчитип келиңиз;
2. ташуу, ташып келүү; amener des marchandises en
bateau товарларды кеме менен ташып келүү; 3. алып
баруу, алып келүү; le taxi vous amènera directement à
la gare такси сизди түз эле бекетке алып барат; amener
l’eau dans la ville шаарга суу келтирүү; 4. (sur qqch)
буруу; il a amené la conversation sur son sujet favori ал
сөздү өзүнө жаккан маселеге буруп койду; 5. алып
келүү; себеп болуу; l’hiver amène des souffrances pour
les sans-abri кыш үйү-жайы жокторго азап алып келет.
AMER, ÈRE adj 1. ачуу; j’ai la bouche amère оозум
ачуу даамданат; 2. fig кайгылуу; sourire amer кайгылуу
күлкү; verser des larmes amères боздоп ыйлоо.
AMÉRICAI, AIE I. adj америкалык; америка; le
continent américain Америка континенти; II. nm
l’américain англис тилинин америка варианты.
AMERRIR vi сууга конуу.
AMERTUME nf 1. ачуу даам; 2. fig кайгы; il pensait
avec amertume à toutes ces belles années perdues өтүп
кеткен сонун жылдарды ал кайгы менен эстеп турду.
AMEUBLEMET nm эмерек менен жабдуу; эмерек.
AMI, IE I. n 1. дос, жолдош; vieil ami эски дос;
véritable ami чыныгы дос; être amis дос болуу; 2. дос,
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AMUSER
AMORTISSEMET nm 1. амортизация; amortissement
d’un choc урунуп-беринүүлөрдүн күчүн азайтуу;
2. карызынан аз-аздан кутулуу.
AMORTISSEUR nm techn амортизатор.
AMOUR nm 1. сүйүү, ашыктык, махабат; amour de la
patrie мекенге болгон сүйүү; amour maternel эне
сүйүүсү; avoir de l’amour pour qqn бирөөнү сүйүү;
mon amour менин сүйүктүүм; 2. fam сулуу; cette
fillette-là, c’est un amour бул кыз аябай сулуу.
AMOUREUSEMET adv сүйүп, ардактап, сүймөнчүлүк
менен.
AMOUREUX, EUSE adv 1. сүйүп калган, сүйгөн, ашык
болгон; être amoureux de qqn бирөөгө ашык болуу;
tomber amoureux de сүйүп калуу; 2. сүйгөндүк,
ашыктык; regards amoureux ашыктык көз караш.
AMOUR-PROPRE nm намыс, намыскөйлүк; blesser
l’amour-propre de qqn бирөөнүн намысына тийүү; il
est pétri d’amour-propre ал өтө намыскөй.
AMPHITHÉÂTRE
nm
амфитеатр
(театрларда,
концерттик залдарда ж. б. – партердин артындагы
көтөрүнкү жайдагы орундар).
AMPLE adj 1. кең (кийим); manteau ample кең пальто;
2. чоң, кең.
AMPLEMET
adv кеңдик менен, жайылтып;
жетишерлик, абдан.
AMPLEUR nf кеңдик; donner de l’ampleur à une robe
көйнөктү кеңейтүү; le veston manque d’ampleur aux
épaules бешманттын ийини тар.
AMPLIFICATIO
nf 1. артуу, көбөйүү, күчөө;
amplification du son үндүн күчөшү; 2. ашырып
көрсөтүү.
AMPLIFIER vt 1. күчөтүү, ашыртуу; кеңейтүү;
amplifier un son үндү күчөтүү; amplifier les échanges
commerciaux сооданы кеңейтүү; 2. ашырып жиберүү;
amplifier le scandale жаңжалды күчөтүп жиберүү.
AMPLITUDE nf 1. көлөм, чоңдук; өлчөм; amplitude
d’un désastre кырсыктын көлөмү; 2. phys амплитуда;
mesurer l’amplitude d’un son үндүн амплитудасын
өлчөө.
AMPOULE nf электр лампочкасы; l’ampoule est grillée,
il faut la changer лампочка күйүп кетти, аны
алмаштыруу керек.
AMPUTATIO nf 1. med ампутация (оорулуу колду,
бутту же анын бөлүктөрүн кесип таштоо); faire une
amputation кесип таштоо; 2. fig кыскартуу, кесүү.
AMPUTÉ, ÉE adj ампутацияланган.
AMPUTER vt 1. ампутациялоо; amputer une jambe
бутун кесип таштоо; 2. fig кыскартуу, кесүү; amputer
un article макаланы кыскартуу; amputer les crédits de
plusieurs millions d’euros насыяны бир нече миллион
еврого кыскартуу, азайтуу.
AMUSAT, ATE adj кызык; jeu amusant кызык оюн.
AMUSEMET nm эрмек, көңүл ачуу; résoudre un
problème est pour lui un amusement маселе чечиш ал
үчүн эрмек; par amusement көңүл ачыш үчүн.
AMUSER I. vt 1. көңүлүн ачуу; amuser les spectateurs
көрүүчүлөрдүн көңүлүн ачуу; sa conversation m’amuse

жактоочу; ami de la vérité чындык үчүн күрөшкөн
адам; les amis du livre китепти сүйгөн адамдар; II. adj
1. достук, ынактык; main amie достук кол; 2. достук;
nations amies достук мамиледеги өлкөлөр.
AMICAL, ALE adj достук; des relations amicales
достук мамиле.
AMICALEMET adv достук кылып, жакындык менен;
bien amicalement à vous достук саламым менен.
AMIDOER vt крахмалдоо, баттоо (чыйралтыш үчүн
жака, сырт көйнөк ж. б. крахмалдуу сууга малып
чайкап алуу).
AMICIR I. vt ичке кылып көрсөтүү; sa robe noire
l’amincissait кара көйнөгү аны арык-чырай кылып
көрсөтчү эле; II. vi ичке болуу; III. s’amincir vpr
ичкерүү, жукаруу.
AMICISSEMET nm ичкерүү, жукаруу.
AMIRAL I. nm адмирал; II. adj адмиралдык; vaisseau
amiral флагман кемеси, флагманда турган кеме.
AMIRAUTÉ nf адмиралдык корпус.
AMITIÉ nf 1. достук; solide amitié бекем достук;
amitié désintéressée арам ою жок достук, чын дили
менен болгон достук; amitié des peuples элдердин
достугу; amitié franco-kirghize француз-кыргыз
достугу; traité d’amitié достук келишими; se lier
d’amitié avec qqn бирөө менен достошуу; avoir de
l’amitié pour qqn бирөөнү жакшы көрүү; des relations
d’amitié достук алака, мамиле; 2. салам; faites-lui
toutes mes amitiés ага менден салам айтыңыз.
AMMOIAC nm chim аммиак (азот менен водороддун
кошулганынан келип чыккан түссүз, жыты жаман
газ).
AMMOIAQUE nf нашатыр спирти.
AMISTIE nf амнистия, кечирим; accorder une
amnistie күнөөнү кечирүү.
AMISTIER vt амнистия кылуу, амнистиялоо.
AMOCHER vt fam бузуу, жаратпай салуу, иштен
чыгарып салуу.
AMOIDRIR I. vt кемитүү, азайтуу (күч, маани);
II. s’amoindrir vpr азаюу, кемүү.
AMOIDRISSEMET nm азаюу, кемүү.
AMOLLIR I. vt 1. жумшартуу, эритүү; la chaleur
amollit le beurre ысык майды эритет; 2. fig
бошоңдотуу, жумшартуу; II. s’amollir vpr жумшаруу,
эрүү.
AMORAL, ALE adj моралсыз, ахлаксыз, бузуку.
AMORCE nf 1. жем (кайырмакка сайылган жем);
2. жарылуучу заттарды жалындатып жибере турган
нерсе; 3. башталыш, башы; cette rencontre pourrait
être l’amorce d’une négociation véritable бул
жолугушуу чыныгы сүйлөшүүлөрдүн башаты болушу
мүмкүн эле.
AMORCER vt 1. жем илип коюу (кайырмакка);
2. жалындатуучу нерсени салып коюу; 3. иштетүү;
amorcer une pompe түтүктү иштетүү; 4. баштоо;
amorcer une conversation кеп козгоо.
AMORPHE adj minér аморфтуу (формасыз, калыпсыз);
caractère amorphe бошоң мүнөз.
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AIMOSITÉ
ÂE nm 1. эшек; une voiture à âne эшек араба; être
comme l’âne de Buridan ыргылжың болуп туруу; têtu
comme un âne эшектей өжөр; 2. fig акмак, келесоо;
faire l’âne келесоолонуу, аңкоолонуу; espèce d’âne!
эшек! акмак!
AÉATIR vt 1. курутуу, жок кылуу, кыруу; anéantir
des troupes аскерлерди кырып таштоо; 2. fig күчү
кетүү, алсыроо, алдан таюу; je suis anéanti par la
chaleur ысыктан мен алсырап калдым.
AÉATISSEMET nm курутуу, кырып таштоо, жок
кылуу; l’anéantissement de l’ennemi душманды жок
кылуу.
AECDOTIQUE adj маңызсыз, керексиз, күлкүлүү.
AÉMIE nf анемия, аз кандуулук, каны аздык.
ÂESSE nf ургаачы эшек.
AESTHÉSIE nf анестезия, анестезиялоо (оорутпоо,
ооруган жерин сездирбөө).
AESTHÉSIER vt анестезиялоо.
AESTHÉSIQUE adj анестезиялоочу, оорутпай турган
(дары); une piqûre anesthésique оорутпай турган ийне.
AESTHÉSISTE nm анестезиолог.
AGE nm периште; anges gardiens колдоочу
периштелер; beau comme un ange аябай сулуу.
AGLAIS, AISE I. adj англиялык, англис; à l’anglaise
loc adv англисче, англичандарга окшоп; filer à
l’anglaise loc эч кимге байкатпай чыгып кетүү; II. n
1. англичан, англиялык; 2. nm англис тили.
AGLE nm 1. бурч; à angle droit тик бурчтуу; un
angle de 20° жыйырма градустук бурч; 2. бурч; les
angles d’un meuble эмеректин бурчтары; à l’angle de la
maison үйдүн бурчунда.
AGLICISME nm англис тилинен келген сөз.
AGOISSE nf кайгы, сарсанаа, коркунуч; l’angoisse de
la mort өлүмдөн коркуу.
1
AIMAL , AUX nm 1. айбан, жаныбар; animaux
domestiques үй жаныбарлары; 2. injur айбан; quel
animal! кандай айбан!
2
AIMAL , ALE, AUX adj мал, айбан; règne animal
жаныбарлар дүйнөсү; graisse animale малдын майы.
AIMATEUR, TRICE n 1. шыктандыруучу, дем
берүүчү; 2. алып баруучу.
AIMATIO nf 1. кызуу; parler avec animation кызуу
сүйлөшүү; 2. жандандыруу; mettre de l’animation
жандандыруу;
cinéma
d’animation
мультипликациялык кинематография.
AIMÉ, ÉE adj 1. тирүү; un être animé тирүү жан;
2. кызуу; conversation animée кызуу аңгеме; dessin(s)
animé(s) мультфильм.
AIMER I. vt 1. жандандыруу; le sculpteur a animé le
marbre
скульптор
мраморду
жандандырды;
2. кызытуу; animer la conversation сүйлөшүүнү
кызытуу; II. s’animer vpr 1. жандануу; la statue parut
s’animer статуяга жан киргендей болду; 2. кызуу; la
conversation s’est animée аңгеме кызыды; ses yeux
s’animèrent көздөрү жайнап кетти.
AIMOSITÉ nf ачуусу (жини) келүү, жек көрүү; avoir
de l’animosité envers (à l’égard de) qqn бирөөнү жек

toujours анын сөздөрү дайыма менин көңүлүмдү ачат;
2. алаксытуу; II. s’amuser vpr 1. эрмек кылуу, ойноо, эс
алуу; les enfants s’amusent dans le jardin балдар бакта
ойноп жатышат; le chat s’amuse avec la souris мышык
чычкан менен ойноп жатат; amusez-vous bien жакшы
эс алыңыз; 2. алагды болуу, башкага бурулуу; ne vous
amusez pas en chemin жолдо эч нерсеге алаксыбагыла.
AMYGDALE nf anat бадам сымак без, алкым бези.
A nm 1. жыл; il y a 3 ans үч жыл мурун; au bout
d’un an бир жыл өткөндөн кийин; dans deux ans эки
жылдан кийин; depuis un an бир жылдан бери; en un
an бир жылдын ичинде; il est parti pour un an ал бир
жылга кетти; un an après бир жылдан кийин; tous les
ans жыл сайын; tous les deux ans эки жылда бир жолу;
ouvel An, le jour de l’an жаңы жыл; je m’en moque
comme de l’an quarante мага баары бир; 2. жаш; il a 30
ans ал отуз жашта.
AALOGIE nf аналогия, окшоштук; par analogie
ошондой кылып, ошого окшоштуруп.
AALOGIQUE adj окшош, түрдөш; raisonnement
analogique окшош пикир, окшош ой.
AALPHABÈTE I. adj сабатсыз; II. nm сабатсыз киши.
AALPHABÉTISME nm сабатсыздык.
AALYSE nf анализ, талдоо; текшерүү; soumettre à
une analyse анализдөө, талдоо; faire une analyse de
sang канды текшерүү; faire l’analyse d’un roman
романды анализдөө; l’esprit d’analyse анализдөөгө
жөндөмдүүлүгү бар адам.
AALYSER vt талдоо, анализдөө; текшерүү; il est
difficile d’analyser la situation politique саясий абалды
анализдөө кыйын; analyser l’eau d’une source булак
суусун текшерүү.
AAAS nm ананас.
AARCHIE nf 1. анархия (ар кандай мамлекеттик
бийликти таануу); 2. ээнбаштык, тартипсиздик.
AARCHIQUE adj анархиялык.
AARCHISTE I. adj анархисттик; attentat anarchiste
анархисттик кол салуу; II. n анархист (анархизмди
жактоочу адам).
AATOMIE nf анатомия (организмдердин түзүлүшүн
изилдөөчү илим); anatomie humaine, végétale адамдын,
өсүмдүктөрдүн анатомиясы.
AATOMIQUE adj анатомиялык.
ACÊTRE nm түпкү ата, түпкү эне.
ACIE, IEE 1. adj байыркы, мурунку замандагы;
les peuples anciens байыркы элдер; 2. nm pl карыялар; il
n’a pas de respect pour les anciens ал картаң
кишилерди урматтабайт, сыйлабайт.
ACIEEMET adv байыркы заманда.
ACIEETÉ
nf
1. байыркылык,
эзелкилик;
l’ancienneté d’une coutume бир салттын эзелкилиги; de
toute ancienneté байыркы замандан, эзелден;
2. тажрыйба; ancienneté de service иш тажрыйбасы.
ACRE nf mar якорь (кемени сууда бир жерге
токтотуп тургуч оор кайырмак темир); jeter l’ancre
якорь таштоо, якорго туруу; lever l’ancre якорду
көтөрүү (кеме жөнөтүү үчүн).
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көрүү; avec animosité ачуусу менен.
AALES nf pl летопись (жыл-жылы менен
жазылган байыркы тарыхый окуялар).
AÉE nf жыл; année bissextile толук жыл (февраль
айында 29 күн болгон жыл); bonne année жакшы жыл;
mauvaise année жаман жыл; année pluvieuse жаанчыл
жыл; année sèche кургакчылык жыл; année scolaire
окуу жылы; il est en première année ал биринчи курста
окуйт; souhaiter à qqn la bonne année бирөөнү жаңы
жыл менен куттуктоо; bonne année! жаңы жылыңыз
менен! il y a quelques années бир нече жыл мурун; au
début de l’année жылдын башында; en fin d’année
жылдын аягында; d’année en année жылдан-жылга; en
quelle année? кайсы жылда? elle est dans sa dixhuitième année ал он сегиз жашка кадам шилтеди;
l’année 1995 1995 жыл; les années de guerre уруш
жылдары; il y a bien deux années que je ne l’ai pas
rencontré мен аны көрбөгөнүмө эки жыл болду.
AEXE adj кошумча; un bâtiment annexe кошумча
курулган имарат; un document annexe кошумча
тиркелген кагаз.
AEXER vt 1. кошуу, кошумча кылуу; annexer une
pièce à un dossier ишке кошумча бир кагаз тиркөө;
2. polit кошуп алуу; Hitler annexe l’Autriche à
l’Allemagne en 1938 Гитлер Австрияны Германияга
1938- жылы кошуп алган.
AEXIO nf кошуу, кошуп алуу; l’annexion de la
Savoie à la France Савойянын Францияга кошулушу.
AIVERSAIRE nm жылдык, юбилей; туулган күн;
aujourd’hui, c’est mon anniversaire бүгүн менин
туулган күнүм; leur cinquième anniversaire de mariage
үйлөнүү тоюнун беш жылдыгы; célébrer le centième
anniversaire d’un événement бир окуянын жүз
жылдыгын белгилөө.
AOCE nf 1. кабар; l’annonce de sa mort prochaine
n’étonnait personne анын жакын арада өлөөрү
жөнүндөгү кабар эч кимди таң калтырган жок;
2. кулактандыруу, жарыялоо; mettre une annonce dans
un journal гезитке кулактандырып берүү.
AOTATIO nf аннотация (китептин же кол
жазманын кыскача мазмуну).
AOTER vt аннотация жазуу; exemplaire annoté par
l’auteur автор аннотациялаган нуска.
AUAIRE nm справочник (жылда бир жолу чыккан
маалымат берүүчү китеп); consulter l’annuaire
справочниктен карап алуу.
AUEL, ELLE adj 1. жылдык, ар жылы, жыл сайын;
fête annuelle жыл сайын болгон майрам; les revenus
annuels жылдык кирешелер; 2. bot бир жылдык; plante
annuelle бир жылдык өсүмдүк.
AUELLEMET adv ар жылы, жыл сайын.
AULER vt жоюу, жокко чыгаруу, жараксыз кылуу;
жок кылуу; annuler un jugement соттун өкүмүн
жараксыз деп жарыялоо.
AODI, IE adj 1. басуучу; remèdes anodins ооруган
жерди убактылуу басуучу дары; коркунучсуз; une
blessure tout à fait anodine коркунучсуз жараат; 2. ак

көңүл; une personne anodine ак көңүл адам.
AOMAL, ALE adj аномалдуу.
AOMALIE nf аномалия (кадыресе нормадан четтеп
кетүү).
AOYME
adj 1. анонимдүү (автордун аты
жазылбаган), тоголок; une lettre anonyme анонимдүү
кат, тоголок кат; 2. аты белгисиз; un auteur anonyme
белгисиз автор.
AOYMEMET adv атын жашырып, атын айтпай,
атын белгилебей.
AORMAL, ALE adj нормалдуу эмес (жалпы нормадан
четке чыгып кеткен), майып; un enfant anormal
майып төрөлгөн бала, майыбы бар, маңдеми бар бала.
ASE nf тутка, кармагыч, сап; anse d’un panier
корзинанын туткасы.
ATAGOIQUE adj антагонисттик, карама-каршы;
intérêts antagoniques карама-каршы кызыкчылыктар.
ATAGOISME nm антагонизм (таламдардын бирибири менен такыр келишпес карама-каршылыгы).
ATAGOISTE 1. adj антагонисттик, карама-каршы;
des parties antagonistes карама-каршы партиялар; 2. n
антагонист (бири-бирине кас таптар же адамдар).
ATARCTIQUE adj антарктикалык.
ATEE nf 1. zool антенна (коңуз, аары, кумурска
ийнелик сыяктуу жаныбарлардын мурутчалары);
2. антенна (радио толкундарын кармоо жана жөнгө
салуу үчүн тартылып коюлган зымдар); une antenne
de télévision телевизордун антеннасы; rendre, passer
l’antenne à qqn бирөөгө сөздү, микрофонду берүү.
ATÉRIEUR, EURE adj 1. алдыңкы; les pattes
antérieures алдыңкы колдору; voyelles antérieures
алдыңкы катардагы үндүүлөр; 2. мурун болуп өткөн;
cela s’est passé à une date antérieure à la révolution бул
окуя революцияга чейин болуп өткөн; 3. gram алдында
болуп өткөн.
ATÉRIEUREMET adv илгери, алдында; мурда.
ATÉRIORITÉ nf gram бир нерсеге чейин болуп
өткөндүк.
ATHOLOGIE nf антология (ар түрдүү авторлордун
тандамалуу чыгармаларынын, көбүнчө ырларынын
жыйнагы).
ATHRACITE nf антрацит (таш көмүрдүн жакшы
сорту).
ATHROPOLOGIE
nf
антропология
(адамдын
биологиялык жаратылышы туралуу илим).
ATIAÉRIE, IEE adj абадан болуучу чабуулга
каршы; la défense antiaérienne абадан болуучу
чабуулга каршы коргонуу.
ATIALCOOLIQUE adj
ичкиликке, алкоголизмге
каршы.
ATHIBIOTIQUE
nm
méd
антибиотик
(микроорганизмдер
аркылуу
жаралып,
айрым
микробдорду өстүрбөй токтотуп коюу же өлтүрүп
жок кылууга жөндөмдүү болгон химиялык зат).
ATICACÉREUX, EUSE adj ракка каршы.
ATICHAMBRE nf оозгу үй, кире бериштеги бөлмө;
кабыл алуучу бөлмө.
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ATICHAR adj
ATICIPER vt

танкага каршы.
бир нерсени эртерээк жасап коюу;
алдын алуу; anticiper un paiement эртерээк төлөп
коюу.
ATICOCEPTIOEL, ELLE adj бойго болтурбоочу,
сактоочу.
ATICOSTITUTIOEL, ELLE adj конституцияга
туура келбеген.
ATICYCLOE nm антициклон (аба ырайы туруктуу
болгон жогорку атмосфералык басымдын областы).
ATIDOTE nm уунун күчүн начарлатуучу же
жоготуучу зат.
ATIFASCISTE I. adj антифашисттик; II. n фашизмдин
душманы, фашизмге каршы болгон адам, антифашист.
ATIGOUVEREMETAL, ALE adj өкмөткө каршы
болгон.
ATILOPE nf zool антилопа (ача туяктуу кепшөөчү
айбандын бир түрү).
ATIMILITARISME
nm
антимилитаризм
(милитаризмге каршы коомдук агым).
ATIMILITARISTE
I. adj милитаризмге каршы,
антимилитаристтик; II. n милитаризмге каршы турган
адам, антимилитарист.
ATIMOIE nm chim сурьма (химиялык элемент,
металл).
ATIOMIE nf phil антиномия, карама-каршылык.
ATIOMIQUE adj бири-бирине каршы турган; deux
principes antinomiques бири-бирине карама-каршы
турган көз караштар.
ATIPARLEMETAIRE adj парламентке каршы.
ATIPATHIE nf антипатия, жактырбоо; j’ai de
l’antipathie pour ce genre de personnes мен мындай
кишилерди жактырбаймын.
ATIPATHIQUE
adj жагымсыз; il m’est très
antipathique ал мага таптакыр жакпайт.
ATIPATRIOTIQUE adj мекенине каршы.
ATIPODE nm антипод (карама-каршы мүнөздүү
жана карама-каршы көз караштагы адамдар).
ATIQUAIRE
m
антиквар
(сейрек
учуроочу
китептерди, байыркы искусствонун предметтерин
сатуучу адам).
ATIQUE adj 1. байыркы гректик же римдик коомдук
түзүлүшкө, маданиятка, искусствого тийиштүү; 2. péj
эски; une voiture antique эски машина; 3. байыркы
дүйнө; les civilisations antiques байыркы adj дүйнө
маданияты.
ATIQUITÉ nf байыркылык, эң байыркы доор.
ATIRACISTE adj расизмге каршы.
ATIRELIGIEUX, EUSE adj динге каршы.
ATIRIDES adj inv бырышка каршы; crème antirides
бырыштарга каршы бет май.
ATISÉMITISME nm антисемитизм (еврейлерге карата
жасалма түрдө түзүлгөн улуттук жек көрүү).
ATISOCIAL, ALE adj коомго каршы (коомдун
таламдарына
каршы
багытталган);
principes
antisociaux коомго каршы болгон принциптер.
ATI-SOUS-MARI, IE adj субмариналарга каршы.

ATITHÈSE nf 1. антитеза (бири-бирине карама
каршы пикирлерди, ойлорду, көркөм образдарды
салыштыруу); 2. fig окшобогон; il est vraiment
l’antithèse de son frère ал өзүнүн агасынан таптакыр
башкача; 3. phil карама-каршылык.
ATITUBERCULEUX, EUSE adj кургак учукка каршы;
vaccin antituberculeux кургак учукка каршы эмдөө; un
traitement antituberculeux кургак учукту дарылоо.
ATOYME nm ling антоним (карама-каршы маанини
билдирүүчү сөздөр).
ATRE nm үңкүр.
AXIÉTÉ nf кайгы, сарсанаа, куса болуу.
AXIEUSEMET adv кайгыланып, куса болуп.
AXIEUX, EUSE adj кайгылуу; көңүлсүз, зериктире
турган; une attente anxieuse зериктирүүчү күтүү.
AORTE nf аорта, колко тамыр.
AOÛT nm август, баш оона айы; en août, au mois
d’août августта, август айында.
APAISEMET nm 1. тынчуу, басылуу; жеңилдөө;
l’apaisement de la douleur ооруганын басаңдатуу;
2. тынчтандыруу; donner des apaisements à qqn
бирөөнү тынчтандыруу.
APAISER I. vt 1. тынчтандыруу; apaiser un homme
furieux
ачууланган
кишини
тынчтандыруу;
2. жеңилдетүү; басаңдатуу; apaiser la douleur
ооруганын басаңдатуу; 3. кануу, кандыруу, басуу;
apaiser la soif суусун кандыруу; II. s’apaiser vpr
тынчуу, басылуу; l’enfant s’est apaisé бала тынчыды; la
tempête s’est apaisée борон басылды.
APATHIE nf апатия (сабыры суздук, маанайы жоктук,
көңүл чөгөттүк).
APATHIQUE adj сабыры суз, маанайы жок, көңүл
чөгөт.
APERCEVOIR I. vt көрүп калуу, байкоо; apercevoir
qqn dans la rue бирөөнү көчөдөн көрүп калуу;
II. s’apercevoir vpr 1. өзүн көрүү; s’apercevoir dans la
glace күзгүдөн өзүн көрүү; 2. көрүнүү; notre maison
s’aperçoit de loin үйүбүз алыстан көрүнөт; 3. бирибирин көрүү; nous nous sommes aperçus de loin биз
бир-бирибизди алыстан көрдүк.
APERÇU nm бир нерсени кыска түрдө айтуу, жазуу.
APÉRITIF, IVE nm аперитив (тамактын алдында
табитти ачыш үчүн иче турган спирттик ичимдик).
À-PEU-PRÈS ou à peu près nm чамасында, болжол
менен, чамалап; vous faites vos calculs sur des à-peuprès сиз болжолдоп эсептеп жатасыз.
APHOE adj үнсүз, тыбышсыз.
APHORISME nm афоризм, санат сөздөр.
APICULTEUR nm аары багуучу.
APICULTURE nf аары асыроочулук, бал челекчилик.
APITOIEMET nf аёо, аягандык, боор ооруугандык.
APITOYER I. vt боор оорутуу, ичи ачышуу, аяныч
туудуруу; II. s’apitoyer (sur qqn, sur qqch) vpr
бирөөнү аёо, бирөөгө боор ооруу.
APLAIR I. vt 1. тегиздөө; aplanir un chemin жолду
тегиздөө; 2. fig жоюу; aplanir des difficultés
кыйынчылыктарды жоюу; II. s’aplanir vpr тегизденүү.
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APLAISSEMET nm тегиздөө, текшилөө.
APLATI, IE adj жалпайып калган, жалпак.
APLATIR I. vt жалпайтуу; aplatir un morceau

celui qui la cultive жер аны иштеткен кишиге
караштуу; 2. ээ болуу; elle ne vous appartiendra jamais
ал эч качан сиздики болбойт; II. v impers керек,
милдеттүү болуу; il appartient aux parents d’élever
leurs enfants балдарды тарбыялоо ата-эненин милдети.
APPAUVRIR
I. vt
1. кедейлентүү,
кедейлентип
жиберүү;
2. начарлатуу;
арыктатуу
(жерди);
II. s’appauvrir vpr кедейленүү, начарлоо.
APPAUVRISSEMET nm 1. кедейленүү; 2. начарлоо;
appauvrissement du sol жердин начарлашы.
APPEL nm 1. чакырык, чакыруу; un appel à l’aide
жардамга чакыруу; répondre à un appel чакырыкка
жооп кайтаруу; accourir au premier appel биринчи
чакырык боюнча жетип келүү; envoyer un appel
téléphonique телефон чалуу; 2. mil чакыруу; l’appel
sous les drapeaux аскер кызматына чакыруу;
3. түгөлдөө; faire l’appel атынан чакырып түгөлдөө,
толуктоо; 4. dr апелляциялык; la cour d’appel
апелляциялык сот.
APPELER I. vt 1. ат коюу, атоо; ils ont appelé leur fille
Charlotte алар кызына Шарлотта деген ат коюшту;
appeler les choses par leur nom болгонун болгондой
эле айтуу; 2. чакыруу; appeler qqn à son aide бирөөнү
жардамга чакыруу; appeler le médecin дарыгерди
чакыруу; appeler au téléphone телефон уруу;
телефонго чакыруу; appeler sous les drapeaux аскер
кызматына чакыруу; 3. тартуу; appeler l’attention de
qqn sur qqch бирөөнүн көңүлүн бир нерсеге тартуу;
4. талап кылуу, керек кылуу; la situation financière
appelle une solution urgente каржылык абал
кечиктирилбес чараны талап кылат; II. vpr аталуу, деп
аталуу; comment vous appelez-vous? атыңыз ким? je
m’appelle Paul менин атым Поль; comment s’appelle
cette fleur? бул гүлдүн аты эмне?
APPELLATIO nf атоо, ат берүү.
APPEDICE nm 1. кошумча (китеп, журналда); mettre
en appendice кошо тиркөө; 2. anat сокур ичеги.
APPEDICITE nf сокур ичеги; opérer qqn de
l’appendicite сокур ичегини операция жасоо.
APPÉTISSAT, ATE adj аппетиттүү, эңсетерлик,
даамдуу.
APPÉTIT nm 1. табит; bon appétit! тамагыңар таттуу
болсун!; prov l’appétit vient en mangeant табит тамак
ичкенде келет; 2. обор.
APPLAUDIR I. vt кол чабуу; applaudir un acteur
артистке кол чабуу; II. vi кубаттоо, жактыруу, колдоо;
j’applaudis cette initiative мен бул демилгени
колдоймун;
III. s’applaudir
(de
qqch)
vpr
ыраазычылык менен белгилөө.
APPLAUDISSEMET nm кол чабуулар; une salve, un
tonnerre, une tempête d’applaudissements дүркүрөгөн
кол чабуулар.
APPLICABLE
adj колдонулуучу, пайдаланууга
жөндөмдүү; cette loi n’est pas applicable aux étrangers
бул мыйзам чет элдик жарандарга туура келбейт.
APPLICATIO nf 1. аппликация (негизги бир фондун
үстүнө кездемеден, кагаздан кесип жабыштыруу

de fer à
coups de marteau темирди балка менен уруп түздөө; il
s’est aplati les cheveux ал чачын түздөдү; II. s’aplatir
vpr 1. түздөлүү, жалпаюу; un morceau de fer s’est
aplati темир түздөлдү; 2. fam узунунан келип түшүү,
жыгылуу; il s’est aplati sur le trottoir ал тротуардын
үстүнө узунунан жыгылып түштү; 3. fig кемсинүү,
төмөнсүнүү.
APOGÉE nm 1. astron апогей (бир нерсенин өрчүшүнүн
жогорку точкасы, баскычы); 2. fig апогей; parvenir à
son apogée өзүнүн апогейине жетүү.
APOLITIQUE adj саясатсыз, саясаттан четте турган.
APOPLEXIE nf апоплексия (мээге кан куюлуп, шал
болуп калуу).
APOSTROPHE nf апостроф (жазууда – сөздүн бир
тамгасынын үстү жагына коюлуучу, үтүр сыяктуу
белги), ажыратуу белгиси (’: l’ami).
APPARAÎTRE vi 1. көрүнүү, чыгуу; un vieillard
apparut sur le seuil босогодо бир карыя көрүндү; 2. fig
пайда болуу, чыгуу; les difficultés de l’entreprise
apparaissent maintenant бул иштин кыйынчылыктары
эми чыгып жатат.
APPAREIL nm 1. аппарат; appareil photographique,
appareil(-)photo фотоаппарат; appareil téléphonique
телефон,
телефон
аппараты;
2. anat
аппарат
(организмдин кандайдыр бир кызматын аткаруучу
органдар); appareil digestif сиңирүүчү аппарат (ичеккарын); 3. учак; appareil à réaction реактивдүү учак.
APPAREILLAGE nm аппаратура (приборлор, бир ишке
керек болгон бардык аппараттар).
APPAREMMET adv окшойт, шекилдүү; чамасы; il
n’est bête qu’apparemment ал сыртынан эле келесоо
болуп көрүнөт.
APPARECE nf 1. сырткы көрүнүш, сырткы түр, өң;
un garçon d’apparence maladive кер-сары тарткан, өңү
кубарып турган бала; en apparence сыртынан
караганда; 2. сырткы көрүнүш; prendre l’apparence
pour la réalité тышкы көрүнүштү чындык деп эсептөө;
selon toute apparence кыязы, балким, окшойт.
APPARET, ETE adj 1. көрүнүп турган, билинип
турган; 2. анык, көрүнүп турган; sans cause apparente
көрүнүп турган себеби жок.
APPARETÉ, ÉE adj туугандык; il est apparenté à une
illustre famille ал бир белгилүү урууга тиешеси бар.
APPARITIO nf 1. көрүнүү, кирип чыгуу; ne faire
qu’une courte apparition көрүнүп эле кетүү, кирип
чыгуу; 2. пайда болуу, ачылуу; l’apparition subite
d’une réalité cachée мурун көрүнбөгөн нерсенин
ачылышы.
APPARTEMET nm батир, квартира.
APPARTEACE nf таандык, тиешелүүлүк; son
appartenance à la communauté juive анын еврей
коомуна тиешелүүлүгү.
APPARTEIR (À) I. vi 1. таандык болуу, тиешелүү
болуу, ээ болуу, караштуу болуу; la terre appartient à
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аркылуу сүрөт жасоо); l’application d’un papier sur le
mur дубалга кагаз жабыштыруу; 2. fig колдонуу;
l’application de la loi мыйзамдын колдонушу.
APPLIQUÉ,
ÉE
adj
1. үстүнө
коюлган,
жабыштырылган; 2. тырышчаак, кунт койгон; un
écolier appliqué тырышчаак окуучу.
APPLIQUER I. vt 1. басуу, үстүнө коюу, жабыштыруу;
appliquer un sceau печать (мөөр) басуу; appliquer des
ventouses банка коюу; appliquer une compresse sur la
joue бетине компресс коюу; 2. fam чабуу; 3. колдонуу;
appliquer une méthode, une loi усулду, мыйзамды
колдонуу; II. s’appliquer vpr 1. жабышуу; 2. тийиштүү
болуу, тиешелүү болуу; cette remarque s’applique à
tout le monde бул эскертүү баарына тиешелүү;
3. аракет кылуу, тырышуу; s’appliquer à comprendre
qqch бир нерсени түшүнгөнгө аракет кылуу; cet écolier
s’applique бул окуучу тырышып окуйт.
APPOITEMETS nm pl эмгек акы, кызмат акы, айлык;
toucher ses appointements айлыгын алуу.
APPOITEMET nm пристань (кеме токтоочу
жээктеги жай).
APPORT nm 1. салым; un apport à la science илимге
жасалган салым; 2. жардам; ils ne peuvent rien faire
sans apport extérieur тыштан келген жардамсыз алар
эч нерсе кыла алышпайт.
APPORTER vt 1. алып келүү; apportez-moi ce livre!
мага бул китепти алып келиңиз! quelles nouvelles
apportez-vous? кандай жаңылыктарды алып келдиңиз?
кандай жаңылыктар бар? 2. кошуу; apporter sa pierre à
l’édifice өзүнүн салымын кошуу; 3. киргизүү, көрсөтүү;
apporter des modifications өзгөртүүлөрдү киргизүү;
apporter son concours à qqn, à qqch бирөөгө, бир
нерсеге жардам көрсөтүү.
APPOSITIO nf 1. үстүнө коюу, басуу; 2. gram
кошумча мүчө.
APPRÉCIATIO nf 1. баалоо, баа берүү; 2. баа, пикир;
il a noté ses appréciations en marge du texte ал өзүнүн
пикирин тексттин четине жазды.
APPRÉCIER vt 1. баа берүү, баалоо; белгилөө; l’expert
a apprécié le mobilier à tel prix эксперт эмерекке
ушундай баа берди; 2. белгилөө, аныктоо; apprécier
une distance, une vitesse аралыкты, ылдамдыкты
аныктоо; 3. жактыруу, макул көруу.
1
APPRÉHEDER vt кармап алуу, камап коюу, камоо;
appréhender un malfaiteur кылмышкерди камоо,
кармоо.
2
APPRÉHEDER vt коркуу, чочулоо; il appréhende cet
examen ал бул сынактан чочулап турат.
APPRÉHESIO nf 1. коркунуч, коркуу, чочуу;
éprouver de l’appréhension коркуу; avec appréhension
коркуп, коркунуч менен; 2. phil psych өздөштүрүү,
түшүнүү, билүү.
APPREDRE I. vt 1. билүү, билип алуу; apprendre une
nouvelle par la radio жаңылыкты радиодон угуу;
2. үйрөнүү, окуу; apprendre l’allemand немис тилин
үйрөнүү; apprendre sa leçon сабагын окуу; apprendre
un texte par cœur текстти жаттоо; 3. билдирүү, кабар

берүү; les journaux nous apprennent les nouvelles
гезиттер бизге жаңылыктарды билдирет, биз
жаңылыктарды гезиттерден билебиз; 4. үйрөтүү,
окутуу; apprendre le français à qqn, бирөөгө француз
тилин үйрөтүү; apprendre à qqn à lire, à écrire бирөөгө
окуганды, жазганды үйрөтүү; II. prov on apprend à
nager en nageant сүзгөндү сүзүп үйрөнөт.
APPRETI, IE n окуучу, жардамчы.
APPRETISSAGE nm окуучулук, шакирттик; үйрөнүү;
үйрөтүү; mettre qqn en apprentissage бирөөнү өнөрдү
үйрөнүүгө шакирттикке берүү.
APPRÊTER I. vt даярдоо (тамак); II. s’apprêter vpr
даярдануу; s’apprêter au combat салгылашка
даярдануу; s’apprêter à partir жөнөп кетүүгө
даярдануу.
APPRIVOISEMET nm колго көндүрүү, үйрөтүү, бакма
кылып алуу.
APPRIVOISER I. vt 1. үйрөнүү, колго көндүрүү;
apprivoiser un ourson мамалакты колго көндүрүү;
2. fig өзүнө көндүрүп алуу; apprivoiser un enfant
timide
тартынчаак
баланы
өзүнө
көндүрүү;
II. s’apprivoiser vpr 1. колго көнүү, үйрөнүү; l’ours
finit par s’apprivoiser акыры аягында аюу колго көндү;
2. fig көнүү, үйрөнүү.
APPROBATIF, IVE adj жактырган; un signe de tête
approbatif жактырган баш ийкөө.
APPROBATIO nf жактыруу, макул табуу; donner son
approbation à qqch бир нерсени жактыруу;
l’approbation d’une loi мыйзамдын колдоого
алынышы.
APPROCHE nf 1. жакындоо; à mon approche мен
жакындаганда; lunette d’approche турнабай, дүрбү;
2. кире бериш, босого; les approches d’une ville
шаардын кире бериш жери; 3. жакындоо; келүү, кирүү;
à l’approche de la nuit түндүн кириши менен; aux
approches du printemps жаз жакындап келгенде.
APPROCHER
I. vt 1. жакындатуу, жакындатып
жылдыруу; approcher un fauteuil de la table креслону
үстөлгө
жакындатып
жылдыруу;
2. жакындоо;
personne n’ose l’approcher ага эч ким жакындап
барууга батына албайт; ne m’approche pas мага
жакындаба; II. vi 1. жакындап келүү; approchez et
asseyez-vous!
жакыныраак
келип
отуруңуз!
2. жакындоо, жакындап калуу; il approche de la
trentaine ал отузга жакындап калды; l’hiver approche
кыш жакындап келе жатат; III. s’approcher (de) vpr
жакындоо; approchez-vous de moi! мага жакындап
келиңиз! il s’est approché de moi ал мага жакындап
келди.
APPROFODIR vt 1. тереңдетүү, чуңкурайтуу; 2. fig
толуктоо; approfondir ses connaissances өзүнүн
билимин толуктоо.
APPROFODISSEMET
nm
1. тереңдетүү,
тереңдетилүү, чуңкурайтуу, чуңкураюу; approfondir
un puits кудукту тереңдетүү; 2. fig толуктоо;
l’approfondissement de ses connaissances, билимин
толуктоо.
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APPROPRIATIO nf ээлеп алуу, өзүмдүк кылуу.
APPROPRIÉ, ÉE adj ылайыктуу, тиешелүү;

3. артында; les femmes après аялдар артында; 4. кийин,
анан; et après? анан? андан кийин?
APRÈS-DEMAI adv бүрсүгүнү.
APRÈS-GUERRE nm согуштан кийинки.
APRÈS-MIDI nm ou nf inv түштөн кийинки.
ÂPRETÉ nf 1. катуулук; l’âpreté de la lutte күрөштүн
катуулугу, айыгышкандыгы; 2. тиш камоо, ооз
кууручу, ооз ачыштыруучу даам; l’âpreté du vin
винонун ооз кууручу даамы.
A PRIORI loc adv inv phil априори (мурдатан, күн
мурун); juger a priori de qqch бир нерсеге мурдатан
эле баа берип коюу.
À-PROPOS nm убактында болуучулук, орундуулук,
жөндүүлүк; l’à-propos d’une remarque эскертүүнүн
орундуулугу; dire qqch avec à-propos бир нерсени
жөнү менен айтуу.
APTE adj жарамдуу, жарактуу; apte au travail ишке
жарамдуу; être apte à comprendre түшүнүүгө
ийкемдүү болуу; il n’est pas apte au service ал
кызматка жарактуу эмес.
APTITUDE nf жөндөмдүүлүк; aptitude au travail ишке
жөндөмдүүлүгү.
AQUARELLE nf акварель (сууга эзме боёк; акварель
менен тартылган сүрөт).
AQUARIUM nm аквариум (балыкты багуу үчүн
жасалган ичине суу куюлган айнек ящик).
AQUILI adj m le nez aquilin куш мурун, куштун
тумшугундай ийилген мурун.
ARABE I. adj араб; II. n 1. араб; 2. nm араб тили.
ARAIGÉE nf жөргөмүш; toile d’araignée жөргөмүш
тору; loc fam il a une araignée au plafond анын акылы
ордунда эмес.
ARBITRAGE nm 1. арбитраж (третейлик сот);
soumettre un différend à l’arbitrage талашты арбитраж
сотунда чечүү; 2. sport арбитрлик.
ARBITRAIRE I. adj негизсиз, мыйзамга ылайык
келбеген; бейбаштык менен; une décision arbitraire
негизсиз чечим; II. nm негизсиздик, бейбаштык.
ARBITRAIREMET adv негизсиздик менен, бейбаштык
менен.
ARBITRE nm 1. арбитр (жалпы соттук системада
чечилүүгө
тийиштүү
болбогон
ар
түрдүү
талаштардагы третейлик сот; калыс); 2. sport
арбитр, судья.
ARBORER vt үстүнө орнотуу; arborer un drapeau
байрак орнотуу.
ARBRE nm 1. жыгач, дарак; arbre fruitier жемиш
дарагы; arbre de oël балаты; feuillage d’un arbre
дарактын жалбырактары; 2. arbre généalogique
санжыра.
ARBUSTE nm майда жыгач.
ARC nm 1. archit арка, догоо; l’arc de triomphe
триумф аркасы (атакка ээ болгон киши салтанаттуу
түрдө өтүү үчүн жасалган курулуш); 2. жаа; tendre
l’arc жаа тартуу; tirer avec un arc жаа менен атуу.
ARC-E-CIEL nm (pl arcs-en-ciel) асан-үсөн; avoir des
reflets d’arc-en-ciel нечен түрдүү болуп кубулуу.

une

réponse appropriée ылайыктуу жооп.
APPROPRIER I. vt ылайыктоо, ылайыкташтыруу;
approprier un traitement à un malade дарылоону
оорулууга ылайыкташтыруу; II. s’approprier vpr
өзүмдүк кылуу; ээлеп алуу; s’approprier les bénéfices,
les biens d’autrui бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу;
s’approprier un héritage мураска ээ болуу.
APPROUVER vt жактыруу; кабыл алуу, бекитүү; le
conseil a approuvé l’ordre du jour кеңеш күн тартибин
бекитти; approuver une proposition, un contrat
сунушту, шартнааманы кабыл алуу.
APPROVISIOEMET nm 1. жабдуу, камсыз кылуу;
l’approvisionnement d’une ville en eau шаарды суу
менен камсыз кылуу; 2. тамак-аш.
APPROVISIOER 1. vt жабдуу, камсыз кылуу;
approvisionner un magasin en produits frais дүкөндү
жаңы
тамак-аш
менен
камсыз
кылуу;
2. s’approvisionner vpr камдап алуу; s’approvisionner
en vin винону камдап алуу.
APPROXIMATIF,
IVE
adj чамасында, чамалуу,
болжолдуу; valeur approximative болжолдуу баа.
APPROXIMATIVEMET adv чамасында, чамалап,
болжол менен.
APPUI nm 1. таяныч, жөлөк; 2. fig жардам; avoir
besoin d’un appui жардам керек болуу; avec l’appui de
qqn бирөөнүн жардамы менен; 3. fig таяныч; être
l’appui de qqn бирөөгө жөлөк болуу.
APPUYER I. vt 1. (à, contre, sur qqch) жөлөө, таёо;
appuyer une échelle contre un mur шатыны дубалга
жөлөп коюу; 2. fig колдоо, жардам көрсөтүү; appuyer
un candidat à une élection шайлоодо бир талапкерди
колдоо; 3. fig басуу, үстүнө коюу; appuyer le pied sur
la pédale буту менен педалды басуу; II. vi (sur qqch)
1. таянуу, жетүү; le pied de la table n’appuie pas sur le
plancher үстөлдүн бир буту полго жеткен жок;
2. басуу; appuyez sur le levier рычагды басыңыз!
III. s’appuyer vpr 1. таянуу, жөлөнүү; s’appuyer sur un
bâton таякка жөлөнүү; 2. ишенүү; vous pouvez vous
appuyer entièrement sur lui сиз ага толугу менен
ишенсеңиз болот.
ÂPRE adj 1. тиш камоочу; un fruit âpre тиш камоочу
жемиш; 2. катуу; vent âpre катуу шамал; 3. ач көз,
сараң; âpre au gain сараң киши.
ÂPREMET adv ырайымсыздык менен; кызыгуу
менен.
APRÈS I. prép 1. кийин, артынан; le printemps vient
après l’hiver кыш артынан жаз келет; ces événements
sont arrivés les uns après les autres бул окуялар
биринин артынан бири болуп кетти; 2. кийин; après le
pont көпүрөдөн кийин; passez après moi мени
ээрчиңиз, менден кийин өтүңүз; 3. après avoir terminé
l’université университетти бүткөндөн кийин; II. adv
1. кийин; vingt ans après жыйырма жылдан кийин; les
événements qui survinrent après андан кийин болгон
окуялар; 2. кийинки; l’année d’après кийинки жылы;
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ARCHAÏQUE adj байыркы, эзелки; эскирген; style
archaïque эскирген стиль.
ARCHAÏSME
nm ling архаизм, эскирген же
колдонуудан чыгып калган сөз.
ARCHÉOLOGIE nf археология (байыркы элдердин
турмушун жана маданиятын мурункудан сакталып
калган нерселер, заттар боюнча изилдөөчү илим).
ARCHÉOLOGIQUE adj археологиялык, археология.
ARCHÉOLOGUE nm археолог.
ARCHER nm жаа аткыч, жаачы.
ARCHIPEL nm архипелаг, деңиздеги бири-бирине өтө
жакын турган аралдардын тобу.
ARCHITECTE
nm
архитектор;
la
profession
d’architecte архитектор кесиби.
ARCHITECTURE
nf
архитектура,
курулуш
искусствосу;
имараттын,
курулуштун
стили,
көркөмдүгү.
ARCHIVE nf pl архив; les archives de famille үйбүлөлүк архив; les archives nationales мамлекеттик
архив; archives cinématographiques фильмотека.
ARCTIQUE adj арктикалык, арктика.
ARDEMMET adv абдан, жан-дили менен, кызуулук
менен; désirer ardemment жан-дили менен калоо.
ARDET, ETE adj 1. кызыган, абдан ысыган;
charbons ardents абдан кызыган көмүр; soleil ardent
куйкалоочу күн; 2. fig кызуу, өтө ысык, күчтүү; un
désir ardent ысык тилек.
ARDEUR nf 1. ысык, ысыктык; l’ardeur du soleil
күндүн ысыктыгы; 2. fig кызуулук; l’ardeur du
tempérament темпераментинин кызуулугу.
ARDOISE nf шифер, грифель.
ARÈE nf 1. арена, манеж (цирктин ортосундагы
тегерек аянтча); 2. fig арена, майдан; l’arène politique
саясий майдан.
ARGET nm 1. күмүш; en argent, d’argent күмүштөн
жасалган; 2. акча; avoir besoin d’argent акча керек
болуу, акчадан кыйналуу; une grosse somme d’argent
чоң суммадагы акча; argent liquide накта акча; l’argent
de poche майда акча; gagner de l’argent акча табуу;
jeter l’argent par les fenêtres акчаны ысырап кылуу;
3. fig d’argent күмүш түстүү.
ARGETÉ, ÉE adj 1. күмүштөлгөн; métal argenté
күмүш жабылган металл; 2. буурул тарткан, агарган;
des cheveux argentés ак кирген чач.
ARGETER vt күмүштөө, күмүш жабуу.
ARGETERIE nf күмүштөн жасалган идиш-аяк.
1
ARGETI , IE adj шыңгыраган; le son argentin
d’une clochette коңгуроонун шыңгыраган үнү.
2
ARGETI , IE 1. adj аргентиналык, аргентина; 2. n
Аргентинанын тургуну, аргентиналык.
ARGILE nf ылай, чопо, топурак; l’argile réfractaire
отко туруштук берүүчү топурак; l’argile rouge, jaune
кызыл, сары топурак.
ARGOT nm арго (кандайдыр бир көп чоң эмес
социалдык топтун өзүнчө шарттуу жаргону).
ARGUMET nm 1. аргумент, далил, негиз; un
argument de poids маанилүү далил; invoquer un

argument далил келтирүү; 2. кыскача мазмуну;
l’argument d’une pièce пьесанын кыскача мазмуну.
ARGUMETATIO nf далилдөө, далил келтирүү.
ARGUMETER vi далилдөө, далил келтирүү.
ARIDE adj кургак, суусуз, түшүм бербеген; une terre
aride кургакчылыкка учурай турган жерлер, түшүм
бербеген жер.
ARIDITÉ nf кургактык; aridité du sol жердин
кургактыгы.
ARISTOCRATE n аристократ, ак сөөк.
ARISTOCRATIQUE
adj аристократтык; manières
aristocratiques аристократтык манералар.
ARISTOCRATIE nf аристократия, ак сөөктөр.
ARITHMÉTIQUE
I. adj
арифметикалык;
une
progression arithmétique арифметикалык өсүш; II. nf
арифметика; un manuel d’arithmétique арифметика
китеби.
ARMATURE nf techn арматура (темир-бетондук
курулуштарда бетондун арасында кала турган жоон
зымдар).
ARME nf 1. курал, курал-жабдык; une arme à feu
атылма курал; l’arme atomique атом куралы; une arme
blanche канжар, кылыч сыяктуу куралдар; un dépôt
d’armes курал-жабдык склады; déposer, rendre les
armes багынуу, моюн сунуу; passer un prisonnier par
les armes туткунду атып салуу; appeler sous les armes
аскерге чакыруу; aux armes! куралдангыла! 2. fig
курал; l’arme psychologique психологиялык курал;
3. куралдын түрлөрү; les différentes armes түрдүү
куралдар; 4. pl герб; les armes de Paris Париждин
герби.
ARMÉ, ÉE adj 1. куралданган; armé jusqu’aux dents
баштан аяк куралданган; 2. куралдуу; forces armées
куралдуу күчтөр.
ARMÉE nf 1. армия; l’armée d’active согушуп жаткан
армия; l’armée de métier профессионалдык армия;
l’armée de terre, de l’air, de mer кургактагы күчтөр,
деңиз, аба күчтөрү; 2. fig армия (көп кишилердин
жыйындысы); une armée de chômeurs жумушсуздар
армиясы.
ARMEMET
nm 1. куралдануу, куралдандыруу;
courses aux armements курал-жаракты көбөйтүү;
2. куралдануу; la réduction des armements куралдарды
азайтуу.
ARMÉIE, IEE I. adj армян; II. n 1. Армениянын
тургуну; 2. nm армян тили.
ARMER I. vt 1. куралдандыруу; armer les soldats de
fusils аскерлерге мылтык берүү, аскерлерди мылтык
менен куралдандыруу; 2. fig душман кылып, каршы
кылып коюу; armer les peuples les uns contre les autres
элдерди бири-бирине душман кылып коюу; II. vpr
1. куралдануу; s’armer jusqu’aux dents баштан аяк
куралдануу; 2. fig (de qqch) жыйноо; s’armer de
patience чыдап туруу, сабыр кылып туруу.
ARMISTICE nm убактылуу тынчтык, элдешүү,
жарашуу; conclure, signer un armistice убактылуу
тынчтык түзүү.
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s’arrêter quelques jours à Paris Парижде бир нече
күнгө калуу; 3. токтолуу; s’arrêter sur une question
бир маселеге токтолуу; travailler sans s’arrêter
тынымсыз иштөө.
ARRIÈRE I. nm арт, арт жак; l’arrière d’une voiture
унаанын арт жагы; II. adj арткы; le siège arrière арткы
орундук; III. adv артка; faire machine arrière артка
карай жүрүү; IV. intj arrière! артка!
ARRIÉRÉ, ÉE adj артта калган; un pays arriéré артта
калган өлкө.
ARRIÈRE-GARDE nf (pl arrière-gardes) арьергард
(аскердин негизги күчүнүн артында жүрүүчү бөлүгү).
ARRIÈRE-GOÛT nm (pl arrière-goûts) кошумча даам,
башка бир кошумча даам.
ARRIÈRE-GRAD-MÈRE nf (pl arrière-grands-mères)
чоң эненин же чоң атанын энеси.
ARRIÈRE-GRAD-PÈRE nm (pl arrière-grands-pères)
чоң атанын же чоң эненин атасы.
ARRIÈRE-PAYS nm inv өлкөнүн ички аймактары.
ARRIÈRE-PETITE-FILLE nf (pl arrière-petites-filles)
чөбөрө кыз (неберенин кызы).
ARRIÈRE-PETIT-FILS nm (pl arrière-petits-fils) чөбөрө
(неберенин уулу).
ARRIÈRE-PETITS-EFATS nm pl чөбөрөлөр.
ARRIÈRE-PLA nm (pl arrière-plans) 1. арткы жак;
2. экинчи даражадагы.
ARRIVAT, ATE n келүүчү (киши); les arrivants et les
partants келүүчүлөр жана кетүүчүлөр.
ARRIVÉ, ÉE I. adj келген; premier, dernier arrivé
биринчи, акыркы келген; II. nf 1. келүү, жетүү;
2. келүү; l’arrivée du printemps жаздын келиши;
3. финиш, акыркы чек.
ARRIVER vi 1. келүү, жетүү; arriver par le train, en
auto поезд менен, машина менен келүү; 2. жетүү,
жетишүү; arriver au but максатына жетүү; j’arrive à
faire des économies мен үнөмдөп акча топтой алдым;
3. келүү; un colis est arrivé pour vous сизге посылка
келди; 4. жетип келүү, угулуу (үн, тыбыш); le bruit est
arrivé jusqu’à ses oreilles ага ызы-чуу угулду; 5. жетүү,
келүү; l’eau lui arrive à la ceinture суу анын белине
жетти; 6. жакындоо, башталуу; түшүү; l’hiver arrive
кыш жакындап келди; 7. болуу; cela peut arriver à tout
le monde бул ар кимдин башынан өтүшү мүмкүн; 8. v
impers quoi qu’il arrive эмне болсо дагы; si jamais il
m’arrive quelque chose эгерде мен бир нерсе болуп
кетсем.
ARRIVISME nm мансапкордук.
ARRIVISTE n мансапкор адам.
ARROGACE nf бой көтөрүү, текебердик, теңсинбөө.
ARROGAT, ATE adj бой көтөргөн, текебер,
теңсинбеген.
ARRODIR I. vt 1. тегеректөө; 2. көбөйтүү; arrondir
sa fortune байлыгын көбөйтүү; II. s’arrondir vpr
тегерек болуу, тегерек формасына айлануу; толуу; son
ventre s’arrondit анын курсагы чыгып калыптыр.
ARRODISSEMET nm округ, район (шаарда).
ARROSAGE nm сугаруу (өсүмдүктү).

ARMOIRE nf
ARMOIRIES

шкаф; armoire à glace күзгүсү бар шкаф.
nf pl герб (мамлекеттин, шаардын,
уруунун шарттуу белгиси).
AROMATE nf жакшы жыттуу нерсе.
AROMATIQUE adj жыпар жыттуу, жакшы жыттуу;
plante aromatique жыпар жыттуу өсүмдүк.
ARÔME ou arome nm атыр жыт, жыпар жыт, жакшы
жыт.
ARQUEBUSE nf аркебуза, жазайыл (мурунку убактагы
жеңил замбирек же оор мылтык).
ARRACHAGE nm казуу, казып алуу, сууруп алуу;
arrachage des pommes de terre картөшкө казуу.
ARRACHE-PIED (D’) loc adv тынбастан, жан аябастан;
travailler six heures d’arrache-pied тынымсыз алты
саат иштөө.
ARRACHER I. vt 1. жулуп алуу, сууруп алуу, казуу,
казып алуу; arracher des pommes de terre картөшкө
казуу; arracher un enfant des bras de sa mère баланы
энесинин колунан жулуп алуу; 2. fig чыгаруу; ce récit
lui arracha des larmes бул аңгеме көзүнөн жаш
чыгарды; II. vpr (de, à) 1. үзүлүү, үзүлүп кетүү; колдон
чыгып кетүү; 2. fig үмүт үзүү; s’arracher les cheveux
такыр айла куруу, үмүт үзүү.
ARRAGEMET
nm
1. тартипке
келтирүү;
жыйыштыруу,
жыйнаштыруу,
жайгаштыруу;
arrangement d’une maison үйүн жыйнаштыруу;
2. келишим; un arrangement de famille үй-бүлөлүк
келишим; trouver un arrangement avec qqn бирөө
менен келишүү.
ARRAGER I. vt 1. тартипке келтирүү, жыйнаштыруу,
жайгаштыруу; arranger son appartement квартирасын,
үйүн жыйнаштыруу; arranger sa coiffure чачын оңдоо;
2. уюштуруу; il nous a arrangé un voyage en France ал
бизге Францияга саякат уюштурду; 3. жөнгө салуу,
иретке салуу; arranger les choses иштерди жөнгө
салуу; II. s’arranger vpr 1. жөнгө салынуу, иретке
салынуу, жайлаштырылуу, тартипке келүү; tout s’est
bien arrangé бардыгы жайлаштырылды; 2. келишүү;
3. аракет кылуу; je m’arrangerai pour venir à 8 heures
саат сегизде келгенге аракет кылам.
ARRESTATIO nf кармоо, колго түшүрүү, камалуу.
ARRÊT nm 1. токтоо, токтотуу, токтолуу; faire
plusieurs arrêts бир нече жолу токтоо; l’arrêt du
travail иштин токтоп калышы; 2. танапис, дем алуу; dix
minutes d’arrêt он мүнөт танапис; sans arrêt токтобой,
тынымсыз; 3. токтой турган жай, аялдама; attendre à
l’arrêt d’autobus автобус аялдамасында күтүү; 4. өкүм;
un arrêt de mort өлүмгө өкүм; rendre un arrêt өкүм
чыгаруу.
ARRÊTER I. vt 1. токтотуу; arrêter un passant
жолоочуну токтотуу; arrêter sa voiture машинасын
токтотуу; 2. камоо, кармоо; 3. белгилөө; arrêter le jour
d’un rendez-vous жолугушуу күнүн белгилөө; II. vi
токтотуу; dites au chauffeur d’arrêter айдоочуга
токтотсун деп айтыңыз; il n’arrête pas de travailler ал
тынымсыз иштеп жатат; III. s’arrêter vpr 1. токтоо; la
voiture s’est arrêtée машина токтоду; 2. токтоо, калуу;
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ARROSER vt 1. сугаруу, суу куюу; arroser des fleurs
гүлдөргө суу куюу; se faire arroser fam жаандын
астында калуу; 2. fig жуу, майрамдоо; arroser un succès
жетишкендикти жуу.
ARROSOIR nm сугаргыч, суу себүүчү идиш.
ARSEAL nm mar арсенал (жарак-жабдыктардын
жана согуштук жабдуулардын склады).
ART
nm
1. өнөр,
искусство
(көркөм
чыгармачылыктын бир тармагы); les beaux arts
көркөм өнөр; les arts décoratifs декоративдик
искусство; 2. ийкем, жөндөм; l’art de persuader
ишендирүү жөндөмү; 3. искусство, чеберчилик,
усталык; l’art militaire согуштук искусство; l’art
oratoire чечендик; l’art culinaire тамак даярдоо
усталыгы; les arts populaires фольклор.
ARTÈRE nf 1. артерия (канды жүрөктөн бүткүл
денеге алып баруучу кан тамыр; кызыл кан тамыры);
2. fig артерия (жол катнашы).
ARTÉRIEL, LE adj артерия; le système artériel артерия
системасы; prendre la tension artérielle кандын
басымы.
ARTÉRIOSCLÉROSE nf артериосклероз (артерия
тамырларынын оорушу).
ARTICLE nm 1. макала; un article de fond баш макала;
2. статья
(бир
документтин
айрым
бүткөн
параграфы); 3. товар, иштеп даярдалган буюм; un
article de confiserie кондитердик продукт; des articles
de consommation courante кеңири керек кылынуучу
товарлар; 4. gram артикль; l’article défini, indéfini
белгилүү, белгисиз артикль.
ARTICULATIO nf 1. anat муун; l’articulation du
coude чыканак мууну; l’articulation du genou тизе
мууну; 2. techn шарнир (механизмдин эки бөлүгүн
бириктиргич тегеренме темир); 3. fig так айтуу,
сүйлөө.
ARTICULER I. vt 1. так айтуу, сүйлөө; articuler
chaque mot ар бир сөздү так айтуу; 2. techn кошуу,
улоо, бириктирүү; II. s’articuler vpr 1. кошулуу,
биригүү, жалгашуу; 2. айтылуу.
ARTIFICIEL, ELLE adj 1. жасалма; la soie artificielle
жасалма жибек; 2. fig анткор; un rire artificiel анткор
күлкү.
ARTIFICIELLEMET adv жасалма, табийгы эмес.
ARTILLERIE nf артиллерия; être dans l’artillerie
артиллерияда кызмат кылуу.
ARTISA, AE n өнөрпоз, уста, кол өнөрчү; les petits
artisans майда кол өнөрчүлөр.
ARTISAAL, ALE adj колго жасалган; fabrication
artisanale колго жасалган буюм.
ARTISTE n 1. чебер, кылдат, уста; 2. искусствонун бир
тармагында чыгармачылык кызмат кылуучу адам
(артист, сүрөтчү, музыкант).
ARTISTIQUE adj 1. көркөм, кооз; 2. көркөмдүк менен
жасалган.
1
ASCEDAT , ATE adj күч алуучу, өсүүчү, күчөп
бара жаткан; un mouvement ascendant күчөп бара
жаткан кыймыл.

ASCEDAT
nm 1. таасир, таасир этүү; avoir
l’ascendant sur qqn бирөөгө таасир этүү; exercer un
ascendant таасир кылуу; subir l’ascendant de qqn
бирөөнүн таасирине кирүү; 2. pl ата-бабалар.
ASCESEUR nm лифт (көп кабаттуу үйлөрдө
адамдарды жогору көтөрүп чыгаруучу, төмөн
түшүрүүчү механизм ); la cabine (la cage) de
l’ascenseur лифттин кабинасы; le garçon d’ascenseur
лифтчи.
ASCESIO nf чыгуу; faire l’ascension d’une
montagne тоого чыгуу.
ASCÈTE n аскет (элден, турмуштун жыргалынан
безип, жалгыз тиричилик кылуучу адам).
ASIATIQUE I. adj азия, азиялык; II. n азиат.
ASILE nm 1. жашырын жай, баш калка; chercher,
trouver asile, un asile баш калка издөө, табуу; 2. баш
калкалаар жер, баш маана кылуучу жай; asile de
vieillards карылар үйү; asile d’aliénés ou asile жин
оорулуулардын үйү.
ASPECT nm 1. өң, түр; à l’aspect de көрүп; au premier
aspect сыртынан караганда; 2. көрүнүш; des fruits de
bel aspect сырты сонун мөмөлөр; 3. аспект, жак;
envisager la question sous tous les aspects маселени
бардык жагынан талкулоо; 4. gram түр.
ASPERGE nf bot спаржа (көп жылдык жашылчанын
бир түрү).
ASPHALTE nm асфальт.
ASPHALTER vt асфальттоо.
ASPHYXIE
nf асфиксия (кислород жетишпей
тумчугуу).
ASPHYXIER I. vt дем кыстыктыруу; ce gaz asphyxie
бул газ демди кысат; il a été asphyxié par la fumée ал
ис тийип тумчугуп өлдү; II. s’asphyxier vpr тумчугуп
өлүү.
ASPIRAT, ATE adj соруп алуучу, сиңдирүүчү; une
pompe aspirante суу соруп алуучу насос.
ASPIRAT n кандидат (шайланууга, бир ишке
дайындалууга белгиленген адам).
ASPIRATEUR nm чаң соргуч; passer des tapis à
l’aspirateur килемдерди чаң соргуч менен тазалоо.
ASPIRATIO nf 1. дем алуу, дем тартуу; 2. techn соруп
алуу; 3. умтулуу; aspiration vers l’idéal идеалга
умтулуу.
ASPIRER vt 1. дем алуу; aspirer l’air à pleins poumons
терең дем алуу, терең дем тартуу; 2. соруу; aspirer une
boisson avec une paille суусундукту түтүкчө менен
ичүү; 3. умтулуу; aspirer à la paix тынчтыкка умтулуу.
ASSAILLAT, ATE adj качырган, кол салуучу жак;
сүрдүктүрүүчү.
ASSAILLIR vt 1. кол салуу; 2. ортого алуу, курчап
алуу; le ministre était assailli par des journalistes
министрди журналисттер курчап алышты; 3. fig
жаадыруу; assaillir qqn de questions бирөөгө суроо
жаадыруу; 4. басуу; des difficultés m’assaillent башыма
кыйынчылыктар келди.
ASSAIIR vt 1. тазалоо, жакшыртуу; assainir une ville
шаарды тазалоо; assainir l’atmosphère атмосфераны
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ASSIMILATIO nf ассимиляция, аралашып кетүү,
кошулуп кетүү, окшоп кетүү.
ASSIMILER I. vt 1. окшотуу, аралаштыруу; 2. fig
өздөштүрүү;
assimiler
les
mathématiques
математиканы өздөштүрүү; 3. physiol сиңдирүү;
II. s’assimiler vpr 1. окшошуу, аралашуу; 2. окшоп
кетүү, аралашып кетүү; ces immigrants se sont
entièrement assimilés бул көчүп келген адамдар жердик
элге толугу менен аралашып кетишти; 3. physiol сиңүү;
certains aliments s’assimilent mal кээ бир тамактар
жакшы сиңбейт.
ASSIS, ISE adj 1. отурган; une place assise орундук;
2. салынган, орношкон; une ville assise sur une colline
дөңдүн үстүндө жайлашкан шаар.
ASSISE nf 1. калап койгон таштардын катары
(курулуш); 2. fig негиз; les assises de la société коомдун
негизи; les assises d’une doctrine доктринанын негизи;
3. géol кабат, катмар.
ASSISTACE nf 1. чогулган эл, угуучулар; une
nombreuse assistance көп катышуучулар; 2. жардам,
көмөк.
ASSISTAT, ATE n 1. катышуучу; 2. жардамчы,
ассистент; l’assistant d’un metteur en scène
режиссёрдун жардамчысы.
ASSISTER I. (à) vi бир нерсеге катышуу; assister à une
conférence конференцияга катышуу; II. vt жардам
көрсөтүү, көмөк берүү; assister les pauvres
кембагалдарга жардам берүү; assister un blessé
жарадарга жардам көрсөтүү.
ASSOCIATIO nf ассоциация, бирикме, уюм; une
association sportive спорт уюму; former une
association бирикме түзүү.
ASSOCIÉ, ÉE I. n партнер, компаньон (соода же өнөр
жай ишканасынын шериги); II. adj бириккен,
кошулган; катарына кирген.
ASSOCIER
I. vt 1. бирөөнү өзүнүн иштерине
кызыктыруу; 2. кошуу, бириктирүү, айкалышуу;
associer le courage à la prudence эрдик менен
этияттыкты
айкалыштыруу;
II. s’associer
vpr
1. кошулуу, биригүү, кызыгуу; s’associer à une décision
чечимге кошулуу; 2. fig айкалышуу, келишүү; ces deux
couleurs s’associent parfaitement бул эки түс бирибирине куп келишет.
ASSOIFFÉ, ÉE I. adj 1. суусаган; les enfants sont
assoiffés балдар суусап кетишти; 2. fig эңсеген; être
assoiffé de connaissances билим алууну эңсөө; II. n
сагынган.
ASSOLEMET nm которуштуруп айдоо (себүү, эгүү).
ASSOMBRI, IE adj капаланган, кайгырган.
ASSOMBRIR I. vt 1. карайтуу, кара кылып көрсөтүү;
караңгылоо; cette tapisserie assombrit la chambre бул
обойлор бөлмөнү караңгы кылып жатат; les nuages
assombrissent le ciel булут асманды карайтып жиберди;
2. капа кылуу, кайгыртуу; cette nouvelle assombrit
l’auditoire бул кабар келген кишилерди капалантты;
II. s’assombrir 1. караюу, караруу, караңгылоо; le ciel
s’assombrit асман караңгылап кетти; 2. fig капалануу,

жакшыртуу; 2. fig écon жөнгө салуу, оңдоо.
ASSAISOEMET nm татымал (тамакка кошуучу
нерселер).
ASSAISOER vt татым кошуп даамын чыгаруу;
assaisonner la salade салатты татымал менен даамына
келтирүү.
ASSASSI I. nm өлтүрүүчү, өлтүргүч; II. adj plais
өлтүрө турган, өтө оор; des regards assassins жаман
көзү менен кароо.
ASSASSIAT nm өлтүрүү, өлтүрүп кетүү.
ASSASSIER vt өлтүрүү, өлтүрүп кетүү.
ASSAUT nm штурм, чабуул; monter, partir à l’assaut
чабуул жасоо.
ASSÉCHER vt 1. кургатуу; assécher un marais сазды
кургатуу; 2. s’assécher vpr кургоо.
ASSEMBLÉE nf 1. бир жерге чогулган кишилер; cette
fête a réuni une nombreuse assemblée бул майрам көп
кишилердин башын кошту; 2. ассамблея; кеңеш; tenir
une assemblée générale улуу ассамблеяны чакыруу.
ASSEMBLER I. vt чогултуу; assembler la foule элди
чогултуу; II. s’assembler vpr жыйылуу, чогулуу.
ASSEOIR I. vt отургузуу; asseoir un enfant sur une
chaise баланы орундукка отургузуу; II. vpr отуруу; il
s’est assis par terre ал жерге отурду.
ASSERTIO nf далилдөө, туура деп айтылган пикир.
ASSERVIR 1. vt кулдукка айландыруу, кул кылуу;
багындыруу; asservir un peuple бир элди жеңип алуу,
багындыруу; 2. s’asservir vpr багынуу, кул болуу.
ASSERVISSEMET
nm
1. кул
кылгандык,
багындыргандык; 2. кулдук, кулчулук.
ASSEZ adv 1. жетишет, жетет; j’en ai assez бул мени
жадатып жиберди; c’est assez болду, жетишет; 2. бир
топ, жетишээрлик; avez-vous assez d’argent? акчаңыз
жетишээрликпи? il est assez sage ал жетишээрлик
деңгелде акылдуу, бир топ эле акылдуу.
ASSIDU, UE adj 1. ынталуу, тырышып иштөөчү; өтө
так, өтө тыкан; un élève assidu тырышчаак окуучу;
2. туруктуу, дайыма, ар дайым; un médecin assidu
auprès d’un malade дайыма оорулуунун жанында
болгон дарыгер.
ASSIDUITÉ nf ынта, тырышчаактык; көшөкөрлүк; өтө
тактык, өтө тыкандык.
ASSIDÛMET adj тырышып, кунт коюп, көшөрүп.
ASSIÉGÉ, ÉE I. adj курчалган; une ville assiégée
курчоодо калган шаар; II. nm pl курчоодогулар.
ASSIÉGEAT, ATE I. adj курчап алуучу; II. nm pl
курчап
алуучулар;
repousser
les
assiégeants
курчоочуларды сүрүп барып таштоо.
ASSIÉGER vt курчап алуу; assiéger une ville шаарды
курчап алуу.
1
ASSIETTE nf тарелка; une assiette creuse, plate
чуңкур, жайпак тарелка; une assiette à soupe суюк
тамак куюучу тарелка; une assiette de soupe бир
тарелка суп.
2
ASSIETTE nf 1. avoir une bonne assiette атка койкоюп
миниши; 2. fig абдыроо, апкааруу; ne pas être dans son
assiette өзүн ыңгайсыз сезүү.
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кайгыруу.

paix тынчтыкты камсыз кылуу; II. s’assurer vpr 1. (de
qqch) ишенүү, ынануу; аныктоо, текшерүү; s’assurer
que (si) la porte est bien fermée эшиктин
жабылгандыгын текшерүү; assurez-vous d’abord de
cette nouvelle а дегенде бул кабардын чындыгын
аныктап алыңыз; 2. камсыздануу; s’assurer contre les
accidents кокус болгон кырсыкка камсыздануу;
s’assurer sur la vie өмүрүн камсыздандыруу.
ASSUREUR nm камсыздандыруу агенти.
ASTÉROÏDE nm astron астероид (майда планеталар).
ASTHÉIE nf méd астения, дененин жалпы начардыгы,
алсыздыгы.
ASTHÉIQUE adj méd астениялык, алсыз.
ASTHME nm астма, дем кыстыгуу оорусу.
ASTIQUAGE nm жылтыратуу, жылтырак кылуу,
жалтырак түшүрүү.
ASTIQUER vt жылтыратуу, жалтырак түшүрүү.
ASTRAKA nm каракүл, каракүл козусунун көрпөсү;
un manteau d’astrakan каракүл көрпөсүнөн тигилген
ичик.
ASTRE nm асмандык тело, жылдыз; le mouvement des
astres асман телолорунун кыймылы; l’astre du jour
күн; l’astre de la nuit ай.
ASTROAUTE n астронавт.
ASTROOME nm астроном.
ASTROOMIE nf астрономия (күн, ай, жылдыздардын
составы жана түзүлүшү жөнүндөгү илим).
ASTROOMIQUE adj астрономиялык; астрономия;
lunette
astronomique
телескоп
(асмандагы
жылдыздарды байкоо үчүн колдонулуучу аспап).
ASTROPHYSIQUE nf астрофизика.
ASTUCE nf амалкөйлүк.
ASTUCIEUX, EUSE амалкөй.
ASYMÉTRIE nf асимметрия, симметриясыз.
ASYMÉTRIQUE adj асимметриялык.
ATELIER nm 1. устакана, цех; un atelier de
photographe фотоателье; 2. студия, устакана, ателье;
l’atelier d’un peintre сүрөтчүнүн устаканасы.
ATHÉE I. adj атеисттик; II. n атеист, кудайга
ишенбеген адам.
ATHÉISME nm атеизм (кудайдын бар экенин илимий
негиздерге сүйөнүп тануу жана динге ишенбөө;
кудайсыздык).
ATHLÈTE nm 1. атлет, атлетика менен иришүүчү
спортчу; 2. күчтүү, балбан адам.
ATHLÉTIQUE adj атлетикалык; un corps athlétique
москоол дене.
ATLATIQUE I. adj атлантикалык; II. nm атлантика
океаны.
ATLAS nm 1. атлас (географиялык карталар); 2. anat
моюндун биринчи омуртка сөөгү.
ATMOSPHÈRE nf 1. атмосфера (жерди чулгап турган
газ сымал нерсе); les couches supérieures de
l’atmosphère атмосферанын үстүнкү кабаттары; 2. fig
атмосфера, айланадагы шарт, чөйрө; 3. атмосфера
(басуу, кысуу); une pression de deux atmosphères эки
атмосфералык басым; 4. fig атмосфера, айланадагы

nm 1. карайтуу, караңгылоо;
караюу, карайгандык, караңгылык; 2. fig капа кылуу,
кайгыга салуу; капа болуу, кайгыга түшүү.
ASSOMMAT, ATE adj чыдагыс, зериктирме, адамды
зериктирген; un travail assommant зериктирге турган
жумуш.
ASSOMMER vt 1. башына чаап эстен тандыруу;
2. башына чаап өлтүрүү; assommer un lapin коёнду
башына уруп өлтүрүү; 3. fig зериктирүү, жадатуу; il
m’assomme avec ses questions ал мени суроолору
менен жадатып жиберди.
ASSORTI, IE adj 1. жакшы тандалган; cravate assortie
жакшы тандалган галстук; 2. pl ассорти (ар түрдүү);
fromages assortis быштактын ар кандай түрлөрү;
3. magasin bien assorti көп түрдүү товарлары бар
дүкөн.
ASSORTIMET nm ассортимент (товарлардын ар кыл
түрлөрүнүн тандамасы, жыйындысы); un assortiment
d’outils аспаптар комплекти.
ASSOUPIR I. vt 1. уктатуу; 2. fig басуу, мокотуу;
assoupir une douleur ооруну басаңдатуу; II. s’assoupir
vpr 1. уктап калуу; 2. басылуу; sa douleur s’est assoupie
оорусу басылып калды.
ASSOUPISSEMET nm 1. үргүлөө; 2. fig басылуу.
ASSOUPLIR I. vt 1. жумшартуу; assouplir du cuir
терини жумшартуу; 2. fig жумшартуу; assouplir le
caractère мүнөзүн жумшартуу; II. s’assouplir vpr
жумшаруу; leurs caractères se sont assouplis алардын
мүнөздөрү жумшарып калды.
ASSOURDIR vt 1. кулак тундуруу; ne criez pas si fort,
vous m’assourdissez! мынчалык катуу кыйкырбаңыз,
кулагымды тундурдуп жибердиңиз! 2. fig үнүн басуу,
өчүрүү; le tapis assourdit les pas шырдак, килемдердин
үстүнөн басканда дабыш чыкпайт.
ASSOURDISSAT, ATE adj кулак тундурган; bruit
assourdissant катуу чуу.
ASSUMER vt өзүнө алуу; assumer une responsabilité
жоопкерчиликти өзүнө алуу.
ASSURACE nf 1. ишенич; en toute assurance толук
ишенич менен; perdre son assurance ишеничин
жоготуу; 2. ишендирүү; сөз берүү; donner à qqn
l’assurance de son amitié бирөөнү өзүнүн достугуна
ишендирүү; 3. камсыздандыруу; assurance sociale
мамлекеттик камсыздандыруу; assurance contre
l’incendie мүлктү өрттөн камсыздандыруу.
ASSURÉ, ÉE I. adj тың; ишеничтүү; marcher d’un pas
assuré ишеничтүү кадам таштоо; être assuré de
ишенүү; II. n камсыздандырылган адам.
ASSURÉMET adv албетте, шексиз.
ASSURER I. vt 1. ишендирүү, ынандыруу; elle assure
qu’elle dit la vérité ал чындыкты айттым деп
ишендирип жатат; assurer qqn de qqch (que) бирөөнү
бир нерсеге ишендирүү; 2. камсыз кылуу, гарантиялоо;
assurer
l’avenir
келечекти
камсыз
кылуу;
3. камсыздандыруу; assurer son mobilier козголмо
мүлктү камсыздандыруу; 4. камсыз кылуу; assurer la
ASSOMBRISSEMET
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шарт, чөйрө; une atmosphère amicale жолдоштук
чөйрө, жолдоштук атмосфера.
ATMOSPHÉRIQUE adj атмосфералык; la pression
atmosphérique атмосферанын басымы.
ATOLL nm атолл (алкакка окшош жалпак коралл
аралы).
ATOME nm 1. атом; le noyau de l’atome атомдун
ядросу; 2. атом (химиялык элементтин жай көзгө
көрүнбөй турган эң эле майда бөлүкчөсү); la molécule
d’eau contient deux atomes d’hydrogène суу
молекуласында суутектин эки атому бар.
ATOMIQUE adj атомдук; poids atomique атомдук
салмак; énergie atomique атомдук энергия.
ATOE adj 1. начар, бош, алсыз, ылдыраган, бошоң;
2. ling басымсыз; voyelle, syllabe atone басымсыз
үндүү, басымсыз муун.
ATOIE nf 1. начарлык, бошоңдук, алсыздык; 2. méd
атония, булчуңдардын начардлыгы, боштугу.
ÂTRE nm очок.
ATROCE adj 1. өтө коркунучтуу, кут учуруучу;
2. катаал, ырайымсыз, таш боор; 3. чыдагыс, чыдай
алгыс, өтө оор; souffrances atroces чыдагыс оору; 4. fig
fam өтө жаман; il fait un temps atroce аба ырайы өтө
жаман.
ATROCEMET
adv
1. катаалдык
менен,
ырайымсыздык менен, таш боордук менен; il s’est
vengé atrocement ал катаалдык менен өчүн алды;
2. абдан, аябай, өтө; il l’a trouvé atrocement laide ал ага
абдан түрү суук болуп көрүндү.
ATROCITÉ nf катаалдык, ырайымсыздык, таш
боордук; commettre des atrocités катаалдык кылуу.
ATROPHIE nf 1. méd атрофия, шал болуу; органдын
клеткаларынын азыктанышы, бузулгандыктан алардын
көлөмүнүн кичирейгиндиги; 2. fig жоголуу, өчүү;
atrophie de la volonté кайраттын жоголушу.
ATROPHIER (S’) vpr 1. méd кичирейүү; 2. кайратын
жоготуу.
ATTABLER (S’) vpr үстөлгө жакындап олтуруу,
дасторкондун үстүнө олтуруу.
ATTACHAT, ATE adj жагымдуу, өзүнө тарткан;
кызык; un livre attachant кызык китеп; une
personnalité attachante жагымдуу киши.
ATTACHÉ, ÉE n атташе (бир иш жагынан адис
катарында дипломаттык өкүлдүккө жиберилген
расмий адам); attaché de presse пресс-атташе; attaché
militaire согуштук атташе.
ATTACHEMET nm жактоочулук; attachement à la
paix тынчтыкты жактоочулук; avoir de l’attachement
pour qqn бирөөнү жакшы көрүүчүлүк, бирөөгө көнүп
калгандык.
ATTACHER I. vt (qqn, qqch à qqn, à qqch) 1. байлоо,
байлап коюу, бириктирүү, улоо; attacher un paquet
avec une ficelle жип менен пакетти байлоо; attacher les
wagons à la locomotive вагондорду паровозго улоо;
2. байлануу; son nom est attaché à l’histoire анын аты
тарыхта калган; attacher un sens à un mot сөзгө бир
маани берүү; II. vi жабышуу, жабышып калуу;

III. s’attacher vpr 1. (à qqch) байлануу, улануу,
жабышуу; les alpinistes s’attachent à la corde
альпинисттер аркан менен бири-бирине байланып
алышат; 2. fig байлануу; une gloire impérissable
s’attache à cet exploit бул эрдик өчпөс даңкка айланды;
3. жакшы көрүп калуу; je me suis beaucoup attaché à ce
pays мен бул өлкөнү абдан жакшы көрүп калдым.
ATTAQUAT, ATE n sport качырган, жапырган тарап,
кол салуучу жак.
ATTAQUE nf 1. кол салуу; attaque à main armée
куралдуу кол салуу; passer à l’attaque чабуулга өтүү;
repousser une attaque чабуулду кайтаруу; 2. fig сокку,
кыйынчылык; résister aux attaques du sort тагдырдын
соккусуна туруштук берүү.
ATTAQUER I. vt 1. чабуул жасоо; 2. кол салуу;
attaquer qqn à main armée бирөөгө курал менен кол
салуу; 3. fig айыптоо; dans un article qui attaque le
ministre министрди айыптаган макалада; attaquer qqn
en justice бирөөгө каршы иш козгоо; 4. жеп жиберүү;
les acides attaquent les tissus кислота кездемени жеп
жиберет; la rouille attaque le fer дат темирди жеп
жиберет; 5. баштоо, киришүү; attaquer la rédaction
d’un nouveau chapitre жаңы бөлүмдү жазып баштоо;
II. s’attaquer (à) vpr каршы күрөшүү; s’attaquer à des
préjugés ырым-жырымдарга каршы күрөшүү.
ATTARDÉ, ÉE adj 1. кечиккен, кечигип келген; 2. артта
калган; une conception attardée артта калган
концепция, түшүнүк; 3. өсүшү кечигип калган,
жетилбеген, толук өсүп жетилбеген; un enfant attardé
өсүшү кечиккен бала.
ATTARDER (S’) vpr 1. кечигүү; s’attarder chez qqn
бирөөнүкүнө кечигип баруу; 2. токтолуу; s’attarder sur
un sujet бир маселеге токтолуу.
ATTEIDRE vt 1. жетүү, жетип алуу, жетип баруу;
atteindre le coin de la rue көчөнүн бурчуна жетүү;
atteindre Bichkek Бишкекке жетүү; 2. жетүү; atteindre
son but максатына жетүү; atteindre un âge avancé
улгайган жашка жетүү.
ATTEIT, EITE adj учураган, чалдыккан; atteint de
maladie ооруга чалдыккан.
ATTEITE nf 1. сокку; être hors d’atteinte жеткис
жерде туруу, жетпес болуу; 2. кол салуу; une atteinte à
la liberté de qqn бирөөнүн эркиндигине кол салуу.
ATTELAGE nm 1. ат чегүү; 2. ат чегилген араба; ат
жабдыгы; collier d’attelage каамыт.
ATTELER I. vt 1. кошуу, чегүү; atteler les chevaux à la
charrue аттарды арабага кошуу; 2. fig fam atteler qqn à
un travail бирөөнү ишке чегүү; 3. кошуу; atteler un
wagon à la locomotive вагонду паровозго кошуу;
II. s’atteler vpr (à) ишке чегилүү.
ATTEAT, ATE adj чектеш, жакын, туташ; une
construction attenante à la maison үйгө чектешкен
имарат.
ATTEDRE vt 1. күтүү, күтүп туруу; attendre qqn
jusqu’à midi бирөөнү түшкө чейин, саат 12-ге чейин
күтүү; attendre le moment, l’occasion favorable
ыңгайлуу кырдаалды күтүү; on n’attend que vous сизди
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d’atterrir учак азыр эле конду; 2. mar жээкке келип
токтоо (кеме).
ATTERRISSAGE nm 1. av конуу, жерге конуу; un
atterrissage
forcé
аргасыздан
конуу;
train
d’atterrissage шасси (учактын дөңгөлөгү); piste
d’atterrissage учак учуп чыгуучу жана кондуруучу
аянтча; 2. mar жээкке келип токтоо (кеме).
ATTESTATIO nf далилдөө, аныктоо, күбөлөндүрүү;
une attestation de médecin дарыгердин тастыктоосу.
ATTESTER vt 1. көрсөтүү; ce fait atteste que… бул
факт… көрсөтөт; 2. далилдөө, тууралыгын ырастоо,
аныктоо, күбөлөндүрүү; attester un fait фактты
далилдөө; j’atteste que cet homme dit la vérité мен бул
адам чындыкты айтып жаткандыгын далилдейм.
ATTIÉDIR vt ысытуу, жылытуу; le soleil a attiédi l’eau
de la mer күн деңиздин суусун жылытты.
ATTIRACE nf жагымдуулук, өзүнө тарткычтык,
кызыктыргычтык.
ATTIRAT, ATE adj өзүнө тартуучу, кызыктыруучу,
жагымдуу, жылуу.
ATTIRER I. vt 1. өзүнө тартуу; l’aimant attire le fer
магнит темирди өзүнө тартат; 2. fig кызыктыруу;
attirer qqn par de belles promesses бирөөнү чоң
убадалар менен кызыктыруу; 3. тартуу; attirer
l’attention көңүлүн өзүнө тартуу; 4. себеп болуу; son
succès lui attira beaucoup d’ennemis анын ийгиликтери
душмандарынын көбөйгөндүгүнө
себеп
болду;
II. s’attirer vpr 1. бири-бирине тартылуу; les astres
s’attirent les uns les autres жылдыздар бири-бирине
тартылат; 2. көбөйтүү; s’attirer des ennuis көйгөйдү
көбөйтүү; il s’est attiré des ennemis ал өзүнүн
душмандарын көбөйттү.
ATTITUDE nf 1. поза, дененин турушу, келбет; une
attitude fière сыймыктуу келбет; 2. мамиле, пикир; une
attitude bienveillante кайрымдуу мамиле; il était hostile
à ce projet, mais à présent il a changé d’attitude бул
ишке ал каршы болгон, бирок азыр пикирин өзгөрттү.
ATTRAIT nm 1. тартуу, кызыктыруу; l’attrait du
mystère жашыруун сырдын өзүнө тартуусу; l’attrait de
la nouveauté жаңы нерсенин кызыктыгы; 2. pl
жагымдуулук, татынакайлык, жакшынакайлык; les
attraits d’une femme аялдын татынакайлыгы.
ATTRAPER vt 1. кармоо; attraper des souris dans une
souricière капкан менен чычкандарды кармоо; attraper
la balle au vol ыргыткан топту кармап алуу; il s’est fait
attraper ал өзүн карматты, колго түшүрдү; 2. алдоо,
сызга отургузуу; je me suis laissé attraper comme un
enfant мен жаш баладай алданып калдым; 3. жетишүү,
үлгүрүү (транспорт); j’ai attrapé le train мен поездге
үлгүрдүм; 4. fam жуктуруу, ооруу; attraper une
maladie ооруну жуктуруп алуу; 5. сезе коюу, угуп
калуу; attraper quelques mots d’une conversation
аңгемеден бир нече сөздү угуп калуу.
ATTRAYAT, ATE adj өзүнө тарткан, жагымдуу,
кызыктырган.
ATTRIBUER I. vt 1. берүү; attribuer un prix à qqn
бирөөгө сыйлык берүү; attribuer un titre наам берүү;

эле күтүп жатабыз; je suis resté deux heures à attendre
мен эки саат күттүм; 2. даяр туруу, күтүп туруу; la
voiture vous attend машина сизди күтүп турат;
3. күтүү; attendre qqch de la part de qqn бирөөдөн бир
нерсени күтүү; II. loc adv en attendant аңгыча; күтүп;
III. s’attendre vpr күтүү; даяр болуу; de sa part je
m’attends à tout андан бардык нерсени күтсө болот; il
s’attend à ce que je revienne ал мени келет деп күтүп
олтурат.
ATTEDRIR I. vt 1. жумшартуу; attendrir de la viande
этти жумшартуу; 2. fig жибитүү, эритүү, көңүлүн
жумшартуу; ses larmes m’attendrissent көзүнүн жашы
менин көңүлүмдү жумшартты; II. s’attendrir vpr
жибүү, эрүү, жумшаруу.
ATTEDRISSAT, ATE adj көңүлдү жумшарткан,
эриткен.
ATTEDRISSEMET nm аяп кетүү, жашып кетүү;
pleurer d’attendrissement аяп кетип, көзүнө жаш алуу.
ATTEDU, UE I. adj күтүлгөн; II. prép натыйжасында,
болгондуктан; эске алып, назарга алып; loc conj
attendu que болгондуктан.
ATTETAT nm кол салуу; commettre un attentat
бирөөнү өлтүрүү үчүн кол салуу; un attentat à la
liberté эркиндикке кол салуу.
ATTETE nf 1. күтүү; l’attente n’a pas été longue
күтүү көпкө созулган жок; 2. salle, salon d’attente
күтүү залы; 3. үмүт, ишенич, тилек; répondre à
l’attente de qqn бирөөнүн тилегин орундоо; contre
toute attente тилекке каршы.
ATTETIF, IVE ыкыластуу, ынталуу, көңүл коюучу;
élève attentif ыкыластуу окуучу.
ATTETIO nf 1. ыкылас, назар, көңүл; cela mérite
l’attention бул көңүл бурууга арзырлык нерсе; le
manque d’attention көңүл буруунун жетишсиздиги,
көңүл
бурбагандык;
une
faute
d’attention
ыкылассыздык ката; avec attention ыкылас коюп;
attirer l’attention de qqn sur qqch бирөөнүн көңүлүн
бир нерсеге буруу; prêter attention à qqch бир нерсеге
көңүл буруу; faire attention көңүл буруу; faites
attention à cela! буга көңүл буруңуз! faites attention
aux voleurs! уурулардан сак болгула! 2. pl ызат, урмат;
une marque d’attention урматтоонун белгиси; entourer
qqn de ses attentions бирөөгө камкордук жасоо.
ATTETIVEMET adv ыкылас коюп, көңүл салып;
regarder, écouter, lire attentivement ыкыласын коюп
кароо, угуу, окуу.
ATTÉUAT, ATE adj жеңилдетүүчү, жумшартуучу,
азайтуучу.
ATTÉUATIO
nf
1. жеңилдетүү,
жумшартуу;
l’atténuation d’une peine соттун өкүмүн жеңилдетүү;
2. азайтуу, кемитүү, басуу; l’atténuation de la douleur
ооруну басуу, азайтуу.
ATTÉUER I. vt жеңилдетүү, жумшартуу; басуу,
азайтуу; les circonstances atténuent sa faute шарттар
анын айыбын жеңилдетет; II. s’atténuer vpr жумшаруу,
басылуу, азаюу.
ATTERRIR vi 1. av конуу, жерге конуу; l’avion vient
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AUSSI
AUDITIO nf 1. угуу, тыңшоо; 2. сурак; l’audition des
témoins күбөлөрдү суроо, суракка алуу.
AUDITOIRE nm аудитория; угуучулар.
AUGMETATIO
nf
1. көбөйүү;
көтөрүлүү;
2. кошумча, үстөк.
AUGMETER I. vt көбөйтүү, кошуу; жакшыртуу;
augmenter la vitesse ылдамдатуу; augmenter la qualité
сапатты жакшыртуу; II. vi көбөйүү; өсүү; кошулуу; la
population augmente эл көбөйүп жатат; le pain a
augmenté нан кымбаттап кетти.
AUGURE nm белги, жышаана; un heureux augure
жакшылыктын белгиси; de bon augure жакшылыктын
жышаанасы; de mauvais augure жакшылыктын
жышаанасы эмес.
AUGUSTE adj шаңдуу; салтанаттуу; улуу; une auguste
assemblée салтанаттуу жыйналыш.
AUJOURD’HUI adv 1. бүгүн, бүгүнкү күн; il part
aujourd’hui ал бүгүн кетет; jusqu’aujourd’hui ou
jusqu’à aujourd’hui бүгүнкү күнгө чейин; 2. азыр,
азыркы учурда; d’aujourd’hui азыркы.
AUMÔE nf кайыр, садага; faire l’aumône, donner
l’aumône кайыр берүү.
AUPARAVAT adv илгери, мурда.
AUPRÈS I. adv жанында, жакын арада, жакын жерде;
se tenir auprès жакын арада туруу; II. loc prép
1. жанында; rester auprès du malade оорулуунун
жанында калуу; 2. алдында; je ne veux pas passer pour
un impoli auprès d’elle анын алдында адепсиз болуп
көрүнгүм келбейт.
AUQUEL pron rel voir lequel.
AURÉOLE nf 1. ореол (бир нерсенин күндүн нурундай
болуп турган жаркырак тегереги); l’auréole de la lune
айдын жаркырак тегереги; 2. fig бөлөнгөн; dans
l’auréole de la gloire даңкка бөлөнгөн.
AURICULAIRE I. adj кулак; pavillon auriculaire кулак
калканы; douleur auriculaire кулак оорусу; II. nm
чыпалак.
AURIFÈRE adj алтындуу, алтыны бар; sable aurifère
алтындуу кум.
AURORE nf 1. таң жарыгы; se lever aux aurores таң
ата туруу; 2. fig башталыш; l’aurore de la vie жаңы
турмуштун башталышы.
AUSCULTATIO nf méd тыңшоо (өпкөнү, жүрөктү).
AUSCULTER vt méd тыңшоо, тыңшап текшерүү;
ausculter un malade ооруну тыңшап текшерүү.
AUSPICE nm 1. белги, аян; 2. fig колдоочулук;
жактоочулук; sous les auspices de qqn бирөөнүн
колдоосу менен.
AUSSI I. adj 1. дагы; lui aussi, il aime la musique ал
дагы музыканы жакшы көрөт; bonne nuit! түнүңүз
бейпил болсун! vous aussi! сиз дагы! 2. аны менен
бирге, дагы, да; il parle anglais et aussi allemand ал
англисче сүйлөйт, аны менен бирге немисче да
сүйлөйт; 3. aussi … que -дай; elle est aussi jolie que
votre fille ал сиздин кызыңыздай эле сулуу; II. conj
ошондуктан, ошон үчүн; nous avons déjà étudié ce
livre, aussi ne vous en parlerai-je pas биз бул китепти

2. fig берүү; attribuer de l’importance à qqch бир
нерсеге маани берүү; II. s’attribuer vpr өзүмдүк кылуу,
ээлеп алуу; s’attribuer tout le mérite de qqn бирөөнүн
эмгегин ээлеп алуу.
ATTRIBUT nm 1. phil атрибут, белги, касиет; 2. gram
аныктооч.
ATTRIBUTIO nf 1. берүү; l’attribution d’un rôle à un
acteur актёрго роль берүү; l’attribution du prix obel à
un physicien физикке Нобель сыйлыгын берүү; 2. pl
укук, милдет; cela ne rentre pas dans mes attributions
бул менин милдеттериме кирбейт.
ATTRISTAT, ATE adj кайгылуу, капалуу.
ATTRISTER I. vt капа кылуу, кайгыртуу; son départ
nous a attristés анын кетиши бизди капа кылды;
II. s’attrister vpr капалануу, кайгыруу; il s’attriste de la
voir partir анын кеткенин көрүп, ал капаланды.
ATTROUPEMET nm элдин топтолушу, чогулган эл.
ATTROUPER I. vt элди чогултуу, жыйноо; ses cris
attroupèrent les passants анын кыйкырыктары өтүп
бара жаткан адамдарды жыйнады; II. s’attrouper vpr
чогулуу, үймөлөшүп туруу, топтошуу; les manifestants
commencèrent à s’attrouper манифестанттар чогулуп
башташты.
AU art déf, prép voir à.
AUBE nf 1. таң, таң агаруу, таң алды; se lever à l’aube
таң алдында туруу; dès l’aube таң эртеден; 2. таң,
башталыш; à l’aube de la Révolution ыңкылаптын
башталышында.
AUBÉPIE nf долоно.
AUBERGE nf 1. anciennt трактир (жолоочулар түшүп,
тыныгып кетүүчү жай); 2. мейманканадагы ресторан,
мейманкана.
AUBERGIE nf баклажан.
AUBERGISTE nm трактирдин, мейманкананын ээси.
AUCU, UE 1. adj эч кандай, эч бир, кээ бир, көбү;
aucun homme n’est jamais allé sur Vénus Венерада бир
да адам болгон эмес; je n’ai aucune confiance en lui
менин ага такыр ишеничим жок; en aucun lieu эч
жерде; sans aucun doute шексиз, сөзсүз; 2. pron эч ким;
эч нерсе; кээ бирлер; il n’en est venu aucun эч кимиси
келген жок; d’aucuns croiront кээ бирлер ойлошу
мүмкүн.
AUCUEMET adj эч мүмкүн эмес, эч убакта, эч бир.
AUDACE nf 1. эрдик, кайрат, баатырдык; son audace
était légendaire анын баатырдыгы таң каларлык
болгон; avec audace эрдик, баатырдык менен; коркпой;
2. осолдук, одонолук, уятсыздык, бетпактык.
AUDACIEUX, EUSE adj 1. кайраттуу, баатыр; 2. бетсиз,
уятсыз, бетпак.
AUDIECE nf 1. аудиенция, расмий түрдө кабыл
кылуу; accorder, donner une audience кабыл кылуу;
2. сот жыйыны; audience à huit clos жабык жыйын;
tenir audience жыйын өткөзүү.
AUDITEUR, TRICE n угуучу, тыңшоочу; les auditeurs
d’une émission de radio радио угуучулар.
AUDITIF, IVE adj угуу; les organes auditifs угуу
органдары.
41

AUSSITÔT

AUTORITÉ
AUTODÉTERMIATIO nf
AUTODIDACTE I. nm өзү

өз тагдырын өзү чечүү.
үйрөнгөн киши, өз бетинче
үйрөнгөн (атайын окуу жайдан окубай эле); II. adj un
écrivain autodidacte өзү үйрөнгөн жазуучу.
AUTODROME nm автодром.
AUTOFIACEMET nm өзүн өзү каржылоо.
AUTOGESTIO nf өзүн өзү башкаруу.
AUTOGRAPHE I. adj өз колу менен жазылган; une
lettre autographe өз колу менен жазылган кат; II. nm
автограф (бирөөнүн өз колу менен коюлган колу); un
chasseur d’autographes автограф жыйноочу.
AUTOMATE
nm автомат (ички механизминин
жардамы менен өзүнөн өзү иштөөчү аппарат).
AUTOMATIQUE adj 1. автоматтык, автоматтуу түрдө;
la fermeture des portes est automatique эшиктер
автоматтуу түрдө жабылат; 2. fig өзүнөн өзү эле болуп
кетүүчү; un geste automatique өзүнөн өзү болуп кеткен
кыймыл.
AUTOMATIQUEMET adv автоматтык жол менен,
автоматтуу түрдө.
AUTOMATISATIO
nf
автоматизация,
автоматизациялоо.
AUTOMATISER
vt
автоматизациялаштыруу,
автоматташтыруу.
AUTOMITRAILLEUSE nf бронемашина, броневик
(замбирек, пулемёт менен жабдылган машина).
AUTOMAL, ALE adj күзгү, күзүндөгү, күздүк.
AUTOME nm күз; en automne күзүндө.
AUTOMOBILE
I. adj
1. өзү
жүрүүчү,
өзү
кыймылдоочү, мотордуу; voiture automobile автоунаа;
canot automobile мотордуу кайык; 2. автоунаалык;
parc automobile автопарк; II. nf автоунаа; conduire une
automobile машина айдоо; aller en automobile
машинага түшүп баруу; avoir un accident d’automobile
кырсыкка учуроо.
AUTOMOBILISTE n автоунаачы; автоунаа айдоочу.
AUTOOME adj 1. автономдуу, автономдук; un état
autonome автономдук мамлекет; 2. эркин, көз каранды
эмес; un individu autonome эркин адам.
AUTOOMIE nf автономия, өзүн өзү башкаруу.
AUTOPOMPE nf өрт өчүрүүчү автоунаа.
AUTOPROPULSÉ, ÉE adj techn реактивдүү.
AUTOPSIE nf автопсия (өлүктү союп көрүү, ачып
көрүү).
AUTORISATIO nf 1. уруксат; 2. кагаз жүзүндө
берилген уруксат.
AUTORISER vt (qqn à) бирөөгө укук, уруксат берүү;
autoriser la construction d’un immeuble үй курууга
уруксат берүү; on l’a autorisé à se présenter aux
examens ага сынактан өтүүгө уруксат берилди.
AUTORITAIRE adj 1. өкүмчүл; homme autoritaire
өкүм кылууга шыктуу адам; 2. буйрук кылган, өкүм
сүйлөгөн; un ton autoritaire өкүм үн.
AUTORITÉ nf 1. бийлик; autorité légitime легитимдүү
бийлик; régime d’autorité диктатура; abus d’autorité
бийликтин зордугуна салуу; d’autorité зордук менен,
зордоп, күчтөп; 2. pl бийлик; les autorités locales

изилдеп өткөнбүз, ошондуктан мен ал жөнүндө силерге
сүйлөбөймүн.
AUSSITÔT I. adv ошол замат, дароо; il est arrivé
aussitôt après mon départ ал мен кетээрим менен
келди; II. loc conj aussitôt que замат, ошол замат; il le
reconnut aussitôt qu’il le vit ал аны көрөөрү менен
тааныды.
AUSTÈRE adj 1. катуу; une femme austère катуу аял;
2. fig оор, кыйын; mener une vie austère аскеттерче
жашоо (турмуш жыргалчылыктарынан баш тартып,
түнт жашоо); 3. жөнөкөй, сыпайы; cette robe est un
peu austère бул көйнөк кичине жөнөкөй.
AUSTÈREMET adv катуулук менен, катуу.
AUSTÉRITÉ nf 1. катуулук; 2. pl өзүн өзү кыйноо.
AUSTRALIE, IEE I. adj австралиялык, австралия;
II. n Австралиянын тургуну.
AUTAT adv autant que: ошончо; ошондой;
ошончолук, канчалык… ушунчалык…; il travaille
autant que moi мен канчалык иштесем, ал дагы
ошончолук иштейт; autant que je sache менин
билишимче; pourquoi y a-t-il autant de livres sur la
table? эмне үчүн үстөлдүн үстүндө мынча көп китеп
жатат? il y a dans la classe autant de garçons que de
filles бул класста канча эркек бала болсо, ошончо кыз
бар; je ne pensais pas qu’il aurait autant de patience
мен аны ушунчалык чыдамдуу деп ойлогон эмесмин;
autant… autant… канчалык… ушунчалык…; autant je
l’aime, lui, autant je déteste sa sœur мен аны кандай
жакшы көрсөм, сиңдисин ошондой жаман көрөм.
AUTEUR
nm 1. жараткыч, түзүүчү; 2. автор
(чыгарманы түзгөн, жазган, ойлоп тапкан адам); cet
auteur a écrit beaucoup de romans бул автор көп роман
жазды.
AUTHETICITÉ nf 1. чындык, аныктык; l’authenticité
d’un document документтин аныктыгы; 2. ак
ниеттүүлүк, жасалма эместик, анткор эместик.
AUTHETIFIER vt 1. аныктыгын ырастоо, тастыктоо;
2. күбөлөндүрүү (колду күбөлөндүрүү).
AUTHETIQUE adj 1. асыл нускасы, нак өзү; 2. анык,
чыныгы; 3. dr күбөлөндүрүлгөн (нотариус).
AUTHETIQUEMET adv аныктык менен, чындык
менен.
AUTHETIQUER vt voir authentifier.
AUTO nf fam автоунаа.
AUTO-ACCUSATIO nf өзүн өзү айыптоо.
AUTOBIOGRAPHIE nf автобиография, өмүр баяны.
AUTOBUS nm автобус.
AUTOCAR nm туристтик автобус.
AUTOCHTOE
n жергиликтүү тургун; peuple
autochtone жергиликтүү эл.
AUTOCRATE nm бийлиги чексиз падыша.
AUTOCRATIE nf автократия (бир кишинин гана
колунда болгон чексиз бийлик).
AUTOCRATIQUE adj автократиялык, чексиз.
AUTOCRITIQUE nf өзүн өзү сындоо; faire son
autocritique өзүн өзү сынга алуу.
AUTODÉFESE nf коргонуу, өзүн өзү коргоо.
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жергиликтүү бийлик; 3. бедел, кадыр; autorité morale
бедел, кадыр; jouir d’une grande autorité абдан
беделдүү, кадырлуу болуу.
AUTOROUTE nf автострада (автоунаалар жүрүү үчүн
атайын жабдылган кең жол).
AUTO-STOP nm өтүп бара жаткан унааны токтотуу;
faire de l’auto-stop унааны кол көтөрүп токтотуу.
AUTOUR adv тегерете, айланта, айлана, тегерене; tout
autour rien ne pousse тегерегинде эч нерсе өспөйт; loc
prép autour de айланасында, тегерегинде.
AUTRE I. adj 1. башка, бөлөк; est-il plus heureux que
les autres hommes? ал башкаларга караганда
бактылуубу? l’autre fois өткөн жолу; une autre fois
келерки жолу, эмики жолу; c’est un tout autre écrivain
бул таптакыр башка жазуучу; c’est autre chose, c’est
tout autre chose бул таптакыр башка нерсе; loc adv
autre part кайдадыр бир жерде; j’ai lu cela autre part
мен муну башка бир жерден окугам; d’autre part
ошону менен бирге; башка жагынан; 2. башкача,
бөлөкчө; II. pron башка; un autre башка бирөө; je l’ai
pris pour un autre мен аны башка бирөө деп ойлодум;
loc de temps à autre кээде, анда-санда; entre autres
булардан тышкары; rien d’autre башка эч нерсе; l’un
est riche, l’autre est pauvre бири бай, бири кедей; l’un
et l’autre экөө тең; s’aider l’un l’autre бири-бирине
жардамдашуу.
AUTREFOIS adv илгери, мурунку бир убакытта, бир
заманда.
AUTREMET adv 1. башкача; il faut agir autrement
башкача аракет кылуу керек; autrement dit башкача
айтканда; 2. болбосо; prenez un taxi, autrement vous
serez en retard таксиге түшүңүз, болбосо кечигесиз.
AUTRICHIE, IEE I. adj австрия, австриялык; II. n
Австриянын тургуну.
AUTRUCHE nf төө куш; plumes d’autruche төө
куштун тал жүндөрү.
AUTRUI pron башка, башкалар; жакын киши; se mêler
des affaires d’autrui башкалардын ишине кийлигишүү.
AUXILIAIRE I. adj жардамчы, кошумча; des moyens
auxiliaires кошумча чаралар; un moteur auxiliaire
жардамчы мотор; verbe auxiliaire жардамчы этиш;
II. nm жардамчы; avoir besoin d’un auxiliaire
жардамчы керек болуу.
AVALACHE nf 1. fig көчкү, кар көчкү; 2. fig
токтоосуз; une avalanche d’injures токтоосуз тилдөө;
une avalanche de lettres каттардын жаашы.
AVALER vt 1. жутуу; avaler d’un trait жутуп жиберүү;
avaler de travers какоо, чачоо; fig avaler un livre
китепти тез окуп бүтүрүү; avaler ses mots en parlant
мукактанып сүйлөө; 2. fam унчукпоо; avaler sa langue
унчукпоо (тилин жутуп алгандай).
AVACE nf 1. алга жылуу, илгерилөө; l’avance d’une
armée армиянын алга жылышы; 2. озуп кетүү; avoir,
prendre de l’avance sur qqn бирөөдөн озуп кетүү;
3. loc adv à l’avance, d’avance, par avance, en avance
мурдатан, күн мурун, prévenir deux jours à l’avance
эки күн мурун эскертүү; 4. аванс (белгиленген төлөм

үчүн же боло турган чыгымдар үчүн мурдатан
берилүүчү акча); donner une avance аванс берүү.
AVACÉ, ÉE adj 1. алдынкы, алдындагы; poste avancé
алдынкы пост; 2. прогрессивдүү; opinions, idées
avancées прогрессивдүү пикирлер, ойлор; 3. өтө
бышкан; un fruit avancé эзиле бышкан мөмө;
4. карызга берилген; les sommes avancées карызга
берилген акча.
AVACEMET
nm 1. алга жылуу, илгерилөө;
l’avancement des travaux иштин алга жылышы;
2. көтөрүлүү; obtenir de l’avancement кызмат боюнча
көтөрүлүү.
AVACER I. vt 1. алга жылдыруу; avancer une chaise
орундукту алга жылдыруу; avancer une montre саатты
алга жылдыруу; 2. тездетүү; avancer son retour кайтып
келишин тездетүү; 3. илгерилетүү; avancer son travail
ишин илгерилетүү; 4. карыз берүү; avancer de l’argent
карызга акча берүү; II. vi 1. алга жылуу; avancer
lentement илгери карай акырын жылуу; 2. илгерилөө;
avancer dans son travail ишинде илгерилөө; 3. тез
жүрүү, алдыга кетүү; ma montre avance de dix minutes
саатым он мүнөт алдыда; III. s’avancer vpr 1. алга
жылуу; 2. fig s’avancer trop чектен чыгып кетүү;
3. жакындоо, келүү; l’hiver s’avance кыш жакындап
келе жатат.
1
AVAT I. prép 1. алдында, мурун, мурунураак; avant
la guerre согуштан мурун; avant son départ кетээринин
алдында; loc conj et prép avant que (+subjonctif), avant
de (+inf): avant qu’il (ne) parte ал кеткиче; avant de
partir кеткиче, кете элегинде; 2. алдында; arrêtez-vous
avant le carrefour жолдун кесилишкен жерине жетпей
токтоңуз; II. adv 1. мурун; peu de temps avant мындан
бир аз гана мурунураак; trois jours avant үч күн мурун;
il est arrivé avant moi ал менден мурун келди;
réfléchissez avant, vous parlerez après а дегенде
ойлонуңуз, анан сүйлөңүз; 2. en avant алга; en avant,
marche! алга бас!
2
AVAT I. nm 1. алдыңкы жагы, алды; l’avant d’un
bateau кеменин алдыңкы жагы; d’avant өткөн; l’année
d’avant өткөн жылы; 2. mil алдыңкы кырка
(фронттун); II. adj inv алдыңкы; la roue avant d’une
voiture машинанын алдыңкы дөңгөлөгү.
AVATAGE nm 1. пайда; tirer avantage de qqch бир
нерседен пайда чыгаруу; à son avantage өз пайдасына;
2. артыкчылык, көптүк; l’avantage du nombre сан
жагынан болгон артыкчылык; 3. артыкчылык; avoir,
prendre l’avantage артыкчылыкка ээ болуу.
AVATAGEUSEMET adv пайдалуу; жакшы; je lui ai
parlé de vous avantageusement мен сиз жөнүндө
жакшы сөз айттым; être avantageusement connu
жакшы жагынан белгилүү болуу.
AVATAGEUX, EUSE adj пайдалуу; жакшы; prix
avantageux арзан баа.
AVAT-BRAS nm inv anat билек.
AVAT-GARDE nf 1. mil авангард (аскерлердин
алдында бара жаткан аскердик бөлүк); 2. fig авангард
(кандайдыр бир коомдук топтун, баштап жүрүүчү
43

AVAT-GUERRE

AVICULTURE

көпүрөдөн өтүүгө батынуу.
AVETUREUSEMET adv тобокелге салып, тобокел
кылып.
AVETURIER, IÈRE n 1. окуяларга учуроону издөөчү
адам; 2. péj авантюрист (окуяга жолугууну издеген
шылуун, шектүү, миттаам адам).
AVEU, UE adj анык, чыныгы, болгон; nul et non
avenu болгон эмес, болбогон.
AVEUE nf 1. проспект, кең, түз көчө; 2. fig алып
келүүчү жол; les avenues du pouvoir бийликке алып
келүүчү жолдор.
AVERSE nf кара нөшөр; une violente averse нөшөрлөп
жааган жамгыр.
AVERSIO nf жийиркенүү; эң жаман көрүү; avoir,
éprouver de l’aversion pour qqn, avoir qqn en aversion
бирөөнү эң жаман көрүү; жийиркенүү.
AVERTIR vt эскертүү, билдирүү, кабарландыруу; sans
avertir алдын ала эскертпей.
AVERTISSEMET
nm
1. эскертүү,
билдирүү;
avertissement au lecteur сөз башы, окуучусуна
эскертүү; 2. эскертүү; l’élève a reçu un premier
avertissement окуучу биринчи жолу эскертүү алды.
AVEU nm 1. моюнга алуу, өкүнүү; un aveu franc,
sincère ак ниети менен өкүнүү; faire l’aveu de qqch бир
нерсени моюнуна алуу; 2. un homme sans aveu арам
ойлуу, уятсыз адам.
AVEUGLAT, ATE adj 1. көздү уялтуучу; un soleil
aveuglant күндүн көздү уялтуучу нуру; 2. fig анык,
талашсыз; une vérité aveuglante анык чындык.
AVEUGLE I. adj 1. сокур, көр; devenir aveugle көрбөй
калуу; être aveugle de naissance тубаса сокур болуу; un
aveugle-né тубаса сокур; 2. fig жакшы-жаманды
ажырата албай калган, эч нерсени көрбөгөн; la colère
rend aveugle ачуу адамды сокур кылат; II. n көр, сокур
адам; un aveugle de guerre согушта көзүнөн ажыраган
киши; III. loc adv à l’aveugle, en aveugle ойлобостон;
түшүнбөстөн.
AVEUGLEMET nm сокурлук, көрдүк.
AVEUGLÉMET adv көрбөй туруп; ойлобостон,
түшүнбөстөн; obéir aveuglément ойлобостон моюн
сунуу, багынуу.
AVEUGLER vt 1. көр кылуу, сокур кылуу; көздөн
ажыратуу; 2. көздү уялтуу; le soleil m’aveugle күндүн
жарыгы көзүмдү уялтты; 3. акыл-эсинен ажыратуу; la
colère l’aveugle ачуу аны акыл-эсинен ажыратты.
AVEUGLETTE (à l’) loc adv болжоп, божомолдоп;
билбестен, ойлонбостон; avancer à l’aveuglette dans
l’obscurité караңгыда божомолдоп жүрүү; agir à
l’aveuglette аныгын билбестен аракет кылуу.
AVIATEUR, TRICE n авиатор, учкуч.
AVIATIO nf авиация; aviation à réaction реактивдүү
авиация; aviation de bombardement бомбалоочу
авиация; aviation civile жарандык авиация; terrain
d’aviation аэродром.
AVICULTEUR, TRICE n куш багуучу (тоок, өрдөк ж.
б.).
AVICULTURE nf канаттууларды багуучулук.

бөлүгү); d’avant-garde алдыңкы, алдындагы; à l’avantgarde алдыңкы катарда.
AVAT-GUERRE nm ou nf согуштан мурда; d’avantguerre согуштан мурдагы.
AVAT-HIER adv мурдагы күнү; il est parti avant-hier
ал мурдагы күнү кеткен.
AVAT-PROPOS nm inv сөз башы.
AVAT-SCÈE nf авансцена, сахна алды, сахнанын
элге жакын бөлүгү.
AVARE I. adj 1. сараң; pop чык татырбас; être avare
сараң болуу; 2. начар; une lumière avare начар жарык;
3. fig сөзгө сараң, аз сүйлөгөн; il est assez avare de
paroles ал сөзгө сараң; II. n 1. сараң киши, катуу киши;
son avare de père ne lui donne pas un sous анын сараң
атасы ага бир тыйын бербейт; 2. prov à père avare, fils
prodigue сараң атага ысырап бала.
AVARICE nf сараңдык, катуулук; il est d’une avarice
sordide ал өтө катуу киши.
AVARIE nf авария (кыйроо, бузулуу); subir des avaries
кырсыкка учуроо; réparer des avaries бузулган
жерлерин оңдоо; sans avarie кырсыктан тыш, аманэсен.
AVARIÉ,
ÉE
adj бузулган, жарабай калган;
marchandises avariées жарабай калган товарлар; de la
viande avariée бузулган эт.
AVARIER I. vt бузуу, жаратпай салуу, иштен чыгаруу;
la pluie a avarié les récoltes жамгыр түшүмдү бузуп
салды; II. s’avarier vpr бузулуу, жарабай калуу, иштен
чыгуу.
AVEC I. prép менен; aller se promener avec qqn бирөө
менен сейилдикке чыгып келүү; il est sorti avec son
parapluie et son chapeau ал кол чатыр жана шляпасы
менен чыкты; faire connaissance avec qqn бирөө менен
таанышуу; être bien, être mal avec qqn бирөө менен
жакшы, начар мамиледе болуу; se battre avec l’ennemi
душманы менен, душманга каршы согушуу; il se lève
avec le jour ал таң алды менен турат; étudier avec
patience чыдамдуулук менен; couper le pain avec un
couteau нанды бычак менен кесүү; II. adv fam; tu viens
avec moi? мени менен барасыңбы?
AVEAT, ATE adj жайдары, жагымдуу, жылуу
жүздүү, жакшы; manières avenantes жакшы манералар.
AVEIR nm 1. келечек; à l’avenir мындан ары, ушу
убактан тартып; 2. келечек; avoir un brillant avenir
келечеги кең болуу; penser à l’avenir келечек жөнүндө
ойлоо.
AVETURE nf 1. окуя; un roman d’aventures окуялуу
роман; dire la bonne aventure төлгө салуу;
2. тобокелдүү, шектүү иш; esprit d’aventure
авантюризм (окуяны баштан өткөрүүгө шыктуулук);
3. loc adv à l’aventure баш ооган жакка; je marchais à
l’aventure мен баш ооган жакка бастым; d’aventure,
par aventure кокустан.
AVETURER I. vt тобокел кылуу, тобокелге салуу;
aventurer sa fortune dans une affaire бир ишке өз
байлыгын тобокел кылуу; II. s’aventurer vpr батынуу;
s’aventurer sur un pont branlant кылтылдап турган
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on les aura! биз аларды жеңебиз! 5. fam avoir qqn
алдоо; il nous a bien eus ал бизди алдап койду; 6. avoir
+ n; il, elle a des cheveux blancs анын чачы ак; quel âge
avez-vous? жашыңыз канчада? avoir du courage
кайраттуу, жүрөктүү болуу; avoir mal à la tête башы
ооруу, avoir faim ачка болуу; avoir soif суусоо; qu’estce que tu as? сага эмне болду? j’ai froid мен үшүдүм;
j’ai chaud мен ысып кеттим; j’ai sommeil уйкум келди;
avoir raison туура болуу; vous avez raison сиздики
туура; avoir tort туура эмес болуу; vous avez tort
сиздики туура эмес; avoir confiance ишенүү;
II. жардамчы этиш; 1. avoir à (+ inf) милдеттүү
болуу; керек; j’ai à vous parler менин сизге айта турган
сөзүм бар; 2. avoir (+ pp) өткөн чакты көрсөтөт: j’ai
écrit мен жаздым; nous avons causé биз аңгемелештик;
3. il y a бар; il y a de l’argent dans le portefeuille
портфелде акча бар; combien y a-t-il de Moscou à
Bichkek?
Москвадан Бишкекке чейин канча
(километр) бар? 4. мурун, бар; il y a deux jours эки күн
мурун; il y a champagne et champagne жакшы да
жаман да шампан бар; ар кандай шампандар болот.
2
AVOIR nm 1. мүлк, байлык, дөөлөт; 2. кредит (бир
нерсени
карызга
берүүчү
адамдардын
же
мекемелердин эсеби; дебеттин карама-каршысы); doit
et avoir дебет жана кредит.
AVOISIAT, ATE adj коңшулаш; dans les rues
avoisinantes коңшулаш көчөлөрдө.
AVOISIER vt чектеш болуу; les villages qui avoisinent
la forêt токойго чектеш болгон кыштактар.
AVORTEMET nm аборт (бойдон түшүрүү).
AVOUER I. vt 1. чынын айтуу; j’avoue qu’il a raison
чынын айтсам, аныкы туура; 2. моюнга алуу; l’assassin
a avoué өлтүргүч кылмышын мойнуна алды; avouer ses
fautes катасын мойнуна алуу; II. s’avouer vpr
билдирүү; s’avouer vaincu жеңилгенин билдирүү.
AVRIL nm апрель, чын куран айы; en avril, au mois
d’avril апрель айында; poisson d’avril биринчи
апрелдеги тамаша.
AXE nm 1. techn ок; вал; axe de rotation айлануу огу;
2. түз сызык (бир нерсе тегеренген убакта ордунда
кыймылсыз туруучу түз сызык); axe de symétrie
симметрия огу; axe d’une rue көчөнүн ок сызыгы.
AXIOME nm аксиома, далилсиз эле кабыл кылына
турган жобо.
AZERBAÏDJAAIS, AISE n азербайжан, азербайжандык.
AZOTE nm chim азот (абанын курамына кирүүчү
түссүз жана жытсыз газ).
AZUR nm көгүлтүр; un ciel d’azur көгүлтүр асман.

AVIDE adj 1. ач көз; 2. fig көзү тойбогон; avide
d’argent акчага тойбогон; être avide de connaître
билим алууга умтулуу, билим алууну эңсөө.
AVIDEMET adv 1. сугалактык менен; ач көздүк
менен; 2. абдан кызыгып.
AVIDITÉ nf ач көздүк, сугалактык; manger avec
avidité тамакты бурдап сугунуп ичүү.
AVILIR I. vt кемсинтүү, төмөнсүнтүү, басынтуу;
II. s’avilir vpr кемсинүү, төмөнсүнүү.
AVILISSAT, ATE adj кемсинткен, төмөнсүнткөн.
AVILISSEMET nm кемсинтүү, басынтуу.
AVIÉ, ÉE adj мас болгон (вино ичип); une haleine
avinée ичкиликтен соңку коңурсуган жыт.
AVIO nf учак; lettre par avion авиа, учак менен
жеткирилген кат; avion de chasse, de bombardement
бомбалоочу учак.
AVIRO nm 1. калак (кайыктын калагы); 2. sport
кайык спорту; faire de l’aviron кайык спорт менен
машыгуу.
AVIS nm 1. пикир, ой; donner son avis өз пикирин
айтуу; être du même avis que qqn бирөөнүн пикирине
кошулуу; changer d’avis пикирин өзгөртүү; à mon avis
менин оюмча; 2. кабар, билдирүү; avis à la population
элге билдирүү.
AVISÉ, ÉE сак, абайлагыч; un homme avisé сак киши.
1
AVISER I. vt көрүү, байкап кароо; II. vi (à qqch) бир
нерсе жөнүндө ойлонуу, чара көрүү; III. s’aviser vpr
1. (de qqch) байкап калуу, сезүү, эстөө; il s’avisa qu’il
avait oublié son passeport ал паспортун унутуп
калганын эстеди; 2. (de faire qqch) ойго келүү, бир
нерсе кылууну ойлоо; ne vous avisez pas de lui écrire!
ага кат жазуучу болбоңуз!
2
AVISER vt кабар кылуу, билдирүү; je l’ai avisé de
mon arrivée мен ага келе турганымды билдирдим.
AVITAMIOSE nf méd авитаминоз (организмде
витаминдер жетишпегендиктен боло турган оору).
1
AVOCAT , ATE n адвокат, жактоочу (сотто); l’ordre
des avocats адвокатура, адвокаттар; avocat général
башкы прокурордун жардамчысы.
2
AVOCAT nm bot авокадо (мөмөсү).
AVOCATIER nm bot авокадо (дарагы).
AVOIE nf bot сулу.
1
AVOIR I. vt 1. ээ болуу; avoir un enfant балалуу
болуу; il a de la chance анын иши оңунан чыкты, жолу
болду; 2. бар болуу; avoir une femme et des enfants
аялы жана балдары бар болуу; 3. сатып алуу, алуу; j’ai
eu ce livre pour presque rien бул китепти мен абдан
арзан сатып алдым, ит бекер; 4. fam avoir qqn жеңүү;

B
суудан өткөрө турган чоң жалпак калаксыз кайык же
сал); 2. бак (суюк нерсе куюлуучу чоң идиш).
2
BAC nm abrév voir baccalauréat.

B, B nm француз алфавитинин экинчи тамгасы.
BABOUI nm узун тумшуктуу маймыл, бабуин.
1
BAC nm 1. паром (адамдарды, жүктү, ат-арабаны
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BACCALAURÉAT nm бакалавр даражасы.
BACHELIER nm бакалавр даражасы бар адам.
BACHKIR nm башкырт.
BACILLE nm бацилла (түрдүү ооруларды

менен дарылоо); bain d’air аба ваннасы; bain de soleil
күн ваннасы.
BAÏOETTE 1. nf найза; 2. ampoule à baïonnette асма
электр чырагы.
BAISER vt 1. өбүү; baiser sur la joue, sur la bouche
бетинен, оозунан өбүү; 2. fam алдап кетүү.
BAISSE nf 1. төмөндөтүү, түшүү; baisse de prix
баанын арзандашы, төмөндөшү; baisse de la production
иштеп чыгаруунун кыскарышы; baisse de température
температуранын төмөндөшү; 2. төмөндөө (суунун
деңгээли).
BAISSER I. vt түшүрүү, ылдый түшүрүү, басаңдатуу;
baisser les yeux par timidité уялганынан ылдый кароо;
baisser le rideau парданы түшүрүү; baisser la tête
башын эңкейтүү; baisser la voix, le ton үнүн
басаңдатуу; baisser pavillon желекти ылдый түшүрүү;
II. vi арзандоо; арзандатуу, төмөндөтүү; cette
marchandise baisse бул товардын баасы арзандап
жатат; baisser les prix бааларды төмөндөтүү; III. se
baisser vpr эңкейүү, ийилүү.
BAKCHICH nm пара.
BAL nm бал; bal masqué маскарад (катышуучулары
маска жана ар түрдүү тамашалуу кийим менен
келүүчү зоок кечеси).
BALAFRE nf тырык.
BALAI nm 1. шыпыргы, чоң шыпыргы; 2. fam жаш; il
a cinquante balais ал элүү жашта.
BALACE nf тараза; balance romaine безмен (кол
тараза); balance de précision туура тараза.
BALACEMET nm 1. термелүү; 2. чайкалуу.
BALACER I. vt 1. терметүү, чайкоо; 2. fig баалоо;
3. теңдештирүү, барабар кылуу; II. se balancer vpr
чайпалуу, термелүү.
BALACIER nm маятник (саат механизмин кыймылга
келтирүүчү саат ичиндеги дөңгөлөкчөсү).
BALAÇOIRE nf селкинчек.
BALAYAGE nm шыпыруу.
BALAYER vt шыпыруу; le vent balaie les nuages, les
poussières шамал булуттарды, чаңды айдап жатат.
BALAYEUR, EUSE n 1. шыпыруучу; 2. nf көчөлөрдү
тазалоочу машина.
BALBUTIEMET nm кобуроо, күбүрөө.
BALBUTIER vi кобуроо, күбүрөө.
BALCO nm балкон; il y a deux balcons dans mon
appartement батиримде эки балкон бар.
BALEIE nf 1. кит; pêche à la baleine кит уулоо; 2. кит
муруту.
BALEIIER nm кит уулоочу, кит уулоочу кеме.
BALISE nf бакен (якорго бекитилген калкыма белги).
BALLADE nf баллада.
BALLAST nm 1. балласт (учакты, кемени оодарбай,
тең алып жүрүүчү жүк); 2. балласт (рельс менен
шпалалардын астына төшөлгөн шагыл, кум, топурак).
BALLE nf 1. топ; jouer à la balle топ ойноо; balle de
hockey хоккей тобу; faire rebondir la balle топту жерге
уруу (баскетболдо); renvoyer la balle топту кайтаруу;
топту кармап алуу; 2. ок; balle de fusil мылтыктын огу.

козгоочу

бактерия).
BACTÉRIE

nf бактерия (көзгө илээшпеген майда

организм).
BACTÉRIOLOGIE

nf

бактериология

(бактерия

жөнүндөгү илим).
BACTÉRIOLOGIQUE adj бактериологиялык.
BADAUD, AUDE n, adj көчөдөгү окуяны карап

турган
адам; incident qui attroupe les badauds элди чогултган
көчөдөгү окуя.
BADIGEOER vt сырдоо, боёо.
BADIER vt тамашалоо, тамаша кылуу, калжыңдоо,
ойноп айтуу; on ne badine pas avec l’amour сүйүү
менен ойноого болбойт.
BAFOUER vt күлкү кылуу, шылдыңдоо, шылдың
кылуу; кемсинтүү, кордоо; on le bafoue devant tout le
monde аны элдин көзүнчө шылдыңдап жатышат.
BAGAGE nm 1. жүк, багаж; bagages à main колго
алынып жүрүүчү жүк; 2. fig билим, маалымат.
BAGARRE nf мушташуу, сабашуу, кызыл чеке болуп
урушуу; aimer la bagarre мушташканды жакшы көрүү.
BAGARRER 1. vi fam салгылашуу; 2. vpr se bagarrer
урушуу; ils se sont bagarrés алар мушташты.
BAGATELLE
nf,
1. майда-чүйдө
нерселер;
2. арзыбаган, болор-болбос нерсе; ils se sont brouillés
pour une bagatelle болбогон нерсе үчүн чатакташуу.
BAGARD nm сүргүнгө айдалган адам.
BAGE nm сүргүн.
BAGUE nf шакек, жүзүк; bague de fiançailles нике
шакеги.
BAGUETTE nf 1. таякча; baguette de tambour
барабандын таякчалары; 2. сүйрү нан.
BAHUT nm 1. сандык, шкаф; 2. fam лицей, колледж;
les années de bahut мектеп жылдары.
1
BAIE nf эшик же терезе коюлуучу орун.
2
BAIE nf жемиш, жер жемиш.
BAIGADE nf сууга түшүү, сууга чөмүлүү, сууга
түшүрүү, сууга киринтүү; à l’heure de la baignade
сууга түшүү мезгилинде.
BAIGER I. vt 1. киринтүү, жууш, жуу; baigner un
enfant баланы киринтүү; 2. курчоо; la mer baigne cette
île бул аралды деңиз курчап турат; II. se baigner vpr
сууга түшүү, чөмүлүү.
BAIGEUR, EUSE n 1. сууга түшүүчү, чөмүлүүчү адам;
2. жылаңач (бала, куурчак); 3. мончочу.
BAIGOIRE nf 1. ванна; 2. бенуар (театрда партер
менен бирдей ложа).
BÂILLER vi 1. эстөө; bâiller à se décrocher la
mâchoire оозду аңырдай ачып эстөө; 2. тыгыз эмес; la
porte bâille эшик жакшы жабылган жок.
BAI nm 1. мончо; je préfère le bain à la douche мен
душка караганда мончону жакшы көрөм; 2. чөмүлүү;
bain de mer деңиздин суусуна түшүү; bain de boue
баткактуу ванна (кээ бир ооруну минералдуу баткак
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BALLERIE nf балерина; les ballerines de l’Opéra
опера театрынын бийчилери.
BALLET nm 1. балет; corps de ballet кордебалет
(группалык
бийлерди
аткаруучу,
балеттик
артисттер); 2. pl ballets балет труппасы.
BALLO nm 1. топ; jouer au ballon топ ойноо; 2. шар,
аба шары.
BALLOTTAGE nf добуш берүү, шайлоо.
BALLOTTEMET nm теңселтүү, термелүү, чайпалуу.
BALÉAIRE adj суу, сууга тиешелүү; station balnéaire
сууга түшүүчү жай.
BALUSTRADE nf балюстрада (балкон же айбанчанын
жумуру таякчалардан жасалган тосмосу).
BAMBI nm fam балакай, бала.
BAMBOU nm бамбук (субтропикалык жыгачтын бир
түрү); une canne de bambou бамбуктан жасалган таяк.
BAAL, ALE, ALS adj баналдуу, жөнөкөй; une
plaisanterie banale супсак тамаша сөз.
BAALISER vt жөнөкөйлөштүрүү.
BAALITÉ nf баналдуулук, жөнөкөй эле сөз же ойпикир.
BAAE nf банан; glisser sur une peau de banane
банандын кабыгына сыйгалануу.
BAAIER nm 1. банан дарагы; 2. банан ташуучу
кеме.
BAC nm 1. узун отургуч; 2. топ-топ болуп жүргөн
балык.
BACAL, ALE, ALS adj ийри буттуу, каамыт аяк; une
chaise bancale бир буту сынган отургуч.
BADAGE nm 1. таңуу, байлоо; 2. орогуч, таңгыч;
bandage plâtre гипстеп таңуу.
1
BADE nf 1. кездеменин эңи; 2. орогуч, таңгыч, бинт;
bande molletière бут орогуч; 3. бандероль; 4. bande
dessinée комикс.
2
BADE
nf банда, топ; une dangereuse bande
коркунучтуу банда.
BADEAU nm 1. орогуч, таңгыч; 2. далда, көшөгө.
BADER vt 1. таңуу, ороо; bander un arc жааны ороо;
2. байлоо; bander les yeux көзүн байлоо.
BADIT nm бандит, каракчы.
BALIEUE nf шаар айланасы, тегереги; la banlieue de
Paris Париждин чет жакасы.
BAIÈRE nf туу, асаба; combattre sous la bannière
de qqn бирөө менен бирге күрөшүү, партиясында
болуу.
BAIR vt кууп жиберүү, айдоо, куугунтуктоо;
bannir une mauvaise pensée de son esprit жаман ойду
жолотпоо.
BAISSEMET nm айдоо, куугунтуктоо.
BAQUE nf 1. банк (мекеме); banque de dépôts
депозиттик банк; banque d’État мамлекеттик банк;
banque foncière жер банкы; banque d’affaires
коммерциялык банк; 2. банк (карта оюнунда); tenir la
banque банкты кармоо.
BAQUEROUTE nf банкроттук; faire banqueroute
банкрот болуу.
BAQUEROUTIER, IÈRE n банкрот.

BAQUET nm банкет (бир окуяга же бирөөгө арнап
даярдалган тамак); donner un banquet en l’honneur de
qqn бирөөнүн урматына банкет уюштуруу.
BAQUETER vi тойго катышуу.
BAQUETTE nf 1. отургуч, орундук; banquette d’une
voiture автоунаанын отургучу; th jouer devant les
banquettes эл аз келген залдын сахнасына чыгып ойноо
(артист); 2. вагондо отура турган тактай текче.
BAQUIER, IÈRE n банкир.
BAOBAB nm bot баобаб (тропиктик көп жашоочу чоң
өсүмдүктүн бир түрү).
BAPTÊME nm чокундуруу ырым-жырымдары; nom de
baptême чокундурганда берилген ат.
BAPTISER vt 1. чокундуруу; 2. ат коюу, ысым берүү.
BAR nm 1. бар (кичинекей ресторан); 2. окунь
(балыктын бир түрү).
BARAQUE nf барак, алачык, күркө; cette vieille
baraque commence à s’écrouler бул эски там урай
баштады.
BARATTE nf күп (май бышып чыгаруучу аспап).
BARATTER vt бышуу (сүттү бышып май түшүрүү).
BARBARE adj варвар, орой, одоно; c’est un barbare
бул орой, маданиятсыз киши; une façon de parler
barbare орой, одоно сүйлөө.
BARBARIE nf варварчылык (орой жана жапайы
мүнөздүүлүк, маданият байлыктарына наадандык,
ырайымсыздык менен одоно мамиле кылуу).
BARBE nf сакал; barbe de bouc теке сакал; se faire
raser, se faire faire la barbe сакалын алдыруу; barbe
grise аксакал.
BARBELÉ, ÉE adj тиштүү, тикенектүү (зым).
BARBIER nm чачтарач.
BARBOUILLER vt булгоо, чиймелөө, жаман сүрөт
тартуу; barbouiller un livre d’encre китепти сыя менен
булгап алуу.
BARBU adj 1. сакалчан; un homme barbu сакалчан
киши; nm un barbu сакалчан киши.
BARIL nm кичинекей бочка; baril de poudre порох
бочкасы.
BARIOLÉ, ÉE adj ала-була, түрдүү түстөгү.
BARMA nm бармен, сатуучу (барда).
BAROMÈTRE nm барометр (абанын басымын өлчөй
турган аспап); baromètre à mercure сымап барометри.
BARO,
OE
n барон (Батыш Европада
дворяндардык титул, наам).
BAROQUE adj 1. бир түрдүү, кызык; 2. ыксыз кооз;
3. archit барокко (архитектуралык стиль).
BARQUE nf кайык; fig bien mener, gouverner,
conduire sa barque өз ишин жакшы алып баруу.
BARRAGE nm 1. тоскоол, тосмо; barrage de fils de fer
barbelés зым тосмо; faire barrage à жолду тосуу;
2. сууну тосуу; көтөрмө; суу сактагыч.
BARRE nf 1. төрт кырдуу устун, куйма; une barre d’or
куюлган алтын; 2. турник (гимнастикалык аспап).
BARREAU nm 1. чыбык темир; 2. решетка (терезе
тору); 3. адвокаттар отура турган жер (сот залында);
4. fig адвокаттык кесип; entrer au barreau адвокат

47

BARRER

BAYER

болуу.
BARRER

(мал).
vt тосуу, тосмолоо; barrer le chemin жолун

BATEAU nm кайык, кеме, катер; bateau à vapeur
пароход; bateau à voile парустуу кайык.
BÂTIMET nm 1. имарат; 2. курулуш жумуштары;
3. кеме.
BÂTIR vt 1. куруу, салуу; bâtir une maison үй куруу;
bâtir un nid уя салуу; 2. loc fig bâtir des châteaux en
Espagne санаасы менен баюу.
BÂTISSEUR, EUSE n куруучу.
BATISTE nf батист (жука кездеменин бир түрү).
BÂTO nm 1. таяк, таякча; s’appuyer sur un bâton
таякка жөлөнүү; 2. fig таяныч; cet enfant sera un jour
votre bâton de vieillesse карыганыңызда бул бала сизге
таяныч болот; 3. fig кедерги, тоскоолдук; mettre des
bâtons dans les roues кедерги болуу, тоскоолдук
кылуу; 3. bâton de rouge à lèvres эринге сүртө турган
боёк.
1
BATTAT nm 1. эки жакка ачылма капкактары (эшик
же терезе); 2. тил (коңгуроо).
2
BATTAT , ATE adj pluie battante катуу жаан, кара
нөшөр.
BATTEMET nm 1. уруу, чабуу; battement de mains
кол чабуу; 2. кагуу; battement d’ailes канат кагуу; le
battement du cœur жүрөктүн катуу согушу.
BATTERIE nf 1. батарея; batterie antiaérienne зенит
батареясы; 2. mus урма музыкалык аспаптар;
3. комплект; batterie de cuisine идиш-аяк.
BATTRE I. vt 1. уруу, сабоо; battre qqn avec un bâton
бирөөнү таяк менен уруу; il l’a battu comme plâtre ал
аны аябай сабады; 2. жеңүү; battre l’ennemi душманын
жеңүү; 3. талкалоо, жанчып майдалоо; battre le blé
эгин бастыруу; 4. түшүрүү, чыгаруу; battre le beurre
сүттү бышып май чыгаруу; 5. loc fig il faut battre le fer
pendant qu’il est chaud темирди кызуусунда сок; II. vt
1. чегинүү; battre en retraite артка чегинүү; 2. battre
les mains кол чабуу; battre les pieds тепкилөө; кагуу;
battre les ailes канат кагуу; III. se battre vpr
1. согушуу, урушуу, мушташуу; ne vous battez pas
урушпагыла, мушташпагыла; 2. fig убаралануу,
алышуу; voilà une heure qu’il se bat avec cette serrure
ал бир сааттан бери кулпу менен алышып жатат.
BAUME nm 1. бальзам (жыттуу чайырдан жасалган
дарынын бир түрү); 2. fig сооротуу; cette nouvelle me
met du baume au cœur бул жаңылык жүрөгүмдү
кубантты.
BAUXITE nf боксит (алюминий табылуучу чопонун
бир түрү).
BAVARD, ARDE adj et n келжирек, сүйлөөк; une femme
bavarde көп сүйлөгөн аял.
BAVARDAGE nm келжирек, калжырак; élève puni pour
bavardage көп сүйлөгөнү үчүн жазаланган окуучу.
BAVARDER vi 1. көп сүйлөө; аңгемелешүү; nous avons
bavardé pendant deux heures биз аркы-беркини айтып
эки саат отурдук; 2. айтып коюу (сырын).
BAVE nf шилекей, көбүк; essuyer la bave d’un bébé
кичинекей баланын шилекейин сүртүү.
BAYER vi элейүү, аңкаюу; bayer aux corneilles ачык

тосуу.
BARRICADE nf баррикада, тосмо; loc fig être de l’autre
côté de la barricade оппозицияда болуу.
BARRICADER I. vt тосмо жасоо, баррикада куруу;
II. se barricader vpr баррикада куруп алуу, далдалануу.
BARRIÈRE nf шлагбаум (көтөрүлмө тосмо).
BARRIQUE nf чоң бочка (200 л); mettre du vin en
barrique винону бочкага куюу.
BARYTO nm баритон (эркектин бас менен тенордун
аралыгындагы үнү, коңур үн).
1
BAS , BASSE I. adj 1. бою кыска, жапыз; à bas prix
арзан баа менен; le jour est bas кеч кирди; temps bas
булуттуу күн; 2. төмөнкү, жоон; une voix basse жоон
үн; II. adv 1. ылдый; mettre bas les armes куралды
таштоо; à bas! жогол! кет! bas les mains! bas les pattes!
колуңду тарт! là-bas тигил жерде; loc adv en bas ылдый
жакта; il habite deux étages plus bas ал эки кабат
ылдый жашайт; 2. акырын; parler bas акырын сүйлөө;
à voix basse акырын үн менен.
2
BAS nm байпак; fig bas de laine жүн байпак.
BASE nf 1. жерпай, негиз, түп; 2. база, негиз; base
économique экономикалык база; prendre comme base
негиз кылып алуу; jeter les bases негиз салуу; sur la
base негизинде; être à la base de qqch бир нерсенин
негизинде болуу; 3. géom base d’un triangle үч
бурчтуктун негизи; 4. inform base de données
маалыматтар базасы; 5. ling la base du verbe alunir est
lun(e) айга конуу деген этиштин негизи ай.
BASER vt 1. негиздөө, таянуу; baser qqch sur les faits
бир нерсени фактылар менен негиздөө; 2. milit être
basé quelque part бир жерде база кылуу, база жасоо;
3. se baser vpr негизделүү.
BASILIQUE nf базилика (антик замандагы жана орто
кылымдагы курулуштун түрү; анын ичинде эки катар
узата жасалган колонналары болгон).
BASKET-BALL nm баскетбол.
BASKET nm кроссовка (бут кийим).
BASSE-COUR, pl basses-cours nf канаттуулар короосу,
фермасы.
BASSEMET adv жүзү каралык менен; арамзалык
менен.
BASSESSE nf арамзалык, кара санатайлык.
BASSI nm 1. дагара, чылапчын; 2. бассейн (жасалма
көлмө); bassin de retenue суу сактагыч; 3. док
(кемелерди суудан көтөрүү, сууга түшүрүү, ремонт
кылуу үчүн арналган порттук курулуш).
BASTILLE nf 1. бекемделген замок; 2. Бастилия
(сепил); la prise de la Bastille Бастилияны басып алуу.
BASTIO nm бастион (беш бурчтуу формадагы
крепость же сепил).
BATAILLE nf 1. уруш, согуш; en pleine bataille
уруштун кызуу убагында; gagner, perdre la bataille
урушта жеңүү, жеңилүү; 2. батай (карта оюну).
BÂTARD, ARDE adj 1. никесиз төрөлгөн; enfant bâtard
никесиз эне-атадан туулган бала; 2. чалыш, аргын
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BAZAR

BÉQUILLE
BÉE adj bouche bée оозун ачып, таң калып; être
bouche bée таң калып туруп калуу.
BÉGAIEMET
nm
1. кекечтенүү;
2. былдыроо,
былдырап сүйлөө.
BÉGAYER vi 1. кекечтенип сүйлөө; 2. былдыроо,
былдырап сүйлөө; кобуроо, күбүрөө.
BÉGAYEUR, EUSE n кекеч.
BÉGOIA nm бегония (гүл).
BEIGE adj агыш-саргыл; une couleur beige агышсаргыл өң.
BEL adj m et adv voir beau.
BÊLEMET nm маароо.
BÊLER vi маароо; la chèvre s’est mise à bêler эчки
маарай баштады.
BELETTE nf zool ласка (суусар түркүмүнө кирүүчү
жаныбардын бир түрү).
BELGE I. adj бельгия; II. n бельгиялык, Бельгиянын
тургуну.
BÉLIER nm 1. кочкор; 2. techn таран.
BELLE-FILLE, pl belles-filles nf 1. өгөй кыз; 2. келин.
BELLE-MÈRE, pl belles-mères nf 1. кайын эне,
кайнене; une belle-mère aime son gendre, n’aime pas sa
bru кайнене күйөө баласын жакшы көрөт, келинин
жакшы көрбөйт; 2. өгөй эне.
BELLE-SŒUR, pl belles-sœurs nf 1. кайын сиңди;
кайын эже, кайнеже; балдыз; 2. келин, жеңе.
BELLICISME nm милитаристтик саясат.
BELLICISTE adj et n милитаристтик, согушчан.
BELLIGÉRACE nf согуш жүргүзүү; en état de
belligérance согуш абалында болуу.
BELLIGÉRAT, ATE adj согушуп жаткан; pays
belligérants согушуп жаткан мамлекеттер.
BELLIQUEUX, EUSE adj согушчан.
BÉÉDICTIO nf бата; ак бата берүү.
BÉÉFICE nm 1. пайда; quel bénéfice avez-vous à
mentir? алдагандан кандай пайда табасыз? 2. киреше,
пайда; bénéfice brut дүң киреше; bénéfice net накта
пайда; réaliser de gros bénéfices чоң пайда алуу.
BÉÉFICIER vi (de qqch) пайда табуу; bénéficier
d’une pension пенсия алуу.
BÉÉVOLE adj 1. жакшы ниеттүү; 2. бекер, акысыз, өз
эрки менен; aide, service bénévole өз эрки менен берген
жардам, акысыз кылган кызмат.
BÉÉVOLEMET adv жакшы ниеттүүлүк менен; өз
ыктыяры менен, акысыз, бекер.
BÉI, IGE adj көңүлчөөк, жумшак; il est trop bénin
de caractère ал өтө эле жумшак мүнөз.
BÉIR vt 1. бата берүү; 2. fam колдоо, сактоо; dieu
vous bénisse сизди кудай колдосун; 3. касиет киргизүү
(чиркөөнүн ырым-жырымдары менен).
BEJAMI, IE n 1. кичүү, кенже бала; 2. vx эң жакшы
көргөн бала.
BEZÈE nm бензол (таш көмүр чайырынан,
смоласынан чыга турган күйүүчү суюктук).
BEZIE nf бензин.
BÉQUILLE nf балдак; j’ai fait faire cette béquille pour
mon père бул балдакты мен атама жасаттым.

ооздук кылуу.
BAZAR nm 1. базар; 2. майда-чүйдө саткан дүкөн;
3. fig de bazar сапаты начар.
BÉAT, ATE adj аңырайып көрүнүп турган, кең
ачылган; les yeux béants бакырайган көз; nous étions là,
béant d’étonnement тан калгандан оозубуз ачылып
отуруп калдык.
BÉAT, ATE adj магдыраган, келесоо чалыш.
BÉATITUDE nf жыргал, ырахат.
BEAU, BEL, BELLE I. adj 1. сулуу; une belle fille сулуу
кыз; 2. сонун, ачык; une belle salade сонун салат; il fait
beau күн сонун болуп турат; un beau jour, un beau
matin бир күнү; le bel âge жаштык; 3. чоң, көп; une
belle tranche de viande эттин чоң кесими; une belle
somme чоң сумма; il y a beau temps de cela мындан
көп мезгил мурун; 4. жаман, начар, укмуштай; c’est du
beau travail бул начар иш; j’en apprends de belles мен
ал жөнүндө жаман нерселерди уктум; une belle
menteuse калпычы (аял); II. loc verb avoir beau + inf
1. бекерге; vous avez beau chercher сиз бекерге
издейсиз; 2. loc adv bel et bien чын эле; le magnifique
vase était bel et bien en porcelaine бул сонун ваза чын
эле фарфордон жасалган.
BEAUCOUP adv 1. көп (зат атооч менен); beaucoup
de gens көп киши; beaucoup d’argent көп акча;
beaucoup de bruit pour rien жок жерден чоң чатак
чыгаруу; 2. көп (этиш менен); boire beaucoup көп
ичүү; travailler beaucoup көп иштөө; 3. аябай; il me
plaît beaucoup ал мага аябай жагат; il a beaucoup
changé ал аябай өзгөрдү; cela l’intéresse beaucoup бул
аны аябай кызыктырат; 4. comp beaucoup mieux
жакшыраак, артыгыраак; beaucoup moins азыраак,
кемирээк.
BEAU-FILS, pl beaux-fils nm 1. өгөй уул; il a épousé
une veuve, et il a deux beaux-fils ал жесир аялга
үйлөндү, эми анын эки өгөй баласы бар; 2. күйөө бала.
BEAU-FRÈRE, pl beaux-frères nm кайын ага, кайнага.
BEAUJOLAIS nm божоле (винонун бир түрү).
BEAU-PÈRE, pl beaux-pères nm кайын ата, кайната.
BEAUTÉ nf 1. сулуулук; beauté d’une femme аялдын
сулуулугу; être d’une grande beauté укмуштай сулуу
болуу; 2. сулуу; se faire une beauté сулуулануу.
BEAUX-ARTS nm pl көркөм өнөр.
BEAUX-PARETS nm pl кайын ата, кайната; кайын эне,
кайнене.
BÉBÉ nm 1. бөбөк, эмчектеги бала; un bébé dans son
berceau бешикте жаткан бала; 2. жаныбарлардын жаш
баласы; bébé-chien кичинекей күчүк; bébé-chat мыймый.
BEC nm 1. тумшук; le bec de l’aigle бүркүттүн
тумшугу; 2. fig avoir bec et ongles сокку бере алуу;
3. fam clore, clouer le bec à qqn бирөөнүн оозун жап
кылуу; 3. бир нерсенин учу (мис. балдактын).
BÉCHAGE nm казуу.
BÊCHE nf темир күрөк; labour à la bêche күрөк менен
казуу.
BÊCHER vt казуу, айдоо.
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BERCEAU
BERCEAU nm

бешик; un enfant au berceau бешиктеги

күйдүрүлгөн сары май; beurre noisette ысытып
тегиндеги бабын аз-аздап күйдүрүлгөн сары май.
BEURRER vt май сыйпоо; il a beurré du pain ал нанга
май сыйпады.
BEURRIER nm сары май салынуучу идиш.
BI- préf татаал сөздөрдүн “эки” деген маанини
билдирүүчү биринчи бөлүгү.
BIBLIOGRAPHIE nf библиография (айкын бир маселе
жөнүндөгү китептердин тизмеси).
BIBLIOPHILE n
библиофил (китепти жакшы
көрүүчү, жыйноочу адам).
BIBLIOTHÉCAIRE nm китепканачы.
BIBLIOTHÈQUE nf
1. китепкананын эмеректери;
2. китепкана;
bibliothèque
universitaire
университеттин китепканасы; 3. китеп сатуучу дүкөн;
4. китептердин
жыйындысы;
constituer
une
bibliothèque китеп чогултуу; la bibliothèque rose
балдар китептери.
BICHE nf лань (эликтин бир түрү).
BICOLORE adj эки түстүү.
BICORE adj эки мүйүздүү, кош мүйүздүү.
BICYCLETTE nf велосипед; aller à bicyclette
велосипед менен кетүү.
BIDO nm 1. бидон; 2. фляга (суюк нерсени куюп ала
жүрүүчү идиш).
BIDOVILLE nm шаардын тар үйлүү, ыпылас
тегереги.
1
BIE I. adv 1. жакшы; très bien, fort bien эң жакшы,
абдан жакшы; elle danse très bien ал аябай жакшы
бийлейт; vous avez bien fait сиз туура кылдыңыз; tu vas
bien? жакшы турасыңбы? 2. өтө, эң, көп, абдан, аябай;
je le trouve bien jeune мен аны өтө эле жаш деп
ойлойм; bien des fois көп жолу; il l’a bien mérité ал
буга абдан татыктуу; nous avons bien ri биз аябай
күлдүк; je vous ai donné bien de la peine мен сизди
аябай убара кылдым окшойт; il y a bien deux ans
мындан эки жыл мурун; je veux bien мен макулмун;
bien à tort бекерге, эң адилетсиз; être bien, être du
dernier bien avec qqn бирөө менен эң жакшы мамиледе
болуу; bien entendu, bien sûr албетте; II. loc conj bien
que -са да; bien qu’elle accepte макул болсо да; bien
qu’il soit malade ооруп жатса да; III. adj жакшы,
жагымдуу; il est bien, cet homme ал жакшы киши; une
fille bien жагымдуу кыз.
2
BIE nm 1. жакшылык, жыргал; pour le bien de la
Patrie Ата Мекендин жыргалчылыгы үчүн; faire du
bien à qqn бирөөгө жакшылык кылуу; homme de bien
ак ниетүү киши; 2. жакшылык, пайда; cela lui fit grand
bien бул ага чоң жардам берди; 3. дөөлөт, мүлк,
байлык; il a laissé son bien à ses enfants ал өзунүн
байлыгын балдарына калтырды; biens meubles, biens
mobiliers кыймылсыз мүлк; biens immeubles, biens
immobiliers кыймылсыз мүлк; le bien de la nation
жалпы элдик энчи; 4. pl жыргалчылык.
BIE-AIMÉ, ÉE I. adj сын менен сүйгөн; un fils bienaimé жакшы көргөн баласы; II. n сүйгөн, өтө жакшы
көрүп калган эркеси.

бала.
BERCER vt 1. терметүү; bercer un enfant dans ses bras
баланы колуна терметүү (уктатыш үчүн); 2. алдоо,
сооротуу; on l’a bercé de vaines promesses аны куру
сөздөр менен сооротуп койду.
BERCEUSE nf алдейлеген ыр, бешик ыры.
BÉRET nm берет (баш кийим).
BERGE nf жээк, кашат, кылаа; la berge d’un fleuve
өзөндүн бою.
BERGER, ÈRE n 1. малчы; койчу; 2. овчарка; chien de
berger кароолчу ит.
BERGERIE nf кой короо.
BERMUDA nm кыска шым.
BESOGE nf иш, мээнет; aller vite en besogne
шамдагайлык менен, чыйрактык менен иштөө.
BESOGEUX, EUSE adj 1. кедей, колунда жок;
2. эмгекчил, эмгекти сүйгөн.
BESOI nm 1. жокчулук, муктаждык; être dans le
besoin муктаждыкта болуу; 2. керектик; besoin
d’argent акчанын керектиги; satisfaction des besoins
керектөөсүн канааттандыруу; 3. loc verb avoir besoin de
qqn, de qqch бирөө, бир нерсе керек болуу; il a besoin
d’argent ага акча керек; il n’a besoin de personne ага эч
ким кереги жок; 4. prov au besoin on connaît l’ami
досуңдун достугу кыйынчылыкта билинет; 5. loc adv
au besoin эгер зарыл болуп калса.
BEST-SELLER, pl best-sellers nm бестселлер.
BÉTAIL nm мал; le gros bétail ири мүйүздүү мал; le
petit bétail майда мал (кой, эчки ж. б.); têtes de bétail
малдын жалпы саны, мал башы.
BÊTE I. nf 1. айбан, жаныбар, мал; les bêtes à cornes
мүйүздүү мал; bête de somme жүк артылуучу мал; des
peaux de bêtes малдын териси; II. адам; brave bête
көңүл оорутпаган, зыян келтирбес киши; faire la bête
келесоо болумуш болуу; chercher la petite bête à qqn
бирөөдөн болор-болбос нерседен кыйкым табуу;
III. adj акмак, келесоо; bête comme un chou, bête
comme une oie, bête à manger du foin, bête comme ses
pieds акмактын акмагы; pas si bête! акмакты тапкан
экенсиң!
BÊTEMET adv келесоолонуп, келесоолук кылып.
BÊTISE nf 1. келесоолук, акмактык; il est d’une bêtise
rare ал болуп көрбөгөндөй акмак адам; 2. болбогон
нерсе, арзыбаган нерсе, болор-болбос нерсе; se
brouiller pour une bêtise болбогон нерсе үчүн
чатакташып калуу.
BÉTO nm бетон; béton armé темир бетон.
BÉTOER vt бетондоо, бетон менен уютуу.
BÉTOIÈRE nf бетон аралаштыруучу машина.
BETTERAVE nf кызылча; betterave à sucre, betterave
sucrière кант кызылча.
BEUGLEMET nm 1. мөөрөө, 2. бакыруу, өкүрүү
(айбандар).
BEUGLER
vi
1. мөөрөө,
2. бакыруу,
өкүрүү
(айбандар).
BEURRE nm сары май; beurre noir ысытып аздап
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BIE-ÊTRE nm 1. жыргал, ырахат; 2. дөөлөт, мүлк,
байлык.
BIEFAISACE nf кудайычылык, кайыр-садага, кембагалдарга жардам берүү.
BIEFAISAT, ATE adj 1. кудайыга арналган, кайырсадагага арналган; 2. жагымдуу, пайдалуу, жакшы
таасир кылуучу.
BIEFAIT nm 1. жакшылык; rendre, accorder un
bienfait жардамын тийгизүү; prov un bienfait n’est
jamais perdu жакшылык эч качан унутулбайт.
BIE-FODS, pl biens-fonds nm кыймылсыз мүлк.
BIEHEUREUX, EUSE adj магдыраган, бактылуу;
bienheureux celui qui vit en paix тынчтыкта жашаган
адам - бактылуу; une vie heureuse бактылуу турмуш.
BIETÔT adv 1. жакында, жакын арада; loc adv à
bientôt! көрүшкөнчө! 2. бат, тез; un travail bientôt fait
тез аткарылган иш.
BIEVEILLACE
nf кайрымдуулук, жакшылык
тилөөчүлүк, ак ниеттүүлүк.
BIEVEILLAT, ATE adj
бирөөгө жакшылык
тилөөчү, ак ниеттүү.
BIEVEUE nf 1. аман-эсен жетүү, келүү; souhaiter la
bienvenue кош келиңиздер деп айтуу; 2. ачык маанай
менен тосуп алуу.
BIÈRE nf сыра; fabrication de la bière сыра чыгаруу;
bière forte күчтүү сыра; mauvaise bière начар сыра.
BIFFER vt сызып өчүрүү; biffer une phrase, un mot
бир сүйлөмдү, бир сөздү сызып салуу.
BIFTECK nm бифштекс.
BIGAMIE nf полигамия (кээ бир элдерде же урууларда
сакталып келе жаткан көп аял алуучулук же көп
күйөө күтүүчүлүк).
BIGARRÉ adj 1. ала-була; 2. fig ар кошкон, ар түрдүү.
BIGOT, OTE adj сопусунган; un homme hypocrite et
bigot эки жүздүү жана сопусунган адам.
BIGOTERIE nf сопусунуучулук.
BIJOU, pl bijoux nm 1. кымбат баалуу зергердик
жасалга; bijou en or алтын жасалга; faux bijoux
жасалма жасалгалар; une femme couverte de bijoux
жасалгаларды көп тагынган айым; 2. сонун нерсе,
шедевр (үлгүлүү чебер чыгарма).
BIJOUTERIE nf 1. зергер дүкөнү; 2. кымбат баалуу
зергердик жасалгалар.
BIJOUTIER, IÈRE n зергер.
BILA nm жыйынтык, баланс; bilan actif активдүү
баланс; faire le bilan жыйынтык чыгаруу.
BILATÉRAL, ALE, AUX adj эки жактуу.
BILE nf 1. өт; 2. fig кекээрдүүлүк.
BILIGUE adj эки тилден бирдей пайдаланалуучу;
enseignement bilingue эки тилде окутуу.
BILLARD nm 1. бильярд; boule de billard бильярд
шары; 2. бильярд ойнолуучу жай.
BILLE nf 1. шарик; stylo à bille шариктүү калем сап;
2. өңү жаман, түрү суук.
BILLET nm 1. кыскача кат; billet d’invitation чакыруу
кагазы; 2. билет; billet d’aller et retour барыш жана
келиш билети; 3. вексель (карыз акчаны төлөө

жөнүндө берилген милдеттеме); billet de banque
кредит кагазы.
BIMESUEL, ELLE adj эки жумалык, эки жумада бир
чыгуучу (журнал).
BIMOTEUR I. adj эки мотордуу; II. nm эки мотордуу
учак.
BIOCHIMIE nf биохимия.
BIOGRAPHIE nf биография.
BIOLOGIE
nf
биология;
biologie
agricole
агробиология.
BIOLOGISTE n биолог.
BIOPHYSIQUE nf биофизика.
BIPLA nm эки канаттуу учак.
BIS adv бис, дагы, дагы бир жолу.
BISAUEL, ELLE adj эки жылдык; une cérémonie
bisannuelle эки жылда бир боло турган салтанат.
BISCUIT nm 1. сухарь (кургатылган нан); 2. бисквит
(печеньенин бир түрү).
BISO nm 1. бизон; 2. зубр (топос сыяктуу жапайы
айбан).
BISTROT nm кичинекей кафе.
BITUME nm битум (кара май асфальт).
BIVOUAC nm бивак (өргүү, аскердин убактылуу
токтогон жери).
BIZARRE adj бир түрдүү, кызык, таң каларлык; il
n’écrit pas, c’est bizarre анын жазбай отургандыгы таң
каларлык иш.
BIZARREMET adv бир түрдүү, кызык.
BIZARRERIE nf бир түрдүүлүк, кызыктык, таң
каларлык.
BIZESS voir business.
BLACKBOULER vt шайлоодо өткөрбөй салуу.
BLAFARD, ARDE adj кубарган, күңүрт; une lumière
blafarde күңүрт жарык.
BLAGUE nf 1. тамаша, калжың; sans blague тамашасы
жок; blague à part тамашаңды кой; 2. калп, жалган;
raconter des blagues калпты сүйлөө.
BLAGUER vi 1. тамашалоо, калжыңдоо; 2. калпты
сүйлөө.
BLAIREAU nm zool кашкулак.
BLÂMABLE adj уяткарууга, урушууга боло турган;
une action blâmable уяткарууга, урушууга боло турган
иш.
BLÂME nm сөгүш, уяткаруу; encourir le blâme сөгүш
алуу; jeter le blâme sur qqn бирөөнү уят кылуу,
жемелөө, кекетүү.
BLÂMER vt (qqn de qqch) 1. уяткаруу, жамандоо, жаза
жабуу, тилдөө; 2. сөгүш берүү; il a été blâmé par le
conseil de discipline ал тартип боюнча комиссиядан
сөгүш алды.
1
BLAC , BLACHE I. adj 1. ак, буурул; cheveux blancs
ак чач; blanc comme la neige кардай ак; nuit blanche
буурул түн; arme blanche сайма, чапма курал;
2. жазылбаган, таза; page blanche таза барак; 3. fig
donner carte blanche толук укук берүү; 4. айыпсыз; il
est sorti de cette affaire avec les mains blanches бул
иштен ал айыпсыз чыкты; 5. сыналуучу; examen blanc
51

BLAC

BOIS

Бресс сыры.

сынап көрүүчү экзамен; II. n ак адам, альбинос
(альбинизм менен ооруучу адам же айбан).
2
BLAC nm 1. ак түс; s’habiller en blanc ак кийим
кийинүү; les hommes en blanc хирургдар; 2. бош
калган жер; laisser un blanc бош калтыруу; 3. ич
кийим; 4. ак боёк; peint en blanc акка боёлгон; 5. le
blanc ак вино, ак шейшеп, ак түс; je sais qu’il préfère le
blanc мен анын ак винону жакшы көрөөрүн билем;
6. blanc d’œuf жумуртканын агы; le blanc de l’œil
көздүн агы.
BLAC-BEC,
pl blancs-becs nm кагылбаган,
тажрыйбасыз жаш.
BLACHEUR nf актык, аппактык; la blancheur de la
neige кардын аппактыгы.
BLACHIR I. vt 1. агартуу, акка боёо; une crème qui
blanchit le teint өңүн агарткан бет май; l’hiver blanchit
les montagnes кыш тоолорду ак түскө боёду; 2. жууш
(кир); blanchir des draps шейшептерди жууш;
3. кайнак сууга чылап коюу (жашылчалардын
ачуулугун кетириш үчүн); blanchir des choux
капустаны кайнаган сууга чылап коюу; 4. fig актоо
(күнөөдөн); chercher à se blanchir өзүн актаганга
аракет кылуу; II. vi агаруу; ses cheveux blanchissent
анын чачына ак кирип жатат.
BLACHISSAGE nm кир жууш.
BLACHISSERIE nf кир жуучу жай.
BLACHISSEUR, EUSE n кир жуугуч адам.
BLASO nm геральдика (гербдерди сүрөттөө жана
алардын тарыхы жөнүндө илим); герб (мамлекеттин,
шаардын, уруунун шарттуу белгиси).
BLATTE nf zool таракан.
BLÉ nm 1. буудай, дан, эгин; semer du blé эгинди
себүү; blé de printemps, d’automne жаздык, күздүк
эгин; 2. blé noir гречиха (дан өсүмдүгүнүн бир түрү).
BLÊME adj купкуу, кубарган.
BLÉMIR vi кубаруу, кумсаруу; blêmir de peur
коркконунан кубарып кетүү.
BLESSER vt 1. жарадар кылуу; blesser à la tête башын
жарадар кылуу; 2. fig көңүлүн оорутуу; blesser qqn au
vif бирөөнүн кычыгына тийүү; blesser l’amour-propre
ар-намысына тийүү; 2. оорутуу, кысуу (бут кийим); ce
soulier me blesse бул туфли бутумду кысып жатат;
3. зыян келтирүү; blesser des intérêts бирөөнүн
кызыкчылыгына зыян келтирүү.
BLESSURE nf 1. жара, жаракат; blessure mortelle
өлүмгө алып келүүчү жара; soigner, panser une
blessure жараны тазалоо, таңуу; 2. таарынтуу; blessure
d’amour-propre ар-намысына тийүү.
BLEU, BLEUE I. adj 1. көк; ciel bleu көк асман; 2. fig
sang bleu ак сөөк; 3. colère bleue ачуу, каар; peur bleue
аябай коркуу, жүрөгү түшүү; II. nm 1. көк түс; bleu
clair ачык көк түс; bleu marine кара көк түс; 2. көк
(эттин согулуп көгөргөн жери); se faire un bleu өзүнүн
бир жерин көгөртүп алуу; il est couvert de bleus анын
денесинин баары көк ала; 3. вино; gros bleu сапаты
начар кызыл вино; 4. атайын көгөртүлгөн сырдын бир
түрү; bleu d’Auvergne, bleu de Bresse Овернь сыры,

BLEUÂTRE adj көгүлтүр; fumée bleuâtre d’une
cigarette тамекинин көгүлтүр түтүнү.
BLEUET nm bot козу уйгак, кекире.
BLEUIR 1. vt көккө боёо, көгөртүү; le froid lui bleuit le
visage сууктан анын бети көгөрүп кетти; 2. vi көгөрүү.
BLIDAGE nm броня менен каптоо.
BLIDÉ, ÉE adj броня менен капталган; train blindé
бронепоезд.
BLOCAGE
nm токтотуу; blocage automatique
автоблокировка (автоматтык жол менен токтотуу);
blocage des salaires айлыкты кармап туруу; blocage des
prix бааны өстүрбөй кармап туруу.
BLOD, ODE I. adj ак; des cheveux blonds сары чач;
II. n сары чачтуу киши.
BLOQUER I. vt токтотуу; тосуу; bloquer une porte
эшикти ачылгыс кылып бекитип салуу; bloquer les
salaires айлык берүүнү токтотуу; bloquer la route
жолду тосуу.
BLOTTIR (SE) vpr бүрүшүү; se blottir dans un coin бир
бурчка бүрүшүп отуруп калуу; se blottir dans son lit,
sous ses couvertures керебетке, журкандын астына
бүрүшүп жатып калуу.
BLOUSE nf кызмат учурунда кийилүүчү кийим; les
blouses blanches ак халат (дарыгер).
BLOUSO nm куртка.
BOA nm 1. тропик өлкөлөрүндө жашоочу чоң жылан;
2. боа (аялдардын мехтен же кушттун жүнүнөн
жасалган моюнга салынуучу шарфы).
BOBIE nf чыгырык (жип, зым түрө турган).
BOCAGE nm токойчо.
BOCAL nm банка; fruits conservés en bocaux
банкаларга консерваланган жемиштер.
BOCK nm 1. кружка; 2. бир кружка сыра.
BŒUF nm 1. өгүз; le bœuf gras борго байлап
семиртилген мал; 2. bœuf, du bœuf уйдун эти.
BOHÉMIE, IEE I. adj цыган, көчмөн; II. n цыган;
péj être habillée comme une bohémienne цыгандай
болуп кийинип алуу.
1
BOIRE vt 1. ичүү; boire du vin, de l’eau шарап, суу
ичүү; кандыруу; boire à sa soif, boire son soûl суусунун
кандыруу; boire tout d’un trait дем албай ичип
жиберүү; boire à petits coups аз-аздан ууртап ичүү;
2. вино ичүү, мас болуп жүрүү; boire à la santé de qqn
бирөөнүн саламаттыгы үчүн ичүү; 3. fig c’est, ce n’est
pas la mer à boire бул кыйын эмес.
2
BOIRE nm ичүү, ичкилик.
BOIS nm 1. токой; bois conifère ийне жалбырактуу
токой; aller au bois токойго баруу; eaux et forêts
суулар жана токойлор; 2. жыгач; bois de chauffage, bois
à brûler отун; bois mort куураган чырпык, токойдо
жаткан бутак-чырпыктар; loc prov on verra de quel bois
je me chauffe менин ким экенимди көрөсүңөр!
3. жыгач; de bois, en bois жыгачтан жасалган; meubles
en bois жыгачтан жасалган эмеректер; loc fam toucher
du bois жыгачтан жасалган буюмду көз тийбесин деп
такылдатып коюу; les bois de justice гильотина (өлүм
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BORDURE
BOBO nm таттуу, момпосуй; bonbon fourré
карамель; bonbon acidulé, bonbon anglais набат.
BOD nm секирүү, ыргуу; prendre la balle au bond
учуп келе жаткан топту илип алуу; faire faux bond
алдоо; d’un bond, du premier bond дароо, ошол замат.
BODIR vi 1. секирүү; bondir de joie кубангандыктан
секирүү; cela fait bondir бул кыжырымды келтирет;
2. faire bondir les prix бааны ыгы жок көтөрүү; 3. кол
салуу.
BODISSEMET nm секирүү.
BOHEUR nm I. бакыт, жыргал; le bonheur de vivre,
d’aimer жашоонун, сүйүүнүн жыргалы; l’argent ne fait
pas le bonheur акча бакыт болуп бербейт; II. бакыт,
таалай; j’ai le bonheur de vous rencontrer бактыма
жараша сизге жолуктум; par bonheur бактыга жараша;
au petit bonheur тобокелге салып.
BOHOMIE nf ак көңүлдүүлүк, куулук-шумдугу
жоктук, жөнөкөйлүк.
BOHOMME, pl bonshommes nm 1. ак көңүл,
боорукер; кичи пейилдүү; 2. киши, адам, бала; ce petit
bonhomme a déjà cinq ans бул балакай беш жашка
толуптур; un bonhomme de neige кар киши.
BOJOUR I. nm саламдашуу; souhaiter le bonjour à
qqn бирөө менен саламдашуу; loc simple comme
bonjour анык, түшүнүктүү; II. intj саламатсызбы,
салам; салам айтуу.
BOE nf үй кызматчы аял; bonne d’enfant тарбиячы,
бала багууну кесип кылган аял.
BOEMET adv 1. ак көңүлдүүлүк менен, чын
жүрөктөн; 2. чынын айтканда, жөн эле.
BOET nm баш кийим; bonnet de cuisinier
ашпозчунун баш кийими; bonnet à poil аюунун
терисинен жасалган баш кийим; prendre sous son
bonnet оозуна, оюна келгенди айта салуу; il a pris cela
sous son bonnet бул анын ойлоп чыгарганы; être triste
comme un bonnet de nuit капалануу, кайгыга түшүү,
көңүлү чөгүү.
BOETERIE nf 1. трикотаж буюмдар; 2. трикотаж
буюмдардын соодасы.
BOSOIR nm intj кутмандуу кеч!
BOTÉ nf 1. кайрымдуулук, кичи пейилдик; ayez la
bonté de кичи пейилдикке; il a eu la bonté de m’écrire
ал кичи пейилдик кылып мага кат жазды;
2. жакшылык; merci de toutes vos bontés бардык
жакшылыктарыңыз үчүн рахмат.
BORD nm 1. чет, кыр, жээк; bord de la piste жолдун
чети; passer ses vacances au bord de la mer деңиздин
жээгинде эс алуу; 2. борт, каптал (кеме, учак); à bord
кеменин ичинде, кемеде; hommes du bord экипаж;
monter à bord көтөрүлүп чыгуу (кемеге, учакка).
BORDEAUX I. nm бордо (вино); un bordeaux rouge,
blanc ак, кызыл бордо виносу; II. adj inv кочкул кызыл.
BORDER vt 1. каптап тегерете тигүү; 2. айландыра,
бойлото тигүү (дарак, бадал).
BORDURE nf чет, жээк; bordure de fourrure (кийимге)
жээктете бастырып тигилген мех; bordure d’un bois
токойдун чети; en bordure de чет-жакада.

жазасына тартылсын деп өкүм кылгандардын башын
кесүүчү курал).
BOISAGE nm 1. токой өстүрүү, токой тигүү; 2. тактай
менен каптап жабуу.
BOISÉ, ÉE adj 1. токойлуу; 2. тактай менен капталып
жабылган.
BOISEMET nm токой тигип өстүрүүчү жер.
BOISSO nf 1. суусундук; boisson froide, chaude
муздак, жылуу суусундук; 2. ичкилик; être adonné à la
boisson ичкиликке берилип кетүү, être pris de boisson
мас болуп калуу.
BOÎTE nf 1. ящик, коробка, куту, банка; une boîte
d’allumettes бир куту ширеңке; une boîte de conserve
бир банка консерва; boîte aux lettres почта ящиги;
boîte crânienne мээ кутусу; boîte noire кара ящик
(учакта); 2. fam boîte de nuit ou ellipt boîte дискотека.
BOITER vi аксоо, төкөрөңдөө; en boitant аксап.
BOITERIE nf аксактык, төкөрдүк.
BOITEUX, EUSE adj 1. аксак, төкөр; 2. n аксак адам.
BOL nm 1. кесе; bol de porcelaine фарфордон
жасалган кесе; 2. чопо, топурак.
BOLÉRO nm болеро (испан бийи, күүсү).
BOMBARDER vt 1. бомбалоо; 2. жаадыруу (суроо,
кат).
BOMBARDEMET nm бомбалоо; bombardement d’une
ville шаарды бомбалоо.
BOMBARDIER nm бомбалоочу учак.
BOMBE nf 1. бомба, авиабомба; bombe atomique
атомдук бомба; bombe à hydrogène водороддук бомба;
bombe à gaz химиялык бомба; lancer des bombes
бомба таштоо; 2. газдын баллону.
BOMBÉ, ÉE adj томпок.
1
BO , BOE I. adj 1. жакшы; un bon couteau жакшы
бычак; de bonnes chaussures жакшы бут кийим; bon
conseil жакшы кеңеш; bon résultat жакшы натыйжа; à
bon marché арзан; une bonne année түшүмдүү жыл;
bonne année! жаңы жылыңыз менен! bonne nuit!
түнүңүз бейпил болсун; bon voyage! жолуңуз шыдыр
болсун! il fait bon аба ырайы жакшы; 2. жакшы (адам);
bon médecin жакшы дарыгер; bon garçon, bon diable,
bon bougre сонун киши; les gens de bonne volonté
жакшы ниеттүү адамдар; 3. жакшы, пайдалуу (бир
нерсеге); un remède bon pour la gorge адамдын
тамагына таасир берүүчү дары; l’alcool n’est pas bon
pour la santé арактын ден соолукка пайдасы жок; à
quoi bon? эмне кереги бар? bon à rien эч нерсеге
жарабаган; 4. жакшы (даамы, жыты); un bon vin
жакшы вино; c’est très bon бул абдан даамдуу; ça sent
bon бул жакшы жыттанат; 5. катуу; une bonne fièvre
безгек; loc adv pour de bon, tout de bon чын эле,
чындыгында, чынында; II. бүт, бүтүн, бүтүндөй; il y en
a un bon verre дагы бир бүтүндөй стакан бар; cela fait
une bonne semaine бул бир жумалык убакытты алат.
2
BO nm 1. жакшылык; il a du bon et du mauvais
анын жакшы да жаман да жактары бар; 2. жакшы адам;
les bons et les méchants жакшылар жана жамандар;
3. чек, талон; bon de séjour путёвка.
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BORÉAL, ALE, AUX adj түндүк; aurore boréale түндүк
жаркырагы.
BORGE adj сокурак, бир көзү сокур, олуракай.
BORE nf 1. чек ара белгиси; 2. километр; c’est à six
bornes бул алты километр алыстыкта.
BORÉ, ÉE adj чектелген, терең эмес (акыл); esprit
borné акылы анчалык терең эмес; il est borné анын
акылы анчалык терең эмес.
BORER I. vt 1. чектөө; 2. чектеп бөлүү; II. se borner
vpr өзүн чектөө, чектелүү; il s’est borné au strict
nécessaire ал өзүн зарыл гана нерселер менен чектеди.
BOSQUET nm токойчо, токой.
BOSSE nf 1. өркөч, шишик; bosses d’un chameau
төөнүн өркөчтөрү; 2. шишик; se faire une bosse au
front en se cognant бир нерсеге урунуп маңдайын
шишитип алуу.
BOSSU, UE adj бүкүр, бүркүрү (аял, эркек); loc fam rire
comme un bossu боору эзилгенче каткыруу.
BOTAIQUE I. nf ботаника; II. adj ботаникалык;
jardin botanique ботаникалык бак.
1
BOTTE nf бир тутам, бир боо; бир кучак; botte de
roses бир тутам роза.
2
BOTTE nf өтүк; une paire de bottes жуп өтүк; mettre
ses bottes өтүгүн кийүү.
BOTTILLO nm өтүкчө.
BOTTIE nf ботинка.
BOUC nm 1. теке; bouc émissaire жок жерден садага
боло берүүчү (бирөөлөрдүн кылмышы, күнөөсү дайыма
мойнуна жүктөлө турган киши); 2. теке сакал.
BOUCHE nf 1. ооз; ouvrir, fermer la bouche оозун
ачуу, жабуу; respirer par la bouche оозу менен дем
алуу; avoir l’eau à la bouche шилекейи агуу; 2. сүйлөө;
il n’a pas ouvert la bouche анын оозунан бир сөз
чыккан жок; l’argent, tu n’as que ce mot à la bouche
акчадан башка оозуңан сөз чыкпайт; il faut lui fermer
la bouche анын оозун жабыш керек; garder bouche
cousue тилди тыюу, сүйлөбөө, унчукпоо; 3. кире
бериш; bouche du métro метрого кире бериш жер;
4. өзөндүн куйган жери.
1
BOUCHER I. vt бекитүү, пөктөө; boucher un trou
тешикти бекитүү; II. se boucher vpr бүтөө; se boucher
les oreilles кулагын бүтөө.
2
BOUCHER nm касапчы.
BOUCHERIE nf 1. эт соодасы; 2. эт дүкөнү; 3. fig
кыргын.
BOUCHO nm 1. тыгын; 2. жолду бөгөө, камалыш.
BOUCLE nf 1. бүчү, илмек, боолук, топчулук;
2. boucle, boucle d’oreille сырга, сөйкө; elle porte des
boucles ал сөйкө тагынат.
BOUCLER I. vt 1. илиштирүү, курчануу; 2. fam
бекитүү; 3. fam бүтүрүү, аяктоо; 4. кызматтан бошотуу;
II. vi 1. тармалдоо (чач); 2. тармалдануу; ses cheveux
bouclent naturellement анын чачы табиятынан тармал.
BOUDER vi тултуюу, таарынуу, ачуулануу; bouder
contre son ventre курсагына таарынып тамак ичпей
коюу (битке өчөшүп көйнөгүн отко салуу).
BOUDERIE nf ачуулангандык, таарынгандык.

BOUDOIR nm будуар (бай аялдын конокторду кабыл
алуучу жана жасануучу бөлмөсү).
BOUE nf баткак, ылай; prendre des bains de boue
баткак менен дарылануу.
BOUÉE nf буй (деңизде, көлдө тайыз жерди билдирүү
үчүн коюлган калкыма); bouée de sauvetage сууга
чөгүп бара жаткан адамды куткаруучу тегерек
(кемелерде).
BOUEUX, EUSE adj баткактуу, ылай; eau boueuse ылай
суу.
BOUFFÉE nf 1. оозунан буркурап чыккан жыт, түтүн;
bouffée de vin, d’ail винонун, сарымсактын буркураган
жыты; tirer des bouffées de sa pipe оозунан түтүн
чыгаруу (тамеки); 2. катуу кыймыл; bouffée de vent
шамалдын катуу кыймылы.
BOUFFER I. vi чоюлуу, керилүү; II. vt сугунуп жеш.
BOUFFI, IE adj шишип кеткен; шишиген; visage bouffi
шишимек тарткан бет.
BOUGE nm 1. томпоктук; 2. керексиз нерселерди
койчу бөлмө.
BOUGER vi 1. кыймылдоо, козголуу; le blessé ne
bouge plus жарадар кыймылдабай калды; 2. чыгуу; je
ne bouge pas de chez moi aujourd’hui мен бүгүн үйдөн
чыкпайм; 3. өзгөрүү; les prix n’ont pas bougé баалар
өзгөргөн жок; 4. polit le peuple commence à bouger эл
козголо баштады.
BOUGIE nf шам; flamme de bougie шамдын жалыны;
s’éclairer à la bougie шам менен жарык кылуу.
BOUGRE, ESSE n 1. fam адам, жигит; un bon bougre
жакшы киши; 2. péj жаман адам; bougre d’idiot!
келесоо, макоо!
BOUGREMET adv fam абдан, эң эле, аябай,
укумуштай; bougrement difficile аябай кыйын.
BOUILLAT, ATE adj 1. кайнап жаткан; eau, huile
bouillante кайнап жаткан суу, май; 2. аябай ысык; boire
son café bouillant аябай ысык кофе ичүү; 3. кызуу
кандуу, ачуусу чукул; bouillant de colère ачуусу
кайнаган.
BOUILLIE nf ботко; bouillie d’avoine сулудан
жасалган ботко.
BOUILLIR vi 1. кайноо; l’eau bout à 100 degrés суу
100 градуска жеткенде кайнайт; faire bouillir кайнатуу;
2. bouillir de colère каардануу, ачуулануу.
BOUILLOIRE nf чайнек (суу кайнатканга); bouilloire
russe самоор.
BOUILLO nm 1. көбүкчө; 2. сорпо; bouillon maigre
майы жок сорпо; boire un bouillon сорпо ичүү.
BOUILLOEMET nm буркулдап кайноо.
BOUILLOER vi кайноо; la source qui bouillonne
кайнап турган булак.
BOULAGER, ÈRE n нан бышыруучу; нан сатуучу
адам.
BOULAGERIE nf 1. нан бышыруучу жай; 2. нан
сатуучу жай, нан дүкөнү; aller à la boulangerie нан
дүкөнүнө баруу.
BOULEAU nm кайың.
BOULEVARD nm бульвар (бак-дарак тигилген кең
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BOY
BOUSCULADE nf түртүшмө, тыгылыш, кысылыш,
тополоң; bousculade pour la possession du ballon топ
үчүн күрөш; dans la bousculade du départ кетүүдөгү
опур-топур.
BOUSCULER I. vt 1. катуу түртүү; 2. астын-үстүнө
келтирүү; on a bousculé tous mes livres менин
китептеримдин баарын чачып салыптыр; 3. шаштыруу;
il est lent et n’aime pas qu’on le bouscule ал өзү
шашпаган киши жана шаштыргандарды жактырбайт;
II. se bousculer vpr түртүшүү.
BOUSSOLE nf 1. компас; boussole de poche чөнтөк
компас; 2. fig et fam perdre la boussole акылынан
ажырап калуу, эмне кылаарын билбей шашып калуу.
BOUT I. nm 1. уч; le bout de la langue тилдин учу;
couper le bout d’un bâton таяктын учун кесүү; 2. чет,
аяк; le bout de la route жолдун аягы; au bout du mois
айдын аягында; tout au bout эң аягында; au bout du
monde жердин түбүндө; jusqu’au bout аягына чейин;
3. бүтүрүү; venir à bout d’un travail жумушту аягына
чыгаруу; être à bout de forces алдан, күчтөн таюу,
алсыроо; 4. de bout en bout, d’un bout à l’autre
башынан аягына чейин; II. кесим, тилим, үзүм; un bout
de pain бир кесим нан.
BOUTEILLE nf 1. бөтөлкө; une bouteille de vin бир
бөтөлкө вино; mettre du vin en bouteilles винону
бөтөлкөлөргө куюу; déboucher une bouteille avec un
tire-bouchon бөтөлкөнүн тыгынын бурма менен ачуу;
bouteille isolante, thermos термос; 2. fam aimer la
bouteille ичкиликке берилип кетүү; 3. баллон; bouteille
de gaz газ баллону.
BOUTIQUE nf 1. дүкөн, дүкөнчө; tenir une boutique
дүкөнү бар болуу; 2. устакана.
BOUTIQUIER, IÈRE n дүкөнчү.
BOUTO nm 1. бутон (ачыла элек гүл); 2. топчу;
bouton de chemise көйнөктүн топчусу; 3. кнопка;
bouton de sonnette коңгуроо кнопкасы; appuyer sur un
bouton кнопканы басуу.
BOUTOAGE nm топчулоо, бүчүлөө; boutonnage de
droite à gauche, de gauche à droite оң жактан сол
жакка, сол жактан оң жакка топчулоо.
BOUTOER I. vt топчулоо; II. vi 1. бүчүр байлоо;
2. безетки басуу; III. vpr fam se boutonner топчулануу.
BOUTOIÈRE nf топчулук; avoir une fleur à la
boutonnière топчулукка гүл сайып жүрүү.
BOUTURE nf жан бутак, кыймалап тигилген бутак.
BOUVREUIL nm снегирь (көкүрөгү кызыл чымчык).
BOVI, IE adj өгүз; races bovines ири мүйүздүү мал.
BOX nm pl 1. мал короодо ар бир малга бөлүп-бөлүп
койгон жай; 2. бокс (башкалардан бөлөк кармалуучу
адамдарга арналган бөлмө).
BOXE nm бокс (спорт).
1
BOXER vi бокс менен иришүү.
2
BOXER nm боксёр (иттин бир түрү).
BOXEUR nm мушкер (бокс менен иришкен спортчу).
BOY nm жаш үй кызматчысы, бала; nous engageons
deux boys et un cuisinier биз эки баланы жана бир
ашпозчуну кызматка алабыз.

көчө).
BOULEVERSAT,

ATE

adj

толкундандыруучу,

толкутуучу.
BOULEVERSEMET

nm өзгөрүү, кыйроо; үрөйүн

учуруу.
BOULEVERSER vtr 1. баш аламан кылуу; чакчелекейин чыгаруу; 2. өзгөртүү; cet événement a
bouleversé sa vie бул окуя анын жашоосун өзгөрттү.
BOULOT nm fam жумуш, кызмат; c’est un bon boulot
бул жакшы кызмат.
BOUQUET nm 1. бир тутам гүл, букет; il m’a offert un
bouquet de fleurs ал мага белек катары бир тутам гүл
берди; 2. жыпар жыт, аромат; ce vin a du bouquet бул
вино жыттуу.
BOUQUI nm 1. эскирген китеп 2. fam китеп, китепче.
BOUQUIISTE n букинист (эски жана кем табылуучу
китептер менен соода кылуучу киши).
BOURDOEMET
nm
1. зуулдоо,
дырылдоо,
каңгырак; bourdonnement de ruche аарылардын
ызылдашы; 2. шуулдоо (кулак); bourdonnement
d’oreilles кулактын шуулдашы.
BOURDOER I. vi зуулдоо, шуулдоо; II. vt кыңылдап
ырдоо.
BOURG nm шаарча.
BOURGEOIS, OISE I. n 1. буржуа; 2. мещан; 3. туруучу,
жашоочу; II. adj мещандык; préjugés bourgeois
мещандык адатка айланган жалган көз караш.
BOURGEO nm бүр, бүчүр.
BOURGEOEMET nm клетканын бөлүнүшүнөн
тукумдашуу.
BOURGOGE nm бургунд виносу.
BOURREAU nm желдет, баш кесер; bourreau des
cœurs аялдардын жаны (аялдарды өзүнө тартып,
аларды эстен оодара турган эркек); bourreau de
travail талыкпаган жумушчу.
BOURRER vt 1. шыкап толтуруу; bourrer une valise
чемоданды шыкап толтуруу; 2. катыруу; bourrer le
crâne de qqn керексиз нерсе менен бирөөнүн башын
катыруу.
BOURRU, UE adj 1. кенеп (жип), кам (кездеме); vin
bourru жаңы вино; 2. томсоргон, түнт.
1
BOURSE nf 1. намыян, капчык; faire bourse à part
чарбаны өзүнчө алып баруу; 2. стипендия.
2
BOURSE
nf биржа (финансы жана соода
жумуштары өтө турган мекеме); bourse du travail
эмгек биржасы (жумушсуздарды каттай турган жана
аларга кызмат таап берүүгө далдалчы боло турган
мекеме); bourse des valeurs, bourse d’effets publics
фондулук биржа (баалуу кагаздардын рыногу); bourse
de marchandises товардык биржа (товардын өзүн
көрбөй, сыртынан эле алыш-бериш кыла турган жай);
en bourse биржада; opération de bourse биржа
операциясы.
1
BOURSIER , IÈRE n стипендиат (стипендия алуучу
студент).
2
BOURSIER , IÈRE I. adj биржалык; II. n биржалык
далдалчы.
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BRIÈVETÉ

BOYAU nm 1. ичеги; corde de boyau ичегиден
жасалган кылдар; 2. өрт өчүрүүчү шланг.
BOYCOTTAGE nm бойкот (мамилени токтотуп
салуу), бойкот жарыялоо.
BOYCOTTER vt бойкот жарыялоо.
BRACELET nm билерик; bracelet en or алтын билерик.
BRACELET-MOTRE nm кол саат.
BRACOAGE nm браконьерчилик (уучулук, аңчылык
жөнүндөгү мыйзамды бузуучулук).
BRACOIER nm браконьер (уруксат кылынбаган
уучулук, аңчылык кылган киши).
BRAIRE vi 1. айкыруу (эшек); 2. fam бакыруу.
BRAISE nf көмүрдүн чогу; retirer la braise du four
мештен күлдү чыгаруу; cuire, griller sur la braise
чоктун илебине бышыруу; des yeux de braise жайнаган
көздөр.
BRACARD nm 1. замбил, носилка; 2. арабанын ат
кошулуучу жан жыгачы.
BRACHAGE nm 1. бутактар; 2. жыгачтын башы
(бутактары жана жалбырактары).
BRACHE nf 1. бутак; petite branche кичинекей бутак;
branche morte куурап калган бутак; branche nouvelles
жаңы өскөн бутактар; sauter de branche en branche
бутактан бутакка секирүү; 2. тармак; les branches de
l’industrie өнөр жай тармактары.
BRACHEMET nm 1. тармактоо; 2. стрелка (темир
жолдо).
BRACHER I. vi конуу (бутакка); II. vt 1. буруу; il a
branché la conversation sur un autre sujet ал сөздү
башка нукка буруп кетти; 2. аракетке келтирүү;
brancher la radio радиону коюу.
BRADIR vt күүлөө, шилтөө; brandir les armes
согушам деп коркутуу.
BRALAT, ATE adj 1. шылкылдаган, кыйраңдаган;
une dent branlante бошоп калган тиш; situation
branlante туруксуз абал; 2. калтыраган.
BRALE nm чайпалуу, термелүү; mettre en branle
кыймылга келтирүү; se mettre en branle козголуу,
жөнөө.
BRALER I. vt силкүү, ийкөө, чайкоо; branler la tête
башын ийкөө, чайкоо; une dent qui branle бошоп
калган тиш; II. vi силкилдөө, солкулдоо, кыймылдоо.
BRAS nm 1. кол; tendre les bras колдорун сунуу;
ouvrir les bras кучагын жаюу; serrer qqn dans ses bras
кучактап алуу; porter sur ses bras, dans ses bras колуна
көтөрүп алуу; ils s’en vont bras dessus, bras dessous
алар колтукташып кетип бара жатышат; 2. адам; un
gros bras москоол адам; le bras droit de qqn бирөөнүн
оң колу (мыкты жардамчысы); 3. loc adv à bras колу
менен; il a fallu transporter tout cela à bras мунун
баарын кол менен ташуу керек болчу; loc fig couper
bras et jambes à qqn эркин аракет кылууга жол бербөө;
4. чыканак такооч (диванда же креслодо).
BRASIER nm 1. оттун чогу; 2. жалындап күйгөн от.
BRASSE nf 1. деңиз саржаны (2,134 метрге барабар
узундук чени); 2. брасс (сууда чабак уруунун бир түрү);
brasse papillon баттерфляй.

BRASSERIE nf 1. сыра чыгаруучу завод; 2. сыра
сатылуучу жай.
BRAVADE nf куру кайрат, жөнү жок эрдик.
BRAVE I. adj 1. кайраттуу, жүрөктүү, батымдуу,
баатыр; homme brave эр жүрөктүү киши; 2. жакшы,
сонун, жөнөкөй; c’est un brave homme бул жакшы
киши; II. nm c’est un brave бул кайраттуу, эр жүрөктүү
киши.
BRAVEMET adv кайрат менен, баатырча, эрдик
менен.
BRAVER vt 1. коркпоо; баатырсынуу, капарга албоо;
braver la mort өлүмдөн коркпоо; 2. кекирейүү,
кербезденүү.
BRAVO I. intj баракелде, сонун; II. nm браво!
BRAVOURE nf кайраттуулук, баатырдык, эрдик; air de
bravoure закылдаган музыка.
BREBIS nf 1. кой; 2. prov il ne faut qu’une brebis
galeuse pour infester un troupeau бир кумалак бир
карын майды чиритет.
BRÈCHE nf 1. тешик, жарык; faire brèche, ouvrir une
brèche тешик чыгаруу, тешип жарык чыгаруу; 2. кетик.
BREDOUILLE adj аткара албай кеткен (ишти); revenir
bredouille каалаганына жетише албай кайтып келүү.
BREDOUILLEMET nm кобуроо, күбүрөө.
BREF, BRÈVE adj 1. кыска; une brève rencontre кыска
жолугушуу; une brève allocution кыска сөз.
À BRÈVE ÉCHÉACE тез келүүчү, жакындап келүүчү,
жакын келечекте; à bref délai кыска мөөнөттө;
2. сөздүн кыскасы; loc adv en bref, adv bref кыскача
айтканда
BRÈME nf лещ (балыктын бир түрү).
BRÉSILIE, IEE adj 1. бразилия, бразилиялык;
danse brésilienne бразилия бийи; 2. n Бразилиянын
тургуну.
BRETELLE nf 1. көтөргүч (бир нерсени көтөрүү үчүн
колдонулуучу
булгаары
кайыш);
2. кошулуучу,
бириктирүүчү жол (темир жолдо).
BRETO, OE I. adj бретон; бретондук; la population
bretonne бретон эли; II. nm le breton бретон тили.
BREUVAGE nm суусундук, ичкилик.
BREVET nm 1. диплом, аттестат, күбөлүк; 2. патент
(автордукту
билдирүүчү
документ);
brevet
d’invention ойлоп чыгарылган нерсенин патенти;
déposer un brevet патент берүү.
BREVETER vt 1. диплом берүү; 2. патент берүү.
BRIC-À-BRAC nm inv 1. эски-уску, жараксыз эски
нерсе; 2. эски-уску буюмдар дүкөнү.
BRICOLAGE nm устачылык кылуу.
BRIDE nf 1. жүгөн; tenir son cheval en bride аттын
тизгинин кармоо; fig tenir qqn en bride бирөөнү
ооздуктап туруу (багынууга аргасыз кылуу, бир нерсе
кылуудан токтотуп туруу); 2. бүчү, боо.
BRIDER vt 1. жүгөндөө; 2. багындыруу, басуу,
токтотуу, тыюу.
BRIÈVEMET adv кыскача.
BRIÈVETÉ
nf 1. кыскалык, жыйнактык (мис.
аңгеменин); 2. кыска мөөнөттүүлүк, аз убакыттуулук;
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BRÛLER
BRODERIE nf саймалоо, сайма саюу; un mouchoir
brodé саймаланган бет аарчы.
BROCHE nf бронхи (кекиртек бутактарынын өпкө
менен кошулган жери).
BROCHITE nf бронхит (бронхинин илээшме чел
кабыктарынын оорусу).
BROCHO-PEUMOIE nf өпкө менен бронхинин
сезгенип ооруганы.
BROZE nm 1. коло (калай менен бирге эритилген
жез); de bronze колодон жасалган; préhist l’âge du
bronze коло доору; 2. коло түстүү.
BROSSE nf щётка; brosse à dents тиш щёткасы; brosse
à habits, à chaussures кийим, бут кийим щёткасы.
BROSSER vt щётка менен тазалоо; brosser ses habits,
ses souliers кийимин, бут кийимин тазалоо.
BROUETTE nf кол араба, тачка pousser une brouette
тачканы түртүү, сүйрөө.
BROUILLARD nm туман; le brouillard a voilé les
montagnes тоолорду туман басып калды; loc fig avoir
un brouillard devant les yeux көзү тунаруу; être dans le
brouillard башы маң болуу.
BROUILLER I. vt 1. аралаштыруу; brouiller les cartes
картаны аралаштыруу; 2. чаташтыруу, адаштыруу;
vous me brouillez les idées сиз менин оюмду
чаташтырып жатасыз; 3. чатакташтыруу, уруштуруу;
II. se brouiller vpr чатакташып калуу, чатакка айлануу;
il s’est brouillé avec sa famille ал үй-бүлөсү менен,
туугандары менен чатакташып калган.
BROUILLO nm черновик (көчүрүү үчүн адеп
жазылган жазуу).
BROUSSAILLE nf кырчын, бадал; barbe en broussaille
сапсайган сакал; cheveux en broussaille саксайган,
үрпүйгөн чач.
BROUTER vt жулуп алып оттоп жүрүү.
BRU nf келин; je vous présente ma bru сизди келиним
менен тааныштырайын, бул менин келиним.
BRUIE nf майда жамгыр, шыбыргактуу жамгыр.
BRUIT
nm 1. шуулдоо, дүрүлдөө, чурулдоо;
чыртылдоо; faire du bruit шуулдоо, чуулдоо, күүлдөө;
à grand bruit чуу, бака-шака; loc fig faire beaucoup de
bruit pour rien арадай жерде чарадай жыйын; жок
жерден чоң чатак чыгаруу; 2. сөз, имиш-имиш; des
bruits en l’air узун кулак кабар; répandre un bruit
каңшаар таратуу.
BRÛLAT, ATE adj ысык, какшыма, күйгүзгөн,
куйкалаган; le thé est brûlant чай аябай ысык; le soleil
brûlant куйкалаган ысык күн; question brûlante
кычыктуу маселе.
BRÛLER I. vt 1. өрттөө, жагуу; brûler un tas de vieux
papiers бир топ эски кагаздарды өрттөө; on a brûlé
beaucoup de charbon cet hiver бул кышта көмүрдү
аябай көп жактык; il a brûlé le linge au repassage ал
үтүк менен шейшепти күйгузуп алды; 2. күйгүзүү; elle
a brûlé son rôti ал этти күйгүзүп алды; 3. өтүп кетүү;
brûler un signal, un feu rouge кызыл жарыктан өтүп
кетүү (светофор); 4. loc fig brûler ses vaisseaux жаңы
жолго түшүп, өткөнгө кайткыс болуу; II. vi өрттөнүү,

la brièveté du temps убакыттын тез өткөндүгү.
BRIGAD nm каракчы, тоноочу, талоончу.
BRIGADAGE nm каракчылык, талоончулук; acte de
brigandage талоончулук менен кол салуу.
BRILLAMMET adv сонун, мыкты; jouer brillamment
son rôle өзүнүн ролун абдан жакшы аткаруу.
BRILLAT, ATE I. adj 1. жылтыраган; des cheveux
noirs et brillants кара жана жылтыраган чач; 2. fig ses
affaires ne sont pas brillantes анын иштери анча
жакшы эмес; II. nm 1. мыкты, укмуштуу киши; un
brillant élève мыкты окуучу; 2. бриллиант; faux brillant
жасалма бриллиант.
BRILLER vi 1. жаркылдоо, жаркыроо, жалтыроо,
жылтылдоо; la joie brille dans ses regards кубанычтан
анын көздөрү жаркырап турат; prov tout ce qui brille
n’est pas or жалтырагандын баары эле алтын боло
бербейт; 2. мыктылык көрсөтүү; il a brillé à l’examen
ал сынактан мыкты өттү.
BRI nm 1. жаш бутак, сабак; brin d’herbe бир тал
чөп; brin de paille бир тал саман; fig un beau brin de
fille жакшынакай кыз; 2. бир аз; un brin бир аз; faire un
brin de toilette үстү-башын оңдой коюу.
BRIOCHE nf кичинекей татуу нан.
BRIQUE nf 1. кирпич, кыш; brique réfractaire отко
чыдамдуу кирпич; brique cuite бышкан кирпич; brique
brute бышырылбаган кирпич; 2. бөлүк, тоголок; brique
de savon самындын бир тогологу.
BRIQUET nm таштуу чакмак; зажигалка (тамеки,
чылым күйгүзө турган нерсе); battre le briquet чагып
чыгаруу.
1
BRISAT nm 1. суу астындагы аска; 2. ташкындаган
толкун.
2
BRISAT adj mil талкалоочу, майдалоочу.
BRISE nf бриз (желаргы, мээлүүн жел); brise molle
алмашма шамал.
BRISÉ, ÉE adj сынган, сынык; ligne brisée сынык
сызык.
BRISE-GLACE nm 1. көпүрөнүн астындагы үч кырдуу
таканчык; 2. муз жаргыч кеме.
BRISER I. vt 1. сындыруу; майдалоо; briser en mille
morceaux, en mille pièces таш талканын чыгаруу;
briser la résistance каршылык көрсөтүүнүн мизин
кайтаруу; 2. алсыратуу, чарчатуу; ce voyage m’a brisé
жол жүрүү мени аябай чарчатты; II. vi сынуу, сынып
кетүү; III. se briser vpr сынуу, талкалануу.
BRITAIQUE adj британ, британдык.
BROCATEUR, EUSE n эски-уску буюмдарды сатуучу
киши.
BROCHE nf 1. кебеп шиши; шампур; 2. токуу үчүн
арналган темир шиш; 3. шибеге.
BROCHER vt 1. теминүү; fig бир нерсени шашып
жасоо; fascicule, livre broché эптеп-септеп жазылган
китеп; 2. алтын же күмүш жип өткөрүп токуу.
BROCHET nm чортон балык.
BROCHURE nf брошюра (кичинекей китеп, китепче).
BRODER vt 1. саймалоо, саюу; 2. fig бир аз апыртып
айтуу.
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BUVEUR
BUFFET
nm
1. буфет
(идиш-аяк,
тамак-аш
сакталуучу шкаф); 2. фуршет; le buffet était excellent
фуршет сонун болду.
BUISSO nm кырчын, бадал.
BUISSOEUX, EUSE adj бадалдуу, басып кеткен,
каптап кеткен (өсүмдүктөр); terrain buissonneux бадал
басып кеткен жер.
BULGARE I. adj болгар, болгардык; le peuple bulgare
болгар эли; II. nm болгар тили; Болгариянын
жашоочусу.
BULLDOZER nm бульдозер.
BULLETI nm 1. бюллетень (шайлоо); bulletin de vote
шайлоо бюллетени; bulletin nul бузулган бюллетень;
bulletin blanc таза бюллетень; 2. бюллетень (журнал);
жыйынтыктап кыска берилген маалымат; bulletin
d’information акыркы жаңылыктар, акыркы кабарлар;
3. табель (окуучунун чейректик баалары коюлган
кагаз); cet élève a eu un bon bulletin бул окуучунун
чейректик баалары жакшы болуп чыкты.
BUREAU nm 1. жазуу үстөлү; 2. кеңсе, кызмат
бөлмөсү; le bureau d’un avocat адвокаттын конторасы;
bureau de renseignement маалымат кеңсеси; bureau de
location билеттерди алдын ала сатуучу касса; bureau
de poste почта бөлүмү; bureau de tabac тамеки
күркөсү; être à son bureau кызматында, жумушунда
болуу; aller au bureau жумушуна баруу; personnel du
bureau конторанын кызматчылары.
BUREAUCRATIE nf бюрократия (элден обочолоп,
мекеме аркылуу гана башкаруу системасы).
BUREAUCRATIQUE adj бюрократтык.
BURLESQUE adj күлкүлүү, күлкү келтирүүчү; film
burlesque күлкүлүү тасма.
BUSTE nm 1. бюст (адамдын төштөн өйдөкү бөлүгү);
se faire peindre en buste өзүнүн бюстун сүрөткө
тарттыруу; 2. бюст (бир нерседен куюлган же
жасалган бюст).
BUT nm 1. бута; coup au but түз тийүү (мылтыктын
огу); atteindre le but бутага так тийүү; manquer son
but жаза атуу; loc de but en blanc алдын ала эскертпей;
2. fig максат; dans le but de максаты менен; avoir pour
but алдына койгон максат; poursuivre un but максатты
көздөө; atteindre le but максатына жетүү; vivre sans
but максатсыз жашоо; 3. дарбаза (футболдо); 4. гол;
marquer un but топту дарбазага киргизүү; gagner par
trois buts à un үч:бир менен утуп алуу.
BUTER I. vi мүдүрүлүү; il a buté contre une pierre et
roulé à terre ал ташка мүдүрүлүп жыгылды; fig учуроо;
buter contre des problèmes кыйынчылыктарга учуроо;
II. vt тиреп коюу, такап коюу; III. se buter vpr 1. оюна
келгенин бербөө, көгөрүү, өжөрлөнүү; 2. жолугуу; se
buter à des gens de connaissance тааныштарына
жолугуп калуу.
BUVABLE adj ичүүгө жарактуу, ичсе боло турган; ce
vin n’est pas buvable бул вино ичкенге жараксыз,
сапаты начар.
BUVEUR, EUSE n ичкиликти жакшы көргөн адам,
аракеч.

күйүү, жануу; le feu brûle dans la cheminée меште от
күйүп жатат; brûler d’impatience эки көзү төрт болуу,
абдан толкунданып күтүү; III. vpr se brûler;
1. орттонүү, өрттөнүп кетүү; se brûler la cervelle
башына атынып өлүү; 2. күйгүзүү, күйүп кетүү; se
brûler d’eau chaude ысык сууга күйгүзүп алуу.
BRÛLURE nf 1. күйүк, күйгөн жер; 2. зарына; avoir des
brûlures d’estomac зарына болуу.
BRUME nf туман, мунарык, тунарык.
BRUMEUX, EUSE adj тумандуу, мунарыктуу; ciel
brumeux тунарган асман.
BRU, UE adj 1. күрөң; кара күрөң; des cheveux
bruns кара чач; 2. nf кара тору адам; un beau brun
сулуу кара тору киши.
BRUIR
I. vt
1. күрөңгө
боёо;
2. жылмалап
жылтыратуу; II. vi 1. кара тору тартуу; brunir au soleil
күнгө күйүү; ses cheveux ont bruni анын чачы карайып
калыптыр; 2. караруу, өңү өчүү, каралжың тартуу.
BRUSQUE adj 1. кокустан болгон, күтүлбөгөн жерден
болгон, чукул; 2. тез, ылдам, ачуулу, орой; homme
brusque ачуулуу, орой киши; mouvement brusque
диртилдеме кыймыл.
BRUSQUEMET adv кокустан, күтүлбөгөн жерден.
BRUSQUERIE nf кокустук, күтүлбөгөндүк; одонолук,
катуулук.
BRUT, UTE I. adj 1. жеткире иштетилбеген, чийки;
matière brute чийки зат; 2. одуракай, дордогой; 3. дүң,
бардык, жалпы; II. adv peser brut cent kilos жүгү менен
салмагы 100 кило болуу.
BRUTAL, ALE, AUX I. adj 1. одоно, орой; ырайымсыз;
il est brutal avec sa femme ал аялына өтө орой мамиле
кылат; 2. катуу; coup de vent brutal катуу шамал; 3. un
choc brutal таасири күчтүү шок; II. n одоно, орой;
ырайымсыз; c’est un brutal бул орой киши.
BRUTALEMET adv оройлук, одонолук менен.
BRUTALISER vt орой мамиле кылуу; brutaliser un
enfant балага орой мамиле кылуу (уруу, тилдөө).
BRUTALITÉ nf 1. одонолук, одурайгандык, оройлук;
2. жырткычтык, ырайымсыздык.
BRUTE nf 1. айбан, жырткыч; 2. ырайымсыз, каардуу
киши, айбан; une vraie brute! айбандын өзү!
BRUYAMMET adv катуу; se moucher bruyamment
катуу чимкиринүү.
BRUYAT, ATE
adj
шуулдаган,
чурулдаган,
бакылдаган; un enfant bruyant тынчы жок, ойноок
бала.
BÛCHE nf 1. бир кертим отундук жыгач; 2. fig акмак,
келесоо; quelle bûche! кандай келесоо!
1
BÛCHER nm 1. от (өлүм жазасын ишке ашыруу үчүн
пайдаланган от); 2. отун сарай.
2
BÛCHER vt жонуу, жонуп жылмалоо.
BÛCHERO, OE n жыгач кесүүчү жумушчу, отунчу.
BUDGET nm бюджет; le budget de l’État мамлекеттин
бюджети; budget annuel жылдык бюджет; budget
familial, domestique үй-бүлөнүн бюджети.
BUDGÉTAIRE adj бюджет, бюджеттик; l’année
budgétaire бюджеттик жыл.
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C
C, C nm француз алфавитинин үчүнчү тамгасы.
ÇA pron dém 1. бул; donnez-moi ça муну мага
бериңиз; à part ça мындан башка, бөлөк, тышкары;
c’est comme ça бул ушундай; ça dépend кырдаалга
жараша; ça va? иштер кандай? ça va bien жакшы;
comme ci, comme ça орточо; qui ça? ким ал? où ça?
кайсы жерде? 2. il ne manquait plus que ça ушул гана
жетишпей жатты эле; c’est ça! туура! c’est ça, bravo!
туура, азамат!
CABAE nf 1. күркө; жөнөкөй үй, fig жаман үй;
2. капас; cabane à lapins коён бага турган күркө; 3. fam
түрмө; mettre en cabane түрмөгө камоо, камап коюу.
CABARET nm кабаре (эстрадалык оюну бар
ресторан).
CABIE nf каюта, купе, бөлмө; cabine de pilotage
пилоттордун кабинасы; cabine téléphonique телефон
кабинасы; cabine d’ascenseur лифт.
CABIET
nm 1. кабинет; cabinet de toilette
даараткана; 2. кабинет; cabinet de travail жумуш
кабинети; le cabinet du directeur директордун
кабинети; 3. кабинет, өкмөт; cabinet du ministre
министрлер кабинети.
CÂBLE nm 1. кабель, трос (кендирден, зымдан
жасалган жоон аркан); 2. кабель, зым; câble électrique
электр кабели; câble télégraphique телеграф кабели.
CABRIOLET nm 1. кабриолет (эки дөңгөлөктүү жеңил
араба); 2. үстү ачыла турган автоунаа.
CACAO nm 1. какао; 2. какаонун даны.
CACHALOT nm кашалот (тиштүү кит түркүмүнө
жатуучу ири деңиз айбаны).
CACHE-CACHE nm inv жашынбак; sortir de sa cache
жашынган жеринен чыгуу.
CACHEMIRE nm 1. кашемир (эчки жүнүнөн токулган
жука кездеменин бир түрү); 2. châle de cachemire
кашемир жоолук.
CACHER I. vt 1. жашыруу, катуу; cacher dans la terre
жерге көмүү; cacher son jeu сырын жашыруу; 2. тосуп
калуу, каптоо; cet arbre cache le soleil бул дарак күндү
тосуп турат; le nuage a caché le soleil булут күндү
каптап калды; 3. жашыруу, билдирбөө; cacher ses
inquiétudes тынчсызданганын билдирбөө; cacher son
émotion кубанганын билдирбөө; cacher son âge жашын
жашыруу; II. se cacher vpr жашынуу, жашырынуу; un
fuyard qui se cache жашынып жүргөн качкын.
CACHET nm 1. мөөр; rompre le cachet мөөрүн бузуп
ачуу; 2. тамга, белги; 3. капсула, таблетка (дары);
prendre un cachet дары ичүү; cachet d’aspirine
аспирин таблеткасы.
CACHETTE nf 1. loc adv en cachette жашырып,
жашырынып, билдирбей; 2. жашырын жер; mettre ses
économies dans une cachette чогулткан акчасын
жашырын жерге катуу.
CACHOT nm карцер (түрмөдө айыптууларды

жазалаш үчүн убактысынча камап коё турган өзүнчө
жай).
CACTUS nm кактус (тропиктик өсүмдүк).
CADAVRE nm өлүк; être, rester comme un cadavre
моло таштай болуп унчукпай туруу.
CADEAU nm белек, сыйлык; faire cadeau de белек
кылып берүү; cadeau de ouvel An жаңы жыл белеги;
son père lui a fait cadeau d’une bicyclette анын атасы
ага белек катары велосипед алып берди.
CADEAS nm кулпу; fermer une porte au cadenas
эшикти кулпулап бекитүү.
CADECE nf 1. такт (бир калыпта урулуучу сокку),
ритм; la cadence de la marche басуунун ритми;
2. marcher en cadence кадамын бир калыпта басуу.
CADECÉ, ÉE adj өлчөмдүү, ритмдүү.
CADET, ETTE I. adj кичүү; II. nm 1. кичүү уул, кичүү
кыз; c’est mon cadet бул менин кичүү балам; 2. жашы
кичүү; il est mon cadet de deux ans ал менден эки жаш
кичүү.
CADRA nm циферблат (сааттын бетиндеги жебе
жүрүп туруучу, цифра жазылган пластинка); cadran
solaire күн саат; faire le tour du cadran жарым сутка
(12 саат) уктоо.
CADRE nm I. рамка (сүрөттүн айланасындагы жээк),
рама (терезе); II. 1. fig чек, тартип; 2. dans le cadre de
ses fonctions өзүнүн милдеттеринин алкагында; 3. les
cadres жетекчилик кылуучу кызматкерлер; être rayé
des cadres иштен кыскартылуу.
CADUC, UQUE adj 1. карылыгы жеткен, эскирген,
жарамсыз; 2. ling “e” caduc түшүп калма, окулбаган,
айтылбаган үндүү.
CAFARD, ARDE n 1. эки жүздүү, анткор киши,
сопусунган киши; 2. таракан.
CAFÉ I. nm 1. кофе; café noir сүтсүз кофе; café au lait
сүт куюлган кофе; 2. кофе жасалуучу дан; café torréfié
куурулган кофенин даны; 3. кафе (кичинекей
ресторан); le patron d’un café кафенин кожоюну;
II. adj inv couleur café ыраң, кофенин өңүндөй, кофе
түстүү.
CAGE nf 1. капас, кабина cage d’ascenseur лифттин
кабинасы; 2. клетка; cage thoracique көкүрөк клеткасы;
3. fig түрмө; être en cage түрмөдө жатуу.
CAHIER nm 1. дептер; cahier d’écolier окуучунун
дептери; les feuilles d’un cahier дептердин барактары;
2. журнал.
CAILLÉ nm казеин (сүттүн курамына кирүүчү
белоктук зат); lait caillé айран.
CAILLOU nm 1. майда таш, шагыл; cailloux arrondis
тоголок майда таштар; 2. оор, тар, тайгак; chemin
jonché de cailloux оор жол, тар жол, тайгак кечүү;
3. ырайымсыз, таш боор; avoir un cœur de caillou, le
cœur dur comme un caillou ырайымсыз, таш боор
болуу.
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CAILLOUTER vt төшөө (таш же шагыл); caillouter
une route жолго таш төшөө.
CAISSE nf 1. ящик, сандык; une caisse de raisins,
d’oranges бир ящик жүзүм, апельсин; 2. көкүрөк
көңдөйү; fam s’en aller, partir de la caisse кургак учук
менен ооруп калуу; 3. касса; caisse d’assurance
камсыздандыруу кассасы; caisse d’épargne сактык
кассасы; tenir la caisse кассаны башкаруу.
CAISSIER, IÈRE n кассир; caissier d’une banque
банктын кассири.
CAJOLER vt эркелетүү, сүйүү; cajoler un enfant
баланы эркелетүү.
CAJOLERIE nf жасакер эркелөө, жагынгыч эркелөө,
жасакерленүү, жагынуу.
CAJOLEUR, EUSE I. n жасакер, кошоматчы адам;
II. adj жасакер, кошоматчы.
CAL nm чор; avoir la paume des mains pleine de cals
алакандарын чор басып кетүү.
CALCAIRE I. adj акиташ; II. nm акиташ.
1
CALCUL nm 1. эсеп, эсептөө; d’après mes calculs
менин эсебим боюнча; cet enfant est bon en calcul бул
бала эсептен күчтүү; calcul mental көңүлдөн эсептөө;
2. пайда; calculs sordides керт баш үчүн пайда; sans
calcul чын дили менен, өз пайдасын көрбөгөн.
2
CALCUL nm таш; calcul rénal (biliaire) өттүн
(бөйрөктүн) ташы.
1
CALCULATEUR, TRICE I. n эсепчи; un bon calculateur
жакшы эсепчи; II. adj үнөмчүл.
2
CALCULATRICE nf калькулятор.
CALCULER vt 1. эсептөө, эсептеп чыгаруу; calculer un
bénéfice пайданы эсептөө; 2. эсептөө, баалоо; calculer
ses chances өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалоо, баа
берүү.
CALE f 1. трюм (кеменин ички механизмдерди,
жүктөрдү коюучу көңдөйү), отсек; cale de radoub, cale
sèche кургактагы, жээктеги док; cale flottante сүзүп
жүрүүчү док; fam être à fond de cale эң эле оор абалда
калуу, акчасыз калуу; 2. багаж бөлмөсү (учакта,
кемеде).
CALEÇO nm кальсон (эркектердин кийими).
CALEMBOUR nm каламбур, сөз оюну (сөздүн бир
маанисин экинчиге алмаштырып колдонуп тамаша
кылуу).
CALEDRIER nm календарь; calendrier grégorien
григориан календары; calendrier julien юлиан
календары (жылдарды эски стиль менен көрсөтүүчү
календарь).
CALEPI nm жазуу дептерчеси.
CALFEUTRER
vt 1. жылчык-тешиктерди бүтөө;
calfeutrer une fenêtre терезенин тешиктерин бүтөө;
2. терезенин пардасын тартып коюу; se calfeutrer
бекинүү; se calfeutrer dans sa chambre бөлмөсүнө
бекинип алуу.
CALIBRE nm калибр (атылуучу куралдын найынын
жана замбиректин огунун диаметри).
CALIFOURCHO (À) loc adv орундуктун үстүнө атка
мингендей болуп отуруу.

CÂLI, IE I. n жароокер, назик киши; II. adj
жароокер, назик; un enfant câlin назик бала.
CÂLIER vt эркелетүү, сылап-сыйпоо.
CÂLIERIE
nf
эркелетүү,
сылап-сыйпоо,
жароокерлик.
CALLIGRAPHIE nf каллиграфия (куш кат).
CALLIGRAPHIER vt тамгаларды ынтасын коюп жазуу.
CALMAT, ATE I. adj ооруган жерди басуучу,
тынчтантуучу; II. nm ооруну басуучу дары.
CALME I. nm жымжырттык, тынчтык, жайбаракат; se
comporter avec le plus grand calme өзүн аябай тынч
алып жүрүү; II. adj тынч, жымжырт, жай, мемиреген,
бейпил; il a un caractère calme анын мүнөзү жоош.
CALMEMET adv тынч, акырын, жайбаракат; réfléchir
calmement
жайбаракат
ойлонуу,
шашпай
ойлонуштуруу.
CALMER I. vt 1. тынчытуу, басылтуу, сооротуу;
calmer un enfant баланы сооротуу; 2. басаңдатуу;
calmer une douleur ооруганын басаңдатуу; II. se
calmer vpr тынчуу, басылуу, сооронуу; la tempête, la
mer s’est calmée борон, деңиз тынчыды; calmez-vous,
du calme тынчтангыла, тынчтаныңыз.
CALOMIE nf жалаа, чагым, ушак, тоомат, ушакайың; une basse calomnie, une noire calomnie жалган
жалаа.
CALOMIER vt ушактоо, ушак айтуу, жалаа жабуу,
айыңдоо, каралоо, жамандоо.
CALOMIEUX, EUSE adj ушакчыл, ушак-айың кылган,
ушактаган, жалаа жапкан, жамандаган; dénonciation
calomnieuse жалган чагым.
CALORIE nf калория; un adulte a besoin de 2500
calories par jour чоң кишиге күнүнө 2500 калория
керек.
CALORIFÈRE nm калорифер (ысыта турган аспап,
үйдү жылыта турган курулуш).
CALOTTE nf топу; calotte des cieux көмкөрүлүп
турган асман.
CALQUE nm 1. калька (сүрөттүн же чийменин
копиясын так түшүрүп алуу); 2. копия, көчүрмө; 3. ling
калька (бир тилден экинчи тилге сөзмө-сөз которулган
сүйлөм).
CALQUER vt 1. копияны калькага түшүрүү; 2. fig
бирөөнү тууроо.
CALVADOS nm (calva) кальвадос (кальва), алмадан
жасалган арак; vous boirez bien une goutte de calva?
кальвадан кичине ичип койбойсузбу?
CAMARADE n жолдош; жоро, дос; camarade
d’enfance бала кезден бери дос; fam un vrai camarade
чыныгы дос.
CAMARADERIE nf жолдоштук мамилелер; avoir des
relations de bonne camaraderie жолдоштук мамиледе
болуу.
CAMBRÉ, ÉE adj ийиңки, кыңыраң, кыйгач.
CAMBRIOLAGE nm тоноп кетүү (үйдү).
CAMBRIOLER vt тоноп кетүү, бузуп уурдоо (кулпуну,
эшикти); cambrioler un appartement үйдү уурдап,
тоноп кетүү.
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CAMBRIOLEUR, EUSE n каракчы, тоноочу, талоончу,
бузуп уурдоочу ууру, бузуп алгыч ууру.
CAMBUSE nf камбуз (кемедеги тамак бышыруучу
бөлмө).
CAMÉLÉO nm zool хамелеон (айланасындагы
шарттарга карай улам башка бир түскө кирип
кубулуучу сойлогуч жаныбар).
CAMELOT nm 1. көчмө сатуучу; 2. гезит сатуучу
(көчөдө).
CAMEMBERT nm камамбер (сырдын бир түрү).
CAMÉRA nf кинокамера; caméra de télévision
телекамера.
CAMÉRAMA nm кинооператор (кинону тартуучу
адам).
CAMIO nm оор жүк ташуучу машина; chauffeur de
camion жүк ташуучу машинанын айдоочусу.
CAMIOETTE nf жеңил жүк ташуучу машина.
CAMISOLE nf түндө кийип жатуучу кыска ич көйнөк;
camisole de force жоошутуучу көйнөк (байлатма
жиндилерге кийгизип, байлап коюучу атайы кенен
жасалган көйнөк).
CAMOUFLAGE nm камуфляж (душманга билинбөө
максаты менен боёп жасалган маскировка).
CAMOUFLER vt маскировкалоо, байкалбас кылуу,
жашыруу; camoufler une intention, une faute оюн,
катасын жашыруу.
CAMP nm
1. лагерь; camp de concentration
концентрациялык лагерь; 2. жер; ficher le camp бул
жерден кетүү; fichez-moi le camp! жоголгула, көзүмө
көрүнбөгүлө! 3. жак; (être) passer dans le camp adverse
душман тарапка өтүү.
CAMPAGARD, ARDE I. adj айылдык; II. n айылда,
кыштакта жашоочу.
CAMPAGE nf 1. талаа, түздүк, түзөң; 2. кыштак,
айыл; les travaux de la campagne талаа жумуштары;
3. кампания (согуштук аракет); faire campagne
урушка катышуу.
CAMPAULE nf коңгуроо гүл.
CAMPEMET nm 1. турган жай, лагерь; 2. конуш.
CAMPER vi 1. жайлашуу; 2. жайлаштыруу.
CAMPEUR, EUSE n турист.
CAMPIG nm 1. кемпинг, туристтер лагери; 2. эс алуу;
faire du camping шаардын четине, тоого, токойго
чыгып эс алуу.
CAMUS, USE adj кетирекей, быйпык (мурун).
CAADIE, IEE I. adj канадалык, канада; II. n
канадалык, Канаданын тургуну; III. n пальтонун бир
түрү.
CAAILLE 1. nf митаам, шүмшүк; 2. ар кошкон,
митаамдар.
CAAILLERIE nf оңбогондук, бузукулук, митаамдык.
CAAL nm 1. канал; les écluses d’un canal каналдын
шлюздары; 2. кысык; le canal de Mozambique
Мозамбик кысыгы; 3. fig жол; j’ai appris cela par le
canal d’un ami мен муну бир досум аркылуу билдим;
4. радио, телеканал; choisir un canal канал тандоо.
CAAPÉ nm 1. канапе, диван; canapé à deux places

эки орундук диван; 2. кичинекей бутерброд; œufs sur
canapés жумуртка менен бутерброд.
CAARD nm 1. өрдөк, эркек өрдөк; 2. marcher comme
un canard там-туң басуу, чайпалып басуу; 3. жалган
кабар (гезитте); lancer des canards жалган кабар
берүү.
CAARDER vt жашырынып атуу.
CAARI nm канарейка (сайроочу сары чымчыктын
бир түрү).
CACA nm 1. ушак; dire, colporter des cancans sur
qqn бирөө жөнүндө ушак айтуу; 2. канкан (бий).
CACER nm 1. astron бөйөн, саратан; le cancer est le
quatrième signe de Zodiac бөйөн Зодиактын төртүнчү
белгиси; 2. рак, шишик; cancer de l’estomac ашказан
рагы; la leucémie est un cancer du sang лейкемия – кан
рагы.
CACÉREUX, EUSE I. adj рак; tumeur cancéreuse рак
шишиги; II. n рак менен ооруган адам.
CACÉRIGÈE adj рак оорусуна алып баруучу.
CACRE nm fam жалкоо окуучу.
CADEUR nf ак ниеттүүлүк, ак ниеттик, куулукшумдугу жоктук.
CADIDAT, ATE n талапкер; il y a plusieurs candidats
sur les rangs pour ce poste бул орунга талапкерлер
аябай көп.
CADIDATURE nf талапкерлик; annoncer, poser sa
candidature à un poste кызмат ордуна талапкерлигин
көрсөтүү.
CADIDE adj ак ниеттүү, чынчыл, таза.
CAE nf ургачы өрдөк.
CAIF nm маки, чарапзал, кешкерт; кестик.
CAI, IE adj итке таандык; race canine иттин түрү;
dent canine азуу (тиш).
CAE nf 1. камыш; canne à sucre кант камышы;
2. ичке таяк, балдак; donnez-moi ma canne менин
балдагымды берип коюңузчу.
CAIBALE nm киши жегич, мыкаачы.
CAIBALISME nm мыкаачылык.
CAOË nm каное, узун кайык.
CAO nm замбирек; bouche d’un canon замбиректин
оозу; fam chair à canon замбиректин жеми.
CAOER vt замбирек менен атуу, бомбалоо.
CAOT nm кайык; canot indien индеецтердин кайыгы.
CAOTAGE nm кайык менен жүрүү, кайыкты калак
менен айдап жүргүзүү.
CAOTIER nm калакчы (кайыкты калак менен күрөп
жүргүзүүчү).
CATATE nf кантата (көбүнчө хор түрүндөгү
салтанаттуу обон).
CATATRICE nf опера обончусу (аял); c’est une
cantatrice célèbre бул белгилүү опера обончусу.
CATIE nf 1. сандыкча, ящик; 2. ашкана; cantine
d’une école мектептин ашканасы.
CATO nm vt кантон (кээ бир өлкөлөрдөгү
административдик-территориялык бирдик).
CATOEMET nm аскердин жайлaштырышы.
CATOER 1. үйгө жайлаштыруу; 2. se cantonner
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жайлашуу.

4. кармап алуу (радио).
CAPTIVER vt 1. туткунга түшүрүү; 2. fig багындыруу;
3. өзүнө тартуу.
CAPTIVITÉ nf туткун, туткунга түшүргөндүк.
CAPTURER vt кармоо; capturer un animal féroce
жырткыч айбанды кармап алуу.
CAPUCHO nm капюшон.
1
CAR conj анткени, себеби; il ne viendra pas
aujourd’hui, car il est malade ал бүгүн келбейт,
анткени ал ооруп жатат.
2
CAR nm автобус; prendre le car автобуска түшүү; un
car de quarante places кырк орундук автобус.
CARABIE nf карабин (кыска стволдуу мылтык); tir à
la carabine карабин менен атуу.
CARACTÈRE nm 1. мүнөз; un bon caractère жакшы
мүнөз; un mauvais caractère жаман мүнөз; être d’un
heureux caractère оптимист болуу; 2. тамга, белги,
символ; caractères hiéroglyphiques иероглифтер;
caractères grecs, arabes грек, араб тамгалары; écrire en
gros, en petits caractères чоң, кичинекей тамга менен
жазуу; 3. белги, өзгөчөлүк; caractères distinctifs,
particuliers, individuels айрыкча өзгөчөлүктөрү.
CARACTÉRISER I. vt мүнөздөө, мүнөздөп көрсөтүү;
les symptômes qui caractérisent une maladie ооруну
билдирген белгилер, симптомдор; II. se caractériser vpr
мүнөздөлүү, сыпатталуу.
CARACTÉRISTIQUE I. adj айырмалай турган, билдире
турган; l’s est la caractéristique du pluriel en français s
тамгасы француз тилинде көптүк түрдү билдирет; II. nf
айырмалоочу бөтөнчүлүк; caractéristique distinctive
айырмалоочу белги.
CARAFE nf 1. графин; une carafe d’eau! бир графин
суу!; 2. loc fam rester en carafe сызга отуруп калуу,
четте калуу.
CARAMEL nm 1. карамель (таттуунун бир түрү);
2. adj кызгылт.
CARAT nm карат (асыл таштардын салмагын өлчөө
бирдиги, бул 0,2 граммга барабар).
CARAVAE nf кербен; caravane de nomades
көчмөндөрдүн кербени; prov les chiens aboient, la
caravane passe иттер үрө берет, кербен жүрө берет.
CARAVELLE nf каравелла (төрт мачталуу кайык); la
caravelle de Christophe Colomb Христофор Колумбдун
каравелласы.
CARBOISATIO nf көмүргө айлануу; carbonisation
du bois жыгачтын көмүргө айланышы.
CARBOISER vt көмүргө айландыруу, кароолонуп
күйүү; l’incendie a carbonisé la forêt entière өрттөн
токой бүтүндөй кароолонуп күйүп кетти.
CARBURAT nm күйүүчү, жануучу (майлар, газдар).
CARBURATEUR
nm
карбюратор;
carburateur
d’automobile,
d’avion
автоунаанын,
учактын
карбюратору.
CARCASSE nf 1. сөөк-саак, скелет (адамдын жана
башка жаныбарлардын этсиз сөөгү); 2. союлган
малдын эти менен сөөк-саагы; carcasse de cheval аттын
скелети; 3. каркас (курулуштун же башка бир нерсенин

nm 1. каучук, желим, резина; arbres à
caoutchouc каучук дарактары; 2. pl көлөч; 3. суу
өткөрбөс плащ.
CAOUTCHOUTER vt резина сиңдирүү, желимдөө.
CAOUTCHOUTEUX, EUSE adj резина, каучуктан
жасалган.
CAP nm 1. loc adj de pied en cap баштан аяк;
2. тумшук (кургактын сууга уч болуп кирген бөлүгү);
3. курс, багыт алуу, бет алуу; mettre le cap sur бир
жакты көздөй бет алып жөнөө (учак, кеме).
CAPABLE
adj 1. зээндүү, жөндөмдүү, эпчил;
2. жарамдуу; il se sent capable de réussir колунан келе
тургандыгын ал билип турат.
CAPACITÉ nf 1. сыйдыргычтык, батыргычтык, ичинин
кеңдиги; 2. жөндөмдүүлүк, жарамдуулук.; capacité de
comprendre,
d’aimer
түшүнүүгө,
сүйүүгө
жөндөмдүүлүгү.
CAPITAIE nm 1. полководец (аскер башчысы);
2. капитан, рота командири; 3. sport команда капитаны;
4. кеме капитаны.
CAPITAL -E adj негизги, түпкү, башкы; l’œuvre
capitale негизги чыгарма; peine capitale өлүм жазасы.
CAPITAL nm 1. капитал (акча); posséder un capital
капиталы, фонддору бар болуу; circulation des
capitaux капиталдын айланышы; 2. маани, мазмун,
маңыз.
CAPITALE nf 1. борбор; Paris est la capitale de la
France Париж - Франциянын борбору; 2. баш тамга.
CAPITALISATIO nf капиталдаштыруу, капиталга
айландыруу.
CAPITALISER
vt
капиталдаштыруу,
капиталга
айландыруу; il ne dépense pas tous ses revenus, il les
capitalise ал кирешелеринин баарын сарп кылбай,
капиталга айландырат.
CAPITULATIO nf капитуляция (душманга багынуу);
négocier la capitulation капитуляция жөнүндө
сүйлөшүү; signer la capitulation капитуляцияга кол
коюу.
CAPITULER vi 1. душманга багынуу, бой сунуу;
2. кыюу, макул болуу.
CAPORAL nm 1. капрал (кээ бир өлкөлөрдүн
аскериндеги кенже командир); caporal-chef улуу
капрал; 2. сапаты начар тамеки.
CAPOTE nf 1. капюшону бар плащ; шинель; 2. капот
(автоунаа).
CAPRICE nf 1. кежирлик, чыргоолук, наздануучулук;
les caprices d’un enfant gâté эрке баланын чыргоосу,
кежирлиги; un enfant qui ne cesse de faire des caprices
кежирлене берген бала; les caprices d’une femme
аялдын наздануучулугу; 2. өзгөрүлүп туруу; les
caprices de la mode моданын өзгөрүлүп турушу.
CAPRICIEUX, EUSE I. adj кежир, чыргоо; II. n
кубулма; temps capricieux кубулма аба ырайы.
CAPRICORE nm текечер (зодиак белгиси).
CAPTER vt 1. колго алуу, эптеп табуу, кармап алуу;
2. буруу (сунуу); 3. токтотуу, кармоо, колго түшүрүү;
CAOUTCHOUC
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скелети); carcasse d’un navire en construction курулуп
жаткан кеменин каркасы.
CARDIAQUE I. adj жүрөк; le muscle cardiaque жүрөк;
crise cardiaque жүрөктүн кармай калган кези; II. n
жүрөгү оорулуу адам; cette femme est cardiaque бул
аялдын жүрөгү оорулуу.
1
CARDIAL nm кардинал (католиктик чиркөөдө
жогорку наам, мансап).
2
CARDIAL , ALE, AUX adj 1. өтө маанилүү, эң
негиздүү; des idées cardinales өтө маанилүү ойлор;
2. géog les quatre points cardinaux (ord, Est, Sud,
Ouest) дүйнөнүн төрт жагы (түндүк, түштүк, чыгыш,
батыш); 2. эсептик (сан).
CARDIOGRAMME nm кардиограмма
(жүрөктүн
кыймылын графика менен көрсөтүү).
CARDIOGRAPHIE
nf кардиография (жүрөктүн
кыймылын жазып алуу).
CARDIOLOGIE
nf кардиология (жүрөк оору
жөнүндөгү илим).
CARÈE nf кеменин суу астындагы бөлүгү.
CARESSAT, ATE adj жароокер, жагымдуу.
CARESSE nf эркелетүү, сылап-сыйпоо; faire des
caresses à qqn бирөөнү эркелетүү; caresse de la main
сылоо, сыйпоо.
CARESSER I. vt 1. эркелетүү; caresser un enfant
баланы эркелетүү; 2. сылоо, сылап-сыйпоо; caresser un
chat мышыкты сылоо; 3. эргип берилүү; caresser un
rêve таттуу кыялда болуу; II. кошомат кылуу; caresser
également tout le monde баарына бирдей кошомат
кылуу.
CARGAISO nf кемедеги, учактагы жүк; une cargaison
de vin, de pétrole, de charbon кемеге жүктөлгөн вино,
нефть, көмүр.
CARGO nm жүк ташуучу кеме; cargo pétrolier танкер
(нефть ташуучу кеме).
CARICATURE nf 1. карикатура (күлкүлүү кылып
тартылган сүрөт); 2. сатира түрүндө жазылган нерсе;
il fait la caricature d’une société dans son roman ал
романында коомду сатира түрүндө көрсөтөт.
CARICATURISTE nm карикатура тартуучу сүрөтчү.
CARLIGUE nf учкучтун, пилоттун кабинасы.
CARASSIER, IÈRE I. adj жырткыч (эт жечүү); II. n pl
les animaux carnassiers жырткыч айбандар.
CARET nm 1. жазуу дептерчеси; noter une réflexion
sur un carnet оюн дептерчесине жазуу; carnet de notes
күндөлүк; 2. айырма блокнот; carnet à souche; carnet
de chèques чек дептерчеси.
CAROTTE I. nf сабиз; manger des carottes сабиз жеш;
II. adj сары, сабиз түстүү; avoir des cheveux carottes
чачы сары болуу.
CARPE nf 1. карп (тузсуз суудагы сөөктүү балыктын
бир түрү); 2. loc faire des yeux de carpe көздү
акшырайтуу; être, rester muet comme une carpe такыр
унчукпоо (балыктай).
1
CARRÉ , ÉE adj 1. төрт бурчтуу; 2. квадраттуу, чарчы;
figure carrée чарчы фигура; mètre carré чарчы метр;
3. кең; épaules carrées кең далылуу; une réponse carrée

туурасын айткан жооп; un refus carré чечкиндүү түрдө
макул болбоо.
2
CARRÉ nm квадрат; élever, mettre au carré квадратка
көтөрүү; seize est le carré de quatre төрттүн квадраты
он алты.
CARREAU nm 1. клетка, чакмак (чарчы сызык);
2. плитка; carreaux recouvrant une rue көчөгө
төшөлгөн плитка; 3. терезе айнеги; encore un carreau
de cassé дагы бир айнек сыныптыр; 4. сактык; se tenir à
carreau сак болуу, сергек болуу.
CARREFOUR nm жолдун кайчылашкан жери.
CARRELAGE nm 1. таш же плитка төшөө; 2. таш же
плитка төшөлгөн жер.
1
CARRIÈRE
nf карьер (тайыз жаткан кеңдин
казылып жаткан жери).
2
CARRIÈRE nf 1. карьера, өмүр жолу; faire carrière
карьера жасоо; entrer dans la carrière иштей баштоо;
2. кесип; le choix d’une carrière кесип тандоо; 3. карьер
(аттын катуу текиреңи).
CARRIOLE nf эки дөңгөлөктүү жеңил араба.
CARTABLE nm окуучунун портфели; cartable à
bretelles ранец.
CARTE
I. nf 1. карта; carte de géographie
географиялык карта; recueil de cartes атлас; carte
muette контур картасы; carte routière жол картаcы;
carte touristique туристтер үчүн карта; II. nf 1. карта
(оюн); jouer aux cartes карта ойноо; mêler les cartes
карталарды аралаштыруу; loc fig jouer sa dernière
carte акыркы аракетин жасоо; 2. меню (тамактын
тизмеси); manger à la carte тамакты тандап ичүү
(тизмеден); 3. карточка; carte de visite визит
карточкасы; carte d’invitation чакыруу кагазы; carte de
crédit кредит карточкасы; 4. кат; carte d’identité
күбөлүк каты.
CARTEL nm картель (бирикме).
CARTILAGE nm кемирчек, кечир; le cartilage du nez
мурун кемирчеги.
CARTO nm 1. картон, калың кагаз; carton dur катуу
картон; 2. коробка (картондон жасалган куту); mettre
ses affaires dans un carton буюмдарын коробкага
салуу; carton à chapeaux, à chaussures шляпа, бут
кийим коробкасы; 3. бута (атууда машыктыруу үчүн
жасалган нерсе).
CARTOUCHE nf 1. мылтык жези; cartouche à balle ок
чапталган мылтык жези; 2. блок; une cartouche de
cigarettes бир блок тамеки.
CAS nm 1. окуя, учур, кез; un cas rare сейрек
кезигүүчү учур; c’est le cas de le dire муну айта турган
учур келди; en tel cas, en pareil cas мындай учурларда;
en cas керек болуп калса, керек болуп калаар деп; 2. loc
conj au cas que, au cas où эгерде; au (en) cas qu’il
vienne эгерде ал келип калса; au cas où il mourrait ал
каза болгон учурда; en tout cas кандай болсо да; en
aucun cas эч убакта, эч качан; 3. оору; un cas grave
кыйын оору.
CAS nm gram жөндөмө.
CASAIER, IÈRE I. adj үйдө отурма; une femme
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CASSETTE nf 1. кассета; cassette vidéo видеокассета;
enregistrement sur cassette кассетага жаздыруу;
2. шкатулка (майда буюмдар сакталуучу кутуча).
CASSIS nm карагат; карагаттан даярдалган ликёр;
boire un verre de cassis бир стакан карагат ликёрунан
ичүү.
CASTE nf каста, сословие (укуктары мыйзам менен
бекитилген коомдук түркүм).
CASTOR nm кемчет; les castors sont bon nageurs
кемчеттер сүзгөндү жакшы билишет.
CASTRATIO nf бычуу, биттөө (малды).
CATACOMBE nf катакомба (жер астында жасалган
үйлөр, коридорлор).
CATAFALQUE nm катафалк (өлүктү көмүү үчүн салып
бара турган атайын автоунаа).
CATALA, AE I. adj каталон, каталондук; II. n
1. Каталониянын тургуну; 2. nm каталон тили.
CATALOGUE
nm каталог (китептердин же
товарлардын тизмеси).
CATASTROPHE nf катастрофа, кокустан болгон
бүлгүн, кыйроо; оор натыйжалуу окуя, чоң кырсык.
CATASTROPHIQUE adj катастрофалык, аргасыз; начар;
son dernier roman est catastrophique анын акыркы
романы абдан начар.
CATÉGORIE nf 1. категория (илимий түшүнүк); 2. топ,
түркүм, даража; catégories grammaticales (verbe, nom;
genre, nombre) грамматикалык категориялар (этиш,
зат атооч, род, түр).
CATÉGORIQUE adj чечкиндүү, үзүл-кесил; réponse
catégorique чечкиндүү жооп.
CATÉGORIQUEMET adj чечкиндүү түрдө; refuser
catégoriquement чечкиндүү түрдө жок деп билдирүү.
CATHÉDRALE nf собор, чоң чиркөө.
CATHOLIQUE I. adj католик, католиктик; II. nm
католик (католицизм жолун жолдоочу).
CAUCHEMAR
nm 1. коркунучтуу жаман түш;
2. жадатма, жадаткыч адам.
CAUSAL, ALE adj себепке таандык; lien causal
себептүү байланыш; conjonctions causales (car, parce
que) себептүү байламталар (себеби, анткени).
CAUSALITÉ nf себептүүлүк.
CAUSE nf 1. себеп; il n’y a pas d’effet sans cause
себеби жок натыйжа болбойт; төгүн жерден өрт
чыкпайт; жел болбой чөптүн башы кыймылдабайт; j’ai
une certaine cause менин кандайдыр бир себебим бар;
la cause de sa réussite ийгилигинин ачкычы; être cause
de, être cause que себепкер болуу; loc prép à cause de
себептен; je lui pardonne, à cause de son âge жашкурагына карап мен аны кечирем; 2. sans cause
себепсиз; non sans cause себепсиз эмес; 3. иш;
défendre la cause de la paix тынчтык ишин жактоо;
plaider une cause ишти сотто жактоо, gagner une cause
ишти утуу, жеңүү; avocat sans causes кардарлары жок
адвокат; 4. иш; faire cause commune avec qqn бирөө
менен биргелешип, чогуу аракет кылуу.
CAUSER 1. vt себепкер болуу, келтирүү; causer un
malheur жамандыкка себепкер болуу; causer du

casanière үйдө отурганды жакшы көргөн аял; II. n үйдө
отурганды жакшы көргөн киши, үй күчүк.
CASCADE nf каскад (шаркыратмалардын төмөн
кеткен
катары);
cascade
naturelle
табигый
шаркыратма; cascade artificielle жасалма шаркыратма;
une cascade de mots төгүлүп турган сөз.
CASCADEUR, EUSE n каскадёр (артист).
CASE nf 1. күркө, жаман үй; 2. клетка (чакмак, чарчы
сызык).
CASERE nf казарма (аскерлер турууга атайын
арналган үй); la cantine d’une caserne казарманын
ашканасы.
CASEREMET
nm
казармага
жайлаштыруу;
казармалар.
CASQUE nm 1. каска, шлем формасындагы баш
кийим; le casque anglais, le casque français et le casque
américain ont des formes différentes англис, француз
жана америкалык каскалардын формалары ар башка;
2. casque à écouteurs кулакка коюп радио тыңшалуучу
аспап.
CASQUÉ, ÉE adj каскачан.
CASQUETTE nf фуражка, кепка (эркектин баш
кийими); casquette de jockey жокейдин кепкасы.
CASSAT, ATE adj 1. морт, тез сынма; 2. буйрук
кылган, өкүм сүйлөгөн; un ton cassant катуу үн;
3. чарчатуучу, зарыктыруучу.
CASSATIO 1. nf кассация (соттун өкүмүн жокко
чыгаруу, жараксыз деп жарыялоо); cour de cassation
кассациялык сот; 2. mil наамынан ажыратуу.
CASSER I. vt 1. сындыруу, үзүп алуу (жип); casser un
verre, un vitre стаканды, айнекти сындыруу; casser sa
montre саатын сындырып алуу; casser des œufs
жумуртканы жаруу; fig casser les vitres чыр салуу,
чатак чыгаруу; il s’est cassé la jambe ал бутун
сындырды; 2. loc casser la (une) croûte шам-шум этүү,
бир аз тамактанып алуу; casser du sucre sur le dos de
qqn бирөөнү аркасынан жамандоо; casser sa pipe өлүү;
casser la tête баш катыруу; il nous casse la tête avec ses
discours ал көп сүйлөп башыбызды катырды; ce travail
me casse la tête бул жумуш мени аябай чарчатты;
casser la tête à катуу иштөө; ne te casse pas la tête;
башыңды оорутпай эле кой; fig la nouvelle m’a cassé
bras et jambes бул кабар менин үмүтүмдү үздү; ne crie
pas, tu me casses les oreilles! кыйкырба, кулагымды
тундурдуң! tu vas te casser les yeux à lire окуп жатып
көзүңдү бузасың; se casser la figure жыгылуу,
кырсыкка учуроо; il s’est cassé la jambe en faisant du
ski ал лыжа тебем деп бутун сындырды; se casser le nez
devant la porte эшигин бир сүзүп келүү; 3. наамынан
ажыратуу; II. vi сынуу, үзүлүү; le verre a cassé en
tombant бокал жерге түшүп сынды; sa montre a cassé
сааты сынып калды.
CASSEROLE nm мискей, кастрюля.
CASSE-TÊTE nm inv 1. кастет (бармактарга кийип
алып, муштумду түймө темир курал); 2. клетканын
ичине сөз таап ойноло турган баш катыргыч; ce
problème est un casse-tête бул баш катырма маселе.
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scandale жаңжалга себепкер болуу; 2. vi аңгемелешүү,
сүйлөшүү; causer avec qqn бирөө менен аңгемелешүү;
causer de littérature, de peinture адабият, сүрөт
жөнүндө сүйлөшүү.
CAUSERIE nf 1. сүйлөшүү; 2. аңгеме, маек.
CAVALCADE nf кавалькада (бирге кетип бара
жаткан атчандар тобу).
CAVALERIE nf кавалерия, атчан аскерлер.
CAVALIER,
IÈRE
I. n 1. атчан, атчан киши;
2. кавалерист (атчан аскер); 3. кавалер; elle n’a pas de
cavalier pour danser бийлегенге анын кавалери жок;
4. ат (шахматта); II. adj эркин, тайманбаган,
калтаарыбас.
CAVE I. nf погреб (азык-түлүк сакталуучу муздак
жер кепе), подвал; cave sombre караңгы подвал; II. adj
түшүнкү, чуңкур, батып кирген; joues caves ичине
кирген жаак.
CAVERE nf үңкүр; caverne de brigands пираттардын
үңкүрү.
CAVIAR nm кара икра (осётр балыгынын уругу).
CAVITÉ nf 1. чуңкур; 2. көңдөй; les cavités nasales
мурун көңдөйлөрү.
CE, CET (devant voyelle ou h muet) adj dém m; cette adj
dém f; ces adj dém pl шилтеме ат атооч: бул; ce livre бул
китеп; cet arbre бул дарак; cet homme бул киши; cette
chose бул нерсе; ces pays бул өлкөлөр; ce matin бүгүн
эртең менен; ce soir бүгүн кечинде.
CE (ÇA, CECI, CELA) pron dém neutre; 1. c’est бул; c’est
facile бул оңой; ce sont de bons gens булар жакшы
адамдар; 2. c’est … qui, c’est … que (күчөтүп айтыш
үчүн); c’est vous qui le dites! муну сиз айтып
жатасызбы! 3. бул; ce me semble бул менимче, окшойт;
pour ce faire муну жасаш үчүн; 4. ce (суроолуу
сүйлөмдө); qu’est-ce que c’est? бул эмне? c’est toi? бул
сенсиңби? je sais ce que c’est qu’un livre китеп эмне
экендигин мен билем; 5. анткени, себеби; s’il est
malade, c’est qu’il a trop travaillé анын ооруп
калгандыгынын себеби, ал көп иштеген; 6. кандай; ce
que c’est beau! бул кандай сонун!
CÉCITÉ nf сокурдук, азиздик, көрдүк; être frappé,
atteint de cécité сокур болуп калуу.
CÉDER I. vt бошотуп берүү; céder sa place өзүнүн
ордун бошотуп берүү; II. vi 1. макул болуу, көнүү,
багынуу; céder à qqn бирөөгө багынуу; 2. калуу, кем
болуу; il ne lui cède en rien ал андан эч жери кем эмес.
CÈDRE nm кедр (ийне жалбырактуу жыгачтардын
бир түрү).
CEITURE nf 1. кур, белбоо, кемер; serrer la ceinture
курду тартып курчануу; 2. loc se serrer, se mettre
ceinture курчануу, байлоо, илиштирүү; 3. ceinture de
judo дзюдо кемери; 4. ceinture de natation, de
sauvetage куткаргыч кур; 5. бел, бел курчоо; entrer
dans l’eau jusqu’à la ceinture белчесинен сууга кирүү;
6. айланма; chemin de fer de ceinture айланма темир
жол.
CELA pron dém neutre бул, ушул, мына бул, мына
ушул; tout cela est faux мунун бардыгы калп; ne pensez

pas à cela бул жөнүндө ойлобоңуз; ne parlez pas de
cela бул жөнүндө сүйлөбөңүз; cela ne fait rien бул эч
нерсе эмес.
CÉLÉBRATIO nf майрамдоо, белгилөө; célébration
d’un anniversaire туулган күнүн белгилөө.
CÉLÈBRE adj атактуу, даңктуу; c’est un écrivain
célèbre бул атактуу жазуучу.
CÉLÉBRER vt майрамдоо, белгилөө; célébrer un
anniversaire, une victoire туулган күнүн, жеңишти
белгилөө.
CÉLÉBRITÉ nf 1. атактуу киши, даңктуу киши; 2. атак,
даңк; la célébrité d’une personne адамдын атак-даңкы;
parvenir à la célébrité атак-даңкка ээ болуу.
CÉLERI
nm сельдерей (огороддогу жашылча
өсүмдүктүн бир түрү).
CÉLESTE adj 1. көк; couleur bleue céleste асман
түстүү, көк; la voûte céleste көмкөрүлүп турган асман;
2. укмуштуу; la demeure céleste бейиш; une beauté
céleste укмуштуу сулуулук.
CÉLIBATAIRE I. adj бойдоктук, бойдок; les habitudes
célibataires бойдоктук адаттар; II. n бойдок киши,
үйлөнбөгөн жигит, күйөөсү жок аял; il est célibataire ал
бойдок; elle est célibataire анын күйөөсү жок.
CELLULE nf 1. bot клетка; cellule animale, cellule
végétale жаныбарлар клеткасы, өсүмдүк клеткасы;
2. камера (түрмөдө); cellule de prisonnier камалган
кишинин камерасы.
CELTIQUE (CELTE) I. adj кельт; II. n 1. кельт; 2. nm
кельт тили.
CELUI (CEUX, CELLE, CELLES) pron dém бул, тигил;
ceux de mon âge se le rappellent ал мен
курактуулардын эсинде бар; celui-ci, celle-ci, ceux-ci,
celles-ci бул, булар; celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là
тигил, тигилер, ошол, ошолор; ceux-ci partent, ceux-là
demeurent булар кетишет, тигилер калышат.
CEDRE nf 1. күл; les cendres d’un foyer очоктун
күлү; cendre de bois, de papier күйгөн жыгачтын,
кагаздын күлү; cendre de charbon incomplètement
brûlée толугу менен күйбөгөн көмүрдүн күлү; 2. сөөк
(өлүк же анын өрттөлгөн денесинин күлү); 3. loc
mettre, réduire en cendres күлгө айландыруу; renaître
de ses cendres кайра тирилүү.
CEDRIER nm күл түшүргүч (тамеки, очок).
CES nm ценз (кандайдыр бир саясий укукту,
көбүнчө шайлоо укугун чектөө шарты).
CESEUR
nm
цензор
(басылып
чыгуучу
чыгармалардын цензура ишин кароочу кызматчы).
CESURE nf цензура (чыгармалардын мазмунуна
мамлекеттик органдар тарабынан байкоо жүргүзүп
туруу).
CET I. adj 1. жүз; cent hommes жүз киши; deux
cents mètres эки жүз метр; cent kilogrammes жүз
килограмм; je lui ai dit cent fois мен ага жүз жолу
айттым; 2. жүзүнчү; page cent жүзүнчү бет; II. nm
1. цент, доллардын жүзүнөн бири; 2. пайыз; cinquante
pour cent (50%) элүү пайыз, жарымы.
CETAIE nf жүздөгөн, жүздүн чамасында, жүзгө
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батперек; lancer des cerfs-volants батперек учуруу.
CERISE nf чие (жемиши); devenir rouge comme une
cerise чиедей кыпкызыл болуп кетүү.
CERISIER nm чие (дарагы); cerisier sauvage жапайы
чие.
CERTAI, AIE I. adj 1. анык, ырас; cela est certain
бул анык; son départ est certain анын кетээри ырас;
c’est possible, mais ce n’est pas certain бул болушу
мүмкүн, бирок анык эмес; 2. ишенүү; être certain de
qqch ишеничте болуу, толук ишенүү; je suis certain
qu’il viendra анын келээрине мен толук ишенем; 3. бир
нече; il y avait là un certain nombre de gens ал жерде
бир нече киши бар болчу; II. pron кээ бир; dans
certains cas кээ бир учурларда; certains disent кээ бир
адамдар айтышат.
CERTAIEMET adv албетте, сөзсүз; cela arrivera
certainement бул сөзсүз болот; certainement qu’il vous
écrira ал сизге сөзсүз жазат.
CERTES adv албетте, сөзсүз; il a certes raison сөзсүз,
аныкы туура.
CERTIFICAT nm 1. сертификат, күбөлүк; 2. диплом;
3. маалым кат; certificat médical медициналык
маалымдама; certificat de résidence жашаган жеринен
маалымдама; certificat de travail иштеген жеринен
маалымдама.
CERTIFIER vt күбөлөндүрүү; certifier une signature
колду күбөлөндүрүү; copie certifiée conforme көчүрмө
туура.
CERTITUDE nf 1. ишенич; 2. аныктык, ишенгендик.
CERVEAU nm 1. мээ; 2. мээ, акыл; il a le cerveau fêlé
анын акылы ордунда эмес.
CERVELLE nf 1. мээ; brûler, faire sauter la cervelle
өзүн башка атуу; 2. акыл; une pauvre cervelle акылы
анчалык терең эмес киши; homme sans cervelle
алаңгазар киши, учкаяк киши.
CÉSARIEE nm аялды операция жолу менен төрөтүү.
CESSATIO
nf
токтотуу,
токтоо,
токтолуу,
токтотулуу; cessation des hostilités касчылыкты,
согушту токтотуу.
CESSE nf токтоо, токтолуу; sans cesse токтоосуз,
тынымсыз.
CESSER 1. vt токтотуу; cesser de lutter күрөшүүнү
токтотуу;
cessez
ces
cris
кыйкырганыңызды
токтотуңуз; il n’a pas cessé de lui écrire ал ага
жазганын токтоткон жок; 2. vi токтоо, басылуу; le vent
a cessé шамал басылды; faire cesser un scandale чырды
токтотуу.
C’EST-À-DIRE loc conj атап айтканда, башкача
айтканда; un livre, c’est-à-dire un ami китеп, башкача
айтканда – досуң.
CHACAL nm чөө, көркоо, шакал (жырткыч айбан).
CHACU, CHACUE pron indéf ар бир; chacun de nous
ар бирибиз; chacun des deux экөө тең; chacun pense
d’abord à soi ар ким адегенде өзүн ойлойт.
1
CHAGRI , IE adj кайгылуу, капалуу; visage chagrin
кайгылуу жүз.
2
CHAGRI nm кайгы, капаь азап; avoir beaucoup de

жакын.
CETAURE nm

кентавр (байыркы гректерде жарымы
адам, жарымы ат сыяктуу жаныбар).
CETAURÉE nf козу уйгак (гүл).
CETEAIRE I. adj жүз жыл; II. n 1. жүзгө чыккан
киши; 2. nm жүз жылдык; célébrer le centenaire de la
fondation de la ville шаардын жүз жылдыгын
майрамдоо, белгилөө.
CETIÈME I. adj жүзүнчү; II. nm жүздөн бир бөлүгү.
CETIME nm сантим (эски акча бирдиги); n’avoir pas
un centime кедей болуу.
CETIMÈTRE nm 1. сантиметр (метрдин жүздөн бир
бөлүгү); 2. өлчөгүч лента.
CETRAL, ALE I. adj борбордук; chauffage central
борбордук жылытуу; II. nm станция; le central
téléphonique телефон станциясы, АТС.
CETRALE nf станция; la centrale nucléaire атомдук
электр станциясы.
CETRALISATIO nf борборлошуу, борборлоштуруу.
CETRALISER vt борборлоштуруу.
CETRE nm борбор, орто; centre d’un cercle
тегеректин борбору; j’habite au centre-ville мен
шаардын ортосунда турам.
CEP nm жүзүмдүн түбү, сабагы.
CÈPE nm ак козу карындын бир түрү.
CEPEDAT conj ошого карабастан, бирок; il a réussi,
cependant, il est mécontent ал дегенине жетишти,
бирок ыраазы болгон жок.
CÉRAMIQUE nf 1. керамика (карапа өндүрүшү);
2. керамика (карападан жасалган буюмдар).
CERCLE nm тегерек; diamètre d’un cercle тегеректин
диаметри; entourer d’un cercle тегеректөө, тегерете
туруу; cercle polaire полярдык тегерек; 3. fig le cercle
de ses occupations анын милдеттери.
CERCLER vt тегеректөө; lunettes cerclées d’or көз
айнектин алтындан жасалган алкагы.
CERCUEIL nm гроб, табыт; cercueil de bois, de plomb
жыгачтан, коргошундан жасалган табыт; descendre un
cercueil dans la tombe табытты мүрзөгө түшүрүү; fig
descendre au cercueil каза болуу, өлүү.
CÉRÉALE nf дан өсүмдүктөр (буудай, арпа, сулу,
таруу ж. б.).
CÉRÉBRAL, ALE adj 1. мээге же акылга тиешелүү;
l’activité cérébrale мээнин иштеши; travail cérébral
акыл иши; 2. n акылчыл, акылга гана сүйөнүп жаткан
киши; c’est un cérébral pur бул абдан акылчыл киши.
CÉRÉMOIE nf 1. салтанат, церемония (жөрөлгө,
ырым-жырым, каада); cérémonie du mariage үйлөнүү
тоюнун салтанаты; 2. церемония, майрам; cérémonie
inaugurale ачылыш аземи; 3. pl церемония; sans
cérémonies шаан-шөөкөтсүз, тартынбастан.
CÉRÉMOIEUSEMET adv салтанаттуу, шаан-шөөкот
менен.
CERF nm бугу; jeune cerf жаш бугу; cerf dix-cors
алты, жети жашар бугу; cerf paumé картаң бугу; traces
du cerf бугунун издери.
CERF-VOLAT nm 1. мүйүздүү коңуз;
2. кагаз
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chagrin аябай азап тартуу.
3
CHAGRI nm чигирим (койдун, эчкинин терисинен
жасалган жумшак булгаарынын бир түрү).
CHAGRIER vt капа кылуу, кайгыртуу, кайгыга
түшүрүү; il ne voulait pas vous chagriner ал сизди капа
кылгысы келген жок.
CHAHUT nm чуу, кыжы-кужу; faire du chahut
чуулдоо.
CHAÎE nf 1. чынжыр; mettre un chien à la chaîne
итти чынжыр менен байлоо; chaîne de bicyclette
велосипеддин чынжыры; chaîne d’or, d’argent алтын,
күмүш чынжырча; 2. тизме, катар; chaîne de montagnes
тоо кыркасы; travail à la chaîne конвейер боюнча
иштөө; 3. кишен; briser ses chaînes кишенин үзүү;
4. теле, радио каналдар.
CHAÎO nm 1. тогоо, төңөлүк; les chaînons
чынжырдын төңөлүктөрү, тогоолору; 2. тоо тизмеги.
CHAIR nf 1. дене, тен; avoir la chair de poule денеси
суукка бүдүрөйгөн; 2. эт; la chair et les os эт жана сөөк;
la chair tendre d’une volaille жумшак тооктун эти; fig
ni chair, ni poisson балык да эмес, эт да эмес; c’est la
chair de sa chair өзү төрөгөн бала; parents selon la
chair өзүнүн ата-энеси; 3. жемиштин эти.
CHAIRE nf кафедра (окутуучу, оратор, докладчы ж.
б. үчүн жасалган бийик орун).
CHAISE nf орундук; s’asseoir sur une chaise
орундукка отуруу; chaise pliante бүктөлмө орундук;
chaise de bois жыгачтан жасалган орундук; dos de
chaise орундуктун жөлөнгүчү.
CHALAD nm баржа (ичине жүк салынып, кемеге
чиркелип жүрүүчү чоң кайык).
CHÂLE nm шалы жоолук; châle de cachemire, de soie
кашемирден, жибектен жасалган жоолук.
CHALEUR nf жылуулук, ысык, ысыктык; la chaleur du
soleil, du feu күндүн, оттун ысыктыгы; la chaleur de
l’eau bouillante кайнаган суунун ысыктыгы; la chaleur
dessèche les plantes ысык өсүмдүктөрдү кууратып
жиберет.
CHALEUREUSEMET adv жан-дили менен, жылуу жүз
менен.
CHALEUREUX, EUSE adj кызуу кандуу, ысык; un
accueil chaleureux ачык жүз менен тосуп алуу; paroles
chaleureuses жылуу сөздөр.
CHALUTIER nm 1. балыкчы; 2. балык уулоочу кеме.
CHAMAILLER (SE) vpr чатакташуу, урушуу.
CHAMAILLERIE nf чатак, чыр, уруш.
CHAMBRE nf 1. уктоого арналган бөлмө; chambre
d’enfants балдар бөлмөсү; 2. палата (мыйзам чыгаруучу
мекеменин аты); 3. chambre à air шина, дөңгөлөктүн
желим алкагы.
CHAMEAU nm төө; cri du chameau төөнүн
кыйкырыгы; poil de chameau төөнүн жүнү.
CHAMOIS nm 1. жейрен; 2. замша (упадай ийленген
тери); 3. ачык сары өң.
CHAMP nm 1. талаа; les travaux des champs талаа
жумуштары; 2. майдан; champ de bataille согуш
майданы; mourir, tomber au champ d’honneur

согушта курман болуу; 3. loc adv sur le champ ошол
замат, заматта, дароо.
CHAMPAGE nm шампан виносу.
CHAMPÊTRE adj айыл, айылдын; vie champêtre
айылдын турмушу.
CHAMPIGO nm козу карын.
CHAMPIO nm 1. чемпион; 2. укмуштуу киши.
CHAMPIOAT nm чемпионат (чемпион наамын алуу
үчүн мелдешүү).
CHACE nf 1. жол болуу, ийгилик, souhaiter bonne
chance ийгилик каалоо; 2. бак, бактылуулук, иш
оңунан чыгуу; il n’a pas eu de chance анын иши
оңолбой койду; 3. шарт, мүмкүндүк; elle a toutes les
chances de réussir ийгиликке жетишүү үчүн анын
бардык шарты бар.
CHACELAT, ATE adj 1. бошоң, бош, араң; marcher
d’un pas chancelant араң басуу; 2. начар; santé
chancelante начар саламаттык.
CHACELER
vi 1. шылкылдоо, былкылдоо; il
chancelle comme un homme ivre ал мас кишидей
шылкылдайт; 2. козголуу.
CHACELIER nm 1. канцлер (кээ бир мамлекеттерде
– эң жогорку мансаптагы чиновник); 2. мөөрдү
сактоочу.
CHACELLERIE nf канцелярия (иш кагаздары
бөлүмү); la chancellerie d’une ambassade элчиликтин
канцеляриясы.
CHACEUX, EUSE adj ак жолдуу, жолу ачык,
бактылуу; une affaire chanceuse ийгиликтүү иш.
CHADAIL nm свитер.
CHADELIER nm шамдал.
CHADELLE nf 1. шам; brûler la chandelle par les
deux bouts өмүрүн оюн-тамаша менен өткөрүү;
2. салаңдап тоңгон муз; 3. le jeu n’en vaut pas la
chandelle ат тери кайтпайт.
CHAGE nm 1. айрыбаш, алмашуу; gagner, perdre au
change акча алмаштырганда пайда табуу, жоготуу;
taux de change акча алмашуу курсу; 2. changeable adj
өзгөрүлө
турган,
өзгөртүүгө
боло
турган;
алмаштырууга боло турган.
CHAGEAT, ATE adj 1. өзгөрмө, өзгөрүлмө; temps
changeant өзгөрүлмө аба ырайы; 2. кулпунуу (кездеме).
CHAGEMET nm 1. өзгөрүү; changement de temps
аба ырайынын өзгөрүшү; changement de sens des mots
сөздөрдүн
маанисинин
өзгөрүшү;
2. алмашуу;
changement d’adresse даректин алмашуусу.
CHAGER I. vt алмаштыруу, айырбаштоо, өзгөртүү,
алмашуу; changer une chose pour une autre бир
буюмду башка буюмга айырбаштоо; changer des
dollars долларды алмаштыруу; changer des draps
шейшептерди алмаштыруу; II. vi өзгөрүү; sa voix a
changé анын үнү өзгөрүп кетиптир; rien n’a changé эч
нерсе өзгөргөн жок; III. se changer vpr кийимди
алмаштырып кийүү; changez-vous! кийимиңизди
алмашып кийиңиз!
CHASO nf ыр; vieilles chansons эски ырлар;
chansons d’amour сүйүү жөнүндөгү ырлар; chanson
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triste кайгылуу ыр; les paroles d’une chanson ырдын
сөздөрү; écrire une chanson ыр жазуу.
CHASOIER nm шансонье, өз ырларын аткаруучу.
CHAT nm 1. ыр; apprendre le chant ырды жаттоо;
chants populaires элдик ырлар; 2. ырдоо; 3. сайроо
(булбул); se lever au chant du coq эрте туруу, таң ата
туруу, эң эрте туруу.
CHATER I. vi 1. ырдоо; il chante très bien ал абдан
жакшы ырдайт; 2. мактап ырдоо; chanter les exploits de
qqn бирөөнүн эрдигин мактап ырдоо; 3. сайроо; le
chant des oiseaux чымчыктардын сайрашы; II. vt
шантаж кылуу (бир нерсеге көндүрүү үчүн, “сырыңды
ачамын” деп опузалоо).
CHATEUR, EUSE n ырчы; ce chanteur chante faux
бул ырчы туура эмес ырдап жатат.
CHATIER nm 1. куруу, курулуш; 2. chantier naval
кеме куруучу завод.
CHATOER vt vi кыңылдап ырдоо.
CHAOS nm хаос, баш аламан; ses affaires sont en
chaos épouvantable анын буюмдары ар жерде чачылып
жатат.
CHAOTIQUE adj баш аламан.
CHAPEAU nm шляпа, калпак; chapeau de plage пляжга
кийе турган шляпа; porter un chapeau шляпа кийип
жүрүү; mettre un chapeau шляпасын кийүү; enlever,
ôter son chapeau шляпасын чечүү.
CHAPELLE nf 1. кичинекей чиркөө; 2. капелла, хор.
CHAPITRE nm китептин бөлүмү; le chapitre premier
биринчи бөлүмү.
CHAQUE adj ind. ар бир; chaque personne ар бир
адам; chaque pays ар бир өлкө; chaque jour күн сайын.
CHAR nm 1. араба; 2. танк.
CHARADE nf шарада (табышмак; сөздү муунга бөлүп,
ал муундун ар биринен өзүнчө маани чыгарган оюн).
CHARBO nm көмүр; petits morceaux de charbon
көмүрдүн майдалары; poussière de charbon көмүрдүн
чаңы.
CHARCUTERIE nf колбаса заводу, колбаса дүкөнү.
CHARGE nf 1. жүк; lourde charge оор жүк; 2. зарядка
(аккумулятор); 3. милдет; prendre en charge милдетин
алуу; 4. шарж (карикатура); 5. салык.
CHARGÉ, ÉE n 1. жүктөлгөн (буюм, иш); je suis très
chargé менин жумушум абдан көп; chargé de famille
үй-бүлөнүн түйшүгүн тарткан; 2. октолгон; fusil chargé
октолгон мылтык; 3. appareil photo chargé заряддалган
фотоаппарат.
CHARGER I. vt 1. жүктөө; 2. октоо; 3. заряддоо; II. vpr
милдетин алуу; je me charge de cette affaire бул иштин
милдетин мен өзүмө алам.
CHARIOT nm жүк араба.
CHARITABLE adj ырайымдуу, боорукер, кайрымдуу.
CHARITÉ
nf
ырайымдуулук,
боорукердик,
кайрымдуулук.
CHARLATA nm алдамчы, көз боёо максаты менен
өзүн билгич деп көрсөтүүчү киши.
CHARMAT,
ATE
adj
сонун,
татынакай,
жакшынакай; votre robe est charmante сиздин

көйнөгүңүз сонун; une jeune fille charmante
жакшынакай кыз.
CHARME nm сыйкырдуу күч, өзүнө тартуучулук; être
sous le charme de qqn бирөөнүн жагымдуу таасирине
берилүү.
CHARMER vt 1. сыйкырдоо; charmer un serpent
жыланды сыйкырдоо; 2. өзүнө сыйкырдагандай тартуу.
CHARPETIER
nm жыгач уста; outillage de
charpentier жыгач устанын аспаптары.
CHARRUE nf соко.
CHASSE nf 1. аң, аңчылык, артынан түшкөндүк; fusil
de chasse аңчылык мылтыгы; chasse à courre ит менен
аңчылык кылуу; 2. avion de chasse кыруучу учак;
3. chasse à l’homme бир кишинин артынан түшүү.
CHASSER vt 1. аңчылык кылуу, уулоо, аң улоо;
2. айдоо, согуу (шамал); 3. кубалап жиберүү.
CHASSEUR nm 1. аңчы, уучу; мергенчи; 2. кыруучу;
chasseur à réaction реактивдүү кыруучу учак.
CHÂSSIS nm рама (терезелер, сүрөттөр үчүн).
CHASTE adj таза, күнөөсүз; amour chaste таза сүйүү.
CHASTETÉ nf тазалык, боорукердик.
CHAT, CHATTE n мышык; chat noir, blanc кара, ак
мышык; chat sauvage жапайы мышык; le chat miaule,
ronronne мышык мыёолойт, мырылдайт; quand le chat
n’est pas là, les souris dansent өрдөк жокто чулдук бий;
il n’y a pas un chat эч ким жок; être, vivre comme chat
et chien ит менен мышыктай жашоо; je donne ma
langue au chat таба алган жокмун (табышмакты).
CHÂTAIGE nf каштан (жемиши).
CHÂTAIGIER nm каштан (дарагы).
CHÂTAI, AIE adj коңур; cheveux châtains foncés
кара коңур чач.
CHÂTEAU nm 1. сепил, сарай; le château de Versailles
Версаль сарайы; les châteaux de la Loire Луаранын
сарайлары; acheter un petit château кичинекей сарай
сатып алуу; 2. loc faire, bâtir des châteaux en Espagne
санаасы менен баюу.
CHÂTIMET nm жаза, азап; châtiment sévère катуу
жаза; châtiment corporel уруп кыйнап жазалоо.
CHATOUILLEMET nm кытыгы, кытыгылоо.
CHAUD, AUDE I. adj 1. жылуу, ысык; eau chaude ысык
суу; repas chaud ысык тамак; servez chaud ысыгында
жегиле; buvez chaud ысыгында ичкиле; à peine chaud
бир аз жылуу; très chaud аябай ысык; tenir les pieds
chauds бутун жылуу кармоо; 2. кызыма, өтө ысык, өтө
берилген; un tempérament chaud кызуу темперамент;
II. nm жылуу, ысык; il fait chaud күн жылуу; à chaud
loc adv тез, изин суутпай, кечиктирбей; opérer à chaud
кечиктирбей операция жасоо; avoir chaud ысып кетүү.
CHAUDEMET adv 1. жылуу; être vêtu chaudement
жылуу кийинүү; 2. кубаныч менен, жылуу; applaudir
chaudement дүркүрөгөн кол чабуулар менен коштоо.
CHAUDIÈRE nf казан; буу казаны.
CHAUDRO nm казан.
CHAUFFAGE
nm 1. жылытуу; chauffage par
l’électricité электр менен жылытуу; 2. жылуу, ысуу.
CHAUFFARD nm өтө катуу айдаган айдоочу.
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nm суу ысыткыч; chauffe-eau
électrique электр суу ысыткыч.
CHAUFFER I. vt ысытуу, жылытуу, кызытуу; chauffer
de l’eau суу ысытуу; chauffer du fer au rouge темирди
отко ысытып кызартуу; II. vi se chauffer ысуу, жылуу,
кызуу; se chauffer au soleil күнгө жылынуу; se chauffer
au charbon үйүн көмүр жагып жылытуу.
CHAUFFEUR nm 1. от жагуучу жумушчу; 2. айдоочу
(автоунаа); un bon, un mauvais chauffeur жакшы,
жаман айдоочу.
CHAUMIÈRE nf жаман там, үй.
CHAUSSÉE nf жол, шоссе.
CHAUSSER I. vt бут кийим кийгизүү; il faut chausser
cet enfant бул баланын бут кийимин кийгизүү керек;
chausser du 40 40-өлчөмдү кийүү; II. se chausser vpr
бут кийимин кийүү.
CHAUSSETTE nf кыска байпак; tricoter des chaussettes
байпак токуу.
CHAUSSO nf жумшак туфли.
CHAUSSURE nf бут кийим; chaussures à talon haut
бийик такалуу туфли; cirer des chaussures бут кийимди
тазалоо.
CHAUVE adj кашка, кашка баш; il est chauve comme
un œuf анын башы жумурткадай (кашка баш)
CHAUVE-SOURIS nf жарганат.
CHAUVI, IE adj улутчул, шовинисттик; journal
chauvin улутчул гезит.
CHAUVIISME nm улутчулдук, шовинизм.
CHAVIRER vi 1. оодарылуу, көңтөрүлүү (кеме); vt
2. оодаруу, көңтөрүү, көмкөрүү.
CHEF nm 1. шеф, башчы; chef d’entreprise мекеменин
башчысы; chef d’orchestre дирижёр; les chefs d’État
мамлекеттин башчылары; 2. жетекчи, жол башчы; loc
adv en chef жетекчи катары.
CHEF-D’ŒUVRE nm шедевр (искусстводо үлгүлүү
чебер чыгарма); c’est son chef-d’œuvre бул анын эң
жакшы чыгармасы.
CHEF-LIEU
nm
административдик
борбор
(департаментте, округдо).
CHEMI I. nm 1. жол; le chemin de fer темир жол;
chemin forestier токойдогу жалгыз аяк жол; chemin
enneigé кар басып калган жол; se mettre en chemin
жөнөө, кетүү; se tromper de chemin, perdre son chemin
жолунан адашуу; quel chemin a-t-il pris? кайсы жол
менен кетти? 2. loc en chemin жолдон; nous l’avons
rencontré en chemin биз ага жолдон жолуктук;
II. métaph fig жол, багыт; chemin de la gloire даңкка
алып баруучу жол; l’affaire est en bon chemin иш
жакшы багытка түштү.
CHEMIEAU nm селсаяк, жакыр, кайырчы
CHEMIÉE nf 1. мор; 2. камин (алды ачык мештин
бир түрү); feu de cheminée мештин оту.
CHEMIER vi 1. жүрүү, басуу; nous cheminâmes
pendant une heure et demie биз бир жарым саат жол
жүрдүк; 2. илгери жылуу.
CHEMIOT nm темир жолчу.
CHEMISE nf 1. көйнөк (эркектердин); chemise de nuit

түндө кийип жатуучу ич көйнөк (аялдар); 2. чехол (бир
нерсенин кабы); loc fig changer de qqch comme de
chemise бир нерсени бат бат алмаштыруу; laisser dans
une affaire jusqu’à sa dernière chemise бир көйнөк
менен калуу, кедейленүү, жакырдануу.
CHEMISETTE
nf 1. блузка (аялдардын жеңил
кездемеден тигилген кофтасы); 2. кыска жеңдүү
эркектердин көйнөгү.
CHEMISIER, IÈRE n 1. көйнөк тигип чыгаруучу;
2. аялдардын жеңил кофтасы.
CHÊAIE nf эмен токою.
CHEAPA nm зөөкүр, ээн баш.
CHÊE nm эмен; fruit du chêne эмен жыгачтын уругу;
feuille de chêne эмен жалбырагы; être fort comme un
chêne эмендей күчтүү болуу.
CHEIL nm 1. иттин кепеси; 2. fig жыйналбаган,
тазаланбаган үй.
CHEILLE nf 1. көпөлөк курту; 2. трактор же танк
сыяктуу оор машинанин дөңгөлөгүнө капталуучу
кырдуу жазы чынжыр.
CHEPTEL nm мал, малдын жалпы саны; le cheptel
ovin, porcin d’une région койдун, чочконун жалпы
саны.
CHÈQUE nm чек; chèque bancaire банк чеги; payer
par chèque чек менен төлөө.
CHÈQUIER nm чек дептерчеси.
CHER, CHÈRE I. adj 1. кымбаттуу; l’ami le plus cher
эң кымбаттуу дос; 2. кымбат; ces vêtements sont chers,
trop chers бул кийимдер кымбат, өтө кымбат; cela est
cher бул кымбат; ce n’est pas cher бул кымбат эмес; la
vie est chère à Paris Парижде жашоо кымбат; II. adv
1. кымбат, кымбатка; vendre cher кымбат сатуу; cela
m’a coûté cher бул мага кымбатка түштү; ce livre vaut
cher бул китеп кымбат турат; 2. fig il me le payera cher
мен ага көрсөтөм, өчүмдү алам.
CHERCHER vt 1. издөө; je vous cherchais мен сизди
издегем; chercher un objet que l’on a perdu жоголгон
нерсесин издөө; chercher un emploi, un appartement
жумуш, батир издөө; chercher la solution d’un
problème маселени чечүү жолун издөө; cherchez et
vous trouverez издегиле, издесеңер табасыңар;
2. chercher à аракет кылуу; 3. бир нерсеге, бирөөгө
баруу; бирөөнү тосуп алуу; aller chercher qqch, qqn
бир нерсени, бирөөнү таап келүү; allez chercher de la
craie барып бор алып келиңиз; aller chercher le
médecin дарыгерди чакырып келгиле; allez le chercher
à l’aéroport аны аэропорттон тосуп келгиле; venez me
chercher ce soir кечинде мага келиңиз.
CHERCHEUR, EUSE n 1. издөөчү; chercheur d’or
алтын издөөчү; 2. adj билүүгө аракет кылган.
CHÈRE nf тамак; faire bonne chère жакшы тамак
даярдоо.
CHÈREMET adv 1. кымбат; acheter chèrement
кымбат сатып алуу; 2. кымбатка; il a payé chèrement
son succès бул жетишкендик ага кымбатка түштү.
CHÉRI, IE I. adj сүйүктүү; mon chéri, ma chérie
менин сүйүктүүм; II. nm эрке; c’est le chéri de ses
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6, 7, 8, 9, 0) араб цифралары; les chiffres romains (I, V,
X, L, C, D, M) рим цифралары; 2. сан; le chiffre des
dépenses жумшалган акчанын саны; 3. шифр
(жашыруун жазышууда колдонулуучу белгилер).
CHIFFRER vt 1. эсептөө, саноо; 2. шифрдоо, шифр
менен жазуу.
CHIGO nm шиньон (улама чач); loc se crêper le
chignon чачташуу.
CHIMÈRE nf 1. химера (оозунан от чыгып турган,
арстан ооздуу, жылан куйруктуу ажыдаар); 2. куру
кыял; de vaines chimères иш жүзүнө ашпай турган
курулай кыял.
CHIMIE nf химия.
CHIMIQUE adj химиялык.
CHIMISTE nm химик.
CHIMPAZÉ nm шимпанзе (маймылдын бир түрү).
CHIOIS, OISE I. adj кытай; II. n 1. кытайлык;
Кытайдын жашоочусу; 2. nm кытай тили.
CHIRURGICAL, ALE adj хирургиялык.
CHIRURGIE nf хирургия.
CHIRURGIE nm хирург.
CHOC nm 1. урунуу, кагышуу, согулуу, сокку; choc
brusque, violent катуу сокку; 2. кагылышуу; le choc des
intérêts таламдардын кагылышуусу; 3. үрөйүн учуруу;
cela m’a fait un choc бул менин үрөйүмдү учурду;
4. prix choc абдан арзан баа.
CHOCOLAT I. nm 1. какао; 2. шоколад; II. adj шоколад
түстүү.
CHŒUR nm хор (ырдоочулар тобу).
CHOISIR vt тандоо, тандап алуу; choisir une carrière
кесип тандоо.
CHOISI, IE adj тандалган; œuvres choisies тандалган
чыгармалар.
CHOIX nm 1. тандоо; vous avez le choix тандап
алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар; 2. түрдүү-түрдүү; un
très grand choix d’articles көп түрдүү товарлар бар.
CHOLÉRA nm холера (кустурган, ич өткөргөн өтө
жугуштуу таралма оору).
CHÔMAGE nm 1. жумушсуздук; être au chômage
жумушсуз жүрүү; 2. өндүрүштүн токтошу; chômage
d’une usine заводдун токтоп калышы.
CHÔMER vi 1. жумушсуз болуу; 2. ишти токтотуу;
3. loc ne pas chômer талыкбастан иштөө; il n’a pas
chômé aujourd’hui ал бүгүн аябай көп иштеди.
CHÔMEUR, EUSE n жумушсуз адам.
CHOQUAT, ATE adj үрөйүн учурган, укмуштай.
CHOQUER vt 1. түртүп жиберүү, түртүү, кагыштыруу;
2. жаман угулуу; choquer l’oreille de qqn кулакка
жаман угулуу.
CHORALE nf хор.
CHORÉGRAPHE nm хореограф.
CHORÉGRAPHIE nf хореография (балет искусствосу).
CHORÉGRAPHIQUE adj хореографиялык.
CHOSE I. nf 1. нерсе, буюм; c’est une chose bien
agréable que de rencontrer un ami досуна жолугуу бул
абдан жакшы нерсе; 2. окуя, факт; c’est chose faite бул
болгон окуя; loc autre chose башка нерсе; c’est autre

parents ата-энесинин эркеси.
CHÉRIR vt эркелетүү, алпештөө, эзилип жакшы
көрүү.
CHÉTIF, IVE adj 1. илмигий, чүрүшкөн; 2. аянычтуу,
киши аярдык, оорулуу.
CHEVAL nm 1. ат, жылкы; monter sur un cheval атка
минүү; descendre de cheval аттан түшүү; cheval de selle
минилүүчү ат; cheval pur-sang таза кандуу, асыл тукум
ат; cheval de cours күлүк ат; cheval de labour жүк
ташуучу ат; cheval arabe, kirghiz, mongol араб,
кыргыз, монгол аты; allures du cheval аттын
жүрүшүнүн түрлөрү; cri du cheval кишенөө; viande de
cheval жылкынын эти; 2. loc adv à cheval атчан; 3. атка
окшоштуруп жасалган нерсе; cheval de bois жыгачтан
жасалган оюнчук ат; cheval de Troie Троя аты; 4. аттын
күчү; une automobile de 45 chevaux 45 аттын күчү бар
автоунаа.
CHEVALIER nm рыцарь; chevalier de Malte Мальта
орденинин рыцары.
CHEVELU, UE adj 1. чачтуу, түктүү; 2. саксайган,
уйпаланган (чач); un vieillard chevelu чачы саксайган
чал.
CHEVELURE nf теңселген чач.
CHEVET nm баш жак; rester au chevet de qqn
бирөөнүн баш жагында туруу.
CHEVEU nm чач; cheveux noirs, blonds, gris кара,
сары, ак чач; cheveux longs, courts узун, кыска чач;
couper les cheveux чачын кыркуу; loc sortir en cheveux
жылаңбаш чыгуу; se prendre aux cheveux чачташуу;
s’arracher par les cheveux чачташуу, урушуу,
чатакташуу.
CHÈVRE nf эчки; le lait de chèvre эчкинин сүтү;
barbe, barbiche de chèvre эчкинин сакалы.
CHEVREAU nm 1. улак, чебич; 2. шевро (эчки, улак
терисинен жасалган жумшак булгаары); gants de
chevreau улактын терисинен жасалган мээлей.
CHEZ prép үйүндө, жеринде; il resta chez nous ал
биздин үйдө калды; je serai chez moi мен үйдө болом;
chez les Anglais англичандардын жеринде.
CHIC nm 1. азем, сонун; elle est chic анын көрүнүшү
сонун; 2. c’est un chic type бул сонун киши; 3. intj
укмуштуу.
CHIE, CHIEE nm et nf 1. ит; chien d’arrêt машке
ит; chien de garde күзөтчү ит; chien de berger кароолчу
ит; chien policier полициялык ит; 2. loc chien de temps,
temps de chien аба ырайы эң жаман; entre chien et loup
күүгүмдө, иңирде; être couché en chien de fusil
түпкүчтөй ийилип жатуу; prov mieux vaut un chien
vivant qu’un lion mort өлгөн арстандан тирүү ит
артык.
CHIFFO nm чүпүрөк, майлык, лата; vieux chiffons
эски-уску чүпүрөк.
CHIFFOÉ, ÉE adj 1. бырышкан, уйпаланган;
2. figure, mine chiffonnée чарчаган, арыган түр.
CHIFFOER
vt
1. бырыштыруу,
уйпалоо;
2. иренжитүү, капа кылуу.
CHIFFRE nm 1. цифра; les chiffres arabes (1, 2, 3, 4, 5,
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CIERGE nm мом шам.
CIGALE nf чекирткенин бир түрү.
CIGARE nm сигара (тартуу үчүн

chose, tout autre chose бул таптакыр башка нерсе; la
même chose так эле ошол нерсе; quelque chose бир
нерсе; il lui est arrivé quelque chose ага бир нерсе
болду; II. adj être tout chose өзүн оңтойсуз сезүү.
CHOU nm 1. капуста; feuilles de chou сапаты начар,
бульвар гезити; 2. mon chou, mon petit chou жаным.
CHOUCAS nm таан (куш).
CHOUCROUTE nf ачыткан капуста.
CHOUETTE 1. nf үкү; le nid de la chouette үкүнүн
уясы; 2. adj сонун, жакшынакай; une femme chouette
жакшынакай, сүйкүмдүү аял; c’est chouette! бул эң
жакшы, бул эң сонун!
CHOU-FLEUR nm гүлдүү капуста.
CHRÉTIE,
IEE
I. adj христиандык; II. nm
христиан.
CHRISTIAISER vt христиан динине өткөрүү.
CHRISTIAISME nm христиан дини.
CHROIQUE adj өнөкөт болгон, созулма; les maladies
chroniques өнөкөт оорулар.
CHROIQUEUR nm 1. летописец (жылдагы окуяларды
тартиби менен жазуучу); 2. хроникёр (гезит
хроникасы үчүн материалдар жыйноочу киши).
CHROOLOGIE nf хронология (тарыхый окуялардын
белгиленген даталары).
CHROOLOGIQUE adj хронологиялык.
CHRYSATHÈME nm хризантема (сеңселген гүлдүү
кооз чөп өсүмдүк).
CHUCHOTEMET nm шыбыр, шыбыш.
CHUCHOTER vt 1. шыбырап сүйлөө, шыбыроо: 2. vi
шыбырашуу, шыбырашып сүйлөшүү.
CHUITAT, ATE adj шуулдама (тыбыш).
CHUT! intj тынч! унчукпагыла!
CHUTE nf 1. кулап түшүү, кулоо, жыгылуу; une chute
de cheval аттан жыгылуу; 2. түшүү, жааш; chute de
pluie, de neige жамгырдын, кардын жаашы; chute d’eau
шаркыратма, шаркырама; les chutes du iagara
Ниагара шаркырамалары; 3. түшүү; chute des cheveux;
chute des feuilles чачтын түшүшү, жалбырактардын
күбүлүп түшүшү; 4. кулоо; chute d’un régime
режимдин кулашы.
CI adv 1. бул жерде; 2. loc adv ci-dessus үстүндө; cidessous астында; ci-contre каршы жакта; de-ci, de là
тигил жакта, бул жакта; par-ci, par-là ар кайсы жерде;
3. ci-gît бул жерде сөөгү жатат; 4. pron dém comme ci
comme ça орточо; ci-après төмөндө, төмөн жакта.
CIBLE nf бута; tirer à la cible бутага атуу; servir de
cible aux railleries шылдыңга калуу.
CICATRICE nf тырык, тыртык; cicatrice de brûlure
күйгөн жердин орду, күйгөн жерден калган тырык.
CIDRE nm сидр (алмадан жасалган вино).
CIEL nm 1. асман; la voûte du ciel асман мейкиндиги;
les étoiles brillent dans le ciel жылдыздар асманда
жылтылдайт; loc; à ciel ouvert ачык асман алдында,
ачык абада, талаада, тышта; 2. fig être au septième ciel
төбөсү көккө жетүү (кубанычтан); 3. бейиш; il est au
ciel ал бейиште; 4. кудай, теңри; prier le ciel кудайдан
тилөө; 5. intj ciel! кудайдын кудурети!

түрүлгөн тамеки
жалбырагы); fumer un gros cigare чоң сигара тартуу;
cigares de La Havane Гаванадан келген сигаралар.
CIGARETTE nf тамеки, чылым; fumeur de cigarettes
тамекичи.
CIGOGE nf илегилек, кара куназ.
CIL nm кирпик; avoir de longs cils кирпиги узун
болуу.
CILLER vt көз кысуу, көз ирмөө.
CIME nf чоку; la cime d’une montagne тоонун чокусу;
la cime d’un arbre дарактын башы.
CIMET nm цемент.
CIMETER vt 1. цементтөө, цемент менен бекитүү;
2. бекемдөө, чыңдоо; cimenter la paix тынчтыкты
бекемдөө.
CIMETIÈRE nm көрүстөн, мазар; le gardien d’un
cimetière көрүстөн күзөтчүсү.
CIÉASTE nm кино кызматкери.
CIÉ-CLUB nm киноклуб.
CIÉMA nm 1. кино; cinéma sonore, parlant үндүү
кино; salle de cinéma кинозал; 2. кинотеатр.
CIÉMASCOPE nm кең экрандуу кино.
CIÉMATHÈQUE
nf
фильмотека
(атайын
сакталгычта белгилүү иретте жайлаштырылган
киноленталардын жыйындысы).
CIÉMATOGRAPHE nm кинематограф.
CIÉMATOGRAPHIQUE adj кинематографиялык.
CIÉRAMA nm кинопанорама.
CIÉROMA nm кинороман.
CIQ I. adj numér беш; les cinq doigts de la main
колдун беш манжасы; tous les cinq бешөө тең; II. nm
1. баа; avoir un cinq en chimie химиядан беш алуу;
2. айдын бешинчи күнү; il part le 5 ал бешинде кетет.
CIQUATE adj numér элүү; cinquante pages элүү бет;
la page cinquante элүүнчү бет.
CIQUATAIE nf элүүдөй, элүү чакты, элүүгө чукул,
элүүнүн чамасында; approcher de la cinquantaine
элүүгө жакындап калуу.
CIQUATEAIRE nm элүү жылдык, элүү жыл.
CIQUATIÈME adj et n элүүнчү; le cinquantième
anniversaire элүү жылдык.
CITRE nm кийим илгич.
CIRAGE nm 1. момдоо; cirage des parquets паркетти
мом менен сүрүү; 2. өтүк май; noir comme du cirage
өтүк майдай кара; 3. бут кийим тазалоо; brosse à cirage
өтүк майлай турган щётка.
CIRCOFLEXE adj accent circonflexe үндүүнүн
үстүндөгү белги: î, ô, ê.
CIRCOSCRIPTIO
nf
1. чектөө,
чектелүү;
департамент, округ; 2. géom тегерете сызуу.
CIRCOSTACE
nf
кырдаал,
жагдай-шарттар;
circonstances atténuantes күнөөнү жеңилдетүүчү
шарттар;
complément
de
circonstance
gram
бышыктооч; il faut profiter de la circonstance бул шарт
менен пайдаланып алыш керек.
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CIRCOSTACIEL, ELLE adj шарттарга байланыштуу;
subordonnée circonstancielle бышыктооч багыныңкы
сүйлөм; complément circonstanciel de lieu орун
бышыктооч.
CIRCUIT nm 1. тегерек, айлана; le parc a quatre
kilomètres de circuit парктын айланасы 4 км; 2. айлана
жол; 3. жүгүртүлүш; circuit commercial соода
жүгүртүлүшү.
CIRCULAIRE I. adj 1. тегерек, тоголок; surface
circulaire үстү тоголок; 2. айлана, айланма; mouvement
circulaire айланып жүрүүчү кыймыл; II. nf циркуляр
(бир нече мекеме же кишиге жиберилген буйрук).
CIRCULATIO nf 1. айлануу, жүгүрүү; circulation de
l’argent акчанын жүгүртүлүшү, айланышы; 2. жүрүү;
circulation urbaine шаардагы транспорттун жүрүшү;
3. айлануу; circulation du sang кандын айланышы.
CIRCULER vi 1. айлануу, айланып жүрүү, барып
келүү; les passants circulent жүрүүчүлөр ары-бери
басып жүрүшөт; 2. айлануу; le sang circule dans le
corps денеде кан айланып жүрөт; 3. жүрүү, айлануу,
колдон колго өтүү.
CIRE nf мом; cire à cacheter сургуч; cire à parquets
паркет сүрүүчү мом, мастика.
CIRÉ, ÉE I. adj мом менен сүрүлгөн, сургучталган;
toile cirée клеёнка; II. nm суу өткүс, суу өткөрбөй
турган плащ.
CIRER vt 1. мом менен сүрүү; cirer un meuble
мебелди сүрүү; 2. тазалоо; cirer les souliers, cirer les
bottes à qqn бирөөнүн бут кийимин, өтүгүн тазалоо.
CIRQUE nm 1. цирк; mener des enfants au cirque
балдарды циркке алып баруу; 2. allons, silence! qu’estce que c’est que ce cirque? тынчтангыла! бул эмне
деген маскарапозчулук?
CIRRHOSE nf цирроз (боор оорусу).
CISEAU nm 1. кескич, тешкич, стамеска; 2. pl кайчы.
CISELER vt согуу, согуп чыгаруу, жонуу; ciseler de la
vaisselle d’argent күмүш идишке сүрөт жасоо.
CITADELLE nf 1. цитадель (шаар ичиндеги чеп, сепил);
2. таяныч, коргон.
CITADI I. adj шаардык; II. n шаардын тургуну.
CITATIO nf 1. цитата (бир чыгармадан өзгөртпөй
алынган үзүндү); 2. сотко чакыруу кагазы.
CITÉ nf шаар, шаарча; une cité commerçante соода
шаарчасы; l’île de la Cité Париждин эң эски бөлүгү;
cité universitaire студенттердин шаарчасы.
CITER vt 1. цитата келтирүү; citer un auteur автордон
цитата алуу; 2. далилдеп көрсөтүү; citer un exemple à
l’appui d’un fait бир нерсени далилдеш үчүн мисал
келтирүү; 3. эстөө, көрсөтүү; citer quelqu’un en
exemple бирөөнү үлгү кылып көрсөтүү; 4. эскертүү,
чакыруу (сотко); citer un témoin күбөнү чакыруу.
CITOYE, EE n 1. атуул; accomplir ses devoirs de
citoyen атуулдук милдетин аткаруу; 2. адам, киши; un
drôle de citoyen бир түрдүү киши, кызыктай киши.
CITOYEETÉ nf атуулдук.
CITRO I. nm 1. лимон; presser un citron лимонду
сыгуу; 2. fam баш; II. adj лимон түстүү; étoffe citron

сары кездеме.
CITROIER nm
CIVIL, ILE I.

лимон дарагы.
adj 1. граждандык; guerre civile
граждандык согуш; code civil граждандык кодекс;
2. граждандык; les autorités civiles граждандык бийлик;
3. сылык, сыпайы, кичи пейил: il a été civil à mon égard
ал мага сылык мамиле жасады; II. nm 1. адам; les
militaires et les civils аскерлер жана жөнөкөй атуулдар;
2. жөнөкөй (граждандык) кийим; s’habiller en civil
жөнөкөй (граждандык) кийим кийүү.
CIVILISATIO nf маданият, цивилизация (кандайдыр
бир коомдук-экономикалык формациянын убагындагы
жетишкен коомдук өнүгүштүн жана материалдык
маданияттын өрчүш деңгээли).
CIVILISÉ, ÉE I. adj маданияттуу; II. nm маданияттуу
киши.
CIVILISER
vt
агартуу,
билим
таратуу,
маданиятташтыруу.
CLAIR, CLAIRE I. adj 1. жарык; chambre claire жарык
бөлмө; temps clair ачык күн; 2. ачык сары; les blés sont
clairs буудай саргайды; 3. таза, тунук, анык; son clair
ачык, таза үн; l’eau claire тунук суу; des idées claires
ачык, түшүнүктүү ойлор; II. adv 1. даана, ачык; parler
clair ачык сүйлөө; voir clair даана көрүү; 2. сейрек,
суюк; semer clair суюк тигүү; III. nm жарык; clair de
lune айдын нуру; mettre au clair аныктап айтып берүү,
тактап түшүндүрүү.
CLAIRE nf устрица (жешке жарай турган деңиз
моллюскасынын бир түрү).
CLAIREMET adv 1. ачык, даана; 2. түшүнүктүү
түрдө, жакшы; expliquer clairement une histoire
окуяны жакшы түшүндүрүп берүү.
CLAIRIÈRE nf аянт, токойдогу ачык жер.
CLAIRO nm горн (жез кернейдин бир түрү), труба.
CLAIRSEMÉ, ÉE adj сейрек, суюк; des arbres
clairsemés суюк тигилген жыгачтар; une tête aux
cheveux clairsemés сейрек чачтуу баш.
CLAIRVOYACE
nf көрөөгөчтүк, кыраакылык;
мурдатан билүү, көзү ачыктык.
CLAIRVOYAT, ATE adj 1. көрөөгөч, байкагыч;
2. мурдатан, алдын ала билүүчү.
CLAMER vt зардануу, кыйкыруу; clamer son
indignation кыжырдануу, ачуулануу.
CLAMEUR nm өкүрүк, бакырык.
CLA nm уруу, тукум, эл.
CLADESTI, IE adj жашыруун; réunion clandestine
жашыруун чогулуш.
CLADESTIEMET adv жашыруун, билдирбей;
déménager clandestinement билдирбей көчүп кетүү.
CLADESTIITÉ nf жашыруун иш.
CLAPET nm 1. клапан; 2. fam ооз, жак; ferme ton
clapet! tais-toi! жагыңды бас!
CLAQUER I. vi такылдатуу; faire claquer sa langue
тилин такылдатуу; II. vt шарт эттирүү, тарс этүү; faire
claquer la porte эшикти тарс жабуу.
CLARIETTE nf кларнет (жыгачтан жасалган сурнай
өңдүү музыкалык аспап).
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CLARTÉ nf 1. жарык, нур; clarté du soleil күндүн
жарыгы; 2. ачыктык, тактык; clarté du style стилдин
тактыгы; avec clarté так, ачык, даана.
CLASSE nf 1. тап; classe laborieuse эмгекчилер табы;
la lutte des classes таптык күрөш; 2. classe des
mammifères сүт эмүүчүлөр табы; 3. класс; les classes
terminales бүтүрүүчү класстар; aller en classe окуу,
мектепке баруу; 4. сабак; classe d’histoire тарых
сабагы.
CLASSEMET nm классификациялоо (айырмалоочу
белгилерине карап түркүмдөргө бөлүү).
CLASSER vt классификациялоо; classer les plantes
өсүмдүктөрдү классификациялоо.
CLASSIFICATIO nf классификациялоо.
CLASSIQUE I. adj классикалык; un écrivain classique
классик жазуучу; II. nm 1. классик (жазуучу, сүрөтчү,
музыкант);
2. классика;
jouer
du
classique
классикалык музыка ойноо.
CLÉ (CLEF) nf 1. ачкыч; clé d’une porte эшиктин
ачкычы; trousseau de clés ачкычтардын тизмеги;
2. эркиндик; prendre la clé des champs качып кетүү;
3. жол, ык; clé du succès ийгиликке жетүүнүн жолу,
ачкычы.
CLÉMECE
nf
ырайымдуулук,
боорукердик,
кайрымдуулук.
CLÉMET, ETE adj 1. ырайымдуу, кайрымдуу,
мээримдүү; 2. жылуу, жумшак; hiver clément жылуу
кыш.
CLERC nm клерк, катчы; билимдүү киши; pas besoin
d’être grand clerc pour savoir cela муну билиш үчүн
чоң окумуштуу болуштун кереги жок.
CLERGÉ nm дин кызматчылары.
CLIET, ETE n 1. кардар; 2. оорулуу, сыркоо.
CLIETÈLE nf клиенттер; avoir une grosse clientèle
клиенттери көп болуу.
CLIGER vt 1. көз кысуу; cligner de l’œil көзүн кысып
коюу; 2. көзүн ирмөө.
CLIGOTAT,
ATE
I. adj
1. көз
кыскан;
2. жылтылдаган; II. nm бурулуш белги (унаада).
CLIGOTER vi 1. көзүн ачып жумуу; 2. жылтылдоо.
CLIMAT nm 1. климат (кандайдыр бир жердин
абасынын шарттары); climat équatorial, tropical
экваториалдык, тропикалык климат; climat agréable
жагымдуу климат; climat sec, humide, pluvieux кургак,
нымдуу, жамгырдуу климат; 2. атмосфера, айланадагы
шарт, чөйрө; dans un climat d’hostilité каршылашкан
чөйрөдө.
CLIMATIQUE adj климаттык; une station climatique
климаты жакшы курорт.
CLI D’ŒIL nm 1. көз кысуу; 2. loc en un clin d’œil көз
ачып жумганча; il disparut en un clin d’œil көз ачып
жумганча ал жок болуп кетти, жоголуп кетти.
CLIIQUE nf клиника (дарылоо жайы).
CLIQUE nf клика (жаман ой менен бириккен
адамдардын тобу).
CLIQUETIS nm 1. шыңгыроо, шылдыроо, кыңгыроо;
cliquetis de verres стакандардын шыңгырашы;

2. курулай; cliquetis de mots курулай сөз.
CLOCHARD, ARDE n жакыр, үй-жайы жок киши,
селсаяк.
CLOCHE nf
1. коңгуроо; les cloches sonnent
коңгуроолор даңылдап жатат; sonner les cloches
коңгуроо кагуу; 2. adj клёш; une jupe cloche тегерек
кең этектүү юбка; 3. fam баш.
CLOCHER nm чиркөөнүн башындагы коңгуроолор
илинген орун, мунара; l’horloge du clocher мунара
сааты.
CLOISO nm тосмо, көшөгө; écouter derrière la
cloison тосмонун артынан угуп аңдуу.
CLOISOER vt тосуу, бөлүү.
CLOISOÉ, ÉE adj тосулган, бөлүнгөн.
CLOS, CLOSE adj 1. жабык, бек; trouver porte close үй
жабык болуу, бек болуу; les yeux clos аныгын
билбестен; fig à la nuit close жарым түндө; maison close
сойкукана, жалапкана.
CLÔTURE nf 1. тосмо; 2. жабуу, аяктоо, бүтүш; la
clôture d’un magasin дүкөндүн жабылышы.
CLOU nm мык; planter des clous мык кагуу.
CLOUER vt 1. мык кагуу; 2. кадоо; il le cloua au sol
d’un coup d’épée ал кылычы менен бир уруп, аны
жерге кадап салды; être cloué au lit жатып калуу.
CLOW nm клоун, маскарапоз, кудул.
CLUB nm клуб, топ, уюм; les membres du club
клубдун мүчөлөрү.
COALISER vt коалицияга бириктирүү; se coaliser
биригүү, баш кошуу.
COALITIO nf 1. коалиция, бирикме; coalition
politique саясий бирикме; 2. бирдик, бирдейлик;
coalition d’intérêts таламдардын бирдейлиги.
COAUTEUR nm авторлош.
COBRA nm кобра (уулуу жылан).
COCAÏE nf кокаин (бангизат).
COCARDE
nf кокарда (фуражканын чекесине
тагылуучу калай значок).
COCHER nm араба айдоочу.
COCHER vt белгилөө, белгилеп коюу; cocher un nom
sur une liste тизмедеги бир атты белгилеп коюу.
COCHÈRE adj porte cochère дарбаза.
COCHO nm чочко; engraisser, élever des cochons
чочко семиртүү, багуу.
COCHOERIE nf 1. иттик, жамандык; faire une
cochonnerie à qqn бирөөгө жамандык кылуу; c’est de la
cochonnerie бул иттик; 2. эски-уску, жаман-жуман
нерселер; il ne vend que des cochonneries ал эски,
жаман-жуман буюмдарды гана сатат.
COCKTAIL nm коктейль, алкоголдуу ичкилик; cocktail
au cognac коньяк кошулган коктейль.
COCOTIER nm кокос пальмасы.
COCOTTE nf чоюн казан.
CODE nm 1. кодекс (мыйзамдардын жыйнагы); code
civil, pénal граждандык, кылмыш кодекси; 2. эрежелер
жыйнагы; code de la route көчөдө жүрүү эрежелери.
CODIFIER vt кодификациялоо, системага келтирүү.
COEFFICIET nm коэффициент.
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COERCITIO nf аргасыз кылуу, кыстоо.
CŒUR nm 1. жүрөк; maladies de

айланма шаты.
COLIQUE nf сайгылашуу, жел туруп калуу; colique
néphrétique бөйрөктүн сайгылашканы; donner la
colique à qqn бирөөнү жадатуу, тажатуу.
COLIS nm таңгак, таңылчак, посылка; envoyer un colis
посылка салып жиберүү.
COLITE nf колит (жоон ичегинин сезгениши).
COLLABORATEUR, TRICE n кесиптеш, кызматташ.
COLLABORATIO nf кесиптеш болуу.
COLLABORER vi чогуу, бирге иштөө; collaborer à une
revue журналда бирге кызмат кылуу; collaborer avec
qqn бирөө менен чогуу иштөө.
COLLAT, ATE adj 1. жабышма, жабышкак; papier
collant жабышкак кагаз; 2. fig жадатма, жабышма; il y
en a qui sont collants жадатма кишилер болот;
3. кыналган; des vêtements collants денеге кыналып
турган кийим; 4. трико, колготки.
COLLE nf желим, клей; colle de poisson балык
желими.
COLLECTIF, IVE I. adj коллективдүү, биргелешкен;
entreprise collective биргелешкен ишкана; II. nm
коллектив.
COLLECTIO nf жыйнак; une belle collection de livres
китептердин сонун жыйнагы.
COLLECTIOER vt коллекция жыйноо.
COLLECTIOEUR, EUSE n жыйноочу адам.
COLLECTIVEMET adv чогулуп, биргелешип.
COLLECTIVISATIO
nf
коллективизация,
коллективдештирүү.
COLLECTIVISER vt коллективдештирүү.
COLLECTIVITÉ nf 1. топ, коом, уюм; les collectivités
professionnelles кесиптештик топтор; 2. бирдик.
COLLÈGE
nm 1. колледж; collège technique
техникалык
колледж;
2. коллегия
(кеңешип
жетекчилик кылуучу кишилер тобу); le collège des
cardinaux кардиналдар тобу; le collège électoral
шайлоочулар.
COLLÉGIAL, ALE adj коллегиялык.
COLLEGIE, IEE n колледж окуучусу.
COLLÈGUE n кесиптеш; c’est ma collègue бул менин
кесиптешим.
COLLER I. vt 1. желимдөө, жабыштыруу; coller un
timbre sur une enveloppe конвертке марка
жабыштыруу;
2. кулатуу;
coller
un
candidat
кандидатты өткөрбөө; II. vi 1. жабышуу; ce papier colle
бул кагаз жабышат; 2. кыналып туруу; 3. берилүү; se
coller à la besogne ишке берилип кетүү.
COLLET nm 1. жака; collet monté тик жака; 2. prendre
au collet жакадан алуу.
COLLIER nm 1. шуру, мончок; collier très long өтө
узун шуру; 2. каргы; collier de chien ит каргысы;
2. каамыт.
COLLIE nf адыр, дөбө, дөң; le sommet, le pied d’une
colline дөбөнүн чокусу, этеги.
COLLISIO
nf
коллизия
(карама-каршы
кырдаалдардын же таламдардын кагылышуусу);
entrer en collision каршы келүү, каршы келип калуу.

cœur жүрөк
оорулары; 2. көкүрөк, боор; serrer sur (contre) son
cœur бирөөнү бооруна кысуу, басуу; 3. өзөк, орто; le
cœur d’un fruit жемиштин өзөгү; au cœur de la forêt
токойдун ортосунда; en plein cœur de l’hiver кыштын
ортосунда; 4. ак көңүлдүк, асылзаттык, жакшы; il a du
(bon) cœur ал жакшы киши; il n’a pas de cœur ал таш
боор; fam il a le cœur sur la main ал ачык киши;
5. жүрөктүүлүк, кайрат; le cœur lui manqua анын
кайраты жетишпеди; par cœur жатка.
COEXISTECE nf бирге жашоочулук; coexistence
pacifique биргелешип тынчтыкта жашоо.
COEXISTER vi бирге жашоо.
COFFRE nm 1. сандык; coffre à bois жыгачтан
жасалган сандык; 2. казына; les coffres de l’État
мамлекеттин казынасы, мүлкү; 3. унаанын багажниги.
COFFRE-FORT nm отко күйбөс шкаф, сейф.
COGAC nm коньяк.
COHABITATIO nf биргелешип жашоо.
COHABITER vi бирге жашоо.
COHÉRECE nf байланыштуулук
COHÉRET, E adj байланыштуу, логикалык, ырааттуу.
COIFFE nf баш кийим (аялдардын).
COIFFER I. vt 1. кийүү (башына); 2. жабуу (үстүн);
3. чачты тароо; II. se coiffer vpr тарануу.
COIFFEUR, EUSE n 1. чачтарач; 2. бүктөмө күзгү,
кичинекей үстөл.
COIFFURE nf 1. баш кийим; 2. чач жасалгасы; 3. чач
алуучу жай; salon de coiffure чачтарач салону.
COI nm 1. бурч, бурулуш; le coin de la rue көчөнүн
бурулушу; le coin d’un mouchoir бет аарчынын бир
жагы; regard en coin жактырбаган, кыңыр көз караш;
regarder du coin de l’œil жашырынып кароо; 2. жер; il
a voyagé aux quatre coins de la terre ал бүт дүйнө
жүзүн кыдырып чыкты.
COÏCIDECE nf дал келүү, дал келгендик, туура
келгендик.
COÏCIDER vi 1. дал келүү, туура келүү; 2. бап келүү,
бирдей чыгуу; les deux témoignages coïncident эки дал
келген, бирдей чыккан күбөнүн көрсөтүүлөрү.
COKE nm кокс.
COL nm 1. жака; col de chemise көйнөктүн жакасы;
2. fig сыранын көбүгү; faux col d’un verre de bière
стакандагы сыранын көбүгү; 3. col de bouteille
бөтөлкөнүн моюну; 4. ашуу; 5. тар өткөөл, капчыгай;
les cols des Alpes Альпанын капчыгайлары.
COLÈRE nf 1. ачуу, каар; accès (crise, mouvement) de
colère ачуусу келүү; être, se mettre en colère
ачуулануу, каардануу; 2. la mer est en colère деңиз
толкуп жатат; 3. adj ачууланган, каарданган;
толкунданган.
COLÉREUX, EUSE adj кыжырдангыч, жыны келгич,
туталангыч.
COLIBRI nm колибри (тропикалык өлкөдө жашоочу
эң кичинекей ала чымчык).
COLIMAÇO nm үлүл; loc adv escalier en colimaçon
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nm кошуна, бирөө менен бир батирге

COMBIAISO nf 1. айкалыштыруу, бирге кошуу;
combinaison de couleurs боёктордун айкалышы;
2. кошунду; combinaison chimique химиялык кошунду;
3. комбинация (аялдын ич көйнөгү); 4. комбинезон
(курткасы менен шымы бириктирилип тигилген
кийим).
COMBIAT nm завод, комбинат.
COMBIÉ, ÉE I. adj 1. макулдашылган, келишилген,
ынтымактуу; action combinée ынтымактуу аракет;
2. бириккен, курама; radio-cassette магнитола; II. nm
1. кошунду; 2. телефон трубкасы.
COMBIER
I. vt комбинациялоо, аралаштыруу,
айкалаштыруу, кошуу; II. se combiner vpr айкалышуу,
келишүү, бирге кошулуу.
1
COMBLE nm 1. чатыр, үйдүн төбөсү, үйдүн үстү;
comble métallique темир чатырча; de fond en comble
өөдөтөн төмөнгө чейин, таптакыр; détruire de fond en
comble орду-түбү менен талкалоо; 2. апогей (бир
нерсенин өрчүшүнүн жогорку баскычы).
2
COMBLE adj аябай толгон, жык толгон; la salle est
comble зал жык толду; la mesure est comble чыдоо
чегине жетти, чыдам кете баштады.
COMBLER vt 1. өтө толтуруу, жык толтуруу; 2. абдан
көп берүү.
COMBUSTIBLE I. adj күйүүчү, жануучу; II. nm
күйүүчү материал; combustibles liquides күйүүчү май
(мунай).
COMÉDIE nf 1. комедия (күлкүлүү чыгарма, сахнага
коюлган күлкүлүү пьеса); 2. комедиялык театр; la
Comédie-Française Комеди Франсэз театры.
COMÉDIE, IEE n актёр.
COMESTIBLE I. adj жей турган, желе турган, жешке
боло турган; II. nm pl тамак-аш, азык, оокат; boutique
de comestibles азык-түлүк дүкөнү.
COMÈTE nf комета (куйруктуу жылдыз).
COMIQUE I. adj комедиялуу, күлкүлүү; pièce comique
күлкүлүү пьеса; II. n 1. комик (күлкүлүү ролду
аткаруучу актёр); jouer toujours les comiques дайыма
күлкүлүү
ролдорду
аткаруу;
2. nm
комизм
(күлдүргүчтүк).
COMITÉ nm 1. комитет; comité exécutif аткаруу
комитети; 2. loc en petit comité өзүнүн жакын
чөйрөсүндө.
COMMADAT, ATE 1. n командир, капитан; le
commandant de bord борт командири; 2. adj буйрук
берүүчү, башкаруучу.
COMMADE nf 1. буюртма; faire une commande
буюртма берүү; 2. анткор, куру, курулай; sourire de
commande калп эле жылмаюу.
COMMADEMET nm 1. башкаруу, башкармалык;
2. кыска буйрук.
COMMADER vt 1. буйрук берүү; commander une
troupe отрядды башкаруу; 2. буюртма берүү;
commander un taxi такси чакыруу.
COMME 1. conj -дай, сыяктуу; il a réussi comme son
frère ал агасындай ийгиликке жетишти; 2. adj адептүү,
сылык, сыпаа; une personne très comme il faut абдан

чыккан киши.
COLOMBE nf 1. көгүчкөн; colombe de la paix
тынчтыктын көгүчкөнү; 2. fam жаным.
COLOEL nm mil полковник.
COLOIAL, ALE adj et n колониалдык, колониялык.
COLOIE nf 1. колония; les colonies anglaises,
françaises Англиянын, Франциянын колониялары;
2. түрмө; лагерь; colonie de vacances лагерь (каникул
мезгилинде шаардын сыртында балдар эс алуучу жай);
3. колония
(бири-бирине
жабышып
жашоочу
жаныбарлардын түркүмү); colonie d’abeilles аарынын
уюгу.
COLOISATEUR, TRICE n et adj колонизатор,
колонизаторлук.
COLOISER vt колонизациялоо, басып алуу.
COLOADE nf колоннада (колонналардын тизмеги,
катары).
COLOE nf 1. колонна; la colonne Vendôme Вандом
колоннасы; une colonne de fumée уюлгуп өйдө
көтөрүлгөн түтүн; 2. колонка, катар; cet article est
imprimé sur deux colonnes бул макала эки катар кылып
басылган.
COLORATIO nf 1. түс; 2. боёо, сырдоо.
COLORÉ, ÉE adj 1. боёлгон, сырдалган; 2. кооз,
көркөм.
COLORER vt боёо, сырдоо; colorer en bleu, en rouge
көккө, кызылга боёо.
COLORIS nm 1. колорит (сүрөттө боёктордун
айкалышы); 2. колорит (бир нерсенин мүнөздүү
белгиси, өзгөчөлүгү).
COLOSSAL, ALE эң чоң, аябай көп; ressources,
richesses colossales түгөнбөс, түгөнгүс ресурстар,
байлыктар.
COLOSSE nm 1. колосс (эң чоң адам статуясы); le
colosse de Rhodes Родес балбаны; 2. чоң адам (айбан);
3. гигант (эң эле чоң); loc un colosse aux pieds d’argile
сырты күрсүйгөн, ичи алсыз нерсе.
COMBAT nm 1. согуш, уруш; un combat inégal тең
эмес согуш; 2. салгылаш; un combat intellectuel
интеллектуалдык кармашуу.
COMBATIF, IVE adj согушчан, согушка жөндөмдүү,
урушчаак.
COMBATIVITÉ
nf
согушка
жөндөмдүүлүк,
согушчандык, урушчаактык.
COMBATTAT,
ATE
I. n
1. аскер;
anciens
combattants ардагерлер; 2. урушчаак, чыр; séparer les
combattants мушташкандарды арачалоо; II. adj
согушуп жаткан, урушуп жаткан.
COMBATTRE I. vi согушуу, урушуу, согуш жүргүзүү;
combattre l’ennemi душман менен согушуу; II. vt
жеңүү, басуу, токтотуу; combattre sa colère өзүнүн
ачуусун басуу.
COMBIE adv 1. канча, нече; combien de livres? канча
китеп? 2. кандай, канчалык, ушунчалык; combien je
l’admire мен ага ушунчалык суктанам; combien j’étais
heureux! мен кандай бактылуу элемин!

75

COMMÉMORATIF

COMPAGO

комиссары; commissaire de police полиция комиссары.
COMMISSIO nf 1. тапшырма; 2. pl сатып алуу; faire
la liste des commissions сатып ала турган нерселердин
тизмесин даярдоо; 3. акы (акча); toucher quinze pour
cent de commission түшкөн кирешеден он беш
пайызын алуу; 4. commission électorale шайлоо
комиссиясы.
COMMODE I. adj 1. ыңгайлуу, жайлуу, ылайыктуу;
habit commode ылайыктуу кийим; lieu commode
жайлуу жер, ылайыктуу орун; 2. жеңил, оңой; c’est
trop commode бул эң эле оңой; 3. жөнөкөй, жеңил; il
n’est pas commode ал жөнөкөй эмес; II. nf комод
(кийим жана башка нерселер салына турган жапыз
шкаф).
COMMODITÉ nf ыңгайлуулук, жайлуулук; commodité
d’un lieu жердин жайлуулугуу.
COMMU, UE I. adj 1. жалпы; un but commun
жалпы максат; 2. биргелешкен; travailler en commun
биргелешип иштөө; II. nm көпчүлүк; le commun des
hommes адамдардын көпчүлүгү.
COMMUAL, ALE adj коммуналдык чарба, шаардык
чарбага таандык; le budget communal шаардын
бюджети.
COMMUARD,
ARDE
adj коммунар (Париж
Коммунасынын катышуучусу).
COMMUAUTÉ nf топ, коом, уюм.
COMMUE nf коммуна (мал-мүлктү жана эмгекти
бириктирип, бирге жашоо үчүн баш кошкон
коллектив);
commune
agraire
дыйканчылык
коммунасы.
COMMUICABLE
adj
1. кошулган,
туташкан;
2. мамилечил, бат үйүр алуучу, киши менен
байланышты сүйүүчү.
COMMUICATIF, IVE 1. adj мамилечил, бат үйүр
алуучу; 2. ыкшытма (күлкү).
COMMUICATIO
nf
1. кабар,
билдирүү;
communication des idées пикир алмашуу; 2. байланыш,
телефон катташы; voies de communication катташуу
жолдору.
COMMUIO nf бирдейлик; communion des intérêts
таламдарынын бирдейлиги.
COMMUIQUÉ nm коммюнике (расмий билдирүү).
COMMUIQUER I. vt билдирүү, кабар берүү; II. vi
кошулуу, туташуу; se communiquer vpr кошулуу,
туташуу.
COMPACT, E adj 1. жыш, тыгыз; 2. fig кысылган,
калың; brouillard compact калың туман; une foule
compacte жыш үйүлгөн эл.
COMPAGE nf 1. дос, жолдош (аял киши); compagne
de classe классташ досу; 2. жубай.
COMPAGIE nf 1. компания (коом, адамдардын
тобу); apprécier la compagnie de qqn достукту
кадырлоо; 2. компания; compagnie aérienne, de
chemins de fer авиациялык компания, темир жолдор
компаниясы.
COMPAGO nm компаньон (соода же өнөр жай
ишканасынын шериги), жолдош, жоро; compagnon

адептүү киши; comme ci comme ça орточо;
3. катарында; je l’ai choisie comme secrétaire мен аны
секретарлыкка тандадым; 4. adv канчалык; comme c’est
beau! бул кандай сонун! 5. кандай; regardez comme il
court! карап коюңузчу, ал кандай чуркайт!.
COMMÉMORATIF, IVE adj эстеликке арналган; plaque
commémorative эстелик тактасы.
COMMÉMORATIO
nf
1. белгилөө,
эстөө;
2. майрамдоо.
COMMÉMORER vt 1. белгилөө, эстөө; 2. майрамдоо;
commémorer la victoire жеңишти майрамдоо;
commémorer une naissance туулган күнүн белгилөө.
COMMEÇAT, ATE 1. n бир ишке жаңыдан
киришүүчү киши; 2. adj жаңыдан баштаган, жаңыдан
киришкен.
COMMECEMET
nm
башталыш,
башы;
commencement du printemps жаздын башталышы; du
commencement à la fin башынан аягына чейин.
COMMECER I. vt 1. баштоо; 2. башында турган; le
mot qui commence la phrase сүйлөмдүн башында
турган сөз; II. vi башталуу.
COMMET 1. adv кандай, кандайча; comment allezvous? кандай турасыз? иштер кандай? 2. кандай
(сыпат); comment est-il, brun ou blond? ал кандай,
кара торубу же ак жуумалбы? 3. nm savoir le pourquoi
et le comment себептерин билүү.
COMMETAIRE nm 1. комментарий (кандайдыр бир
текстти же китепти түшүндүрүү); 2. pl ушак
сөздөр; sa conduite a suscité des commentaires plutôt
malveillants анын кылык-жоругу ар кандай ушак
сөздөрдү туудурду.
COMMETATEUR,
TRICE
n
1. комментатор
(комментарий берүүчү); 2. түшүндүрүүчү.
COMMETER vt комментарий берүү, түшүндүрмө
берүү.
COMMERÇAT,
ATE
I. nm
жеке
соодагер,
коммерсант; II. adj соода, коммерциялык; une rue
commerçante соода көчөсү.
COMMERCE nm соода; commerce intérieur ички
соода; commerce international эл аралык соода.
COMMERCER vi соода кылуу; la France commerce
avec tous les pays du monde Франция бүткүл дүйнө
менен соода кылат.
COMMERCIAL, ALE, IAUX adj соода, соодага таандык.
COMMETTRE
I. vt 1. кылуу, кетирүү (ката);
2. көрсөтүү, дайындоо, белгилөө; commettre à un
emploi ишке дайындоо; II. se commettre vpr жаман
атка конуу, абийири кетүү; commettre sa réputation
өзүнүн абийирин кетирүү.
COMMIS nm 1. кызматчы, кызмат кылуучу; 2. les
grands commis de l’État чоң мансаптагы мамлекет
кызматчылары; 3. commis voyageur коммивояжёр
(соода агенти).
COMMISSAIRE
nm
комиссар
(саясий,
административдик милдеттерди аткаруу үчүн өкмөт
тарабынан
өкүл
кылып
дайындалган
адам);
commissaire
du gouvernement
өкмөт өкүлү,
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COMPOSER
COMPLEXIO nf комплекция (тулку бою, дененин
түзүлүшүнүн жалпы көрүнүшү).
COMPLEXITÉ nf татаалдык, кыйындык; la complexité
d’une situation жагдайдын татаалдыгы.
COMPLICATIO
nf
1. татаалдашкандык,
татаалдаштыруу; 2. чатышкандык; 3. кошумча оору.
COMPLICE adj 1. катышкан, тиешеси бар; il a été
complice d’un attentat анын кол салууга тиешеси бар;
2. n биргелешип иштөө (көбүнчө кылмыштуу иште).
COMPLICITÉ nf 1. биргелешип иштегендик, жардам
кылуучулук; sa complicité dans le vol est évidente анын
бул уурулукка катышкандыгы анык, талашсыз;
2. келишүү, макул болушуу; 3. n pl колдогон адамдар; il
a des complicités dans ce milieu анын бул чөйрөдө
колдогон адамдары бар.
COMPLIMET nm 1. куттуктаган сөз; 2. куттуктоо,
мактоо; faire un compliment sur qqch бир нерсе
жөнүндө мактоо сөз айтуу; 3. салам айтуу; mes
compliments à madame votre mère энеңизге мен абдан
ыраазымын, алкышымды айтып коюңуз!
COMPLIMETER
vt
1. мактоо;
2. куттуктоо;
complimenter un élève pour son succès окуучуну
ийгилиги менен куттуктоо.
COMPLIQUÉ, ÉE adj татаал, кыйын; mécanisme
compliqué татаал механизм; ce n’est pas compliqué,
vous prenez la première rue à droite бул кыйын эмес,
биринчи көчөдөн оң жакка буруласыз.
COMPLIQUER I. vt 1. татаалдантуу, оордоштуруу; il
complique les questions les plus simples ал эң жөнөкөй
маселелерди татаалдаштырып коёт; 2. оордоштуруу,
кыйынга
айландыруу;
II. se
compliquer
vpr
татаалдануу, кыйынга айлануу.
COMPLOT nm заговор (болуп турган бийликке каршы
бир нече адамдын өз ара жашыруун сөз бекитип,
аракеттениши); monter un complot заговор
уюштуруу.
COMPLOTEUR nm заговорго катышуучу.
COMPORTEMET nm 1. кылык-жорук, жүрүш-туруш;
comportement bizarre өзүн бир түрдүү, кызык алып
жүрүү; 2. мамиле; son comportement à mon égard a
complètement changé анын мага болгон мамилеси
толугу менен өзгөрдү.
COMPORTER I. vt 1. туруу; la maison comporte un
rez-de-chaussée, un étage et un grenier үй эки кабаттан
жана чатырдан турат; 2. бар болуу; toute règle
comporte des exceptions кайсы эреже болбосун, ага
баш ийбеген сөздөр болот; II. se comporter vpr мамиле
кылуу, өзүн алып жүрүү; comment se comporte-t-il
avec ses subordonnés? кол астындагыларына мамилеси
кандай?
COMPOSÉ, ÉE I. adj татаал, курама; temps composé
gram татаал чак; nom composé татаал зат атооч; II. nm
chim кошунду.
COMPOSER I. vt 1. түзүү, туруу; cet appartement est
composé de quatre pièces бул үй төрт бөлмөдөн турат;
composer le numéro de téléphone телефондун номурун
терүү; 2. жазуу; composer des chansons ыр жазуу; II. se

d’armes жаракташ жолдош.
COMPARABLE adj салыштырууга мүмкүн болгон,
салыштырыла турган.
COMPARAISO nf 1. салыштыруу, теңештирүү; établir
une comparaison entre deux objets эки нерсени
салыштыруу; 2. loc en comparaison de бирөө же бир
нерсе менен теңештирсе; 3. gram салыштырма; degrés
de comparaison салыштыруу даражасы.
COMPARATIF, IVE I. adj салыштырма; II. nm gram
салыштыруу даражасы.
COMPARÉ, ÉE adj салыштырма; la grammaire
comparée салыштырма грамматика.
COMPARER vt салыштыруу, теңештирүү; comparer la
copie à l’original көчүрмөнү түп нускасы менен
салыштыруу.
COMPARTIMET nm 1. бөлмө, отсек (кемеде атайын
бөлүнгөн жай); 2. купе (вагондо).
COMPAS nm 1. циркуль (эки жаактуу, башы
бириккен, тегерек сызык сызуу жана өлчөө үчүн
колдонолуучу аспап); 2. компас (дүйнөнүн тараптарын
көрсөтүүчү прибор).
COMPESATIO nf компенсация (эмгек үчүн төлөө
же тарткан зыяндын ордун толуктоо).
COMPESER vt компенсациялоо, ордун толуктоо.
COMPÉTECE nf 1. компетенция (белгилүү бир адамга
тапшырылган маселелер, иштер); cela n’est pas de ma
compétence бул менин компетенцияма кирбейт;
2. компетенттүүлүк, иш билгилик.
COMPÉTET, ETE adj 1. иш билги, компетенттүү
(бир нерсени толук билүүчү); 2. компетенттүү, укуктуу;
juge compétent компетенттүү сот.
COMPÉTITIO nf жарыш, мелдеш.
COMPLAIRE I. vi жагуу; II. se complaire vpr
ырахаттануу, өзүнө ыраазы болуу.
COMPLAISACE
nf
1. сылыктык,
сыпайылык,
элпектик; 2. ак ниеттүүлүк, ак санатай.
COMPLÉMET nm 1. кошумча; un complément
d’information кошумча маалымат; 2. gram толуктооч,
complément direct тике толуктооч.
COMPLÉMETAIRE
adj
1. кошумчаланган;
2. кошумча; cours complémentaire кошумча сабак.
COMPLET, ÈTE I. adj 1. толук; œuvres complètes
чыгармалардын толук жыйнагы; 2. толгон, бүткөн; les
parties complètes d’une œuvre чыгарманын жазылып
бүткөн бөлүктөрү; 3. таптакыр, так өзү; II. nm костюмшым; loc au complet, au grand complet толугу менен.
COMPLÈTEMET adv 1. толугу менен, толук жана бүт
бойдон; 2. барып турган; il est complètement idiot ал
барып турган наадан.
COMPLÉTER I. vt 1. толуктоо, кошумчалоо; compléter
une liste тизмени толуктоо; 2. бүтүрүү; compléter son
œuvre чыгармасын жазып бүтүрүү; II. se compléter vpr
толукталуу, кошумчалануу.
COMPLEXE
I. adj
комплекстүү
(айкалашкан,
жыйынды
болгон);
татаал;
II. nm
комплекс
(кубулуштардын
же
касиеттердин
жыйнагы,
айкалышы).
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1. саноо; cet enfant sait lire, écrire et compter бул бала
окуганды,
жазганды
жана
санаганды
билет;
2. эсептешүү; il a de l’influence et il faut compter avec
lui ал таасирдүү киши, аны менен эсептешүү керек;
cela compte beaucoup бул эң маанилүү; loc prép à
compter de -дан тартып; 3. ишенүү; je compte sur vous
мен сизге ишенем.
COMPTEUR nm 1. эсепчи, саноочу; 2. techn эсептегич;
compteur électrique электр эсептегичи.
COMPTOIR nm 1. стойка, прилавок (буфетте,
ашканада); demoiselle de comptoir буфетте иштеген
аял, сатуучу; 2. касса.
COMTE, ESSE n граф (дворяндык титул), графтын
аялы.
COCETRATIO
nf
1. топтоо,
жыйноо;
la
concentration industrielle өнөр жай ишканалардын бир
жерге топтолушу; un camp de concentration
концлагерь; 2. chim коюлануу, коюлтуу; 3. байытуу.
COCETRER I. vt 1. топтоо, жыйноо, чогултуу,
коюу; concentrer son attention көңүлүн коюу, назарын
салуу; 2. коюландыруу; 3. байытуу; II. se concentrer
vpr чогулуу, топтолуу, жыйналуу; se concentrer sur un
problème көңүлүн бир маселеге топтоо.
COCEPT nm бир нерсенин негизги түшүнүгү;
concept de durée узактыктын түшүнүгү.
COCEPTIO nf 1. түшүнүү, өздөштүрүү, билүү;
2. көз караш.
COCERER vt тийиштүү болуу; cela ne me concerne
pas бул мага тийиштүү эмес; loc prép en ce qui le
concerne аны ала турган болсок.
COCERT nm 1. концерт; concert donné par un seul
musicien жалгыз ойноло турган ири музыкалык
чыгарма; 2. loc adv de concert кошо, бирге.
COCERTER I. vt даярдоо, уюштуруу; concerter un
projet долбоорду даярдоо; бир ыңгайга келтирүү;
concerter les actions аракеттерди координациялоо;
II. se concerter vpr бирге аракеттенүүгө макулдашуу.
COCESSIO nf концессия (кен казуу, токойдон
пайдалануу ж. б. үчүн мамлекет тарабынан белгилүү
шарттар менен берилген уруксат келишими).
COCESSIOAIRE
I. adj концессиялык; II. nm
концессия алуучу адам.
COCEVOIR vt 1. түшүнүү; 2. ниет кылуу, ойлоо;
concevoir un dessein; concevoir l’espoir ниеттенүү,
үмүттөнүү; 3. айтып берүү; concevoir en termes précis
даана баяндоо.
COCIERGE n консьерж, эшик кайтаруучу.
COCILIATIO
nf
1. жарашуу,
келишүү;
2. элдештирүүчүлүк, арачылык.
COCLURE vt 1. түзүү, жасоо; conclure la paix
тынчтык келишимин түзүү; 2. корутунду, жыйынтык
чыгаруу; il ne sait pas conclure ал жыйынтык
чыгарганды билбейт.
COCLUSIO nf 1. түзүү (тынчтык келишимин);
2. корутунду.
COCOMBRE nm бадыраң.
COCORDACE
nf
1. ылайык
келүү,

composer vpr 1. туруу; 2. өзүнө уюштуруу; se composer
une bibliothèque өзүнө китепкана уюштуруу.
COMPOSITEUR, TRICE n композитор.
COMPOSITIO nf 1. жазуу, түзүү; composition du
programme d’un spectacle концерттин программасын
түзүү; 2. жазуу иши (мектепте); 3. түзүлүш;
composition sociale коомдун түзүлүшү.
COMPRÉHESIBLE adj түшүнүктүү, түшүнүүгө боло
турган; expliquer d’une manière compréhensible
түшүнүктүү кылып айтуу.
COMPRÉHESIO nf түшүнүү; la compréhension d’un
texte текстти түшүнүү.
COMPREDRE I. vt түшүнүү; faire comprendre
түшүндүрүү; II. se comprendre vpr 1. бири-бирин
түшүнүү; 2. түшүнүктүү болуу; cela se comprend au
premier coup d’œil муну бир көргөндө эле түшүнсө
болот.
COMPRESSE nf компресс (сууга же дарылуу составга
салынып, ооруган жерге коюлуп байлануучу таңгыч);
appliquer une compresse sur une plaie жарага компресс
коюу.
COMPRESSEUR nm компрессор (бууларды жана
газдарды белгилүү даражага чейин кыса турган
машина).
COMPRESSIO nf 1. кысуу, кысылуу; compression
d’un gaz газдын кысылышы; 2. азайтуу, кыскартуу;
compression des effectifs штат кыскартуу; compression
des salaires айлыкты азайтуу.
COMPRIMÉ, ÉE I. adj кысылган; air comprimé
кысылган аба; II. nm дары таблеткасы.
COMPROMETTAT, ATE абийирин кетирүүчү, жаман
атка кондуруучу; un homme compromettant абийирди
кетирүүчү, беделин түшүрүүчү киши.
COMPROMETTRE vt 1. жаман аттуу кылуу, беделин
түшүрүү, абийирин кетирүү; 2. зыян келтирүү.
COMPROMIS nm компромисс (бири-бирине жол берүү
аркылуу түзүлгөн келишим).
COMPTABILITÉ
nf
1. бухгалтерия;
tenir
la
comptabilité бухгалтериялык эсеп-кысап жүргүзүү;
2. бухгалтериялык иш.
COMPTABLE 1. adj бухгалтериялык; 2. n эсепчи,
бухгалтер.
COMPTE nm 1. эсептөө, саноо; arrêter un compte
эсепти жабуу; tenir compte de эске алуу; loc prép
compte tenu de эске алып, назарга алып; loc adv au
bout de compte, en fin de compte эң аягында,
акырында; 2. расчёт (акысын алып кызматтан бошоо);
demander son compte расчётун талап кылуу; à chacun
son compte ар кимдин кылган ишине же кылмышына
жараша; compte rendu отчёт; se rendre compte que бир
нерсе кылганда алды-артын караштыруу.
COMPTE-GOUTTES nm. invar дары тамызгыч; loc adv
au compte-gouttes аз-аздан, өтө жай.
COMPTER I. vt саноо, эсептөө, эсеп кылуу, эсептеп
чыгаруу; compter les moutons койлорду саноо;
compter l’argent que l’on dépense жумшаган акчаны
эсептеп чыгаруу; sans compter эсептебегенде; II. vi
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түтүгү; conduite de vapeur буу түтүгү.
COFECTIO nf 1. даярдоо (тамак), иштеп чыгаруу
(кийим); 2. кийим; magasin de confection даяр кийим
дүкөнү.
COFECTIOER vt даярдоо, иштеп чыгаруу, тигүү;
confectionner un plat тамак даярдоо; elle se
confectionna une robe ал өзүнө көйнөк тикти.
COFÉDÉRATIO nf конфедерация (бирикме, уюм,
союз).
COFÉDÉRÉ, ÉE adj союздук; puissances confédérées
союздаш өлкөлөр.
COFÉRECE nf 1. чогулуш, кеңеш, конференция;
2. доклад, баяндама; faire une conférence баяндама
кылуу.
COFÉRECIER, IÈRE n баяндамачы.
COFESSIO nf 1. тобо кылуу, күнөөсүн моюнга алуу;
2. өз оюн, ички сырларын ачык айтуу (дин).
COFIACE nf ишеним, ишенүү; confiance réciproque
өз ара ишенич; confiance en soi өз күчүнө ишенгендик;
homme de confiance ишеничтүү адам.
COFIAT, ATE adj ишенген; être confiant en ses
amis досторуна ишенүү.
COFIDECE nf сыр; faire une confidence à qqn
бирөөгө сырын айтуу; amener à des confidences сырын
айтып берүүгө мажбур кылуу.
COFIDET, ETE n ишеничтүү адам, сырдаш.
COFIDETIEL, ELLE adj жарыялоого жатпай турган,
жашыруун; entretien confidentiel жашыруун сүйлөшүү;
lettre confidentielle жарыялоого жатпай турган кат.
COFIDETIELLEMET adv жашыруун, ишеничтүү
түрдө.
COFIER I. vt ишенип берүү, ишенип тапшыруу; ma
famille me confia aux soins d’une de mes parents атаэнем мени туугандарыбыздын бирөөсүнө багууга
берип койгон; II. vpr se confier à qqn бирөөгө ишенүү.
COFIER I. vt 1. чектеш болуу; 2. камоо; II. se
confiner vpr обочолонуу, өзүнчө обочо жашоо.
COFIS nm pl чек ара, чек.
COFIRMATIO nf далилдөө; confirmation d’une
nouvelle жаңылыктын далилдениши.
COFIRMER I. vt далилдөө; l’expérience a confirmé
cette théorie тажрыйба бул теорияны далилдеди; II. se
confirmer vpr туура чыгуу; la nouvelle se confirme
сөздөр туура болуп чыкты.
COFISCATIO nf конфискация (бирөөнүн мүлкүн
мамлекеттин пайдасына алуу).
COFISERIE nf 1. кондитердик өндүрүш; 2. таттуу
тамактарды сатуучу дүкөн.
COFISEUR, EUSE n кондитер.
COFISQUER vt 1. конфискациялоо; 2. fam тартып
алуу.
COFITURE nf кыям, варенье.
COFLIT nm 1. конфликт (чыр-чатак, кагылышуу,
келише албастык, уруш); conflit armé куралдуу
кагылыш;
2. кагылышуу;
conflit
d’intérêts
таламдардын кагылышуусу.
COFLUET nm дарыялардын биригиши.

макулдашылгандык, келишкендик, бир ыңгайга
келгендик; 2. concordance des temps gram чактардын
ээрчишүүсү.
COCORDE nf ынтымак, ынтымактуулук; vivre dans
la concorde ынтымактуулукта жашоо.
COCOURS nm 1. жардам; avec votre concours сиздин
жардамыңыз менен; 2. сынак; hors concours сынактан
тышкары.
COCRET, ÈTE I. adj конкреттүү, айкын; nombre
concret конкреттүү сан; II. nm конкреттүүлүк,
айкындык.
COCRÈTEMET adv айкын кылып, ачык кылып.
COCRÉTISER I. vt конкреттештирүү, айкындоо,
айкын кылуу; II. se concrétiser vpr конкреттешүү,
ачык-айкын болуу.
COCURREMMET adv бирге, биригип; бир убакытта.
COCURRECE nf атаандаштык.
COCURRET, ETE I. adj атаандаштык кылган; II. n
атаандаш.
CODAMATIO nf 1. айыптоо; 2. айыптап өкүм
чыгаруу.
CODAMÉ, ÉE I. n кесилген, айыпталган киши;
condamné à mort өлүм жазасына кесилген киши;
II. adj кесилген, айыпталган; une porte condamnée мык
кагып бекитилген эшик.
CODAMER vt айыптоо, кесүү, айыптап өкүм
чыгаруу; condamner à mort өлүм жазасына кесүү;
condamner sa porte эч кимди кабыл албоо.
CODESATIO
nf
1. коюлтуу,
коюлантуу;
2. чогултуу; condensation de la vapeur d’eau суунун
буусун чогултуу.
CODIMET nm горчица (тамакка кошулуучу нерсе).
CODITIO nf 1. абал, жагдай; notre condition биздин
жагдайыбыз; 2. тагдыр; condition humaine адамдын
тагдыры; 3. шарттар; à des conditions avantageuses
жеңилдик берилген шарттарда; à condition que ошондо
гана.
CODITIOEL, ELLE I. adj шарттуу; II. nm gram
шарттуу ыңгай.
CODITIOELLEMET adv шарттуу түрдө.
CODOLÉACES nf pl көңүл айткандык; toutes mes
condoléances кайгыңызга ортоктошмун, кайрат
кылыңыз; faire ses condoléances көңүл айтуу, кайрат
айтуу.
CODUCTEUR, TRICE n 1. айдоочу; 2. башкаруучу;
conducteur de travaux иш башкаруучу; 3. өткөргүч; fil
conducteur өткөргүч (электрди, жылуулукту).
CODUIRE I. vt 1. алып баруу, ээрчитип баруу;
2. жүргүзүү, айдоо; conduire une auto унааны айдоо;
3. өткөзүү (электрди, жылуулукту); II. se conduire vpr
өзүн алып жүрүү.
CODUIT nm канал, суу жолу; conduit auditif кулак
каналы.
CODUITE nf 1. жүргүзүү, алып баруу; sous la
conduite de qqn бирөөнүн жетекчилиги астында;
2. жүрүш-туруш, кылык-жорук; bonne conduite өзүн
жакшы алып жүрүү; 3. түтүк; conduite d'eau суу
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COFODRE I. vt бузуу, чатыштыруу; confondre les
plans de l’ennemi душмандын пландарын бузуу; II. se
confondre
vpr
чатышуу;
уялып
кысылуу,
оңтойсуздануу; se confondre en excuses үстү-үстүнө
кечирим сурай берүү.
COFORMÉMET adv (à) -га жараша, ылайык;
conformément à la loi мыйзамга ылайык.
COFORMISTE n келишкич, келишүүчү.
COFORMITÉ nf ылайык келүү, туура келүү;
conformité de deux choses эки нерсенин ылайык, туура
келиши.
COFORT nm комфорт, ыңгайлуулук; appartement
avec tout le confort moderne бардык заманбап
шарттары бар батир; confort moral бейпилчилик.
COFORTABLE adj ыңгайлуу, жайлуу; un siège, un
fauteuil confortable жайлуу, ыңгайлуу орундук, кресло.
COFORTABLEMET adv ыңгайлуу, жайлуу; être
confortablement installé ыңгайлуу жайлашуу.
COFRATEREL, ELLE adj туугандык, бир туугандык.
COFRÈRE nm кесиптеш, жолдош.
COFROTATIO nf 1. беттештирүү, көздөштүрүү;
confrontation de témoins күбөлөрдү беттештирүү;
2. салыштыруу; confrontation de deux textes эки
текстти салыштыруу.
COFROTER
vt 1. беттештирүү, көздөштүрүү;
confronter les témoins entre eux күбөлөрдү
беттештирүү; 2. салыштыруу; confronter deux textes
эки текстти салыштыруу.
COFUS, USE adj 1. элес-булас, ачык эмес; souvenir
confus элес-булас эске түшүрүү; 2. уялган, бети
чымыраган; rendre confus уялтуу, уят кылуу.
COFUSÉMET adv элес-булас, ачык эмес, чала, чар
учкандай; parler confusément чар учкандай сүйлөө;
comprendre confusément qqch бир нерсени күмөн,
чала түшүнүү.
COFUSIO nf 1. ачык эместик, күңүрттүк; confusion
de noms, de dates аттарды, даталарды чаташтыруу;
2. дүрбөлөң; la confusion se mit dans les rangs ennemis
душмандын арасында дүрбөлөң пайда болду; 3. уялып
кысылуу; rougir de confusion уялганынан кызаруу.
COGÉ nm 1. эс алуу; congé de maternité декреттик
отпуск; prendre un congé эс алууга чыгуу; 2. иштен
бошонуу; congé d’ancienneté mil запаска чыгуу; donner
congé à коштошуу; demander son congé расчётун талап
кылуу; 3. дем алыш күн; il a congé aujourd’hui бүгүн
анын дем алыш күнү; 4. vx кетүүгө уруксат суроо;
prendre congé de коштошуу, уруксат суроо.
COGESTIO nf méd гиперемия, кан куюлуу (кан
тамыры жарылып кетип); congestion cérébrale
инсульт (мээге кан куюлуу).
COGLOMÉRER vt чогултуу, жыюу.
COGOLAIS, AISE I. adj конголук, конго; II. n
конголук, Конгонун тургуну.
COGRATULATIO nf куттуктоо.
COGRÈS nm конгресс, съезд, курултай.
COIFÈRE I. adj ийне жалбырактуу; II. nm pl ийне
жалбырактуу дарактар.

COIQUE I. adj конустук; II. nf конустук кесилиш.
COJECTURE nf ой жоруу, жоромолдоо, божомолдоо;

conjecture sur l’avenir келечек жөнүндө ой жоруу; se
perdre en conjectures божомолдоо.
COJOIT, OITE I. adj кошулган, биргелешкен,
кошмо; II. n эри, аялы.
COJOCTIF, IVE adj 1. бириктирүүчү, бириктиргич;
tissu conjonctif бириктиргич ткань (анатомияда);
2. байланыштыргыч;
locution conjonctive
gram
байламта.
COJOCTIO nf 1. кошуу, биригүү; en conjonction
avec биригип, бирдикте; 2. gram байламта.
COJUGAISO nf 1. биригүү, кошуу; бириктирүү;
conjugaison de leurs efforts аракеттерин бириктирүү;
2. gram жактоо; conjugaison des verbes этиштердин
жакталышы.
COJUGUER I. vt 1. бириктирүү, кошуу; 2. gram
жактоо; II. se conjuguer vpr gram жакталуу.
COAISSACE nf 1. билүү; théorie de la connaissance
билүү, таануу теориясы; 2. билим; pl билим;
connaissances étendues көп нерсени билгендик; porter
à la connaissance de билдирүү; prendre connaissance
de qqch бир нерсе менен таанышуу; à ma connaissance
менин билишимче; 3. эс; perdre connaissance эстен
тануу, эсин жоготуу; reprendre connaissance эсине
келүү; 4. таанышуу; faire connaissance avec qqn (faire
la connaissance de qqn) бирөө менен таанышуу;
5. тааныш; une de mes connaissances менин
тааныштарымдын бири.
COAISSEUR nm билгич; connaisseur en musique
музыканын билгичи.
COAÎTRE I. vt 1. билүү; je ne connais qu’une chose
мен бир эле нерсени билем; ne connaître que ses
intérêts өз кызыкчылыгын гана көздөө; 2. билүү,
таануу, тааныш болуу; connaître de nom атынан
таануу; connaître de vue өңүнөн таануу; II. vi (de qqch)
dr компетенттүү болуу; III. se connaître vpr 1. тааныш
болуу; 2. (en qqch, à qqch) компетенттүү, билимдүү
болуу; il s’y connaît ал муну жакшы билет.
COU, UE I. adj белгилүү; ni vu ni connu уккан да
эмесмин, көргөн да эмесмин; II. nm белгилүү; aller du
connu à l’inconnu белгилүүдөн белгисизге өтүү.
COQUÉRAT, ATE I. adj жеңиштүү, жеңип алган,
жеңген; II. n жеңишке ээ болгон киши.
COQUÉRIR vt жеңүү; conquérir un pays бир өлкөнү
багындыруу, жеңип алуу.
COQUÊTE nf жеңип алуу; жеңиш; faire la conquête
d’un pays бир өлкөнү жеңип алуу.
COSACRER I. vt арноо, багыштоо; consacrer sa vie à
qqn, à qqch өмүрүн бирөөгө, бир нерсеге арноо; II. se
consacrer vpr өзүнүн өмүрүн арноо; elle s’est consacrée
à ses enfants ал өзүнүн өмүрүн балдарына арнады.
COSCIECE nf 1. сезүү, сезим; il a la conscience
tranquille анын көңүлү тынч; en conscience loc adv
чынын айтканда; par acquit de conscience көңүл жай
болсун үчүн; 2. эстүү, сезимдүү; homme de conscience
эстүү киши; 3. түшүнүү, сезүү; avoir conscience de
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COSCIECIEUX

COSTERER
COSIGE nf 1. көрсөтмө, шарт (көнүгүү); consignes
minutieuses так көрсөтмөлөр, буйруктар; 2. жүк
сактоочу жай (бекетте); mettre sa malle à la consigne
чемоданын сактоого берүү.
COSISTER vi (en qqch, dans) -дан туруу, түзүлүү; ce
bâtiment consiste en quelques appartements бул имарат
бир нече батирден турат; en quoi consiste votre
objectif? сиздин максатыңыз эмнеде?
COSOLAT, ATE adj сооротуучу, жубатуучу.
COSOLATEUR, TRICE I. adj сооротуучу, жубатуучу;
II. n жубатуучу, көңүл айтуучу.
COSOLATIO nf сооротуу; adresser des consolations
à qqn бирөөгө сооротуу сөздөрүн айтуу.
COSOLER I. vt жубатуу, сооротуу; consoler la
douleur ооруганын басаңдатуу; II. se consoler vpr
сооронуу, жубануу; бири-бирин сооротуу, жубатуу.
COSOLIDATIO nf 1. бекемдөө, бекемделүү, чыңдоо;
consolidation de la paix тынчтыкты бекемдөө;
2. бүтөлүү, айыгуу; consolidation d’une blessure
жаранын айыгышы.
COSOLIDER vt бекемдөө, чыңдоо; consolider un mur
дубалды бекемдөө.
COSOMMATEUR, TRICE n керектөөчү адам, сатып
алуучу адам.
COSOMMATIO nf керектөө, керектелүү; articles de
grande consommation кеңири керек кылынуучу
товарлар.
COSOMMÉ, ÉE I. adj жумшалган, кетирилген,
пайдаланган; II. nm күчтүү сорпо.
COSOMMER vt 1. керектөө, пайдалануу, ичүү, жеш;
2. сарып кылуу, сарыптоо; cette voiture consomme trop
d’essence бул унаа майды өтө көп сарптайт.
COSOAT, ATE adj үндөш; accords consonants
үндөш аккорддор.
COSOATISME nm үнсүздөр системасы.
COSOE nf үнсүз тыбыш; consonnes nasales
мурунчул үнсүздөр; consonnes labiales эринчил
үнсүздөр.
COSPIRATEUR, TRICE I. n заговорго катышуучу;
II. adj сырды жашыруучу.
COSPIRATIO nf 1. заговор (болуп турган бийликке
каршы бир нече адамдын жашырын аракеттениши);
2. сырды жашыруу.
COSPIRER vi 1. келишүү; 2. жашырын аракет кылуу.
COSTAMMET adv дайыма, ар дайым; être
constamment malade дайыма ооруу, ооруп жүрүү.
COSTACE nf 1. туруктуулук; 2. өзгөрүлбөстүк,
туруктуулук; montrer, faire paraître sa constance
туруктуулугун көрсөтүү.
COSTAT,
ATE
I. adj
туруктуу,
дайыма,
үзгүлтүксүз; II. nf math турактуу чоңдук (бир гана
мааниси бар чоңдук).
COSTATATIO nf далилдерди тастыктоо.
COSTATER vt тастыктоо, аныктоо; constater le décès
өлгөндүгүн аныктоо.
COSTERATIO nf доо кетүү, толкундатуу.
COSTERER vt үрөйүн учуруу, эстен тандыруу; cette

алдынан ала сезүү; prendre conscience түшүнүү.
COSCIECIEUX, EUSE adj ак ниеттүү, ак; un homme
consciencieux ак ниеттүү адам, ак киши.
COSCIET, ETE adj 1. эстүү; 2. (de qqch) сезген,
түшүнгөн; il est conscient de sa situation ал өзүнүн алжайын түшүнүп турат.
COSCRIT nm аскерге чакырылган, чакырылуучу.
COSEIL nm 1. кеңеш; prendre conseil de qqn бирөө
менен акылдашуу, бирөөдөн кеңеш алуу; la nuit porte
conseil кечки акылдан таңкы акыл; 2. кеңеш; conseil des
ministres министрлер кеңеши; conseil de guerre
согуштук кеңеш; conseil de famille үй-бүлө кеңеши;
3. сот; conseil des prud’hommes третей соту (эки
тараптын чатагын текшерүү үчүн, ортодон
шайланган сот, калыстар).
1
COSEILLER vt кеңеш берүү; vous avez été mal
conseillé сизге жаман кеңеш берилди.
2
COSEILLER , ÈRE 1. n кеңешчи, кеңеш берүүчү; un
sage, un bon conseiller акылман, жакшы кеңешчи;
2. кеңештин мүчөсү; conseiller municipal шаардык
кеңештин мүчөсү.
COSETEMET
nm
макулдук,
келишкендик;
consentement d’un emprunt карыз берүүгө макулдук;
refuser son consentement макулдугун бербөө.
COSETIR I. vi макул болуу; consentir à qqch бир
нерсеге макулдугун берүү; je consens de le voir аны
менен жолукканга макулмун; qui ne dit mot consent
унчукпагандык – макулдуктун белгиси; II. vt берүү;
consentir des crédits насыя берүүгө макул болуу.
COSÉQUECE nf 1. натыйжа; funestes conséquences
зыяндуу натыйжалар; tirer à conséquence оор
натыйжага алып баруу; en conséquence de
натыйжасында; sans conséquence натыйжасыз;
2. маанилүү; affaire de conséquence чоң маанилүү иш.
COSÉQUET, ETE adj 1. ырааттуу, биринин
артынан бири келүүчу; 2. par conséquent loc adv демек,
ошондуктан.
COSERVATEUR, TRICE I. adj эскини жактоочу,
жаңылыктарга каршы чыгуучу; II. nm 1. сактагыч,
сактоочу; conservateur d’un musée музейди сактоочу;
2. polit консерватор (партия).
COSERVATIO nf сактоо; conservation du sol жерди
сактоо; instinct de conservation өзүн сактоо инстинкти.
COSERVATOIRE nm консерватория.
COSERVE nf pl консервалар.
COSERVER vt 1. сактоо, сактап калуу; bien conservé
жакшы сактапган; 2. консервалоо.
COSIDÉRABLE adj бир далай, бир кыйла; sommes
considérables бир далай акча.
COSIDÉRATIO nf 1. кароо, текшерүү, изилдөө;
prendre en considération эске алуу; en considération de
loc prép эске алып, назарга алып; 2. урматтоо,
кадырлоо, кадырлагандык, ардактагандык.
COSIDÉRER vt 1. кароо, текшерүү, изилдөө, эске
алуу; tout bien considéré баары эске алынды;
considérer que деп эсептөө; 2. урматтоо, кадырлоо; on
le considère beaucoup аны аябай урматташат.
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COTIU

nouvelle l’a consterné бул кабар аны эстен тандырды.
COSTITUER I. vt уюштуруу, түзүү; constituer une
société commerciale коммерциялык ишкана уюштуруу;
II. se constituer vpr болуу; se constituer prisonnier
колго түшүп берүү.
COSTITUTIO nf 1. конституция, баш мыйзам;
2. түзүү, уюштуруу; 3. түзүлүш, курамы; 4. курам;
constitution de l’air абанын курамы.
COSTITUTIOEL,
ELLE
adj конституциялык;
monarchie constitutionnelle конституциялык монархия.
COSTRUCTEUR, TRICE n куруучу.
COSTRUCTIF, IVE adj конструктивдик, иштиктүү;
solution constructive иштиктүү чечим.
COSTRUCTIO nf 1. куруу, курулуш; grands travaux
de construction чоң курулуш; en construction курулуп
жаткан; 2. имарат; 3. gram конструкция (сөздөрдүн
байланышы, түзүлүшү).
COSTRUIRE vt 1. куруу, тургузуу; 2. gram түзүү;
construire une phrase сүйлөм түзүү; 3. жасоо;
construire un triangle үч бурчтукту жасоо.
COSUL nm консул (дипломатияда); premier consul
биринчи консул.
COSULTAT,
ATE
I. adj 1. кеңеш берүүчү;
2. кеңешүүчү; II. n 1. кеңешчи; 2. кеңеш суроочу,
кеңешүүчү.
COSULTATIF, IVE adj кеңешүүчү, кеңеш берүүчү;
comité
consultatif
кеңешүүчү
комитет;
voix
consultative кеңеш берүүчү добуш.
COSULTATIO nf 1. кеңеш; 2. консультация; donner
une consultation консультация берүү; 3. méd
консилиум (дарыгерлердин катуу ооруну аныктоо
жана дарылоо жолдорун белгилөө үчүн кеңешмеси);
appeler en consultation консилиум чакыруу; 4. суроо;
consultation populaire, nationale бүткүл элдик суроо.
COSULTER I. vt кеңеш суроо, кароо; consulter un
médecin дарыгер менен кеңешүү; consulter un
dictionnaire сөздүктү кароо; consulter sa montre
саатын кароо; II. vi кеңеш берүү, кабыл алуу; le
docteur consulte le jeudi дарыгер бейшемби күндөрү
кабыл алат.
COTACT nm 1. байланыш, байланышуу; entrer en
contact avec qqn бирөө менен байланыш түзүү;
prendre contact avec qqn бирөө менен байланышуу;
mettre en contact байланыштыруу; en contact бирге;
2. techn контакт (электр зымдарынын тийишкен
жери).
COTACTER vt байланышуу, байланыш түзүү.
COTAGIEUX, EUSE I. adj жугуштуу, жукма; les
maladies contagieuses жугуштуу оорулар; II. n un
contagieux жугуштуу оорулуу.
COTAGIO nf жугуу, инфекция, жугузуу.
COTAIER nm контейнер.
COTAMIATIO nf жугуу, жугузуу, жуктуруу.
COTAMIER vt жуктуруу, жугузуу.
COTE nm жомок; conte de fées сыйкырдуу жомок.
COTEMPLATIO nf сырттан эле жайбаракат байкоо
жүргүзүү, суктануу; la contemplation du ciel асманды

жайбаракат эле байкап туруу.
COTEMPLER vt сырттан эле жайбаракат байкоо
жүргүзүү, суктануу; contempler un tableau сүрөткө
суктанып кароо.
COTEMPORAI, AIE I. adj азыркы замандагы;
histoire contemporaine азыркы тарых; II. n замандаш.
COTEACE nf 1. сыйымдуулук; 2. өзүн өзү алып
жүрүү, келбет, жүрүш-туруш; perdre contenance
абдырап калуу, оңтойсуздануу, уялып кысылуу; faire
bonne contenance өзүн өзү токтото билүү; pour se
donner une contenance жон эле (башкалардын
алдында), жон эле сыпаалык үчүн.
COTEIR vt 1. ичинде бар болуу; cette terre contient
du sable бул жерде кум бар; 2. токтотуу; contenir la
foule жыйылган элди токтотуу; contenir sa colère
ачуусун токтотуу; se contenir өзүн өзү токтотуу.
COTET, ETE adj ыраазы болгон; content de soi
өзүнө ыраазы болгон.
COTETEMET
nm канааттангандык, ыраазы
болгондук.
COTETER I. vt ыраазы кылуу, канааттандыруу;
contenter ses parents өзүнүн ата-энесин ыраазы кылуу;
II. se contenter vpr (de qqch) канаат кылуу, ыраазы
болуу; se contenter de peu аз гана нерсеге канааттануу.
1
COTEU nm 1. ичинде бар нерселер; contenu d’un
bateau кеменин ичиндеги жүк; 2. мазмун; le contenu
d’une lettre, d’un livre, d’une loi каттын, китептин,
мыйзамдын мазмуну.
2
COTEU , UE adj ички, айтпаган, билдирбеген; une
émotion retenue ички сезими.
COTER vt айтып берүү, сүйлөп берүү; en conter à
qqn, en conter de belles, en conter de rudes fam калп
нерсени ойлоп чыгаруу; que me contez-vous là сиз мага
эмне калп айтып жатасыз.
COTESTABLE adj талаш; c’est un fait contestable бул
талаш маселе.
COTESTATIO nf 1. айтыш, тартыш, талаш; sans
contestation талашсыз; 2. талаш маселе.
COTESTE (SAS) loc adv талашсыз.
COTESTER I. vt шектенүү, шек кылуу; II. vi (sur)
талашуу, тартышуу, айтышуу.
COTEXTE nm контекст (жазылган же айтылган
тексттин ичиндеги айрым сүйлөмдөрдүн жана
сөздөрдүн байланышы); éclaircir un mot ambigu par le
contexte сөздү контексттин карап тактоо; dans le
contexte actuel азыркы абалда.
COTIGU, UË adj 1. чектеш, жакын, туташ; deux
pièces contiguës эки чектешкен бөлмө; 2. окшош,
бирдей; idées contiguës окшош ойлор.
COTIGUЇTÉ nf чектештик, туташтык; жакындык,
окшоштук.
COTIET
nm
континент
(жер
шарынын
бөлүктөрү); Ancien continent Европа, Азия, Африка;
ouveau continent Америка.
COTIETAL, ALE adj континенталдуу.
COTIU, UE adj токтоосуз, үзгүлтүксүз; un
mouvement continu үзгүлтүксүз кыймыл.
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COTIUATEUR
COTIUATEUR,

COTRÔLER
TRICE

n улантуучу, андан ары

дубалдын жанында туруу; 2. -га; mettre contre le mur
дубалга такап коюу; 3. каршы; nager contre le courant
суунун агымына каршы сүзүү; 4. -дан un abri contre la
pluie жамгырдан калкалана турган жай; 5. là contre
буга каршы; je n’ai rien à dire là contre менин буга эч
кандай каршылыгым жок; loc adv par contre бирок,
ошентип; II. nm le pour et le contre артыкчылыктар
жана кемчиликтер; III. adv être contre каршы болуу;
elle est contre cette décision бул чечимге ал каршы.
COTRE-AMIRAL nm контр-адмирал.
COTRE-ATTAQUE nf контратака.
COTRE-ATTAQUER vt каршы чабуул жасоо.
COTREDIRE I. vt каршы болуу; contredire qqn
бирөөгө каршы чыгуу; II. se contredire vpr өзүнүн
сөзүнө каршы келүү, бири-бирине каршы келүү.
COTRÉE nf өлкө, жай, жер.
COTRE-ESPIOAGE nm контрразведка.
COTREFAIRE vt 1. тууроо; contrefaire la voix de qqn
бирөөнүн үнүн тууроо; 2. окшотуп жасоо; contrefaire
une signature бирөөнүн колуна окшотуп кол коюу;
contrefaire sa voix, son écriture өзүнүн үнүн, колун
өзгөртүү.
COTREFAIT, AITE adj жасалма, чыныгы эмес.
COTREMAÎTRE, ESSE n мастер (өндүрүштүн бир
тармагын башкаруучу жумушчу).
COTREPARTIE
nf
1. дубликат,
көчүрмө;
2. каршылык; 3. бирок, ордуна; en contrepartie ордуна.
COTRE-PLAQUÉ nm фанера.
COTREPOIDS nm каршы салмак; карама-каршы.
COTREPOISO nm уунун күчүн начарлатуучу же
жоготуучу зат.
COTRE-RÉVOLUTIO
nf
контрреволюция
(революцияга каршы чыгуучулук).
COTRE-RÉVOLUTIOAIRE n революцияга каршы
чыккан киши.
COTRESES nm 1. ички, тескери жак, арт жак; le
contresens d’une étoffe кездеменин тескери жагы;
2. бузуу, бурмалоо (маанисин); interpréter à contresens
маанисин бурмалап көрсөтүү.
COTRETEMPS nm күтпөгөн жерден болгон нерсе; à
contretemps loc adv жайсыз маалда.
COTREVEIR vi (à qqch) бузуу, чектен чыгуу;
contrevenir à la loi мыйзамды бузуу.
COTREVET nm терезенин жапкычы, терезенин
капкагы.
COTRE-VÉRITÉ nf чынга окшобогондук, калп.
COTRIBUER vi (à qqch) 1. жардам берүү; 2. салым
кошуу; l’argent ne fait pas le bonheur, mais il y
contribue акча бакыт болуп бере албайт, бирок
салымын кошот.
COTRIBUTIO nf 1. салым; apporter sa contribution
à la science илимге салымын кошуу; 2. салык; payer ses
contributions салыктарын төлөө.
COTRÔLE nm текшерүү, көзөмөл; contrôle des
connaissances билимди текшерүү; contrôle financier
финансылык текшерүү.
COTRÔLER vt 1. текшерүү; contrôler les comptes

илгерилетүүчү.
COTIUATIO nf уландысы; la continuation d’un
travail иштин уландысы.
COTIUEL, ELLE adj токтоосуз, үзгүлтүксүз.
COTIUELLEMET adv дайыма, ар дайым, ар качан.
COTIUER I. vt улантуу; continuer à faire (de faire)
son travail ишин андан ары улантуу; II. vi улантылуу,
созулуу; la pluie continue жаан токтобой жаап жатат;
III. continuer vpr cозулуу; ces montagnes continuent
jusqu’à la mer бул тоолор деңизге чейин созулуп
жатат.
COTIUITÉ
nf
үзүлбөгөндүк,
туташтык,
токтобогондук.
COTOUR nm контур (кандайдыр бир нерсенин сызык
менен чийилип көрсөтүлгөн формасы); tracer le
contour контурун тартуу.
COTOURÉ, ÉE adj кыйшык, ийри.
COTOURER vt айланып өтүү, качуу; contourner une
difficulté кыйынчылыктан качуу.
COTRACTAT, ATE adj
келишүүчү; parties
contractantes
келишим
түзгөн
тараптар
(дипломатияда).
COTRACTER
vt 1. келишим түзүү, келишүү;
contracter un emprunt карыз алууга келишим түзүү;
contracter mariage никелешүү; 2. кабылуу, чалдыгуу;
contracter une habitude адат кылып алуу; contracter
une maladie ооруга чалдыгуу.
COTRADICTIO nf карама-каршылык; esprit de
contradiction такыр туура деп таппоочулук, ыгы жок
эле каршы чыга берүүчүлүк.
COTRADICTOIRE adj бири-бирине каршы келе
турган; les témoignages contradictoires күбөлөрдүн
бири-бирине каршы келе турган көрсөтүүлөрү.
COTRADICTOIREMET adv карама-каршылыкта.
COTRAITE nf зордук, аргасыз кылуу, кыстоо;
contrainte par corps dr карызды төлөтүү үчүн камакка
алуу; mesures de contrainte зордукка салган чаралар;
par contrainte зордукка салып.
COTRAIRE
adj
1. карама-каршы,
башкача,
окшобогон; vent contraire бет алдыдан соккон шамал;
2. жакпаган, зыян кылган; le vin lui est contraire ага
вино ичүүгө болбойт; 3. nm карама-каршылык; j’ai
entendu dire le contraire мен карама-каршы пикир
уктум; au contraire loc adv тескерисинче.
COTRAIREMET adv (à) каршы, карабастан; agir
contrairement à ses décisions анын чечимдерине каршы
болуу.
COTRARIÉ, ÉE adj 1. капаланган; 2. бузулган; projet
contrarié бузулган план.
COTRARIER vt 1. каршы болуу; 2. нааразылык
келтирүү; voilà qui me contrarie! бул мага оңтойсуз
болду.
COTRASTE nm карама-каршылык; contraste d’idées
карама-каршы пикирлер.
COTRAT nm келишим, шартнаама.
COTRE I. prép 1. жанында; s’aligner contre le mur
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эсептерди текшерүү; 2. кармоо; contrôler ses réactions
өзүн өзү кармай билүү.
COTRÔLEUR, EUSE n текшерүүчү.
COTROUVÉ, ÉE adj калп, жалган, чындыкка туура
келбеген.
COTUSIO nf контузия (дененин сырты жараланбай
эле урунуудан, согулуудан, бир нерсе келип катуу
тийүүдөн эт үзүлүү; денеге доо кетүү).
COVAICAT, ATE adj ишенерлик, ишендирээлик.
COVAICRE vt (qqn de qqch) ишендирүү; je suis
convaincu qu’elle viendra ал келет деп ишенем.
COVAICU, UE adj (de qqch) 1. ишенген, көзү
жеткен; j’en suis convaincu менин көзүм буга жетип
турат; 2. айыбы ачылган; convaincu de mensonge
калпы чыккан.
COVALESCECE nf айыгуу, сакаюу; être, entrer en
convalescence айыга баштоо.
COVALESCET, ETE adj айыгып келе жаткан.
COVEABLE adj ылайыктуу, жарай турган; salaire
convenable жакшы айлык.
COVEABLEMET adv тиешелүү түрдө, жаман эмес,
жараша; convenablement à -га жараша.
COVEAT, ATE adj ылайыктуу, жарай турган,
жакшы.
COVEIR vt ind 1. (de qqch, de+inf) макул болуу,
көнүү, келишүү; convenir du prix баа жөнүндө
макулдашуу; ils sont convenus de se rencontrer алар
кезигүү жөнүндө макулдашышты; 2. (à qqch, à qqn)
ылайык болуу, жароо; cet emploi m’a convenu бул иш
мага ылайык келди; il convient жакшы болот эле; il
convient que vous veniez сиз келсеңиз жакшы болот
эле.
COVETIO
nf 1. келишим; signature d’une
convention келишимге кол коюу; 2. шарттуулук; de
convention loc adv шарттуу.
COVETIOEL,
ELLE
adj шарттуу; signes
conventionnels шарттуу белгилер.
COVETIOELLEMET adv шарттуу түрдө.
COVERSATIO nf сүйлөшүү, кеп, сөз; être en
conversation сүйлөшүүгө катышуу; engager la
conversation fam кеп баштоо.
COVERSER vi сүйлөшүү.
COVERSIO nf 1. динин өзгөртүү, башка динге өтүү;
2. өзгөрүү, алмашуу.
COVICTIO nf ишеним, ишенич; pièce à conviction
буюмдата далил; parler avec conviction ишендире
сүйлөө; travail de conviction түшүндүрүү жумушу.
COVIVE n конок, мейман.
COVOCATIO nf
1. чакыруу; convocation du
parlement парламент чакыруу; 2. повестка, чакыруу
кагазы.
COVOI nm жүктүү арабалардын тобу, эшелон;
convoi automobile жүк машиналардын тобу; convoi
funèbre сөөктү узатып бара жаткан эл.
COVOITER vt кумардуу үмүттөнүү, каалоо.
COVOQUER vt (qqn à qqch) чакыруу; convoquer une
conférence конференция чакыруу; convoquer à la

réunion чогулушка чакыруу; convoquer devant le
tribunal сотко чакыруу.
COVULSER I. vt тарамыш түйүлүү, тырышуу; II. se
convulser vpr бузулуу, бурмалануу, тырышуу.
COVULSIF, IVE adj карыштырма, тырыштырма.
COVULSIO nf карышуу, тырышуу.
COOPÉRATIF, IVE adj кооперативдик; mouvement
coopératif кооперативдик кыймыл; société coopérative
кооперативдик уюм.
COOPÉRATIO nf эмгектештик, бирге иштөөчүлүк;
жардам; en coopération жардамы менен.
COOPÉRER vi (à qqch) эмгектеш болуу, биргелешип
иштөө, жардам берүү.
COORDIATIO nf координация (өз ара айкашуу,
айкаштыруу, бири-бирине шайкеш келүү, шайкеш
келтирүү).
COORDOER vt координациялоо; coordonner les
efforts аракеттерди координациялоо.
COPAI nm fam классташ; un bon copain жакшы дос.
COPIE nf 1. копия, көчүрмө; prendre copie копиясын
түшүрүү; 2. жазуу иши; 3. кол жазма.
COPIER vt 1. көчүрүү; 2. копиясын түшүрүү.
COPIEUSEMET adv абдан көп, мол, кеңири; manger
copieusement тоё тамак ичүү.
COPIEUX, EUSE adj мол, кеңири, абдан көп; il a fait un
repas copieux ал тоё жеди.
COPIE nf бирге өскөн курбу, бирге окуган кыз.
COPULE nf gram байламта.
COQ nm короз; au chant du coq эрте, эң эрте.
COQUELICOT nm жоогазын.
COQUELUCHE nf méd көк жөтөл; enfant atteint de
coqueluche көк жөтөл менен ооруган бала.
COQUET,
ETTE
adj ойсоңдогон, кубулжуган,
жагынуучу.
COQETTEMET adv ойсоңдоп.
COQUETTERIE
nf түрдүүчө кубулуп-кулпуруп,
жароокерленип
бирөөгө
жакшы
көрүнүнүүгө
тырышуучулук; faire des coquetteries ойсоңдоо,
жароокерленүү;
avec
coquetterie
ойсоңдоп,
жароокерленип.
COQUILLE nf 1. раковина (моллюскалардын кабыгы);
rentrer dans sa coquille fig өзүнүн таламы менен
чектелүү, өз үңкүрүндө түнт өмүр өткөрүү; 2. кабык
(жаңгактын, жумуртканын); la coquille d’un œuf
жумуртканын кабыгы; fig coquille de noix эски кеме.
COQUI, IE I. n шум, митаам, айлакер; II. adj шум,
митаам, айлакер.
COQUIERIE nf митаамдык, амалкөйлүк.
COR nm 1. мүйүз; 2. чоор, сыбызгы.
CORAIL
nm
коралл
(деңизде
жашоочу
жаныбарлардын бир түрү); bouche de corail, lèvres de
corail кызыл (маржан түстүү) эриндер.
CORBEAU nm карга; noir comme un corbeau каргадай
кара.
CORBEILLE nf себет; une corbeille de fruits бир себет
жемиш.
CORDE nf 1. аркан; rendre la corde арканды бошотуу;
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2. кыл (музыкалык аспаптын); cordes vocales үн
түйүндөрү.
CORDIAL, ALE adj чыныгы, пейилдүү, ак көңүл; un
homme cordial ак көңүл, жакшы адам.
CORDIALEMET adv чын жүрөктөн, чын көңүлдөн.
CORDOIER, IÈRE n өтүкчү.
CORÉE, EE I. adj кореялык, корея; II. n Кореянын
жашоочусу.
CORIACE adj 1. катуу; viande coriace катуу эт; 2. fam
катаал, өжөр, өзүнүкүн бербеген; caractère coriace
катаал мүнөз.
CORE nf мүйүз; bêtes à cornes ири мүйүздүү мал.
CORPORATIO nf корпорация (көбүнчө кесиптештик
таламдар негизинде бирикме).
CORPOREL, ELLE adj дене, дененин; peine corporelle
уруп жазалоо.
CORPS nm 1. дене; prendre de corps толуу, семирүү;
avoir le diable au corps көчүгү жер жыттабаган, тынчы
жок (бала); loc adv corps à corps койгулашып,
салгылашып, чабышып; à corps perdu алды-артын
карабастан, шашкан бойдон; 2. персонал, корпус; corps
diplomatique дипломатиялык корпус (бир өкмөттүн
алдындагы чет элдик элчиликтериндеги жогорку
кызмат адамдары); 3. mil бөлүк; corps militaire согуш
аскердик бөлүк; 4. зат; corps gazeux газ түрүндөгү зат;
corps hétérogène химиялык кошунду; corps radioactifs
радиоактивдүү заттар.
CORRECT,
E
adj
1. туура,
дурус;
phrase
grammaticalement correcte грамматикалык жактан
туура сүйлөм; 2. сыпайы, сылык; il n’a pas été correct
avec lui ал ага одоно мамиле кылды.
CORRECTEMET adv 1. туура, дурус; 2. сылыктык
менен, сылык түрдө.
CORRECTIO nf 1. оңдоо, өзгөртүү, түзөтүү; sauf
correction loc adv эгер жаңылбасам; 2. корректура
(типографияда терүүдөн кеткен каталарды оңдоо).
CORRECTIOEL, ELLE adj түзөтүүчү, оңдоочу.
CORRÉLATIO nf ара катыш; corrélation des forces
күчтөрдүн ара катышы; en corrélation directe avec түз
байланышта болуу.
CORRESPODACE nf 1. ылайык келүү, туура келүү;
2. кат алышуу, кат жазышып туруу; enseignement par
correspondance сырттан окуу; 3. корреспонденция
(почта аркылуу жиберилген гезит, журнал, кат).
CORRESPODAT, ATE I. adj ылайыктуу; salaire
correspondant ылайыктуу айлык; II. n корреспондент,
кабарчы; correspondant spécial атайын кабарчы;
membre correspondant de l’Académie des sciences
Илимдер Академиясынын мүчө-корреспонденти.
CORRESPODRE vi 1. (à qqch) ылайык келүү, туура
келүү; 2. (avec qqn, avec qqch) кат алышуу, кат
жазышуу.
CORRIGER I. vt түзөтүү, оңдоо; II. se corriger vpr
түзөлүү, оңолуу; se corriger d’un défaut кемчилигинен
кутулуу, кемчилигин оңдоо.
CORROMPRE I. vt 1. бузуу; la chaleur corrompt la
viande ысыктан эт бузулуп кетет; 2. corrompre la joie

кубанычын басып капа кылуу; 3. пара берип сатып
алуу; II. se corrompre vpr бузулуу, дат басуу, чирүү.
CORROMPU, UE adj 1. бузулган, дат баскан;
2. сатылган (пара алып).
CORROSIO nf коррозия, чирүү, бузулуу.
CORRUPTIO nf коррупция (парага сатылуучулук,
пара берип сатып алуучулук), паракорлук; lutter contre
la corruption паракорлукка каршы күрөшүү.
CORSE
I. adj
корсикалык,
корсика;
II. n
1. корсикалык, Корсиканын жашоочусу; 2. nm итальян
тилинин корсика диалекти.
CORVETTE nf корвет (кароолчу жеңил согуштук
кеме).
COSMÉTIQUE I. adj косметикалык; II. nf косметика
(денени, бетти кооздоого керектүү нерселер: бет май,
упа-эндик, тушь ж. б.).
COSMIQUE
adj космостук; rayons cosmiques
космостук нурлар.
COSMOAUTE nm космонавт.
COSMOS nm космос.
COSTUME nm кийим; costume de cérémonie кооз
кийим; costumes nationaux улуттук кийимдер.
COTE nf 1. үлүш, энчи; 2. котировка; 3. квота.
CÔTE nf 1. кабырга; on lui voit les côtes, on lui
compterait les côtes ал аябай арык (кабыргалары
көрүнүп турат); 2. каптал; avoir les côtes en long
жалкоо болуу; 3. тилим, кесим; les côtes d’un melon
коондун тилимдери; côte à côte loc adv жанаша, катар;
se tenir les côtes fam боору катып күлүү; 4. кыя (жер).
CÔTÉ nm 1. каптал; j’ai un point de côté менин
капталым сайгылашып ооруп турат; 2. жак, тарап; côté
soleil күн тийген жак; d’un côté бир жагынан; d’un
autre côté башка жагынан; de tous côtés ар тараптан; de
ce côté бул жагынан; regarder de côté et d’autre эки
жагын карануу; loc adv à côté жанында; de côté
кыйшык, кыйшайып; son chapeau est de côté шляпасы
бир жагына кыйшайып кетти; regarder qqn de côté
жактырбай кароо; se ranger de côté четке чыгып жол
берүү; mettre de côté бөлүп сактап коюу (акчаны); loc
prép à côté de жанында; elle s’est placée à côté de moi
ал менин жаныма отурду; du côté de жагына.
COTEAU nm 1. дөбө, дөң; au pied du coteau дөбөнүн
этегинде; 2. бет, боор; pente d’un coteau дөңдүн бети,
боору.
COTISER I. vi взносун төлөө; II. se cotiser vpr ортодон
акча чыгаруу, акча чогултуу.
COTO nm 1. пахта; coton brut чигиттүү пахта; coton
égrené тазаланган пахта; filer un mauvais coton fam
оозуна суу тамыздыруу, өлүм алдында жатуу; c’est
coton fam кыйын; 2. кебез; coton fulminant пироксилин
(өтө күчтүү жарылма зат).
COTOADE nf пахтадан жасалган кездеме.
COTOIER, IÈRE I. adj пахта иштетүүчү; industrie
cotonnière пахта иштетүүчү өнөр жай; II. nm bot козо,
пахта (өсүмдүк).
COU nm 1. моюн; se casser, se rompre le cou арка
моюну астында калуу; se jeter, sauter au cou de qqn
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кийлигишпөө.
COULOIR nm 1. коридор, тар өткөөл (вагондо); 2. sport
жол; couloir intérieur тегеретме, жарыш жол; 3. чыпка,
элек.
COULPE nf vx айып, күнөө; dire sa coulpe, battre sa
coulpe күнөөсүн моюнуна алуу.
COUP nm 1. сокку, уруу; coup de pied тебүү
(футболдо); coup de poing муштум менен уруу; porter
un coup чаап жиберүү, сокку берүү; sans coup férir
урушсуз, каршылыксыз; faire coup double эки коёнду
бир чаап алуу (макал); loc adv à coup sûr шексиз; tout à
coup күтпөгөн жерден, кокусунан; loc prép à coup de
жардамы менен; sous le coup de таасиринин астында;
2. чыкылдоо, согуу (саат); sur le coup de minuit так
жарым түндө; 3. иш, аракет, төңкөрүш; coup d’État
мамлекеттик төңкөрүш; bon coup ийгиликтүү иш;
mauvais coup жаман иш; faire son coup өз ишин
бүтүрүү; manquer son coup жолу болбой калуу;
monter un coup à qqn бирөөнү алдап кетүү; 4. coup de
feu атылуу, атуу; coup de fusil мылтыктын атылышы;
coup de canon замбиректин атылышы; 5. чочулоо; être
aux cent coups абдан чочулап туруу; 6. жутум, ууртам;
à boire un coup de trop ашык ичип алуу; 7. мертебе,
аракет; deux coups эки мертебе; du premier coup бир
ирмөө менен, бир умтулуу менен; encore un coup дагы
бир жолу; coup sur coup катары менен, катарынан; du
même coup кошо, бирге; à tout coup ар дайым; coup de
vent катуу кыймыл; coup de mer эң катуу шамал; coup
de soleil ысык уруу (күндүн ысыгы өтүү); coup de
tonnerre күндүн күркүрөгөн добушу; coup de foudre
чагылган уруу; coup de sang мээге кан куюлуу; coup
d’épingle төөнөгүч менен сайып алуу; coup de main
кайраттуулук менен башталган иш; tenter un coup de
main уруу, кол көтөрүү; effectuer un coup de main кол
салуу; donner un coup de collier күч салуу; coup d’œil
караш, көз караш; coup de tête ойлобостон кылган иш;
donner un coup de balai тезирээк шыпыруу; donner un
coup de peigne таранып алуу; coup de sifflet ышкырып
жиберүү; coup de frein тормоз берүү, токтотуу; coup de
téléphone телефон чалуу; coup de théâtre күтүлбөгөн
аякталыш; 8. жардам; donner un coup de main
жардамдашуу, кол кабыш кылуу; coup d’épaule
жардам.
COUPABLE I. adj айыптуу, күнөөлүү; reconnaître
coupable айыптуу деп табуу; II. n айыпкер, күнөөкөр.
1
COUPE nf 1. чөйчөк, ваза, бокал, кубок; 2. sport
кубок; gagner la coupe кубок утуп алуу.
2
COUPE nf 1. кесүү, кыркуу, кыюу; coupe claire
суюлтуу, сейректетүү (токойду); 2. токойдун кесүүгө
арналган бөлүгү; 3. coupe de cheveux чач алдыруу;
4. бычылыш (кийимдин); de coupe parfaite абдан
жакшы тигилген.
COUPE-CIRCUIT nm inv сактагыч (электр токту
токтотуучу аспап).
COUPER I. vt 1. кесүү, кыркуу, кыюу; couper en
pièces, couper en morceaux чаап майдалоо; couper
l’appétit табитти бузуу; couper le souffle таң калтыруу;

моюнга асылуу; prendre ses jambes à son cou артын
карабай качуу; 2. бөтөлкөнүн моюну.
COUARD, ARDE I. adj коркок; II. n коркок, жүрөгү жок
адам.
COUARDISE nf коркоктук.
COUCHAT, ATE adj батып бара жаткан; soleil
couchant батып бара жаткан күн.
COUCHE nf 1. төшөк, төшөнчү; 2. pl төрөт; fausse
couche бойдон түшүү, бойдон түшүрүү; être en couche
төрөө, тууш; 3. катмар, кабат; couche d’or алтындын
катмары; 4. жалаяк; 5. катмар; couches sociales коомдун
катмарлары.
COUCHER I. vt 1. жаткыруу; coucher un enfant
баланы уктатууга жаткыруу; 2. жыгуу, кулатуу; II. vi
1. уктоо үчүн жатуу; coucher dans un lit төшөктө
жатуу; 2. түнөө; coucher à la dure, coucher à la belle
étoile ачык талаада түнөө; III. se coucher vpr 1. уктоо
үчүн жатуу; comme on fait son lit, on se couche эмне
эксең, ошону оросуң; se coucher comme les poules fam
эрте жатуу; 2. батуу (күн); 3. жүгүнүү, кулдук уруу.
COUCHETTE nf 1. керебет, диван; 2. уктоого арналган
жай (вагондо).
COUCOU nm күкүк.
COUDE nm чыканак; jouer des coudes түрткүлөшүп
өтүү; le coude à coude өз ара жардамдашуу.
COUDRE vt тигүү; machine à coudre кийим тигүүчү
машина.
COULER I. vi 1. агуу, ташып кетүү (суу, сүт), төгүлүү;
eau qui coule d’une source булактан агып чыккан суу;
le nez lui coule мурдунан суу агып жатат; le sang coule
d’une blessure жарадар болгон жерден кан агып жатат;
2. өтүү (убакыт); le temps coule убакыт өтүп жатат;
3. чөгүү; 4. тешиктен суу кирүү; II. vt 1. куюу; couler
des jours tranquilles бейпилчиликте жашоо;
2. чөктүрүү; couler son propre navire өзүнүн кемесин
сууга чөктүрүү; 3. шыбыроо; couler à l’oreille кулагына
шыбыроо; 4. чыпкалоо, сүзүү; III. se couler vpr жылып
кирүү; se couler dans билинбей жылып кирүү; se la
couler douce fam телегейи тегиз болуп жашоо,
бейпилчиликте жашоо.
COULEUR nf 1. түс, өң; couleur feu өрттөй кызыл;
couleur chair дене түстүү; robe de couleur түстүү
көйнөк; sans couleur түссүз, өңсүз; avoir de belles
couleurs анын өңү жакшы; sous couleur de loc prép
шылтоо кылып; en voir de toutes les couleurs көптү
көрүү, көп нерсеге учуроо; 2. боёк; couleurs à l’huile
май боёк; 3. pl mil, mar мамлекеттик желек; rendre les
honneurs aux couleurs, saluer les couleurs желекке
салют берүү; hisser les couleurs желекти көтөрүү;
amener les couleurs желекти түшүрүү; les couleurs
nationales мамлекеттик желек; 4. картанын түрү.
COULEUVRE nf сары жылан (уусуз, чакпай турган
жылан).
COULISSE nf 1. жылып турма брус (төрт кырдуу
устун); 2. сахнанын эки жагындагы декорация;
3. сахнанын арты; les coulisses de la politique саясаттын
көрүнбөгөн жактары; faire dans la coulisse четте болуу,
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j’ai eu le souffle coupé демим чыкпай калды; je donne
ma tête à couper башымды кесип берейин; aller chez le
coiffeur se faire couper les cheveux чачтарачка барып
чач алдыруу; 2. чач алуу, чач алдыруу; 3. бычуу
(кийимди); 4. кошуу, аралаштыруу; couper son vin
виного суу кошуу; 5. бөлүү; couper la parole à qqn
сүйлөшүп жаткан сөздү бөлүү; 6. тосуу, тосмолоо,
торгоо; couper la ligne de retraite артына чегинүү
жолун тосуп калуу; couper le courant электр тогун
токтотуу; couper les gaz моторду өчүрүп коюу; 7. көзүр
менен басуу (карта ойнунда); II. vi 1. өтүү, өткүр
болуу; 2. кыскартып кесип чыгуу (жолду); couper par
le plus court эң кыска жол менен кесип чыгуу; 3. (à)
качуу, качып кутулуу; tu n’y couperas pas качып
кутула албайсың; III. se couper vpr 1. кесип алуу
(өзүнүн бир жерин); 2. fam адашуу, чаташуу.
COUPLE nm эки даана; un couple d’amis эки дос; un
jeune couple жаңы үйлөнүшкөндөр (эрди-катын).
COUPLET nm 1. куплет (ырдын строфасы – бир нече
жолдон турган бөлүкчөсү); 2. pl куплеттер; couplets
satiriques сатирикалык ырлар.
COUPO nm 1. калганы, калган бөлүгү (кездеменин);
2. кесинди, бир бөлүгү; 3. купон, талон.
COUPURE nf 1. кесик, кесилген кичинекей жара; se
faire une coupure кесип алуу (өзүнүн бир жерин); 2. fin
кагаз акча, заём; petites coupures майда кагаз акча;
3. кыскартуу (текстте); 4. coupure de courant электр
тогунун токтолушу.
COUR nf 1. короо; 2. свита (жогорку орундагы
адамды жандап, ээрчип жүрүүчү адамдар); faire la
cour à артынан жүрүү, жагынуу; la cour du roi Pétaud
fam жиндикана; 3. сот, трибунал; Cour suprême, Haute
Cour Жогорку сот; cour d’appel апелляция соту; cour
martiale согуштук трибунал, сот.
COURAGE nm эрдик, жүрөктүүлүк, турумдуулук,
кайрат, кайраттуулук, баатырдык; courage à toute
épreuve баатырдык; reprendre courage көңүл
көтөрүлүү, көңүл эргүү; perdre courage көңүлү чөгөт
болуу; prendre son courage à deux mains корутундуга
келүү, кайраттануу; avoir le courage de ses opinions өз
оюн коркпой айтуу; avez-vous le courage de?
кайратыңыз жетишээр бекен? bon courage! коркпо!
COURAGEUSEMET кайрат менен, коркпой.
COURAGEUX,
EUSE
adj кайраттуу, жүрөктүү,
батымдуу.
COURAMMET adv 1. тез, ылдам, шар, такалбай; lire
couramment такалбай окуу, шар окуу; 2. адатынча,
көбүнчө.
1
COURAT , ATE adj 1. жүгүргөн, чуркаган; chien
courant тайган; écriture courante тез жазуу; 2. аккан;
eau courante агын суу; 3. адат болгон; compte courant
банкта ачылган эсеп; langage courant оозеки тил
(адабий эмес); affaires courantes күндөлүк иштер;
monnaie courante колдонулуучу акча, жүргөн акча;
tout courant loc adv кыйналбай, оңой эле.
2
COURAT nm 1. өтүү, жүрүү; courant d’air өтмө
шамал; courant atmosphérique абанын агышы; courant

marin деңиз агымы; suivre, descendre le courant
агымга карай кете берүү; remonter le courant агымга
каршы сүзүү; каршы болуу; 2. ток; courant électrique
электр тогу; courant de haute fréquence абдан
шыкалган ток, чыңалуусу күчтүү ток; établir le courant
токту жиберүү; interrompre le courant токту токтотуу;
3. жүрүү, өтүү; courant de l’histoire тарыхтын өрчүшү;
les courants d’échange товарлардын айлануусу;
courant de populations миграция (бир жерден экинчи
жерге көчүү, өтүү); être au courant de кабардар болуу,
маалыматты билип туруу; est-ce que tes parents sont au
courant? сенин ата-энең билишеби? mettre au courant
de тааныштыруу, билдирүү.
COURBE adj I. кыйшык, ийри, ийилген; II. nf ийри
сызык.
COURBÉ, ÉE adj I. бүкүрөйгөн, бүкчүйгөн; un
vieillard courbé бүкүрөйгөн кары адам; II. fig
кордолгон, кемситилген.
COURBER vt
I. ийрейтүү, ийүү, майыштыруу;
бүкүрөйтүү, бүкчүйтүү; courber une branche бутакты
ийүү; la vieillesse l’a courbé карылык аны бүкчүйттү;
II. vi ийилүү, эңкейүү; se courber ийилүү, эңкейүү;
кулдук уруу, жүгүнүү; бүкүрөйүү, бүкчүйүү; se
courber pour saluer саламдашуу үчүн ийилүү; courber
la tête devant qqn бирөөгө баш ийүү; elle s’est courbée
de vieillesse ал карылыктан бүкчүйүп калды.
COUREUR, EUSE n 1. жөө күлүк (спорт), жүгүрүүчү;
2. катынпоз еркек.
COURGE nf ашкабак; manger des courges ашкабак
жеш.
COURIR I. vi 1. жүгүрүү, чабуу, чуркоо; courir après
кубалоо, артынан түшүү; courir après une femme бир
аялдын артынан түшүү; l’année qui court үстүбүздөгү
жыл; 2. шашуу; ce n’est pas la peine de courir, nous
avons le temps шашпай эле коюңуз, далай убакыт бар;
3. жакындоо, жакын калуу; courir à sa fin ажалына
жакындоо; II. vt 1. кубалоо, артынан түшүү; 2. courir
un danger коркунучка кабылуу; 3. таратуу, жайылтуу;
faire courir une nouvelle жаңылыкты таратуу.
COUROE
nf
таажы;
венок
(гүлдөн
же
жалбырактан жасалган тегерек кооз түрмөк).
COUROEMET nm 1. такка отуруу, таажы кийүүнүн
шаан-шөкөтү; 2. бүтүрүү, аяктоо; le couronnement de
l’œuvre иштин аякталышы.
COUROER vt 1. таажы кийгизүү, такка отургузуу;
2. урматтоо, сыйлык берүү; 3. аяктоо, бүтүрүү.
COURRIER nm 1. курьер (кат ташып жүрүүчү адам),
кабарчы; 2. почта (каттар); courrier diplomatique
дипломатиялык почта.
COURROIE nf кайыш боо.
COURS nm 1. агым, агын, агыш; cours d’eau өзөн,
дарыя, суу; cours rapide шар агын; remonter le cours
d’un fleuve суунун агымына каршы сүзүү; 2. жүрүү; le
cours des affaires иштин жүрүшү; 3. курс (акчалардын
баасы); cours du change алмашуу баасы; 4. сабак,
лекция; j’ai ce matin un cours de chimie бүгүн эртең
менен химиядан сабагым бар; cours complémentaire
87

COURSE

CRATÈRE
COUVERT, ERTE I. adj 1. үстү жабылган; 2. кийинген;
être bien couvert жылуу кийинип алуу; rester couvert
баш кийимин албай олтуруу; temps couvert бүркөк
күн; couvert de honte уятка калган; parler à mots
couverts жандатып айтуу, четин гана чыгарып сүйлөө;
II. nm 1. идиш-аяк; mettre le couvert идиш-аякты
белгилүү тартипте коюу менен үстөлдү тамак ичүүгө
даярдоо; 2. баш калка, үй-жай; donner le vivre et le
couvert тамагын жана үй-жайын берүү.
COUVERTURE nf 1. жууркан, жапкыч; couverture de
lit жапкыч (керебетке); 2. жабуу, үртүк; 3. тыш;
couverture d’un livre китептин тышы.
COUVEUSE nf 1. курп тоок; 2. инкубатор.
COUVRE-LIT nm жапкыч (керебетке).
COUVRIR I. vt 1. жабуу, үстүнө жабуу; couvrir
chaudement жылуу кийиндирүү; couvrir de honte
уятка калтыруу; 2. mil калкалоо; II. se couvrir 1. баш
кийимин кийүү; 2. бүркөлүү (күн).
CRABE nm краб (деңизде жүрүүчү чаяндын бир
түрү).
CRACHER vt 1. түкүрүү; cracher du sang кан түкүрүү;
volcan qui crache de la lave лаваны бүркүп чыгарган
вулкан; vi 2. түкүрүү, теңсинбөө; cracher sur qqch бир
нерсени жек көргөнүн көрсөтүү, билдирүү.
CRACHI nm себээлеген майда жамгыр.
CRAIE nf бор; tracer à la craie бор менен сызуу,
жазуу.
CRAIDRE vt коркуу; il ne craint pas la mort ал
өлүмдөн коркпойт; se faire craindre коркутуу.
CRAITE nf коркунуч; vivre dans la crainte
коркунучта жашоо; de crainte de, dans la crainte de …
loc prép коркконунан, коркуп.
CRAITIF, IVE adj коркок; les yeux craintifs корккон
көз, чочуган көз.
CRAITIVEMET adv чочулап, коркуп, кооптонуп;
parler craintivement чочулап, коркуп сүйлөө.
CRAMOISI, IE I. adj кочкул кызыл; II. nm кочкул
кызыл түс.
CRAMPE nf тарамыш тартышуу, карышуу, тарамышы
тырышуу.
CRÂE nm баш сөөгү; avoir le crâne étroit кем акыл
болуу.
CRAPAUD nm курбака; il est laid comme un crapaud
анын түрү суук (бакадай).
CRAPULE nf арамза, шүмшүк, митаам; c’est une
crapule бул арамза, шүмшүк.
CRAPULEUX, EUSE adj vx кара ниет, кара санатай,
бузук, жаман; un crime crapuleux өтө жаман кылмыш.
CRAQUEMET nm чыртылдоо, кырсылдоо, чытырчытыр, карс-курс; le craquement des branches qui
cassent сынып жаткан бутактардын чыртылдашы.
CRAQUER vi 1. чыртылдоо, кырсылдоо, тырсылдоо,
чытыроо, кычыроо; bonbon qui craque sous les dents
тиштегенде кырсылдаган момпосуй; plein à craquer
топтолтура, жык-жыйма; 2. fig fam жарылуу.
CRATÈRE nm кратер (жанар тоонун төбөсүндөгү
лава атылып чыгуучу тегерек чуңкур).

кошумча сабак.
COURSE nf 1. жүгүрүү, жүрүү, өтүү; course sur cent
mètres, de cent mètres жүз метр жерге жүгүрүү; course
précipitée du temps убакыттын тез өтүшү; 2. иш,
жумуш, тапшырма; j’ai bien des courses à faire мен көп
жерге барышым керек; j’ai fait toutes vos courses
сиздин бардык тапшырмаларыңызды аткардым;
3. сатып алуу; aller faire des courses dans les magasins
бир нерселерди сатып алуу үчүн дүкөнгө баруу;
4. course de chevaux ат чабыш; 5. courses
d’automobiles автоунаа жарышы.
COURSIER nm күлүк, күлүк ат.
1
COURT , COURTE I. adj кыска; courte vue алыстагыны
көрбөстүк; avoir la mémoire courte унутчаак болуу;
II. adv 1. кыскача, кыска; couper les cheveux courts
чачын кыска кыркуу; 2. loc couper court à un entretien
сүйлөшүп жаткан сөздү бөлүү; 3. loc être à court
d’argent акчасы жок болуу.
2
COURT nm корт (теннис ойнолуучу аянтча).
COURT-CIRCUIT nm учу бириге калуу (ушундай
учурда электр зымы өтө кызып, андан жалын чыгат).
COURTISA nm 1. сарайда (падыша сарайында)
кызмат кылуучу; courtisan de la fortune тагдыр эркеси,
бактылуу; 2. fig көшөкөр, кошоматтап кулдук уруучу.
COURTISAE nf жогорку адамдар менен мамилелеш
болгон аягы суюк аял.
COURT-MÉTRAGE nm кыска метраждуу тасма.
COURTOIS, OISE adj сылык, адептүү; кооз; un homme
courtois сылык киши; poésie courtoise кооз поэзия.
COURTOISEMET adv сылыктык, адептүүлүк менен.
COURTOISIE nf сылыктык, адептүүлүк.
COUSI nm аталаш жана энелеш бир туугандар.
COUSUE, UE adj тигилген; cousu de fil blanc fig сыры
билинип турат; phrases mal cousues байланышы жок
сөздөр; demeurer le bec cousu оозун тигип койгондой
отуруу.
COÛT nf нарк, баа.
COÛTAT, ATE adj prix coûtant өздүк наркы; өзүнө
туруш наркы.
COUTEAU nm бычак.
COÛTER vi туруу; coûter gros өтө кымбат болуу;
coûter chaud өтө кымбатка түшүү; coûter les yeux de la
tête аябагандай кымбат.
COÛTEUX, EUSE adj кымбат турган, кымбат.
COUTUME nf 1. адат, үрп-адат, салт; 2 адат, өнөкөт,
көндүм; de coutume loc adv адат (көндүм) боюнча.
COUTUMIER, IÈRE adj адат болгон, көндүм болгон.
COUTURE nf тигүү, тигиш; maison de haute couture
модалуу кийимдер ательеси.
COUTURIER nm модельер (моделдерди жасоо
жагынан адис).
COUVÉE nf уя, бир уя; une couvée de poussins бир уя
жөжө.
COUVET nm монастырь (монахтар туруучу жай);
entrer au couvent чачын кыска кырктырып монах
болуу.
COUVERCLE nm капкак.
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CRAVATE
CRAVATE nf галстук.
CRAYO nm калем; dessiner

CROATE

1. чуңкур, ойдуң; creux d’un arbre жыгач көңдөйү;
2. fam сабактардын ортосундагы бош убакыт.
CREVÉ, ÉE I. ad жарылган, жыртылган; II. nm 1. fam
бейкаруу, алы жок; 2. жеңдеги жыртык.
CREVER I. vt 1. жаруу; crever le cœur жүрөгүн
оортуу; 2. fam жабыркатуу, алсыратуу; crever un
cheval атты зоруктуруу; II. vi 1. жарылуу, жыртылуу; le
pneu a crevé дөңгөлөк жарылды; crever de rire боору
эзилгиче күлүү; 2. өлүү (айбан жөнүндө); crever de
faim ачкачылыктан өлүү; III. se crever vpr (pour)
жанынын барынча тырышуу.
CRI nm кыйкырык, бакырык; cri d’allégresse кубаныч
үнү; pousser des cris кыйкыруу; à grands cris катуу
кыйкырып.
CRIARD, ARDE I. adj 1. кыйкырчаак, ыйлаак; un
enfant criard ыйлаак бала; 2. өтө эле кызыл-тазыл; II. n
кыйкырчаак, урушчаак адам.
CRIBLER vt 1. элөө; 2. (de qqch) калбыр кылуу;
cribler de coups сабоо, ургулоо; cribler qqn de critique
катуу сынга алуу.
CRIC nm techn домкрат, көтөргүч.
CRICRI nm кара чегиртке.
CRIER
I. vi 1. кыйкыруу, бакыруу, чыңыруу;
2. чакыруу; crier à l’aide, crier au secours жардамга
чакыруу; 3. жайып жиберүү; crier sur les toits бүткүл
жерге таратып жиберүү; 4. чыйкылдоо, кычыроо; la
porte crie эшик чыйк этти; II. vt кыйкырып айтуу; crier
misère жакырдык менен күн көрүү; sans crier gare
алдын ала эскертпей.
CRIME nm кылмыш, кыянат, бузуктук кылмыш;
crime d’État мамлекеттик кылмыш; crime de guerre
согуштук кылмыш; commettre un crime кыянат кылуу.
CRIMIALISTE n криминалист.
CRIMIALITÉ nf кылмыштуулук; régression de la
criminalité кылмыштуулуктун азайышы.
CRIMIEL, ELLE I. adj кылмыштуу; II. n кылмышкер;
criminel de guerre согуштук кылмышкер; un grand
criminel коркунучтуу кылмышкер.
CRIMIOLOGIE nf криминология (коомдук кылмыш
жөнүндөгү илим).
CRISE nf 1. кризис; crise économique экономикалык
кризис; 2. оорунун чечкиндүү бурулуш учуру; crise de
nerfs нервдин кармай калган кези; crise cardiaque
жүрөк кармоо.
CRISTAL nm кристалл, хрусталь.
CRISTALLISATIO nf кристаллдануу.
CRISTALLISER
I. vt
кристаллдаштыруу;
II. se
cristalliser vpr кристаллдануу.
1
CRITIQUE adj 1. сын; esprit critique сын көзү менен
кароого ийкемдүү акыл; 2. кыйын, оор; se trouver dans
une situation critique оор абалда болуу.
2
CRITIQUE nf 1. сын, сыноо; 2. сынчы; critique
littéraire адабий сынчы.
CRITIQUER vt сыноо, сынга алуу; critiquer tout le
monde элдин баарын сыноо.
CROASSER vi каркылдоо (карга).
CROATE n хорват.

au crayon калем менен

сүрөт тартуу.
CRÉACE nf 1. ишеним, ишенич; cela ne mérite
aucune créance бул эч кандай ишенимге татыктуу
эмес; 2. ишеним кагаз; lettre de créance ишеним
грамота (бирөөнүн дипломаттык өкүл болуп
дайындалгандыгын күбөлөндүрүүчү мамлекеттик
документ).
CRÉACIER, IÈRE n кредитор (акчаны бирөөгө
карызга, кредитке берүүчү адам).
CRÉATEUR, TRICE I. n чыгаруучу, чыгармачы;
жараткан (кудай); II. adj жаратуучу.
CRÉATIO nf 1. чыгаруу, жаратуу, жасоо; 2. чыгарма.
CRÉATURE nf адам, жан; une charmante créature
сүйкүмдүү бир жан.
CRÈCHE nf 1. акыр; 2. бала бакча.
CRÉDIT nm 1. карыз, насыя; crédit à long terme узак
мөөнөттүү насыя; crédit à court terme кыска
мөөнөттүү насыя; 2. ишеним; perdre son crédit
ишенимин жоготуу.
CRÉDITER vt карыз берүү, насыя берүү.
CRÉDITEUR, TRICE n карыз, насыя берүүчү.
CREDO nm кредо (өзүнүн керт башынын ишеними,
принциптери); credo politique саясий көз караштар.
CRÉDULITÉ nf ишенгичтик, ишенчээктик.
CRÉER I. vt жаратуу, чыгаруу, түзүү, куруу, жасоо;
II. se créer vpr өзүнө жасоо.
CRÉMAILLÈRE nf илчек, илмек (казан асыш үчүн);
pendre la crémaillère үй той өткөрүү.
CRÉMATIO nf кремация (мештерге салып өлүктү
өрттөө).
CRÈME I. nf 1. каймак; crème fouettée, crème
chantilly чалынып көбүртүлгөн каймак; café crème
каймак куюлган кофе; 2. ликёр; 3. май, крем; II. adj inv
ачык сары, кызгылт; couleur crème ачык сары өң.
CRÉMERIE nf сүт дүкөнү.
1
CRÊPE nm креп (жука кездеме); crêpe de Chine
крепдешин.
2
CRÊPE nf куймак.
CRÉPIR vt шыбоо, шыбактоо.
CRÉPISSAGE nm шыбоо, шыбактоо.
CRÉPU, UE adj тармал; cheveux crépus тармал чач.
CRÉPUSCULE nm 1. күүгүм, кеч, иңир; au crépuscule,
à l’heure du crépuscule күүгүмдө, иңирде; 2. fig батуу,
күнү бүтүп калуу; le crépuscule de la vie өмүр акыры.
CREUSER I. vt казуу; creuser son tombeau fig өзүнө
көр казуу; II. se creuser vpr 1. сорулуу; ичине кирүү
(көзү, жаагы); 2. se creuser l’esprit, le cerveau, la tête
баш катыруу.
CREUX, EUSE I. adj 1. көңдөй; arbre creux көңдөйлүү
жыгач; assiette creuse чуңкур тарелка; avoir l’estomac
creux ачка болуу; 2. чуңкурайган, ичине кирген; yeux
creux чуңкурайган көз; joues creuses ичине кирген
жаак; 3. fig курулай; formule creuse курулай сөз; esprit
creux, tête creuse көңдөй, акылы аз киши; II. adv
sonner creux күңкүл (ачык эмес) үн чыгаруу; III. nm
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CROCHET

CULOTTE

CROCHET nm 1. илгич, илмек; être, vivre aux crochets
de qqn бирөөнүн эсебинен жашоо; 2. илме шибеге;
faire du crochet илмек менен токуу; 3. pl квадраттык
кашаалар.
CROCODILE nm 1. крокодил; larmes de crocodile
анткор ыйламыш болуу, калп ыйлоо; 2. крокодилдин
териси; en crocodile крокодилдин терисинен жасалган.
CROIRE I. vt 1. ойлоо; j’ai cru entendre sa voix анын
үнүн уккандай болдум; on croirait деп ойлошу мүмкүн;
2. ишенүү; je le crois bien мен ага ишенем; 3. динге
ишенүү; II. vi ишенүү; croire sur parole сөзгө ишенүү;
on a peine à croire буга оңойлук менен ишенүүгө
болбойт; j’ai (de la) peine à croire менин буга
ишенишим кыйын; croire dur comme fer акылга салып
ойлоп көрбөй эле ишене берүү; faire croire ишендирүү,
ишентүү; III. se croire vpr эсептөө, өзүн баалоо; s’en
croire beaucoup өзүн өтө жогору баалоо.
CROISEMET nm 1. кайчылашкан жери, кесилиш; au
croisement de deux rues эки көчөнүн кесилишинде;
2. biol аргындаштыруу (айбан, өсүмдүктөр жөнүндө).
CROISER I. vt 1. кайчылаштыруу, каршы-терши коюу;
croiser les bras колду көкүрөккө каршы-терши коюу;
croiser les feux туш-туштан аткылоо; 2. biol
аргындаштыруу; 3. кесип өтүү; 4. сызып таштоо;
5. жолугуу, кезигүү; croiser qqn dans la rue бирөөгө
көчөдөн жолугуп калуу; II. se croiser vpr жолугушуу,
кезигишүү.
CROISEUR nm крейсер (тез жүрүүчү согуштук чоң
кеме).
CROISIÈRE nf 1. mar сүзүп жүрүү; 2. деңиз, аба
саякаты; 3. эки жолдун кесилиши.
CROISSACE nf өсүү, өнүгүү, өрчүү.
1
CROISSAT , ATE adj уламдан-улам, күч алуучу,
өсүүчү, күчөп бара жаткан.
2
CROISSAT nm 1. жарым ай, айдын жарым тегереги;
premier croissant ай жаңырүү, ай жаңысы; 2. ай нан.
CROÎTRE vi 1. өсүү; 2. өсүп чоңоюу; aller croissant
көбөйүү, чоңоюу; croître en beauté жакшынакай боло
баштоо; croître en sagesse акыл кирүү.
CROIX nf крест; faire le signe de la croix чокунуу,
чокундуруу; mettre en (sur la) croix колу-бутун керип
крестке кадап өлтүрүү; porter sa croix өзүнүн жүгүн
өзү көтөрүү; Croix-Rouge Кызыл крест.
CROQUAT, ATE adj кырсылдаган (тиштегенде).
CROQUER I. vt 1. кемирүү; croquer le marmot көпкө
күтүп калуу (жабык эшикте); faire croquer le marmot
көпкө куттүрүү; 2. croquer de l’argent акчаны чачып
түгөтүү; II. vi кырсылдоо; croquer sous la dent тиште
кырсылдоо.
CROSS nm кросс (жүгүрүү).
CROTALE nm калдыркандуу жылан.
CROULER vi кулоо, бузулуу; титирөө.
CROÛTE nf 1. кыртыш, сырт (нандын); casser la
croûte тамак жеш; casser une croûte шам-шүм этүү;
2. кыртыш; croûte terrestre жер кыртышы.
CROYABLE adj болушу мүмкүн болгон, болушу
ыктымаал болгон.

CROYACE nf 1. ишеним, ишенүү, ишенич; 2. динге
ишенүү; croyances politiques саясий көз караштар;
contre toute croyance эч нерсеге карабастан; cela passe
toute croyance бул чындыкка таптакыр окшобойт.
CROYAT, ATE adj динге ишенүүчү.
CRU, UE adj 1. чийки, бышпаган; 2. тазаланбаган,
иштетилбеген; soie crue иштетилбеген жибек жип;
3. катуу, одоно; réponse crue орой жооп.
CRUAUTÉ nf катуулук, ырайымсыздык, канкордук.
CRUCHE nf кумура, кружка.
CRUE nf 1. киргин суу, үйөр суу; les grandes crues суу
ташкыны, кирген суу; les crues printanières жазгы сел,
жазгы киргин суу; être en crue көбөйүү, көтөрүлүү
(суу); 2. өсүү.
CRUEL, ELLE adj катаал, ырайымсыз, таш боор; destin
cruel катаал тагдыр.
CRUELLEMET adv катаалдык менен.
CUBAI, AIE n кубалык, Кубанын тургуну.
CUBE I. nm 1. math куб; 2. кубик; II. adj куб сыяктуу;
un mètre cube куб метр.
CUEILLIR vt жыйноо, терүү, үзүү; cueillir des fleurs
гүл терүү; cueillir des lauriers жетишкендикке ээ
болуу.
CUILLÈRE ou cuiller nf кашык; cuillère à café чай
кашык; cuillère à soupe чоң кашык; cuiller à fondre
чөмүч.
CUIR nm 1. тери; cuir vert чылгый кайыш, чийки
тери; les cuirs et peaux булгаары заводу; 2. fam футбол
тобу.
CUIRASSÉ, ÉE I. adj броняланган; II. nm броненосец
(броня менен капталган согуш кемеси).
CUIRE I. vt 1. бышыруу, кууруу, кайнатуу; cuire à
point даяр болгончо кайнатуу; c’est un dur à cuire fam
копол киши; 2. бышыруу, күйгүзүү; cuire des briques
кирпич бышыруу; II. vi 1. бышуу, кайноо; faire cuire
бышыруу, кайнатуу, кууруу; 2. ачыштыруу, жануу;
3. күйгүзүп алуу.
CUISIE nf 1. кухня, тамак-аш бышырыла турган
бөлмө, үй; cuisine roulante көчмө ашкана; batterie de
cuisine идиш-аяк, казан-аяк; 2. тамак; bonne cuisine
жакшы тамактар; faire la cuisine тамак бышыруу.
CUISIIER, IÈRE n 1. ашпозчу, повар; 2. тамак
бышыруунун жолдору жазылган китеп; 3. плита (меш).
CUISSE nf сан, сан эти.
CUIT, CUITE adj 1. бышкан, куурулган; 2. күйгөн.
CUIVRE nm жез, мис; cuivre jaune сары жез.
CUIVRÉ, ÉE adj 1. жез өңдүү; teint cuivré кара тору;
2. шаңгыраган; voix cuivrée шаңгыраган үн.
CULBUTE nf 1. тоңкочуктоо, көмөлөнүү; faire une
culbute жогорудан төмөн тоголонуу; 2. эки эсе кымбат
сатуу.
CULBUTER I. vt кулатуу, жыгуу, тоголотуу; II. vi
кулоо, жыгылуу, тоголонуу.
CULMIAT, ATE adj кульминациялык (эң жогорку
даражага жеткен); point culminant эң жогорку.
CULOTTE nf кыска шым; porter la culotte башкаруу
(аял жөнүндө).
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CULOTTÉ

DASAT
1

CULOTTÉ , ÉE vt кыска шым кийген.
2
CULOTTÉ , ÉE adj көп чегилген (канжа);

атактуу нерселер, кызыктырардык нерселер.
CURISTE n курортто дарылануучу адам.
CURRICULUM VITÆ nm резюме, кыска өмүр баяны.
CUVE nf 1. чан (жыгачтан же металлдан жасалган
чоң челек, чоң бочка); 2. котлован (үйдүн, курулуштун
негизин салуу үчүн казылган чоң чуңкур, аң).
CUVELAGE nm бекитүү, бекем кылуу; bois de
cuvelage шахталарда тирөөч, тирек болуучу жыгач.
CUVETTE nf 1. чылапчын; 2. géog ойдуң.
CYCLE nm 1. цикл (белгилүү бир убакыт ичинде
өрчүштүн толук жолун басып өткөн кандайдыр
кубулуштардын,
процесстердин,
жумуштардын
жыйынтыгы); cycle des saisons жыл мезгилдеринин
цикли; 2. велосипед; industrie de cycle велосипед,
мотоцикл заводу.
CYCLIQUE adj айланып жүрүүчү; crise cyclique
айланып жүрүүчү кризис.
CYCLISME nm велосипед спорту.
CYCLISTE I. adj велосипеддик; course cycliste
велосипед жарышы; II. n велосипед айдоочу.
CYCLOE nm циклон (аябаган чоң атмосфералык
алай-дүлөй).
CYGE nm ак куу; blanc comme un cygne аппак,
кардай ак; cou de cygne үлпүлдөгөн ак моюн; chant du
cygne fig ак куу ыры (чыгармаларынын эң акыркысы
жана мыктысы, сарасы).
CYLIDRE nm 1. géom цилиндр (туура үч буручтук
бир жагынын тегерегинде айлануудан пайда болгон
геометриялык тело); 2. techn цилиндр (унаанын куту
сыяктуу бир бөлүгү).
CYISME nm уятсыздык, уят-сыйытты билбегендик.
CYPRÈS nm кипарис (жыгач).

être culotté

fam уятсыз болуу.
CULPABILITÉ nf айыптуулук, күнөөлүүлүк.
CULTE nm 1. табынуу, сыйынуу; 2. таат-ийбадат;
venir au culte чиркөөгө баруу.
CULTIVABLE adj айдаганга жараган; terre cultivable
айдаганга жарай турган жер.
CULTIVÉ,
ÉE
adj
1. айдалган,
иштеткен;
2. маданияттуу, билимдүү.
CULTIVER vt 1. иштетүү, өстүрүү; 2. үйрөтүү; 3. se
cultiver билим алуу.
CULTURE nf 1. маданият; manque de culture
маданиятсыздык; culture physique дене тарбия;
2. жерди иштетүүy; 3. тигүү, өстүрүү; 4. agr өсүмдүк;
cultures industrielles техникалык өсүмдүктөр; cultures
céréalières дан өсүмдүктөр; cultures maraîchères
жашылча өсүмдүктөр.
CULTUREL, ELLE adj маданий; échanges culturels
маданий алмашуулар.
CUPIDE adj ачкөз, тойбос; сараң, зыкым.
CUPIDITÉ
nf ачкөздүк, тойбостук; сараңдык,
зыкымдык.
CURE nf дарылоо; cure thermale суу менен дарылоо;
cure d’air аба менен дарылоо; station de cure курорт,
санаторий.
CURIEUSEMET adv 1. кызыгып; 2. бир түрдүү кызык.
CURIEUX,
EUSE
I. adj 1. кызыгуучу, билүүгө
умтулуучу; 2. кызык, күлкүлүү; curieuse affaire кызык
окуя; fait curieux күлкүлүү нерсе; II. n кызыгуучу.
CURIOSITÉ nf 1. талаптануучулук, ар бир нерсени
билүүгө умтулуучулук; 2. pl сонун жерлери (шаардын),

D
D, D m француз алфавитинин төртүнчү тамгасы.
DACTYLO n 1. жазма машинканы басуучу; 2. nf
машинкага басуу.
DACTYLOGRAPHE nm région жазуучу машинка.
DACTYLOGRAPHIE nf машинкага басуу.
DAHLIA nm bot георгин (гүл).
DAIGER vt көңүл буруу, маркамат кылуу; elle n’a
pas daigné répondre ал жооп бергенге да жараган жок.
DAIM nm 1. эликтин бир түрү; 2. замша (упадай
ийленген тери).
DALLAGE nm 1. плитка төшөө; беттеме; 2. плитка
төшөлгөн пол.
DALLE nf плита, плитка; dalle funèbre мүрзө
үстүндөгү плита.
DALTOISME nm дальтонизм (кээ бир түстөрдү
ажырата албоо майыбы).
DAME nf 1. айым, аял; est-ce une dame ou une jeune
fille? бул келинби же кызбы? 2. дама (картада); la
dame de pique момун дама.

DAMATIO nf айыптоо, жаман деп табуу.
DAMÉ, ÉE adj et n каргыш тийген, наалат.
DAMER vt каргоо, наалат айтуу; se

damner
айыптануу, өзүнө каргыш айтуу.
DAGER nm кооп, коркунуч; danger de guerre согуш
коркунучу; il n’y a pas de danger коркунуч жок; mettre
en danger коркунучка учуратуу; courir un danger
тобокелге салуу.
DAGEREUSEMET adv коркунучтуу, кооптуу.
DAGEREUX, EUSE adj коркунучтуу, кооптуу; maladie
dangereuse коркунучтуу дарт; chemin dangereux
кооптуу жол.
DAOIS,
OISE
I. adj даниялык, дания; II. n
1. Даниянын жашоочусу, 2. nm даниялыктардын тили.
DAS prép ичинде; dans la cour короонун ичинде;
dans le ciel асманда; tomber dans la mer деңизге кулап
түшүү; dans un premier temps башында, адегенде;
dans deux jours эки күндөн кийин.
DASAT, ATE adj 1. бийлеген; 2. бий музыкасы.
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DASE
DASE nf бий; exécuter une danse бий аткаруу.
DASER I. vi бийлөө; II. vt бийлей баштоо; danser

DÉCACHETER

бошотуу.
DÉBILE I. adj алсыз, дармансыз, начар; II. nm кем;
débile mental кем акыл.
1
DÉBIT nm 1. сатылыш, өтүш; d’un bon débit
өтүмдүү; 2. дүкөнчө; 3. сүйлөө.
2
DÉBIT nm дебет (мекемеге келип түшүп жаткан
кирешелердин жана карыздардын эсеби).
1
DÉBITER vt 1. араалап кесүү; 2. соода кылуу, сатуу;
3. иштеп чыгаруу; cette usine débite deux cents voitures
par jour бул завод бир күндө эки жүз автоунаа иштеп
чыгарат.
2
DÉBITER vt дебетке жазып коюу.
DÉBITEUR, TRICE n дебитор (карыздар, карыз алуучу).
DÉBLAYER vt 1. тазалоо; déblayer le chemin жолду
тазалоо; 2. тегиздөө, даярдоо.
DÉBLOQUER vt бошотуу.
DÉBOISEMET nm токойсуз калтыруу, токойду кесип
бүтүрүү.
DÉBOISER vt кесүү, кыюу.
DÉBOÎTEMET nm чыгып кетиши (колдун, буттун).
DÉBOÎTER vt чыгарып алуу (колду, бутту).
DÉBORDEMET nm ташкын, суу ташкыны.
DÉBORDER vi ташып жайпоо, ташуу; fig déborder de
аябай толуу (бир нерсеге); mon cœur déborde de joie
менин койнум кубанычка аябай толду.
DÉBOUCHER vt 1. тыгынын чыгаруу; 2. тазалоо
(суунун түтүгүн).
DÉBOUCLER vt чечүү, топчулугун чыгаруу; déboucler
la ceinture курун чечүү.
DÉBOURSER vt сарп кылуу, каражаттоо; sans
débourser un sou бир тыйын төлөбөй.
DEBOUT adv 1. тикесинен туруп; 2. se tenir debout
тикесинен туруу; être, rester debout туруу; il est debout
avant le jour ал таң атпай турат; mourir debout жан
аябай күрөшүү; mettre debout айыктыруу; 3. intj
тургула!
DÉBOUTOER I. vt топчусун чыгаруу; rire à ventre
déboutonné боору эзилгенче күлүү; II. se déboutonner
vpr чечилип кетүү, топчулугу чыгарылуу
DÉBRACHER vt өчүрүү, үзүп салуу; débrancher un
fer à repasser үтүктү өчүрүү.
DÉBRIS nm 1. сынык, les débris d’un vase вазанын
сыныктары; 2. сөөк (өлүктүн); 3. таштандылар,
калдыктар; саркыт (тамактын).
DÉBROUILLARD, ARDE adj эптүү, эпчил.
DÉBROUILLER I. vt текшерип аныктоо; débrouiller
une affaire ишти текшерип аныктоо; II. se débrouiller
vpr 1. кыйын жагдайдан чыгуу, бир амал менен
кутулуу; 2. (dans) түшүнүү.
DÉBUT nm 1. башталыш, башы; au début башында; du
début à la fin башынан аягына чейин; 2. дебют
(театрда биринчи жолу сыноо түрүндө чыгуу).
DÉBUTAT, ATE adj et n дебютант (бир ишке
жаңыдан киришүүчү киши).
DÉBUTER vi 1. дебют кылуу, сыноого чыгуу; бир
ишке жаңыдан киришүү, баштоо; 2. башталуу.
DÉCACHETER vt ачуу (катты).

une

valse вальс бийлөө; danses folkloriques эл бийлери.
DASEUR, EUSE n бийчи; danseuse de ballet балерина.
DARTRE nf méd чакалай, темирөткү.
DATATIO nf доорун, тарыхын аныктоо; күнүн
белгилөө.
DATE nf күн, жыл; à quelle date? кайсы күнү? une
amitié de vieille date эзелки достук.
DATER 1. vt күнүн белгилөө, жылын аныктоо; lettre
datée du 8 сегизинде жазылган кат; 2. убакытты жылжылга бөлүп эсептөө.
DATTE nf курма (жемиши).
DATTIER nm курма (курма пальмасы).
1
DAUPHI nm дельфин.
2
DAUPHI nm атасы өлгөндөн кийин такка олтуруучу
падышанын уулу.
DAVATAGE adv 1. көбүрөөк; 2. мындан ары, мындан
кийин.
1
DE prép I. -да, -дан, -нин; II. 1. орун, чыккан жери;
d’où êtes-vous? сиз кайсы жерден болосуз? sortir de
chez soi үйүнөн чыгуу; 2. мезгил; à partir de -дан
тартып, -дан бери; de nos jours азыркы учурда;
3. себеп; mourir de faim ачкачылыктан өлүү; 4. сынсыпат; citer de mémoire жатка айтып берүү.
2
DE , DU, DE LA, DES art partitifs 1. boire du vin вино
ичүү; 2. jouer de la guitare гитарада ойноо.
DÉBÂCLE nf 1. үйөр (жазында бузулуп, суу үстүнөн
калкып аккан муз); 2. fig талкалоо.
DÉBALLAGE nm таңгагы ачылуу, жүк чечилүү.
DÉBALLER vt таңгагын чечүү.
DÉBADER vt байланган бинтти чечүү.
DÉBARBOUILLAGE nm бетин жуу, тазалоо.
DÉBARBOUILLER I. vt бетин жуу, тазалоо; II. se
débarbouiller vpr 1. жуунуу; 2. кутулуп чыгуу.
DÉBARCADÈRE nm кеме токтоочу жээктеги жай,
пристань.
DÉBARQUEMET nm 1. түшүрүү; 2. десант түшүрүү.
DÉBARQUER I. vt 1. түшүрүү; 2. жүк түшүрүү;
3. десант түшүрүү; 4. түшүү; II. vi кемеден түшүү,
жерге түшүү.
DÉBARRAS nm кутулуу, куткаруу; c‘est un grand
débarras pour vous бул сиз үчүн чоң жеңилдик.
DÉBARRASSER I. vt (de qqn qqch) бирөөдөн, бир
нерседен куткаруу, бошотуу; débarrasser la table
үстөлдү бошотуу, тазалоо; II. se débarrasser vpr
кутулуу.
DÉBAT nm 1. талкуу, талкуулоо, маектешүү, кеңешме;
2. pl жарыш сөз, айтышуу.
DÉBATTRE I. vt талкуу, талкуулоо, маектешүү; II. se
débattre vpr күрөшүү; se débattre contre les difficultés
кыйынчылыктар менен күрөшүү.
DÉBAUCHE nf бузуктук, бузукчулук; ашык ысырап
кылуу.
DÉBAUCHÉ, ÉE I. adj бузуку; II. n бузук, жаман жолго
түшкөн адам.
DÉBAUCHER vt 1. бузуу, бузуктукка үйрөтүү; 2. иштен
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DÉCADE

DÉCLARER

DÉCADE nf декада (он күн).
DÉCADECE nf декаденттик

түрдө кол салуу.
DÉCHARGE nf 1. атуу; faire une décharge жапырт
атуу, залп берүү; 2. электр тогунан ажыратуу,
разряддоо; 3. fig жеңилдөө, жеңилдик; pour la décharge
de sa conscience көңүл жай болсун үчүн.
DÉCHARGER I. vt 1. жүктү түшүрүү, жүктөн бошотуу;
2. жеңилдетүү, бошотуу; décharger son estomac ичти
тазалоо; 3. атуу, дүрмөтүнөн бошотуу; décharger un
fusil мылтык атуу; 4. электр тогунан ажыратуу,
разряддоо.
DÉCHARÉ, ÉE adj өтө арык, азган, жүдөө.
DÉCHAUSSÉ, ÉE adj жыңайлак; pied déchaussé бут
кийими чечилген, жыңайлак.
DÉCHAUSSER I. vt 1. бутун чечүү, бутун чечинтүү;
2. жыгачтардын түбүн тегерете казып жумшартуу;
II. se déchausser vpr 1. бутту чечинүү, бут чечүү;
2. ачылып көрүнүү.
DÉCHÉACE nf 1. түшүү, начарлоо, кемүү; déchéance
physique күчү кетип начарлоо; 2. укуктан ажыратуу;
déchéance nationale жарандык укуктарынан ажыратуу;
3. мансаптан бошотуу.
DÉCHIFFREMET nm шифр менен жазылганды окуу.
DÉCHIFFRER vt 1. шифр менен жазылган нерсени
окуу; 2. fig табуу, түшүнүү.
DÉCHIQUETER vt 1. кесүү, кескилөө; 2. кескилеп
тамтыгын кетирүү (кийимдин).
DÉCHIRAT, ATE жанга тие турган; des cris
déchirants жанга тие турган бакырыктар.
DÉCHIRER I. vt айруу, жыртуу; II. se déchirer vpr
жыртылуу, айрылуу; sa robe s’est déchirée анын
көйнөгү айрылып калды.
DÉCHIRURE nf жыртык, тешик.
DÉCIDÉ, ÉE adj 1. чечкиндүү; 2. чечилген; c’est une
chose décidée бул чечилген маселе.
DÉCIDÉMET adv чечкиндүү түрдө; ачык, апачык,
таптакыр; décidément, je n’ai pas de chance менин
ишим таптакыр оңунан чыкпай койду.
DÉCIDER vt I. чечүү; décider un différend талашты
чечүү; II. vi (de+infinitif) чечүү, туура табуу; j’ai décidé
de rester ici мен бул жерде калууну туура таптым;
III. se décider vpr чечилүү; la question est décidée
маселе чечилди.
DÉCISIF, IVE adj чечкиндүү, чечүүчү; une réponse
décisive чечкиндүү жооп; victoire décisive чечүүчү
жеңиш.
DÉCISIO nf 1. чечим; prendre une décision чечим
кабыл алуу; 2. чечкиндүүлүк.
DÉCLAMATIO nf 1. көркөм окуу; 2. пафос менен
сүйлөө.
DÉCLARATIO nf 1. декларация (айтуу, билдирүү,
жарыялоо); déclaration des revenus кирешелер
тууралуу маалымат; déclaration de guerre согуш
жарыялоо; 2. dr көрсөтүү; 3. déclaration d’amour
“сүйөм” деп айтуу.
DÉCLARÉ, ÉE adj айтылган, анык; ennemi déclaré
ачыктан-ачык душман.
DÉCLARER I. vt айтуу, билдирүү; déclarer ses revenus

(19-кылымдын аягында
жана 20-кылымдын башында болгон искусство менен
адабияттагы ындыны өчкөн багыт); түшүү, начарлоо,
кемүү.
DÉCADET, ETE adj декаденттиктин жолуна түшкөн.
DÉCALAGE nm айырма; décalage horaire убакыттагы
айырма.
DÉCALITRE nm декалитр (он литр).
DÉCALQUAGE nm бир нерсенин көчүрмөсүн калькага
түшүрүү, тартуу.
DÉCALQUER vt
көчүрмөнү калькага түшүрүү,
көчүрүү.
DÉCAMPER vi тез, шашылыш түрдө көчүү, жөнөп
кетүү.
DÉCAPITATIO nf башын кесип өлтүрүү.
DÉCAPITER vt 1. башын кесүү; 2. учун кыркуу;
décapiter un arbre жыгачтын башын кесүү;
3. башчысы жок калтыруу.
DÉCAPOTER vt үстүн ачуу, көтөрүп коюу; décapoter
sa voiture унаанын үстүн ачуу.
DÉCAPSULER vt капсуласын алып таштоо, ачуу.
DÉCÉDER vi каза болуу, дүйнөдөн кайтуу; il est
décédé depuis quelques années ал мындан бир нече
жыл мурун каза болгон.
DÉCELER vt табуу, ачуу; se déceler табылуу, ачылуу.
DÉCEMBRE nm декабрь, бештин айы; en décembre, au
mois de décembre декабрь айында.
DÉCEMMET adv адептүү, жол-жосунга туура; se
tenir décemment өзүн адептүү алып жүрүү.
DÉCECE nf адептүүлүк, тартиптүүлүк; garder,
observer la décence адептүүлүктү сактоо.
DÉCEAL, ALE adj он жылдык.
DÉCEIE nf он жыл.
DÉCET, ETE adj адептүү, жөнөкөй, ылайыктуу;
tenue décente ылайыктуу кийим.
DÉCETRALISATIO nf децентрализация (борбордук
бийликтин кээ бир функцияларын жергиликтүү
бийликке берүү).
DÉCETRALISER vt децентрализация кылуу.
DÉCEPTIO nf көңүл калуу, көңүл кайтуу; cruelle
déception катуу иренжүү; causer une déception
көңүлүн калтыруу, иренжитүү.
DÉCERER vt сыйлык берүү.
DÉCEVOIR vt 1. алдоо; 2. көңүлүн калтыруу, жүрөгүн
муздатуу; décevoir les attentes көңүлдөгүдөй,
ойдогудай болбой калуу.
DÉCHAÎÉ, ÉE adj 1. чынжырдан бошонгон; 2. алайдүлөй түшкөн, дуулдаган (шамал, бороон); 3. fig
токтоно албаган, бейбаш.
DÉCHAÎEMET nm 1. чынжырдан бошонуп кетүү;
2. күчөө, дуулдоо (шамал, бороон); 3. бейбаштык,
токтоно албагандык; déchaînement de haine ачуусу
келүү, каардануу.
DÉCHAÎER I. vt чынжырдан бошотуп жиберүү; II. se
déchaîner vpr алай-дүлөй түшүү, дуулдоо (шамал,
бороон); se déchaîner contre qqn бирөөгө чечкиндүү
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ички жасалгалар; 2. декорация (сахнадагы жасалга,
сүрөт,
кооздук);
3. көрүнүктүүлүк
белгилери
(ордендер, медалдар); décerner une décoration à qqn
бирөөгө сыйлык берүү.
DÉCORER vt 1. кооздоо, жасалмалоо; 2. сыйлык
берүү; décorer un soldat d’une médaille аскерди медаль
менен сыйлоо.
DÉCOUCHER vi үйдө түнөбөө.
DÉCOUDRE I. vt сөгүү; жаруу; II. vi en découdre
салгылашууга өтүү; se découdre сөгүлүү, жарылуу.
DÉCOULER vi 1. сызылып чыгуу, агып чыгуу; 2. fig
келип чыгуу.
DÉCOUPER I. vt 1. кесүү, бузуу (союлган малдын
этин); 2. бычуу; II. se découper vpr 1. кесилүү,
бузулуу; 2. бычылуу.
DÉCOUPLÉ, ÉE adj келишимдүү, сымбаттуу; un
garçon bien découplé сымбаттуу жигит.
DÉCOURAGEAT, ATE adj кайратын жоготуучу,
үмүтсүздөндүрүүчү.
DÉCOURAGEMET nm кайратын жоготуу; tomber
dans le découragement үмүтсүздүккө түшүү.
DÉCOURAGER
I. vt
үмүтсүздөндүрүү;
II. se
décourager vpr кайратын жоготуу, үмүт үзүү.
DÉCOUSU, UE I. adj 1. сөгүлгөн; 2. байланышсыз
(сөздөр); II. nm байланыштын жоктугу.
DÉCOUVERT, ERTE adj ачык, жабылбаган; tête
découverte жылаңбаш.
DÉCOUVERTE nf ачуу, табуу; aller, partir à la
découverte издеп жөнөө.
DÉCOUVREUR nm биринчи ачкан, тапкан киши.
DÉCOUVRIR I. vt 1. ачуу; découvrir son jeu сырын
жашырбай калуу; 2. fig сырын билип алуу; II. se
découvrir
vpr
1. ачылуу,
көрүнүү,
табылуу;
2. жылаңбаштануу.
DÉCRET nm токтом; décret d’administration publique
өкмөт токтому; d’après le décret токтомго ылайык.
DÉCRÉTER vt 1. токтом кылуу, токтом чыгаруу; 2. кол
коюу.
DÉCRIRE vt баяндап жазуу, баяндап айтуу, сүрөттөө;
décrire une plante, un animal өсүмдүктү, жаныбарды
сүрөттөө.
DÉCROCHER I. vt илгичтен чыгаруу, бошотуу,
ажыратуу; décrocher l’écouteur, décrocher le récepteur
телефондун трубкасын алуу; décrocher la première
place биринчи орунга чыгуу; II. se décrocher vpr
илгичтен чыгып кетүү, ажырап кетүү.
DÉCROISSACE nf кемүү, азаюу.
DÉCROÎTRE vi кемүү, азаюу; la fièvre décroît эт
ысыганы басылды.
DÉÇU,
UE
adj 1. бузулуп калган (пландар);
2. капаланган, көңүл калган, көңүл кайткан, жүрөгү
муздаган.
DÉCUPLER vt он эсе арттыруу, көбөйтүү; décupler
une somme акчасын он эсе көбөйтүү.
DÉDAIGER vt 1. тоготпоо, барктабоо, теңсинбөө
2. маркамат кылбоо, жарабоо.
DÉDAIGESEMET
adv
тоготпой,
теңсинбей,

кирешесин көрсөтүү; déclarer la guerre согуш
жарыялоо; II. se déclarer vpr айтуу, жарыялоо; il s’est
déclaré l’auteur de ce livre ал өзүн бул китептин автору
экенин билдирди.
DÉCLECHEMET nm 1. ажыратуу, ажыралышы,
өчүрүү; 2. fig баштоо, башталуу; déclenchement de la
guerre согуштун башталышы.
DÉCLECHER I. vt 1. ажыратуу, өчүрүү; 2. fig баштоо;
déclencher le feu аткылай баштоо; déclencher une
guerre согуш чыгаруу; II. se déclencher vpr башталуу.
DÉCLI nm 1. батуу; sur le déclin du jour күн батарда;
2. fig өмүр акыры; sur le déclin de la vie эңкейген
жашта; өлөрүнө аз калганда.
DÉCLIAISO
nf gram жөндөлүш (сөздөрдүн
жөндөмөлөр менен өзгөрүшү).
DÉCLIER I. vt 1. кабыл албоо, туура таппоо; décliner
les honneurs сый-урматтан баш тартуу; 2. gram
жөндөө, жөндөмөлөө; décliner son nom атын айтуу;
II. vi начарлоо, алсыроо; on voit ses forces décliner de
jour en jour ал күндөн-күнгө начарлап бара жатат.
DÉCLOUER vt мыкты сууруп алуу.
DÉCOLLAGE nm 1. желими ажыроо, сыйрылуу;
2. жерден көтөрүлүү (учак).
DÉCOLLER I. vt желими ажыроо, сыйрылуу; II. vi
жерден асманга көтөрүлүү.
DÉCOLLETÉ, ÉE I. adj ачык; II. nm декoльте
(жаканын чоң оюгу).
DÉCOLLETER vt мойнун, ийиндерин жылаңачтоо.
DÉCOLOISATIO nf эгемендүүлүк берүү.
DÉCOLOISER vt эгемендүүлүк, эркиндик берүү.
DÉCOLORATIO nf ыраңын кетирүү, түсүн өчүрүү,
боёгун кетирүү.
DÉCOLORER vt түсүн өчүрүү, боёгун кетирүү, оңуу; le
soleil a décoloré les rideaux парда күнгө оңуп кетти.
DÉCOMBRES
nm pl курулуш таштандылары;
décombres d’un empire империянын калдыгы.
DÉCOMMADER vt буйрукту жокко чыгаруу.
DÉCOMPOSER I. vt 1. бөлүктөргө бөлүү; 2. бузуу,
чиритүү; II. se décomposer vpr бузулуу, чирүү, сасуу.
DÉCOMPOSITIO nf 1. ажыратуу, бөлүү; 2. бузулуу,
чирүү, сасуу.
DÉCOMPTER I. vt алуу, кемитүү; II. vi көңүл калуу.
DÉCOSEILLER vt жасабоого, кылбоого кеңеш берүү.
DÉCOSIDÉRER I. vt кадырын, беделин кетирүү; II. se
déconsidérer vpr сый-урматтан айрылуу, абийири
төгүлүү.
DÉCOTEACER I. vt оңтойсуздандыруу, уялтып
кысылтуу; II. se décontenancer vpr оңойсуздануу,
уялып кысылуу.
DÉCOVEUE nf көңүл калуу, түңүлүү, капа болуу.
DÉCOR nm жасалга, сүрөт, кооздук; сырты; tout cela
n’est qu’un décor бул сырты гана.
DÉCORATEUR, TRICE n
декоратор (декорация
жасоочу).
DÉCORATIF, IVE декоративдик, кооздогуч; plantes
décoratives декоративдүү өсүмдүктөр.
DÉCORATIO nf 1. кооздоо; décoration intérieure
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la cuirasse жеңилер, өлөөр жер; 2. ката, жаңылыш; être
en défaut ката кетирүү; prendre qqn en défaut
капыстан үстүнөн чыгып калуу; se laisser prendre en
défaut кармалуу; 3. эсинен чыгып кеткендик; la
mémoire lui fait défaut анын эсинен чыгып кетиптир; à
défaut de loc prép жоктугунан; 4. сотко келбегндик;
faire défaut сотко келбөө.
DÉFAVEUR nf каарга калуу, жакпай калуу; tomber en
défaveur касапка калуу, четтетилүү.
DÉFAVORABLE adj жагымсыз, жагдайсыз, жаман;
conditions défavorables жагдайсыз шарттар.
DÉFECTIF, IVE adj gram кемчилиги бар болгон, толук
эмес; verbe défectif толук эмес этиш.
DÉFECTIO nf чыккынчылык; faire défection душман
тарабына өтүп кетүү.
DÉFECTUEUX, EUSE adv 1. толук эмес, кем; 2. бузук,
туура эмес; jugement défectueux жаңылыш чечим.
DÉFEDRE I. vt 1. коргоо, жактоо; 2. коргоо, сактоо;
défendre sa maison, sa porte à qqn үйүнө киргизбөө; il
est défendu de уруксат берилбейт; II. se défendre vpr
1. коргонуу, сактануу; 2. тануу, моюнга албоо; il se
défend d’avoir fait cela ал бул нерсени жасаганын
мойнуна албай жатат.
DÉFESE nf 1. (сотто) жактоо; défense de la paix
тынчтыкты жактоо; se charger de la défense de dr
жактоонун милдетин алуу; 2. коргоо; défense nationale
улуттук коргоо; défense contre avions; défense
antiaérienne абадан кол салууга каршы коргонуу;
mettre un pays en défense өлкөнүн коргонуу
жөндөмдүүлүгүн чыңдоо; 3. уруксат бербөө; défense de
fumer чылым чегүүгө уруксат кылынбайт.
DÉFESEUR nm жактоочу, коргоочу.
DÉFÉRECE nf сыйлоочулук, урматтоочулук.
DÉFI nm чакыруу; lancer un défi эрегишке чакыруу.
DÉFIACE nf ишенбөөчүлүк, ишенбестик; voter la
défiance
au
gouvernement
өкмөткө
ишеним
көрсөтпөөгө добуш берүү.
DÉFIAT, ATE adj ишенбеген, шектүү.
DÉFICIECE
nf
1. жетишпегендик,
кемчилик;
2. майыбы бар.
DÉFICIT nm дефицит (жетишсиздик); déficit global
жалпы дефицит.
1
DÉFIER vt 1. чакыруу, каршы чыгуу; défier le danger
коркунучка каршы баруу; 2. коркпоо; défier la critique
сыноодон коркпоо.
2
DÉFIER (SE) vpr ишенбөө, чочулоо.
DÉFIGURER vt 1. көркүн кетирүү, түсүн бузуу;
2. бузуу, бурмалоо.
DÉFILÉ nm 1. чубама тар ашуу; 2. салтанаттуу өтүү.
DÉFILER vi сатанаттуу өтүү; défiler en parade парад
менен жүрүү.
DÉFII, IE adj анык, белгилүү; gram article défini
белгилүү артикль.
DÉFIIR vt аныктоо, белгилөө; définir un mot сөздүн
маанисин берүү; il l’a vite définie: une paresseuse ал
анын жалкоо экенин бат эле аныктады.
DÉFIITIF, IVE adj биротоло бүткөн, акыркы; une

кемсинтип.
I. adj тоготпогон, теңсинбеген;
II. n бой көтөргөн, кекирейген; faire le dédaigneux бой
көтөрүү, кекирейүү.
DÉDAI nm тоготпогондук, теңсинбегендик.
DÉDALE nm лабиринт (татаал, чатыш жол).
DEDAS I. adv 1. ичинде; avez-vous mis le chèque
dans l’enveloppe? oui, il est dedans чекти конвертке
салдыңызбы? ооба, ал ичинде; 2. ичине; mettre qqn
dedans fam тузакка түшүрүү; алдап кетүү; loc adv par
dedans (de) ичинен; II. nm ич жагы; le dedans d’une
maison үйдүн ичи.
DÉDICACE nf автордун кол жазмасы (бир нерсенин
бетине, сыртына арнап жазылган кыскача сөз).
DÉDICACER vt кыскача арнап жазуу.
DÉDIER vt (à qqn) бирөөгө арноо.
DÉDIRE vt I. бирөөнүн калпын чыгаруу, бирөөгө
каршы сүйлөө; II. vpr se dédire d’une promesse сөзүнө
турбоо.
DÉDOMMAGEMET nm чыгымды төлөө, чыгым үчүн
ордун толтуруу.
DÉDOMMAGER vt чыгымын төлөп берүү.
DÉDOUBLEMET
nm
экиге
бөлүнүү;
méd
dédoublement de la personnalité аң-сезимдин экиге
бөлүнүшү (психикалык оору).
DÉDOUBLER vt экиге бөлүү, экиге ажыратуу.
DÉDUCTIO nf чегерүү, кармоо, кармап калуу;
déduction faite de чегергенде, алып таштаганда, эсепке
киргизбегенде.
DÉDUIRE vt 1. чегерүү, кармоо, кармап калуу;
2. корутунду чыгаруу.
DÉESSE nf аял кудай.
DE FACTO loc adv чынында, чындыгында.
DÉFAILLACE nf 1. күчү кетип начарлоо, алсыздануу;
tomber en défaillance талуу, эс оош; 2. ындыны
өчкөндүк, үмүтсүздүккө берилгендик; 3. өчүү, жок
болуп кетүү; 4. эсинен тануу.
DÉFAILLAT, ATE adj 1. начарлап, алсызданып бара
жаткан; 2. (à) келбеген, жок болгон; témoin défaillant
dr сотко келбеген күбө; 3. өчүп бара жаткан, жок болуп
бара жаткан.
DÉFAILLIR vi 1. алсыроо, начарлоо; 2. жок болуу,
өчүү; 3. талуу, эс оош.
DÉFAIRE I. vt 1. бузуу, кыйратуу; défaire un mur
дубалды бузуу; 2. чечүү, ачуу; défaire son lit төшөк
салуу; 3. жандыруу, сөгүү; défaire son tricot согулган
нерсени жандыруу; 4. жазуу; défaire sa coiffure чачын
жазып салуу; 5. алсыратуу, жабыркатуу; la maladie l’a
défait оору аны алсыратып салды; 6. кыйратуу,
талкалоо; défaire l’ennemi душманды талкалоо; II. se
défaire vpr 1. чечилүү, ачылуу; 2. сөгүлүү; 3. fam
чечинүү.
DÉFAIT, AITE adj 1. жайылган, жазылган; cheveux
défaits жазылган чач; 2. арыктаган, начарлап калган.
DÉFAITE nf жеңилүү, кыйроо, талкалануу; essuyer
une défaite жеңилип калуу.
DÉFAUT nm 1. кемчилик, жетишпегендик; le défaut de
DÉDAIGEUX, EUSE
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түшкөн; conduite dégradante маскаралык жүрүштуруш.
DÉGRADATIO nf 1. кызмат милдетин төмөндөтүү;
2. төмөндөө, деградация болуу.
DÉGRADER I. vt 1. кызмат милдетин төмөндөтүү;
2. төмөндөө, деградация болуу; II. se dégrader vpr
1. кемсинүү, төмөндөө; 2. бузулуу.
DEGRÉ nm 1. баскычь тепкич; le grand degré бийик
тепкич; 2. деңгээл, даража; degré de qualité сапат
даражасы; degrés de comparaison gram салыштыруу
даражалары; par degrés бара-бара, акырындык менен;
3. géog градус; il fait cinq degrés au dessus de zéro беш
градус жылуу болуп турат.
DÉGRIGOLADE
nf 1. fam тоголонуп түшүү;
2. төмөндөө, түшүү; la dégringolade des prix баанын
тез төмөндөшү.
DÉGRIGOLER vi vt fam жогорудан төмөн карай катуу
тоголонуу; төмөндөө.
DÉGRISEMET nm масы таркагандык, соолуккандык.
DÉGRISER vt масы тароо; il s’est vite dégrisé масы
тарап ал бат эсине келди.
DÉGUISÉ, ÉE I. adj 1. түрүн, кейпин өзгөртүп
кийинген; 2. жашырган; non déguisé ачык; II. n
маскарад кийимин кийген адам.
DÉGUISEMET nm 1. чечип башка кийүү; 2. өзгөртүп
кийүү; 3. fig жашыруу; sans déguisement жашырбай.
DÉGUISER I. vt 1. чечип башканы кийиндирүү;
2. өзгөртүү; déguiser sa voix үнүн өзгөртүү; 3. fig
жашыруу; déguiser sa pensée оюн билгизбөө; II. se
déguiser vpr чечип башка кийүү.
DÉGUSTATEUR nm дегустатор (тамактын даамын,
сапатын сыноочу адис).
DÉGUSTATIO nf дегустация кылуу (азык өндүрүлүп
жаткан кезде анын даамына, жытына карай ага баа
берүү).
DÉGUSTER vt 1. дегустация кылуу; 2. fig жеп көрүү,
даамын көрүү.
DEHORS I. prép сыртында, тышында; une fois dehors
тышка чыгып; être dehors үйдөн тышкары болуу;
mettre qqn dehors үйдөн кууп чыгуу; dehors! жогол!
чык мындан! loc adv de dehors тыштан, сырттан; endehors сыртка, сыртта; en-dehors de loc prép башка,
бөлөк, -дан тышкары; en-dehors du service кызматтан
тышкары убакытта; en-dehors des heures de travail
бош убакытта; en-dehors de moi менден бөлөк, менден
башка; II. nm 1. сырткы көрүнүш; 2. сырткы, тышкы;
l’ennemi du dehors тышкы душман; au dehors (de) loc
adv et prép сырт жагынан, сырттан.
DÉIFIER vt 1. кудайга айландыруу, кудай деп билүү;
2. жанындай көрүү.
DÉJÀ adv эчак, эбак, алда качан; il est déjà quatre
heures саат төрт болуп калыптыр.
DÉJÀ-VU nm inv мурун көргөн киши; c’est quelqu’un
déjà-vu мен бул кишини бир жерден көргөн болушум
керек.
1
DÉJEUER vi тамак ичүү; il est parti travailler sans
déjeuner ал жумушка тамак ичпей кетип калды.

résolution définitive бүткөн чечим; en définitive loc adv
акырында.
DÉFIITIO nf аныктоо, аныктама; par définition
аныктагандай.
DÉFIITIVEMET adv
биротоло; il est parti
définitivement ал биротоло кетти.
DÉFORMATIO
nf
1. деформация
(форманын
бузулушу, өзгөрүлүшү); 2. бузуу, бурмалоо.
DÉFORMER I. vt 1. бузуу, өзгөртүү; ce miroir déforme
les images бул күзгү өзгөртүп көрсөтөт; 2. бузуу,
бурмалоо; déformer un fait фактыны бурмалап
көрсөтүү; II. se déformer vpr бузулуу, өзгөрүү.
DÉFRICHER vt дың жерди айдоо.
DÉFUT, UTE I. adj өлгөн, маркум; sa défunte mère
анын ыраматылык энеси; II. n өлгөн адам; маркум,
ыраматылык.
DÉGAGÉ, ÉE adj 1. ээн-эркин, кысылбаган; manières
dégagées өзүн ээн-эркин кармаган; 2. ачык; ciel dégagé
ачык асман.
DÉGAGER I. vt 1. күрөөгө койгон нерсенин акчасын
төлөп, кайра алып алуу; 2. бошотуу; dégager sa
responsabilité жоопкерчиликти өзүнөн алып таштоо;
3. бошотуу, тазалоо; dégagez la table! үстөлдү
бошоткула! II. se dégager vpr бошонуу.
DÉGATER vt, vpr мээлейин чечүү.
DÉGÂT nm кыйратуу; зыян; causer des dégâts зыян
келтирүү.
DÉGEL nm эрүү.
DÉGELER I. vt 1. эритүү; 2. dégeler qqn fam кыймылга
келтирүү, жандандыруу; II. vi эрүү; III. vimpers il
dégèle эрип жатат.
DÉGÉÉRÉ, ÉE I. adj тукум жагынан сапаты
начарлаган; II. n дегенерат (адамдын шүмшүгү,
адамдын жаманы).
DÉGÉÉRER vi 1. тукуму начарлоо; бузулуп, айнып
кетүү; 2. өтүү, өзгөрүү; son rhume a dégénéré en
bronchite сасык тумоосу бронхитке өтүп кетти.
DÉGÉÉRESCECE nf 1. тукуму начарлоо; 2. méd
бузулуп, айнып кетүү.
DÉGÉÉRESCET, ETE adj айнып, бузулуп бара
жаткан.
DÉGIVRER vt эритүү; dégivrer un réfrigérateur
муздаткычты эритүү.
DÉGIVREUR nm музду эритүүчү аспап.
DÉGOÛT nm жийиркенүү, эң жаман көрүү; il a un
véritable dégoût pour la viande ал чындыгында этти
жаман көрөт.
DÉGOÛTAT, ATE adj жийиркендирген, өтө жаман,
эң жаман; c’est dégoûtant ici, un coup de balai, s’il vous
plaît бул жийиркенерлик, шыпырып коюңузчу; un plat
dégoûtant желбес, жешке жарабай турган тамак.
DÉGOÛTER vt 1. табитин кетирүү; ce plat le dégoûte
бул тамак анын табитин бузат; 2. бирөөнү эң жаман
көрүү, жийиркенүү; cet homme mal vêtu et sale la
dégoûte бул жаман кийинген, жуунбаган кишиден ал
жийиркенип жатат.
DÉGRADAT, ATE adj кишиликтен чыккан, төмөн
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DÉJEUER nm түшкү тамак; petit déjeuner эртең
мененки тамак.
DÉJOUER vt пландарын бузуу.
DE JURE loc adv де-юре (юридикалык жактан).
DELÀ I. prép de lieu 1. тигил жакта, бул жакта; 2. loc
adv par delà башка жагынан; au delà (de) тышкары;
c’est au delà de mes forces буга менин күчүм жетпейт,
буга мен чыдай албайм.
DÉLABRÉ, ÉE adj бузулган, эскирген, начарлаган;
maison délabrée эскилиги жеткен үй; santé délabrée
начарланган ден соолук.
DÉLABREMET
nm 1. эскиргендик, тозгондук;
2. бүлгүн, кыйрагандык, начарлануу; délabrement
économique чарба бүлгүнү; délabrement de la santé ден
соолуктун начарлашы.
DÉLABRER I. vt бузуу, кыйратуу; II. se délabrer vpr
бузулуу, кыйроо.
DÉLAI nm 1. мөөнөтүн узартуу; sans délai тез,
кечиктирбей, дароо; 2. мөөнөт, убакыт; tenir les délais
мөөнөтүндө аткаруу; avant le délai мөөнөтүнөн мурда;
dans un délai de trois semaines үч жумалык мөөнөттө;
à bref délai кыска мөөнөткө.
DÉLASSEMET nm 1. эс алуу; 2. көңүл ачуу.
DÉLASSER I. vt дем алдыруу; көңүлүн ачуу; II. se
délasser vpr дем алуу; көңүл ачуу.
DÉLATEUR, TRICE n сөз ташуучу, чагымчы.
DÉLATIO nf чагым, жала.
DÉLÉGATIO nf 1. делегация, өкүлдөр тобу; 2. өкүлү
болуу; par délégation укугун берип; délégation de
pouvoirs укугун берүү.
DÉLÉGUÉ, ÉE 1. өкүл болгон; 2. n өкүл, укугу бар
адам; les délégués du peuple эл өкүлдөрү.
DÉLÉGUER vt өкүл кылып жиберүү, укук берүү;
déléguer ses pouvoirs, son autorité бирөөгө укугун,
бийлигин берүү.
DÉLIBÉRATIO nf 1. талкуу, талкулоо; mettre une
question en délibération маселени талкууга салуу;
2. ойлонуу, баалап көрүү; 3. чечим (талкуудан кийин).
DÉLIBÉRÉ, ÉE I. adj чечкиндүү; c’est une chose
délibérée бул чечилген иш; de propos délibéré кара
ниеттик менен; II. nm сот кеңешмеси.
DÉLIBÉRÉMET adv билип, түшүнүп туруп эле, өз
ыктыяры менен, өз эрки менен, өзү каалап.
DÉLIBÉRER 1. vt талкуу, талкулоо; 2. vi кеңешүү,
ойлонуштуруу; 3. чечим чыгаруу.
DÉLICAT, ATE I. adj 1. сезгич; 2. назик, начар, сергек;
enfant délicat назик бала; santé délicate начар
саламаттык; sommeil délicat сергек уйку; 3. чебер,
назик; ouvrage délicat чебер иш; 4. оор, кыйын;
problème délicat татаал маселе; situation délicate
кыйын абал; II. n faire le délicat, faire la délicate
кылдат тандагыч болуу, катуу талап коюу.
DÉLICATEMET
adv
1. сыпайылык
кылып,
адептүүлүк менен; 2. этияттык менен, сактык менен.
DÉLICATESSE nf 1. назиктик; délicatesse des traits
өңүнүн назиктиги; 2. кылдаттык; délicatesse d’un mets
тамактын кылдаттыгы; délicatesse de goût кооздук

сезимдин назиктиги; 3. сезгичтик; 4. кычыктуулук;
5. ниеттүүлүк.
DÉLICE I. nm ырахат, жыргал; II. nf pl 1. кубаныч,
сүйүнүч, шаттык; 2. деликатес, сонун тамак.
DÉLICIEUSEMET adv эң эле сонун.
DÉLICIEUX, EUSE adj эң эле сонун, таң каларлык.
DÉLIER I. vt 1. чечүү (түйүндү, байлоону); délier la
langue тилди чыгаруу, сүйлөтүү; sans bourse délier бир
тыйын чыгарбай; 2. (de qqch) fig бошотуу; délier qqn
d’une promesse убадасынан бошотуу; 3. күнөөсүн
кечирүү (чиркөөдө); II. se délier vpr баш тартуу (берген
сөзүнөн, убадасынан).
DÉLIMITATIO nf чектөө, чек салуу, чек коюп
ажыратуу.
DÉLIMITER vt чектөө, чек салып бөлүү.
DÉLIQUAT, ATE n мыйзам бузуучу, тартип
бузуучу.
DÉLIRAT, ATE adj 1. жөөлүгөн; 2. өтө, аябай; joie
délirante абдан чоң сүйүнүч.
DÉLIRE nm 1. жөөлүү, ысытма, безгек; délire
tremblant ичкиликти көп ичүүдөн пайда боло турган
оору; 2. туталануу.
DÉLIRER vi жөөлүү.
DÉLIT nm dr мыйзам бузуучу, тартип бузуучу; en
flagrant délit кылмыш үстүндө.
DÉLIVRACE nf 1. бошонуу, кутулуу, куткаруу;
2. берүү; délivrance d’un certificat күбөлүк берүү;
3. төрөт, төрөө, тууш.
DÉLIVRER I. vt 1. (qqn de qqch) бошотуу, куткаруу;
2. берүү; délivrer une somme акча төлөө; délivrer un
certificat күбөлүк берүү; 3. төрөткө жардам берүү;
II. se délivrer vpr кутулуу.
DÉLOGER vt көчүү, көчүрүү (үйдөн чыгаруу).
DÉLOYAL, ALE adj арамза, эки жүздүү, чыккынчы,
калпычы.
DÉLOYAUTÉ
nf
арамзалык, эки
жүздүүлүк,
чыккынчылык, калпычылык.
DELTA nm дельта (дарыянын салаалап куйган жери).
DÉLUGE nm 1. ташкын, суу кирүү; depuis le déluge
байыркы замандан; après moi, après nous le déluge
менден, бизден кийин эмне болсо, ошо болсун; 2. fig
көлдөгөн, көп аккан; déluge de larmes көлдөп аккан көз
жаш.
DÉLURÉ, ÉE adj шамдагай, эптүү, тапкыч; enfant
déluré шамдагай бала.
DÉMAGOGIE nf демагогия (апыртмалуу сөздөр).
DÉMAGOGIQUE adj демагогиялык.
DÉMAGOGUE nm демагог (демагогиялык амалды
колдонуучу адам).
DEMAI adv эртең; après-demain бүрсүгүнү; dès
demain, à partir de demain эртеңки күндөн баштап; à
demain! эртеңге чейин! c’est demain le seize эртең он
алтысы.
DEMADE nf 1. өтүнүч, сунуш; demande en mariage
кыздын колун суроо; adresser une demande өтүнүчүн
айтуу; rejeter une demande сунушту кабыл албоо; sur
demande, à la demande суроосу боюнча; 2. арыз,
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DEMEURE nf турак үй, үй-жай.
DEMEURÉ, ÉE I. adj акыл жагынан

өтүнүч; 3. талап; суроо; 4. суроо (талап кылуу,
керектөө); l’offre et la demande сунуш жана талап;
5. dr доо (сотко берилген арыз).
DEMADÉ, ÉE adj талап кылынган, зарыл, керектүү.
DEMADER I. vt 1. суроо, өтүнүү; талап кылуу;
demander la parole сөз суроо; demander pardon
кечирим суроо; demander l’aumône кайыр суроо;
demander en mariage күйөөгө чыгууга макулдугун
суроо; sans demander son reste көп ойлобостон; 2. (à
qqn) суроо менен кайрылуу; demander son chemin à
qqn бирөөдөн жолду сурап билүү; il demande de vos
nouvelles ал сиз жөнүндө сурап жатат; 3. (qqn) керек
болуу; qui demandez-vous? сизге ким керек? II. se
demander vpr 1. бири-биринен суроо, өзүнөн суроо;
2. керек, зарыл; cela se demande partout бул бардык
жерде керек.
DEMADEUR, ERESSE n доочу.
DÉMAGER vi кычышуу; la langue lui démange анын
тили кычышып турат; les poings lui démangent колу
кычышып турат.
DÉMARCATIO nf демаркация (чек ара белгилөө);
ligne de démarcation демаркациялык чек ара.
DÉMARCHE nf 1. жүрүү, жүрүш; 2. кадам, чара; faire,
entreprendre une démarche аракет кыла баштоо; faire
une démarche décisive чечкиндүү кадам жасоо; 3. pl
аракет; faire des démarches изденип аракет кылуу.
DÉMARRAGE nm жөнөө, жөнөп кетүү (кеме).
DÉMARRER vt I. mar жөнөтүү, жылдыруу, жүргүзүү;
II. vi киришүү.
DÉMASQUER I. vt 1. ачуу; 2. fig бирөөнүн бетин ачуу;
II. se démasquer vpr өз бетиндеги масканы таштоо.
DÉMÊLÉ nm чатак, чыр; avoir des démêlés avec qqn
бирөө менен чатакташуу.
DÉMEMBREMET nm бөлүү, бөлүнүү.
DÉMEMBRER I. vt бөлүү; II. se démembrer vpr
бөлүнүү.
DÉMÉAGEMET nm көчүү.
DÉMÉAGER I. vi көчүү; je me charge de le faire
déménager мен аны көчүрүүнүн милдетин алам; II. vt
башка жакка алып баруу; déménager des papiers
кагаздарды башка жакка алып баруу.
DÉMECE nf méd кем акылдык.
DÉMET, ETE adj et n 1. жинди; 2. жин оорулуу.
DÉMETI nm 1. калпын чыгаруу; 2. жок кылуу;
donner un démenti төгүнгө чыгаруу.
DÉMETIR vt 1. калпын чыгаруу; 2. тануу, төгүндөө,
жокко чыгаруу; démentir les espérances de qqn
бирөөнүн ишеничин актабоо.
DÉMESURE nf ашык ысырап кылуу, сезим ченеми жок
болуу.
DÉMESURÉ, ÉE adj эң эле чоң, чеги жок; un empire
démesuré чексиз, абдан чоң империя.
DÉMETTRE I. vt 1. чыгарып алуу (колду, бутту);
2. четтетүү, бошотуу; démettre qqn de son emploi
бирөөнү кызматтан бошотуу; II. se démettre vpr
чыгарып алуу (колун, бутун).
DEMEURAT (AU) loc adv калганы болсо, акыры.

артта калган; II. n
келесоо, акмак.
DEMEURER vi 1. жашоо, туруу; 2. калуу, туруу,
отуруу; demeurer longtemps à écrire ал далайга чейин
жазып отурду.
DEMI, IE I. adj жарым, жарымы; deux heures et demie
саат эки жарым; un kilo et demi бир жарым кило;
II. adv жартысы, жарымы; faire qqch à demi бир иштин
жартысын гана бүтүрүү.
DEMI-FIALE nf sport жарым финал.
DEMI-HEURE nf жарым саат, 30 мүнөт; attendez une
demi-heure жарым саат күтүңүз.
DEMI-JOUR nm inv күүгүм, чала жарык.
DÉMILITARISATIO nf куралсыздандыруу.
DÉMILITARISER vt куралсыздандыруу.
DEMI-MOT nm жарым сөз, сөздүн жарымы; loc adv à
demi-mot сөзүн баштаганда эле, биринчи сөзүнөн эле
(түшүнүү).
DÉMIAGE nm миналарды алып, зыянсыз кылуу.
DÉMIER vt миналарды алып зыянсыз кылуу.
DEMI-PRODUIT nm полуфабрикат (даяр боло элек
тамак, буюм).
DEMI-SAISO nf жаз же күз; manteau de demi-saison
демисезондук пальто.
DEMI-SŒUR nf аталаш же энелеш эже-сиңди, өгөй
эже, сиңди.
DÉMISSIO nf кызматтан бошонуу.
DÉMISSIOAIRE adj et n кызматтан бошонуп кеткен.
DÉMISSIOER vi кызматтан такыр бошонуу.
DEMI-TARIF nm 50 пайызга жеңилдетүү, арзандатуу.
DÉMOBILISER vt демобилизация кылуу, аскер
кызматынан бошотуу.
DÉMOCRATE I. adj демократиялык, элдик; II. n
демократ
(демократияны
жактоочу
адам);
демократиялык партиянын мүчөсү.
DÉMOCRATIE nf демократия (бийлик элдин колунда
болгон
мамлекеттик
башкаруунун
формасы);
démocratie populaire эл демократиясы.
DÉMOCRATIQUE adj демократиялык.
DÉMOCRATIQUEMET adv демократиялык түрдө.
DÉMOCRATISATIO nf демократия принциптерин
киргизүү.
DÉMOCRATISER vt демократиялаштыруу.
DÉMODÉ, ÉE adj эскирген, модадан чыккан; vêtement
démodé модадан чыккан кийим; objet démodé эскирген
буюм.
DÉMOGRAPHIQUE adj демографиялык.
DEMOISELLE nf бойго жеткен кыз; demoiselle du
téléphone телефонист кыз.
DÉMOLIR vt 1. бузуу, кулатуу; démolir un mur
дубалды кулатуу; 2. fig курутуу, жок кылуу.
DÉMOLITIO nf 1. бузуу, кулатуу, курутуу, жок
кылуу; 2. сыныктар.
DÉMO nm шайтан, жин.
DÉMOÉTISER vt баасын кетирүү, баасын түшүрүү.
DÉMOSTRATIF, IVE adj 1. көрүнүктүү; 2. маанилүү;
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DÉMOSTRATIO

DÉPART
DÉOUEMET (DÉOÛMET) nm
DÉOUER I. vt 1. чечүү, жазуу;

аякталыш, натыйжа.
dénouer les cheveux
чачын жазуу; dénouer la langue тилди чыгаруу,
сүйлөтүү; 2. аягына жеткизүү; аныктоо; dénouer une
intrigue чатышкан интриганын бетин ачуу; II. se
dénouer vpr 1. чечилүү, жазылуу; 2. аныкталуу,
ачылуу.
DERÉE nf азык-түлүк; denrées alimentaires тамакаш.
DESE adj тыгыз, жыш, калың; brouillard dense
калың коюу туман.
DESITÉ nf калыңдык, көптүк, жыштык; densité de
population элдин жыштыгы, элдин калыңдыгы.
DET nf тиш; dents molaires азуу тиштер; dents de
lait сүт тиштери; dents de sagesse акыл тиш; grincer
des dents тиш кычыратуу; montrer les dents корс, орой
жооп берүү; mordre à belles dents апылдатып жеш;
avoir une dent contre qqn бирөөгө каршы кек сактоо;
être armé jusqu’aux dents баштан аяк куралданган; ne
pas desserrer les dents оозун ачпоо, сүйлөбөө; prendre
le mors aux dents ээ бербей кетүү, туталанып кетүү;
déchirer qqn à belles dents бирөөнү жамандоо; être sur
les dents чарчап суй жыгылуу.
DETAIRE adj тиш; nerf dentaire тиш нерви.
DETELER vt мизин кетилтүү.
DETELLE nf илме шибеге менен токулган тор.
DETIER nm 1. кеп тиштер; 2. techn тиштүү механизм.
DETIFRICE nm тиш пастасы.
DETISTE n тиш догдур; aller chez le dentiste тиш
догдурга баруу.
DÉUDÉ, ÉE жылаңачталган, жылаңач; жалбырагы
түшкөн; arbre dénudé жалбырагы түшкөн жыгач.
DÉUDER vt I. жылаңачтоо; жалбырагын түшүрүү;
II. se dénuder vpr жылаңачтануу, кийимин чечүү.
DÉUÉ, ÉE adj (de qqch) бир нерседен айрылган; être
dénué de tout баарынан айрылуу; paroles dénuées de
sens мааниси жок сөздөр.
DÉUER (SE) vpr айрылуу, ажыроо.
DÉPAAGE nm 1. оңдоо (бузулган нерсени); 2. fam
жардам берүү, куткаруу.
DÉPAER vt 1. оңдоо; 2. fam жардам берүү,
куткаруу.
DÉPAREILLÉ, ÉE adj чачкын, чачынды, бытыранды;
un gant dépareillé түгөйү жок мээлей.
DÉPAREILLER
vt
бири-биринен
ажыратуу,
бириндетүү.
DÉPARER vt түрүн бузуу.
1
DÉPART nm 1. кетүү, жөнөө; чыгуу; départ à la
retraite пенсияга чыгуу; piste de départ учуп чыгуучуконуучу жол (авиацияда); l’heure du départ жөнөө
убагы; être sur le départ жөнөөгө даяр болуу; départ
du coup атылуу; 2. techn жүргүзүү (моторду); 3. sport
старт (спорттук жарышка түшүү мезгили); point de
départ жарыштын башталуучу орду; prendre le départ
жарышты баштоо.
2
DÉPART nm бөлүү; faire le départ des biens мүлктү
бөлүү.

3. gram шилтеме; pronom démonstratif шилтеме ат
атооч.
DÉMOSTRATIO
nf
көрсөтүү; démonstration
flagrante анык далил; démonstrations d’amitié
достукту көрсөтүү.
DÉMOSTRATIVEMET adv ачыктан-ачык, көрсөтүп.
DÉMOTAGE
nm
бөлүк-бөлүккө
ажыратуу,
бөлүктөрүн ажыратуу.
DÉMOTÉ,
ÉE
adj
бөлүктөргө
бөлүнгөн;
ажыратылган.
DÉMOTER vt 1. отурган жеринен ыргытып түшүрүү;
2. ажыратуу, бөлүктөргө бөлүү.
DÉMOTRER I. vt 1. далилдөө; 2. көрсөтүү; II. se
démontrer vpr далилденүү.
DÉMORALISAT, ATE adj бузуучу, тескери таасир
кылуучу.
DÉMORALISATEUR, TRICE 1. бузуучу, тескери таасир
кылуучу; 2. n бузуучу, тескери таасир кылуучу, жолдон
чыгаруучу нерсе.
DÉMORALISATIO nf
1. бузулуу, ыркы кетүү;
2. ындыны өчүү, тартиптин төмөн түшүшү.
DÉMORALISER I. vt бузуу, тескери таасир кылуу;
жолдон чыгаруу; II. se démoraliser vpr бузулуу, ыркы
кетүү.
DÉATALITÉ nf балдардын төрөлүшүнүн азайышы.
DÉATIOALISATIO nf менчиктештирүү.
DÉATIOALISER vt менчиктештирүү.
DÉATURÉ, ÉE adj 1. бузулган, айнып кеткен; 2. chim
тазаланбаган; alcool dénaturé денатурат (тазаланбаган
спирт).
DÉATURER vt 1. бузуу, айнытуу; dénaturer un fait
фактыны бурмалап көрсөтүү; 2. chim денатурация
кылуу.
DÉIGRAT, ATE adj жамандоочу, тилдөөчү.
DÉIGREMET nm жамандоо, тилдөө.
DÉIGRER vt жамандоо, жаман атты кылуу, тилдөө.
DÉOMBRER vt саноо, атап чыгуу, санап чыгуу;
каттоо; dénombrer les habitants d’une ville шаардын
тургундарын каттап чыгуу.
DÉOMIATEUR nm math бөлүүчү; dénominateur
commun орток бөлүүчү.
DÉOMIATIO nf ат, ысым; ат коюу.
DÉOMMÉ, ÉE adj аталган, аталуучу.
DÉOMMER vt 1. атоо, ат коюу; 2. атап айтуу, атын
айтуу.
DÉOCER vt 1. айыбын айтуу, бетин ачуу, чыгаруу;
каршы чыгуу; dénoncer la guerre урушка каршы
чыгуу; 2. чагуу, чагым кылуу, сатуу; 3. бузуу, күчүн
жараксыз кылуу; dénoncer un traité келишимдин
күчүн жараксыз кылуу; 4. dr билдирүү.
DÉOCIATEUR, TRICE n сөз ташуучу, чагымчы,
чагым кылуучу.
DÉOCIATIO nf 1. чагым, билдирме, билдирүү
(бирөөнүн үстүнөн); сатуу; dénonciation calomnieuse
жалган чагым; 2. бузуу, күчүн жараксыз кылуу;
dénonciation des accords келишимдердин күчүн
жараксыз кылуу.
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DÉPARTEMET

DÉPÔT

DÉPARTEMET nm 1. департамент, административдик
округ (Францияда); 2. бөлүм.
DÉPARTEMETAL, ALE adj департаменттик.
DÉPARTIR I. vt бөлүү, бөлүштүрүү; II. se départir vpr
(de qqch) бир нерседен баш тартуу, макул болбоо.
DÉPASSÉ, ÉE adj 1. өткөн; 2. артта калган; 3. эскирген,
эскирип калган.
DÉPASSEMET nm 1. ашыруу; dépassement de budget
бюджеттин чегинен ашырып жиберүү; 2. кууп жетип,
озуп кетүү.
DÉPASSER vt 1. озуу, озуп кетүү; dépasser l’adversaire
sport атаандашын озуп чыгуу, жеңип чыгуу; 2. өтүп
кетүү; dépasser l’endroit où il fallait s’arrêter бара
турган жерди өтүп кетүү; cela dépasse mes forces бул
менин колумдан келбейт; 3. алдыга чыгып туруу; ашуу,
ашып туруу; чыгып туруу; sa jupe dépasse un peu de
son manteau анын юбкасы пальтосунан узунураак.
DÉPAYSER vt өз өлкөсүнөн, айланасынан ажыратуу.
DÉPÊCHE
nf
1. телеграмма;
2. депеша
(дипломатиялык шашылыш билдирүү).
DÉPÊCHER I. vt шашылыш түрдө жиберүү; dépêcher
un messager өкүлдү шашылыш түрдө жөнөтүү; II. se
dépêcher vpr шашуу, ашыгуу; dépêchez-vous!
шашыңыз!
DÉPEIDRE vt сүрөттөө, сүрөттөп берүү.
DÉPEDACE nf көз карандылык; être dans (sous) la
dépendance de бирөөгө көз каранды болуу.
DÉPEDAT, ATE adj караштуу, көз каранды болгон;
pays dépendants көз каранды өлкөлөр.
1
DÉPEDRE vi (de qqn de qqch) көз каранды болуу;
байланыштуу болуу; cela dépend fam кырдаалга
жараша, ыгына жараша, карай, карата.
2
DÉPEDRE vt илинген нерсени алып коюу.
DÉPESE nf чыгым, каражат; ne pas regarder à la
dépense чыгымына карабоо; dépense imprévue алдын
ала эсепке алынбаган чыгымдар; dépense de temps
убакытты кетирүү.
DÉPESER I. vt каражаттоо, каражат кылуу, сарп
кылуу; dépenser son argent өзүнүн акчасын сарп
кылуу; II. se dépenser vpr сарпталуу, каражатталуу.
DÉPESIER, IÈRE adj ысырап кылуучу.
DÉPÉRIR vi кууроо, соолуу, начарлоо; plante qui
dépérit faute d’arrosage сугарылбай соолуп турган
өсүмдүк; santé qui dépérit peu à peu начарлап бара
жаткан ден соолук.
DÉPÉRISSEMET nm арыктоо, жүдөө, көтөрөм болуу,
начарлоо.
DÉPEUPLEMET nm элдин азайышы, жок болушу.
DÉPEUPLER I. vt азайтуу; жок кылуу; II. se dépeupler
vpr элсиз калуу, ээн калуу.
DÉPISTER vt 1. изин табуу, изинен табуу, аңдып
жүрүп табуу; 2. чаташтыруу, адаштыруу.
DÉPIT nm ыза, өкүнүч; en dépit de loc prép каршы,
карабастан.
DÉPITÉ, ÉE ыза болгон, өкүнгөн.
DÉPITER I. vt өкүндүрүү, ыза кылуу, капа кылуу;
II. se dépiter vpr иренжүү, капа болуу, ыза болуу.

DÉPLACÉ, ÉE adj 1. жылдырып башка жерге коюу;
personnes déplacées жер оодарган адамдар; 2. орунсуз,
жөнү жок, ыгы жок.
DÉPLACEMET nm жылдыруу, көчүрүү, которуу; être
en déplacement бир жакка кетүү; déplacement d’un
fonctionnaire кызматчыны башка жумушка которуу.
DÉPLACER vt I. жылдыруу, көчүрүү, которуу;
déplacer qqn d’office башка ишке орноштуруу; II. se
déplacer vpr көчүү, которулуу, орундашуу (бир
орундан экинчи орунга).
DÉPLAIRE vi жакпоо; cet aliment me déplaît бул тамак
мага жакпайт.
DÉPLAISAT, ATE жагымсыз, жаман.
DÉPLATER vt көчүрүп тигүү.
DÉPLIER vt 1. жазуу, жаюу, ачуу; déplier le journal
гезитти ачуу; 2. жазылуу.
DÉPLISSAGE nm бырыш-тырышты тегиздөө, жазуу.
DÉPLISSER vt бырыш-тырышты тегиздөө, жазуу.
DÉPLOIEMET nm 1. жазуу (кеменин парусун);
2. кеңири жайылтуу; déploiement d’une armée
армияны жайылтуу.
DÉPLORABLE adj жаман, начар, кебетеси кеткен.
DÉPLORER vt кошуп ыйлоо; өкүнүү, кайгыруу.
DÉPLOYER vt 1. жазуу, жаюу; жайылтуу; 2. көрсөтүү;
déployer un grand courage эрдик көрсөтүү.
DÉPLUMÉ, ÉE adj 1. жүнү жулунган (куштун); 2. fam
кашка баш.
DÉPLUMER I. vt жүнүн жулуу; II. se déplumer vpr
түшүп калуу (жүнү, чачы).
DÉPOLITISATIO nf саясий турмушка катышпоо,
саясатсыздык.
DÉPORTATIO nf айдоо, куугунтуктоо; il est mort en
déportation ал куугунтукта жүрүп каза тапты.
DÉPORTÉ, ÉE I. adj айдалган, куугунтукта жүргөн;
II. nm туткун.
DÉPORTER vt 1. айдоо, куугунтуктоо; 2. жолунан
адашуу (учак, унаа).
1
DÉPOSER vt 1. алып таштоо, таштоо, түшүрүү;
déposer le fardeau жүктү түшүрүү; déposer les armes
куралды таштоо; 2. сактоого берүү; 3. алып коюу;
4. жайлаштыруу, орундаштыруу; 5. алып баруу,
жеткирүү, түшүрүү; déposez-moi ici! мени ушул
жерден түшүрүп коюңуз! 6. алуу, түшүрүү, бошотуу
(кызматтан).
2
DÉPOSER vi 1. күбөлөндүрүү; 2. көрсөтүү (күбөлөр).
DÉPOSITIO nf 1. кулатуу, түшүрүү; 2. dr күбөлөрдүн
айтуусу.
DÉPÔT nm 1. салып койгон акча; dépôt à terme
белгилүү мөөнөткө салынган акча; banque de dépôt
депозиттүү банк; 2. берүү, көрсөтүү, сунуш кылуу
(түзөтүүлөрдү); dépôt d’un projet долбоорду сунуш
кылуу; dépôt de pièces документтерди көрсөтүү;
3. сактоого берүү; 4. сактоого берилген нерсе;
5. сактагыч (бир нерсе сакталуучу жай), кампа; dépôt
de vivres азык-түлүк кампасы; 6. депо, парк (темир
жол, трамвай депосу); dépôt d’autobus автобус паркы;
7. dépôt mortuaire морг (өлгөн кишилер коюлуучу
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DÉROGER

жай).

dérangement à qqn тынчын кетирүү, убара кылуу.
DÉRAGER I. vt 1. баш аламан кылуу, иретин бузуу,
чачып таштоо; déranger l’estomac ашказанын бузуу;
2. тынчын алуу, убара кылуу; pardon de vous avoir
dérangé сизди убара кылганым үчүн кечириңиз; II. se
déranger vpr убара болуу, тынчсыздануу; ne vous
dérangez pas pour moi мен үчүн убара болбой эле
коюңуз.
DÉRATÉ, ÉE n courir comme un dératé зымырап
жүгүрүү.
DERBY nm дерби (бышты чыкма жылкылардын
жарышы).
DÉRÉGLÉ, ÉE adj 1. тартипсиз, иретсиз; appétit
déréglé чексиз табит; pouls déréglé бирдей сокпогон
тамыр; 2. бузулган (механизм).
DÉRIDER I. vt көңүл көтөрүү, кубандыруу; II. se
dérider vpr кубануу, күлүү.
DÉRISIO nf шылдың, тамаша; par dérision тамаша
кылып; tourner en dérision тамашага айландыруу.
DÉRIVATIO nf 1. башка жакка буруу, кайтаруу
(сууну); 2. gram сөз жасоо, сөз түзүү; dérivation affixale
аффикстердин жардамы менен сөздөрдүн түзүлүшү.
DÉRIVE nf жолдон четтеп кетүү (учак, кеме).
DÉRIVÉ, ÉE adj чыгарылма, туунду; mot dérivé
туунду сөз.
1
DÉRIVER vi 1. башка жакка буруу, кайтаруу (сууну);
2. gram түзүү; dériver un nom d’un verbe этиштен зат
атоочту түзүү.
2
DÉRIVER vi агызып кетүү, шамалдын же агындын
таасири менен калкып жүрүү (муздун чоң сыныгы).
DERMATOLOGIE nf méd дерматология (адамдын тери
оорусу жөнүндөгү илим).
DERMATOLOGUE (DERMATOLOGISTE) nm дерматолог.
DERIER, IÈRE I. adj 1. акыркы, соңку; il n’a pas dit
son dernier mot ал акыркы сөзүн айткан жок; dernières
nouvelles акыркы жаңылыктар; être du dernier bien
avec qqn бирөө менен эң жакшы мамиледе болуу; en
dernier lieu акыркы кезекте; 2. өткөн; l’année dernière
өткөн жылы; la semaine dernière өткөн жумада; II. nm
le dernier de la classe класста эң начар окуган бала.
DERIÈREMET adv жакында.
DERIER-É, DERIÈRE-ÉE n кенже уул, кыз; эң
кичүүсү, кенжеси.
DÉROBÉ, ÉE adj жашыруун, киши билгис; à la
dérobée loc adv жашырып, жашырынып, билдирбей.
DÉROBER I. vt (qqn, qqch, à qqn, à qqch) 1. уурдап
алуу, уурдап качуу; 2. жашыруу, катуу, айтпай коюу;
dérober à la vue көздөн далдалоо, көздөн далда
кармоо; 3. куткаруу, сактап калуу; dérober qqn au
danger коркунучтан куткаруу; II. se dérober vpr
жашырынуу, качып жүрүү; se dérober à une obligation
милдетинен баш тартуу; se dérober à sa responsabilité
жоопкерчиликтен баш тартуу.
DÉROGATIO nf 1. келишимди бузуу; 2. баш тартуу,
четке чыгуу; dérogation à une règle эрежеден четке
чыгуу.
DÉROGER vi 1. (à qqch) бузуу, баш тартуу, четке

1. түшүп калган (жалбырактар);
2. териси сыйрылып алынган (мал).
DÉPOUILLEMET nm 1. түшүп калуу; 2. сыйруу,
сыйрылуу; 3. тартып алуу, карактоо; 4. изилдөө; le
dépouillement
des
statistiques
статистикалык
маалыматтарды изилдөө; dépouillement du courrier
каттарды сорттоп бөлүү; dépouillement du scrutin
добуштарды эсептөө.
DÉPOUILLER vt 1. терисин сыйруу; 2. карактоо;
3. бошотуу; dépouiller qqn de sa charge бирөөнү
кызматтан бошотуу; 4. сорттоп бөлүү; dépouiller le
scrutin добуштарды эсептөө.
DÉPOURVU, UE adj (de qqch) бир нерсенин жок
болгону; dépourvu d’esprit акылы жок; dépourvu
d’argent акчасы жок; au dépourvu loc adv капысынан;
prendre au dépourvu капысынан басып калуу.
DÉPOUSSIÉRAGE nm чаңды кетирүү (чаң соргуч
менен).
DÉPOUSSIÉRER vt чаңды күбүү, кагуу.
DÉPRÉCIATIO nf 1. баасы түшүү, баасынын түшүшү;
2. fig кадырын, баркын кетирүү.
DÉPRÉCIER I. vt баасын түшүрүү; баркын кетирүү;
II. se déprécier vpr баасы түшүү, баркы кетүү.
DÉPRESSIO nf 1. géol ойдуң, чуңкур; 2. чөгүү,
басырылуу, отуруу; dépression du sol жердин чөгүшү,
отурушу; 3. депрессия (көңүлү чөгөт болгондук),
басыңкылык.
DÉPRIMÉ nf басыңкы көңүл.
DÉPRIMER vt көңүлүн басынтуу.
DEPUIS prép 1. баштап, тартып; чейин, бери; depuis
Paris jusqu’à Marseille Парижден Марселге чейин;
2. travailler depuis quatre heures төрт сааттан бери
иштөө; je ne l’ai pas vu depuis son départ аны
кеткенинен бери көргөн жокмун; il est malade depuis
deux jours ал эки күндөн бери ооруп жатат; depuis
trois ans il a fait des progrès үч жылдын ичинде ал
ийгиликтерге жетишти; 3. depuis peu жакында,
жакындан бери; depuis longtemps көптөн бери,
далайдан бери; depuis toujours өмүр бою; depuis
quand? качандан бери? 4. кийин, соң; je ne l’ai pas vu
depuis мен аны ушул убактан кийин көргөн жокмун.
DÉPUTÉ nm депутат; chambre des députés депутаттар
палатасы.
DÉRACIER vt 1. тамыры менен кошо жулуу;
2. мекенинен ажыратуу.
DÉRAILLEMET nm огунан чыгып кетүү (поезд,
вагон).
DÉRAILLER vi огунан чыгып кетүү; faire dérailler
жантаймадан кулатуу (поездди).
DÉRAISOABLE adj акылга салбаган, ойлобостон
кылган.
DÉRAISOER vi сандырактоо, оозуна келгенди
сүйлөй берүү.
DÉRAGEMET nm 1. баш аламан, иретсиздик; causer
du dérangement dans les papiers кагаздарды чачып
таштоо; 2. чочулоо, тынчсыздануу; causer du
DÉPOUILLÉ, ÉE
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чыгуу; déroger aux traditions салтты бузуу;
2. кемсинтүү, төмөнсүнтүү.
DÉROULEMET nm 1. кайра жазуу, кайра чубоо;
2. жүрүш, жүрүү, өрчүш, өрчүү; le déroulement de
l’action окуянын жүрүшү.
DÉROULER I. vt 1. жазуу, чубоо; 2. өндүрүү; II. se
dérouler vpr fam, fig жайылуу.
DÉROUTE nf дүрбөлөңгө түшүп качуу; mettre en
déroute качыруу, качууга аргасыз кылуу.
DÉROUTER vt 1. жолдон адаштыруу; 2. av, mar
жолдон четке чыгаруу; 3. жаңылтып жиберүү, тескери
жолго салуу, адаштыруу.
1
DERRIÈRE I. prép артында, арт жагында; se tenir
derrière l’arbre дарактын артында туруу; regarder
derrière soi бурулуп кароо; II. adv артында, аркасынан,
арта жакта; rester derrière артта калуу; par derrière loc
adv аркасынан; sens devant derrière артын алдына
келтирип, тескери.
2
DERRIÈRE nm 1. арт, арт жак; 2. арт жагы, аркасы;
attaquer qqn par derrière бирөөгө аркасынан кол
салуу.
DES 1. art contracté pl (de+les) 2. art indéf pl voir un,
une.
DÈS prép баштап, тартып, бери; dès demain эртеңки
күндөн баштап; dès à présent мындан ары;
aujourd’hui, dès maintenant азырдан баштап; dès
avant андан мурун; dès lors loc adv ушул убактан
тартып; dès que loc conj замат, так ошол убакта.
DÉSACCORD nm ырксыздык, келише албастык.
DÉSACCOUTUMER I. vt (qqn de qqch) көнгөн адатын
таштатуу; II. se désaccoutumer vpr мурунку адатын
унутуу.
DÉSAGRÉABLE adj жагымсыз, жаман; des paroles
désagréables жагымсыз сөздөр.
DÉSAGRÉABLEMET adv жагымсыз, жаман.
DÉSAGRÉMET nm жамандык кылуу, капа кылуу.
DÉSALTÉRAT, ATE adj кандыра турган; le thé est
très désaltérant чай суусун кандыра турган ичкилик.
DÉSALTÉRER vt 1. суусун кандыруу; 2. жеңилдетүү.
DÉSAPPOITEMET nm көңүл калуу, көңүл кайтуу.
DÉSAPPOITER vt 1. көңүлдөгүдөй чыкпай калуу,
көңүл калтыруу; 2. мокотуу.
DÉSAPPROBATIO nf айыптоо, жактырбоо.
DÉSAPPROUVER vt айыптоо, жактырбоо, макулдабоо.
DÉSARMAT, ATE adj 1. куралсыздандыруучу; 2. fig
сөз менен жеңүүчү.
DÉSARMÉ, ÉE adj 1. куралсыздандырган; 2. fig сөздөн
жеңилген.
DÉSARMEMET
nm
куралсыздануу,
куралсыздандыруу;
désarmement
total
жалпы
куралсыздануу.
DÉSARMER I. vt 1. куралсыздандыруу; désarmer un
ennemi душманды куралдан ажыратуу; 2. fig оозун
ачырбай коюу, жеңүү; II. vi куралды таштоо (багынуу).
DÉSARROI nm 1. чалды-куйду, баш аламан; plonger
dans le désarroi баш аламан абалга алып келүү; 2. маң
болуу; être en plein désarroi эмне кыларын билбей

калуу.
DÉSASTRE nm кырсык; оңунан чыкпай калуу; кыйроо.
DÉSASTREUX, EUSE adj кырсыктуу, азаптуу, оор,

кыйратуучу, аргасыз; эң эле жаман; c’est désastreux
pour l’avenir келечекке бул эң эле жаман.
DÉSAVATAGE nm зыян; жаман абал, шарттар; voir
qqn à son désavantage бирөөнү кыйын абалында көрүү.
DÉSAVATAGEUX, EUSE adj пайдасыз, зыяндуу;
жаман, начар.
DÉSAVOUER vt 1. кайтуу, моюнга албоо; désavouer la
paternité d’un enfant өзүнүн ата экендигин моюнга
албоо; 2. макул болбогондугун билдирүү.
DESCEDACE nf 1. тек; 2. тукум-жуурат, укумтукум, урпактар; descendance en ligne directe атадан
баласына, баладан баласына туугандык.
DESCEDAT, ATE I. adj түшүп бара жаткан,
төмөндөөчү, басандоочу; ligne descendante басандоочу
сызык; marée descendante тартылуу (суу); II. n тукум,
урпак.
DESCEDRE I. vi 1. түшүү, ылдый түшүү; чыгуу;
көргө кирүү; descendre de cheval аттан түшүү;
descendre dans la rue көчөгө чыгуу; descendre au
tombeau, descendre dans la tombe көргө кирүү (өлүү);
2. токтоо, түнөп калуу; descendre à l’hôtel
мейманканага конуу; 3. (de) туулуу, чыгуу; II. vt (à)
1. түшүрүү, ылдыйлатуу; il faut descendre cela plus bas
муну ылдыйраак түшүрүү керек; 2. түшүү; descendre
un escalier quatre à quatre тепкичтен аттап-буттап
түшүү; descendre une rivière суунун агынын бойлоп
төмөн карай түшүү.
DESCETE nf 1. түшүү, секирүү; descente en
parachute, descente parachutée парашют менен
секирүү; 2. descente de lit керебеттин алдындагы
килемче; descente de bain ваннанын алдындагы
килемче; 3. боор (тоонун); 4. жүрүп кетүү, жөнөп
кетүү.
DÉSECHATEMET nm көңүл калуу, көңүл кайтуу,
көңүл калгандык.
DÉSECHATER vt көңүлүн калтыруу, иренжитүү,
тажатуу; il est désenchanté de tout ал баарынан тажады.
DÉSECOMBRER vt тазалоо, тазалап бошотуу,
көңүлүн ачуу.
DÉSEUYER vt капалыкты жазуу, көңүл ачуу;
désennuyer qqn бирөөнүн көңүлүн көтөрүү.
DÉSÉQUILIBRER vt күйпөлөктөнтүү.
DÉSERT, ERTE I. adj ээн, эл жашабаган; II. nm чөл,
ээн талаа; il prêche dans le désert куру талаага
айтылган сөз.
DÉSERTER I. vt 1. таштап кетүү, калтыруу; déserter
les campagnes кыштактардан кетүү; la ville est désertée
шаар ээн калды; 2. чыккынчылык кылуу; II. vi качып
кетүү, качып өтүү; déserter à l’ennemi душман тарапка
качып өтүү.
DÉSERTEUR nm 1. дезертир (өзүнүн аскер бөлүгүн
таштап кеткен же аскерге чакырылуудан качкан
киши); 2. сөзүн танган адам.
DÉSESPÉRACE nf таптакыр үмүт үзүү, айла түгөнүү.
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adj үмүтсүздөндүрүүчү, үмүт

DÉSIRER vt каалоо, тилөө; que désirez-vous? сиз
эмнени каалайсыз? je désire m’entretenir avec vous мен
сиз менен сүйлөшкүм келет; elle désire de plaire ал
жаккысы келет; il ne désire rien de plus ал башка эч
нерсени каалабайт; cela laisse à désirer муну анчалык
жакшы деп айтууга болбойт; ne rien laisser à désirer
кемчиликсиз болуу; se faire désirer күттүрүү.
DÉSIREUX, EUSE adj (de qqch) эңсеген, умтулган,
каалаган.
DÉSOBÉIR vi (à qqn, à qqch) тил албай коюу, моюн
сунбоо; désobéir à ses parents эне-атасынын тилин
албоо; ces enfants ont désobéi бул балдар тил албай
коюшту; désobéir à un ordre буйрукту аткарбай коюу.
DÉSOBÉISSACE
nf
тил
албагандык,
моюн
сунбагандык, баш ийбегендик.
DÉSOBÉISSAT, ATE adj тил албас, кулак салбас;
enfant désobéissant тил албас бала.
DÉSODORISAT, ATE adj жаман жытты жок кыла
турган.
DÉSODORISER vt
жаман жытты жок кылуу;
désodoriser les mauvaises odeurs жаман жыттарды жок
кылуу.
DÉSŒUVRÉ, ÉE adj бекер, бош; un homme désœuvré
бош киши.
DÉSŒUVREMET nm бекерчилик; vivre dans le
désœuvrement
бекерчиликте
жашоо;
par
désœuvrement бекерчиликтен.
DÉSOLAT, ATE adj 1. кайгылуу; 2. жадатма,
жадаткыч.
DÉSOLATIO nf 1. кайгы, капа, аза; 2. талкалануу,
кыйроо.
DÉSOLÉ, ÉE adj 1. катуу кайгыга түшкөн, капаланган;
une mère désolée кайгырган эне; être désolé өкүнүү;
2. кыйраган, талкаланган, ээн; un endroit désolé
талкаланган жер.
DÉSOLER I. vt 1. капа кылуу, кайгыландыруу;
2. кыйратуу, талкалоо; II. se désoler vpr капалануу,
кайгыруу, өкүнүү.
DÉSOPILAT,
ATE
adj
күлөөрлүк,
күлкү
келтирээрлик.
DÉSORDOÉ, ÉE иретсиз, баш аламан, тартипсиз.
DÉSORDRE nm 1. тартипсиздик, баш аламандык,
иретсиздик; tout est en désordre баары чачылып жатат;
2. дүрбөлөң; semer le désordre dans les rangs de
l’ennemi душмандын ичине дүрбөлөң салуу.
DÉSORGAISATIO nf бузуу, тартипти бузуу.
DÉSORGAISER
vt
бузуу,
тартипти
бузуу;
désorganiser les plans de qqn бирөөнүн пландарын
бузуу.
DÉSORIETER
I. vt 1. тескери жолго салуу;
2. жаңылтуу, адаштыруу; II. se désorienter vpr
жаңылуу, адашуу.
DÉSORMAIS adv мындан ары, мындан кийин;
désormais je ne l’écouterai plus мындан ары мен аны
укпаймын.
DESPOTE nm зулум, ээн баш, зөөкүр киши.
DESPOTIQUE adj зулум, зөөкүр; caractère despotique

үзүүчү.
DÉSESPÉRÉ, ÉE

adj үмүтсүз, айласы кеткен, үмүтү

үзүлгөн.
DÉSESPÉRÉMET adv үмүтү үзүлүп, үмүт үзүп.
DÉSESPÉRER I. vt (de qqch) бир нерседен үмүт

үзүү;
ne pas désespérer үмүт үзбөө; II. vi үмүтсүздөндүрүү,
айласын кетирүү; III. se désespérer vpr үмүт үзүү, айла
түгөнүү.
DÉSESPOIR nm nf таптакыр үмүт үзүү, айла түгөнүү;
faire le désespoir de qqn бирөөнү үмүтсүздөндүрүү,
айласын кетирүү; en désespoir de cause эң болбоду
дегенде.
DÉSHABILLER I. vt чечиндирүү; II. se déshabiller vpr
чечинүү.
DÉSHERBAGE nm отоо (чөптү).
DÉSHERBER vt nm отоо (чөптү).
DÉSHÉRITÉ, ÉE I. adj бакытсыз, бардык нерседен куру
калган; II. n мурасынан айрылган адам.
DÉSHOÊTE adj 1. арамза, митаам; 2. адепсиз,
уятсыз.
DÉSHOEUR nm маскаралык, абийири төгүлгөндүк.
DÉSHOORAT, ATE adj уят кыла турган, абийирин
кетире турган.
DÉSHOORER I. vt 1. уят кылуу, маскара кылуу,
абийирин кетирүү; 2. көрксүз кылуу, түрүн бузуу; II. se
déshonorer vpr уят болуу, абийири төгүлүү, шерменде
болуу.
DÉSIGATIO
nf 1. белгилөө, ат; 2. белгилөө,
дайындоо (кызматка).
DÉSIGER vt 1. белгилөө, көрсөтүү, билдирүү, атоо;
désigner un endroit sur la carte картадан бир жерди
көрсөтүү; 2. дайындоо, белгилөө; désigner qqn pour
successeur ишин улантуучуну дайындоо; désigner le
temps et le lieu мезгилин жана ордун белгилөө.
DÉSILLUSIO nf көңүлдөгүдөй, ойлогондой болбой
алданып калуу.
DÉSILLUSIOER vt иллюзиядан, таттуу кыялдан
реалдуулукка, чындыкка кайтаруу.
DÉSIFECTIO
nf
дезинфекция
(жуктургуч
микробдорду атайы дарылар аркылуу жок кылуу).
DÉSIFECTER vt дезинфекциялоо; désinfecter la
chambre d’un malade contagieux жугуштуу оорулуу
адам жаткан бөлмөнү дезинфекциялоо.
DÉSIFORMATIO nf натуура, жалган кабар таратуу.
DÉSITÉRESSÉ, ÉE adj арам ою жок, пайдага
чаппаган; un homme désintéressé арам ою жок адам.
DÉSIVOLTE adj өзүн ээн-эркин кармаган; ыгы жок
ачык-айрым, уятсыз.
DÉSIVOLTURE nf өзүн ээн-эркин кармоочулук,
кысылбоочулук; ыгы жок ачык-айрымдык.
DÉSIR nm каалоо, умтулуучулук, тилек; il brûle du
désir абдан каалоо; désir fugitif, momentané тез өтмө
каалоо; désir de savoir ар бир нерсени билүүгө
умтулуучулук.
DÉSIRABLE
adj
1. каалоого
боло
турган,
көңүлдөгүдөй; 2. жагымдуу, өзүнө тартуучу, жылуу.
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DÉTACHER
2

зөөкүрдүк мүнөз.
DESPOTISME nm зөөкүрдүк; le despotisme de
apoléon Наполеондун зөөкүрдүгү.
DESSÉCHAT, ATE adj кургатуучу, кагыратуучу; vent
desséchant ысык жел, керимсел.
DESSÉCHER
vt 1. кургатуу, кагыратуу; 2. өтө
арыктатуу, катыруу, жүдөтүү.
DESSEI nm ой, ниет, максат; à dessein loc adv
атайын, билип туруп.
DESSELLER vt ээр-токумун алуу; desseller un cheval
аттын ээрин, ээр-токумун алуу.
DESSERT nm десерт (тамактан кийин берилүүчү
жемиш, балмуздак же пирожный); ils sont arrivés au
dessert алар десертке келип калышты.
DESSERVIR vt 1. үстөлдүн үстүндөгүлөрдү жыйнап
алуу; 2. жаман кызмат көрсөтүү, зыян келтирүү.
DESSI nm сүрөт; dessins d’enfants балдар тарткан
сүрөттөр; dessins animés мультфильм.
DESSIATEUR, TRICE n сүрөтчү; un bon dessinateur
жакшы сүрөтчү.
DESSIER I. vt 1. сүрөт тартуу; dessiner au crayon
калем менен сүрөт тартуу; 2. сызуу; 3. кыналып туруу;
cette robe dessine bien les formes бул көйнөк денеге
кыналып турат; 4. сүрөттөп көрсөтүү; II. se dessiner vpr
көрүнүү, ачык көрүнүү.
1
DESSOUS 1. prep астында; 2. adv төмөн, ылдый;
mettez cela dessous! муну төмөн жагына коюңуз! de
dessous loc prép асты жагынан, астынан; tirer de
dessous la table үстөлдүн астынан чыгарып алуу; en
dessous loc adv көздүн кыйыгы менен, астынан;
observer, regarder par en dessous көздүн төбөсү менен
кароо, көздүн кыйыгы менен кароо; agir en dessous
тымызын иш кылуу; là dessous loc adv бул жерде,
мунун астында, мунун астына; il y a qqch là-dessous
бул жерде бир нерсе бар; ci-dessous төмөн жакта;
l’exemple ci-dessous төмөндөгү мисал; voyez ci-dessous
төмөн жакты карагыла.
2
DESSOUS nm 1. асты, төмөн жагы; vêtement de
dessous ич кийим; 2. ички жагы, тескери жагы; 3. fig
жашыруун жагы; 4. avoir le dessous жеңилүү; audessous loc adv астында, төмөн жагында; je suis logé
au-dessous de lui мен анын астында жашайм (астынкы
кабатта); au-dessous de cent euros жүз евродон
ашпаган; au dessous de trente ans отуз жаштан кем.
1
DESSUS I. prép үстүндө, үстүнө; II. adv жогору
жакта, жогоруда; mettez le coffre sous la table et le
carton dessus сандыкты үстөлдүн астына, кутуну анын
үстүнө коюңуз; mettre la main dessus колго алуу;
tomber dessus күтүлбөгөн жерден келип калуу;
күтүлбөгөн жерден башка түшүү; sens dessus dessous
чак-челекей, баш аламан; par-dessus loc adv үстүнөн;
par-dessus le marché анын үстүнө, ага кошумчалап;
j’en ai par dessus la tête бул мени өлгөнчө жадатты; de
dessus үстүнөн; en dessus жогоруда, жогору жакта; làdessus кийин, анан, соң; là-dessus il est parti ошондон
кийин ал жөнөп кетти; regardez ci-dessus жогору
жакты караңыз; l’exemple ci-dessus жогорудагы мисал.

DESSUS nm башы, үстү, жогору жагы; сырты;
vêtement de dessus сырт кийим; prendre le dessus
жеңип чыгуу; au dessus loc adv үстүндө; l’avion est audessus de la ville учак шаардын үстүндө учуп бара
жатат; il a au-dessus de trente ans анын жашы отуздан
ашты; vous pouvez vous asseoir dessus үстүнө
отурсаңыз болот; mettre le doigt dessus ойлоп табуу,
билүү; bras dessus bras dessous колтукташып.
DESTI nm тагдыр, насип, бешене; on n’échappe pas à
son destin тагдырдан качып кутула албайсың.
DESTIATAIRE n алуучу, ала турган киши (почта
аркылуу жиберилген нерсени).
DESTIATIO
nf 1. тагдыр; милдет; алуучу;
destination d’un écrivain жазуучунун милдети;
remettre une lettre à sa destination катты алуучуга
жеткизүү; 2. бара турган жер; train à destination de
Marseille Марселге жөнөй турган поезд.
DESTIER vt (à) арноо, атоо, багыштоо.
DESTITUER vt ордунан алуу, бошотуу, кызматтан
түшүрүү.
DESTITUTIO nf ордунан алуу, бошотуу, кызматтан
түшүрүү.
DESTRUCTEUR, TRICE I. adj кыйратуучу, кыйраткыч;
II. n кыйратуучу, бузуучу адам.
DESTRUCTIF, IVE adj кыйратуучу, кыйраткыч; le
pouvoir destructif de кыйраткыч күчү.
DESTRUCTIO nf 1. кыйратуу, жок кылуу; destruction
d’un peuple элди кыруу; 2. бүлүнүү, бузулуу, кыйроо,
кулоо, жок болуу.
DÉSUET, ÈTE adj
эскирип калган, эскирген,
колдонуудан чыккан.
DÉSUÉTUDE nf эскиргендик, колдонулбай калгандык;
tomber en désuétude колдонуудан чыгып калуу.
DÉSUI, IE adj катташпаган, ажыраган, бөлүнгөн,
ынтымагы жок; famille, couple désuni ынтымагы жок
үй-бүлө.
DÉSUIO nf 1. катташпай калгандык, байланыштын,
ынтымактуулуктун жоктугу; 2. fig үзүлүү, токтолуу,
бөлүнүү.
DÉSUIR vt ажыратуу, бөлүү, ынтымакты бузуу.
DÉTACHABLE adj бөлсө боло турган, бөлүнүүчү,
ажыралуучу.
DÉTACHÉ, ÉE бөлүнгөн,
ажыратылган; pièces
détachées тетиктер.
DÉTACHEMET nm 1. көңүл коштук, кош көңүлдүк,
таштап коюу; le détachement de soi өзүн таштап коюу;
2. отряд;
détachement
d’avant-garde
алдыңкы
катардагы отряд.
1
DÉTACHER I. vt 1. чечүү, ажыратуу, бөлүү, үзүү;
détacher les pétales d’une fleur гүлдүн желекчелерин
үзүү; 2. так сүйлөө; II. se détacher vpr 1. бошонуу; le
chien s’est détaché ит бошонуп кетти; 2. үзүлүп түшүү;
pommes qui se détachent de l’arbre жерге түшүп
жаткан алмалар; 3. (de qqn, de qqch) ils se détachent
l’un de l’autre алар бири-биринен алыстап кетишти.
2
DÉTACHER vt кийимдеги такты кетирүү, тазалоо;
détacher au savon самын менен тазалоо.

104

DÉTAIL

DEUIL

DÉTAIL nm 1. майда-чүйдө; entrer dans les détails
майда-чүйдөсүнө чейин териштирүү; c’est un détail fam
бул болор-болбос эле нерсе; en détail loc adv майдачүйдөсүнө чейин, эч нерсесин калтырбай; 2. деталь,
бөлүк (унаада); 3. чекене соода; en (au) détail
чекенелеп, бир-бирден; acheter, vendre au détail
чекенелеп сатып алуу, чекене сатуу.
DÉTAILLER vt 1. чекене сатуу; 2. майда-чүйдөсүнө
чейин айтып берүү.
DÉTECTEUR, TRICE
I. adj детекторлук; lampe
détectrice детекторлук лампа; II. nm детектор, табуучу
аспап; détecteur de mines мина издөөчү аспап.
DÉTÉCTIVE nm детектив, тыңчы, аңдуучу, жашыруун
агент.
DÉTEIDRE I. vt ыраңын кетирүү, түсүн өчүрүү, өңүн
кетирүү; II. vi 1. өңүү, өңүп кетүү; 2. (sur qqch) жугуу;
(sur qqn) fig таасир кылуу, таасир тийгизүү.
DÉTELER vt 1. доборуу, атты арабадан чыгаруу; 2. fam
токтотуу (ишин).
DÉTEDRE I. vt 1. бошоңдотуу; détendre un ressort
пружинаны бошоңдотуу; 2. тынчытуу; ses plaisanteries
ont détendu l’atmosphère анын тамаша сөздөрү
жагдайды оңдоп кетти; II. se détendre vpr эс алуу;
détendez-vous! эс алыңыз!
DÉTETE nf бошоңдотуу; détente d’un ressort
пружинанын бошоп кетиши; 2. тынчуу; détente
internationale эл аралык абалдын бир аз тынчышы;
être dur à la détente зыкым, сараң болуу; эпке келбес
болуу; кашаң, жалкоо болуу.
DÉTEU, UE I. adj камалган; criminel détenu en prison
түрмөдө кармалган кылмышкер; II. n камалган киши.
DÉTÉRIORATIO nf бузуу, жараксыз кылуу; бузулуу,
жараксыз болуп калуу; начарлануу; détérioration des
relations мамилелердин начарлашы.
DÉTÉRIORER I. vt бузуу, жараксыз кылуу, иштен
чыгаруу; II. se détériorer vpr бузулуу, жараксыз болуп
калуу; fig начарлануу.
DÉTERMIAT, ATE I. adj аныктооч; II. nm math
аныктоочу.
DÉTERMIATIF, IVE I. adj gram аныктоочтук; II. nm
gram аныктагыч, детерминативдик.
DÉTERMIATIO
nf аныктоо, белгилөө; libre
détermination des peuples улуттардын өз тагдырын өзү
чечүү.
DÉTERMIÉ, ÉE I. adj 1. белгилүү, белгиленген,
аныкталган; 2. чечкиндүү; II. nm аныкталуучу сөз.
DÉTERMIER
I. vt аныктоо, белгилөө; II. se
déterminer vpr (à qqch) 1. корутундуга келүү, макул
табуу; 2. белгиленүү, аныкталуу.
DÉTERRER vt 1. казып алуу; 2. fig издеп табуу; j’ai
déterré cette lettre dans les archives бул катты мен
архивден таап алдым.
DÉTESTABLE adj 1. эң жаман, жийиркенерлик; 2. жек
көрүнүүчү, кыжырды кайнатуучу.
DÉTESTER vt жек көрүү, жактырбоо; elle déteste les
enfants ал балдарды жактырбайт; il déteste attendre ал
күткөндү жаман көрөт.

DÉTOATEUR

nm

детонатор,

от

алдыргыч,

жарылткыч.
DÉTOATIO nf детонация, от алуу, жарылуу.
DÉTOER vt жарылуу.
DÉTOUR nm 1. бурулуш, имерилиш; au détour

du
chemin жолдун имерилишинде; 2. айланма жол; faire
un détour айланма жол менен жүрүү; 3. амал, амалайла; user de longs détours pour venir à son but
максатына жетиш үчүн ар түрдүү амал-айланы
колдонуп көрүү; sans détour ачык-айрым, апачык, тике
(айтуу).
DÉTOURÉ, ÉE adj айланып баруучу, айланма; sens
détourné сөздүн ички мааниси; d’une manière
détournée каймана (сүйлөө).
DÉTOUREMET nm 1. буруу, бурулуу; 2. уурдоо;
détournement de fonds мамлекеттин акчасын орунсуз
жок кылуу, уурдап жок кылуу.
DÉTOURER I. vt 1. буруу, кайтаруу; détourner les
eaux de сууну буруп кетүү, détourner la tête бурулуп
башка жакка кароо; 2. адаштыруу; détourner qqn de sa
route бирөөнү жолдон адаштыруу; 3. уурдап жок
кылуу; détourner des fonds publics казыналык мүлктү
уурдап жок кылуу; 4. бузуу (сөздүн маанисин);
5. алагды кылуу; détourner l’attention de qqn
бирөөнүн көңүлүн алагды кылуу; II. se détourner vpr
бурулуп башка жакка кароо.
DÉTRACTER vt кичирейтүү, төмөндөтүү.
DÉTRACTEUR, TRICE n жалакор, жалачыл.
DÉTRAQUÉ, ÉE I. adj 1. бузулган, жараксыз болгон;
2. fam начарланган; santé détraquée начарланган ден
соолук; II. n жинди, акылдан адашкан адам.
DÉTRAQUER vt 1. бузуу (механизмдерди); 2. se
détraquer vpr бузулуу.
DÉTREMPER vt суу жеп кетүү, алашалбырт кылуу
(жаан-чачын).
DÉTRESSE nf 1. кырсык, кыйынчылык, машакат,
жокчулук; үмүт үзүү, айла түгөнүү; être dans la
détresse кырсыкка учуроо; signal de détresse кырсык
сигналы; en détresse кырсыкка учураган; navire en
détresse кеменин чөгүшү; 2. кайгы, капа, аза, сарсанаа,
убайым; cri de détresse жанталашкан өкүрүк.
DÉTROIT nm кысык; détroit de Gibraltar Гибралтар
кысыгы.
DÉTRÔER vt 1. тактан кулатуу, тактан түшүрүү;
2. fig кадырын түшүрүү; détrôner le champion
биринчилигин тартып алуу.
DÉTRUIRE I. vt кулатуу, бузуу, жок кылуу; détruire
un bâtiment имаратты бузуу.
DÉTRUIRE U DOCUMET документти жок кылуу;
détruire un usage үрп-адатты жок кылуу; II. se détruire
vpr бузулуу, кыйроо, жок болуу.
DETTE nf карыз; dette en souffrance төлөнбөгөн
карыз; remise de dette карыздан баш тартуу; être criblé
de dettes карызга батуу; contracter une dette карыз
алуу; avouer une dette карызын моюнга алуу.
DEUIL nm 1. аза, аза күтүү; vêtements de deuil аза
күтүү кийими; prendre le deuil кара кийүү; 2. кайгы,
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капа.

journal гезитти ачуу; 2. кеңейтүү; 3. күчөтүү, чыңоо;
développer la musculature булчуңдарды чыңоо; II. se
développer vpr 1. өнүгүү, өсүү, өркүндөө, күчөө;
2. math se développer en ажыратуу, бөлүү.
DEVEIR vi болуу, өзгөрүү; devenir ministre министр
болуу; devenir vieux картаюу; qu’allons-nous devenir?
биз эмне болобуз?
DÉVERGODÉ, ÉE I. adj бузук, бузуку; II. n бети жок,
уяты жок, абийирсиз.
DÉVERGODER (SE) vpr бузуктук кылуу, нормадан
таюу, абийирсиз жашап кетүү.
DÉVÊTIR I. vt чечиндирүү; II. se dévêtir vpr чечинүү.
DÉVIATIO
nf 1. кыйшаюу, жолдон четтөө;
2. жылышуу; 3. айланма жол.
DÉVIER
I. vt кыйшайтуу, жылыштыруу; II. vi
кыйшаюу, жолдон четтөө.
DEVI, DEVIERESSE n көзү ачыктык кылуучу,
болочокту күн мурунтан көрө билүүчү.
DEVIER vt табуу, билүү; deviner la pensée, les
intentions de qqn бирөөнүн оюн билүү.
DEVIETTE nf табышмак; poser, proposer une
devinette табышмак айтуу.
DEVIS nm смета; établir un devis смета түзүү.
DÉVISAGER I. vt үңүлө кароо, кадала кароо; II. se
dévisager vpr бири-бирин абдан кароо.
DEVISE nf 1. девиз (негизги ойду билдирүүчү кыска
сүйлөм); 2. кагаз акча; pl валюта (доллар, евро); devises
or алтын валюта.
DÉVOILEMET nm ачуу, алып таштоо; бетин ачуу,
айбын ачуу.
DÉVOILER vt ачуу, алып таштоо; бетин ачуу, айыбын
ачуу.
1
DEVOIR I. vi 1. карыздар болуу; il doit au tiers et au
quart fam ал карызга аябай батты; 2. керек; vous devez
m’attendre сиз мени күтүшүңүз керек; cela doit être
vrai бул чын болсо керек; il doit être vieux maintenant
ал картайып калды болуш керек, ал картайып
калгандыр; II. vt 1. карыздар болуу; il me doit mille
euros ал мага миң евро карыз; 2. милдеттүү болуу;
devoir + de inf; je vous dois d’être ici мен бул жерде
болгонум үчүн сизге милдеттүүмүн; III. se devoir vpr
өзүн милдеттүү болуп сезүү.
2
DEVOIR nm 1. милдет; le sentiment du devoir
милдетти сезүү; il est de mon devoir мен
милдеттүүмүн; faire de qqch un devoir à qqn бирөөгө
бир нерсени милдет кылуу; faire un devoir de qqch à
qqn бирөөнү бир нерсеге милдеттүү кылуу; faire son
devoir de citoyen жарандык милдетин аткаруу, шайлоо;
2. тапшырма (мектепте); 3. pl урмат көрсөтүү; rendre
à qqn les derniers devoirs бирөөгө топурак салуу.
DÉVORER vt апылдатып сугунуу, жутуу; dévorer les
livres китепти көп окуу; dévorer ses larmes ыйлап
жибербөөгө аракет кылып, өзүн өзү күч менен
токтотуу; dévorer qqn, qqch des yeux теше тиктөө,
көзү өтүп кетүү.
DÉVOT, OTE I. adj динди бек кармаган, сопу; II. n
динге бек адам; faux dévot сопусунган киши,

I. adj 1. эки; à deux pas d’ici мындан эки кадам
жерде; tous (les) deux экөө тең; deux à deux экиэкиден; en deux тепетең, экиге; deux fois rien оңой,
колдон келе турган нерсе; 2. экинчи; page deux экинчи
бет; II. nm 1. эки (сан); deux et cinq font sept экиге
бешти кошсо жети болот; en moins de deux fam көз
ачып жумганча; entre les deux мындай да эмес, андай
да эмес; жаман да эмес, жакшы да эмес; cela est clair
comme deux et deux font quatre бул кашкайып ачык
көрүнүп турат; 2. экиси, экинчи; le deux mai экинчи
май.
DEUXIÈME I. adj экинчи; loger au deuxième étage
үчүнчү кабатта жашоо; II. n 1. la deuxième en classe
класстын экинчиси; 2. nm үчүнчү кабат.
DEUXIÈMEMET adv экинчиден.
DEUX-MÂTS nm inv эки мачталуу кеме.
DEUX-POITS nm inv кош чекит.
DÉVALISER vt тоноп алуу, уурдап кетүү; dévaliser une
maison үйдү тоноп кетүү.
DÉVALORISATIO nf 1. баасы түшүү; dévalorisation
de la monnaie акчанын баасынын түшүшү; 2. кадыры
кетүү; la dévalorisation de soi-même өзүнүн кадырын
кетирүү.
DÉVALORISER vt 1. баасын түшүрүү; 2. fig кадырын
кетирүү.
dévaluation nf девальвация (акчанын курсунун,
баасынын төмөн түшүшү).
DÉVALUER vt девальвациялоо (акчанын курсун,
баасын төмөн түшүрүү).
DEVACER vt 1. озуп кетүү, алдыга өтүп кетүү; 2. бир
нерсени алдын ала жасап коюу; devancer la date d’un
paiement алдын ала төлөп коюу.
1
DEVAT I. prép жанында, алдында; көзүнчө; devant
la maison үйдүн алдында; pleurer devant tout le monde
элдин көзүнчө ыйлоо; II. adv алдында, алдыда;
жанынан, алдынан; se placer devant алдыга чыгып
туруу; passer devant алдыга өтүп кетүү; par-devant loc
adv et prép көзүнчө; par-devant notaire нотариустун
көзүнчө.
2
DEVAT nm алды, алдыңкы жагы; le devant d’une
maison үйдүн алдыңкы жагы; prendre les devants
алдыга өтүү; fig озуп кетүү, алдыга өтүп кетүү,
убакытты үнөм кылып алуу; au-devant de loc adv et
prép каршы; aller au-devant du danger коркунучка
каршы баруу.
DÉVASTATIO nf кыйратуу, чаап талкалоо, ойронун
чыгаруу, бүлгүнгө учуратуу; кыйроо, талкалануу,
ойрону чыгуу.
DÉVASTER vt кыйратуу, чаап талкалоо, ойронун
чыгаруу, бүлгүнгө учуратуу.
DÉVELOPPEMET nm өнүгүү, өсүү, өрчүү, өркүндөө;
développement de la coopération эмгектештиктин
өнүгүшү; développement d’un sujet мазмунун
кеңейтүү;
développement
intellectuel
акылдын
жетилиши, өсүшү.
DÉVELOPPER I. vt 1. жазуу, ачуу; développer un
DEUX
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такыбасынган киши.
DÉVOUÉ, ÉE adj берилген, ынак; votre dévoué чын
дили менен сизге берилген (кат астына жазылуучу
сөз).
DÉVOUEMET nm берилгендик, ынактык, кыйбастык.
DIABÈTE nm méd диабет; diabète sucré кант оорусу.
DIABLE nm шайтан, азезил; au diable! жогол ары! que
diable! эмне кереги бар! bon diable жакшы киши;
pauvre diable шордуу, байкуш; loger au diable, vauvert
жердин түбүндө жашоо, алыс туруу; tirer le diable par
la queue өлбөстүн күнүн көрүү; avoir le diable au corps
тынч алып олтура албаган, тынчы жок (бала); ce n’est
pas le diable бул анчалык оор эмес, буга чыдаса болот;
à la diable шалакы, көңүл койбой; en diable абдан, эң
эле; il est paresseux en diable ал абдан жалкоо.
DIABLEMET adv өтө, абдан, эң эле, аябай, укмуштуу;
il est diablement fort ал аябай күчтүү.
DIABLESSE nf шайтан (ж. род).
DIABOLIQUE adj шайтанга окшош; un visage
diabolique шайтан бет.
DIABOLIQUEMET adv өтө, абдан, эң эле.
DIACRE nm дьякон (чиркөөдө эң кичи наам).
DIADÈME nm диадема (аялдардын таажы сыяктуу
кымбат жасалгасы).
DIAGOSE nf диагноз (бардык жагынан текшерүү
негизинде ооруну табуу, белгилөө).
DIAGOSTIC nm méd диагностика (медицинанын
диагноз методу жөнүндөгү бир бөлүмү); établir un bon
diagnostic туура диагноз коюу.
DIAGOSTIQUER vt 1. диагноз коюу, ооруну аныктоо;
2. алдын ала билип айтуу.
DIAGOALE nf диагонал сызык.
DIAGRAMME nm диаграмма (көрсөтмө түрдө сызык),
график.
DIALECTE nm диалект (бир тилдин ичиндеги
жергиликтүү айырма).
DIALECTICIE, IEE n диалектик, диалектикалык
философиянын жактоочусу.
DIALECTIQUE I. adj диалектикалык; matérialisme
dialectique
диалектикалык
материализм;
II. nf
диалектика.
DIALECTIQUEMET adv диалектикалык түрдө.
DIALECTOLOGIE nf ling диалектология, тил илиминин
жергиликтүү диалектилерди изилдөөчү бөлүмү.
DIALOGUE nm диалог, эки же бир нече кишинин өз
ара сүйлөшүүсү; ce dialogue manque de vérité бул
сүйлөшүүдө чындык жок.
DIALOGUER vi сүйлөшүү.
DIAMAT nm алмаз, асыл таш; diamant blanc таза
алмаз; diamant brut иштелбеген алмаз; diamant à
queue айнек кесүүчү аспап.
DIAMÉTRALEMET
adv
диаметралдуу
түрдө;
diamétralement opposé таптакыр карама-каршы.
DIAMÈTRE nm диаметр (тегерек же тоголок
нерсенин борборун басып өтүп, анын эки четки
чекитин кошкон түз сызык).
DIAPOSITIVE nf диапозитив.

DIAPRÉ, ÉE adj ала-була.
DIARRHÉE nf méd ич өтүү,

чычкак; il a la diarrhée
анын ичи өтүп жатат, ал чычкактап жатат.
DICTAPHOE nm диктофон, айтылган сөздөрдү жазып
алуучу аспап.
DICTATEUR, TRICE nm
диктатор, чектелбеген
бийликке ээ болгон адам.
DICTATORIAL,
ALE
adj диктаторлук; pouvoir
dictatorial диктаторлук бийлик.
DICTATURE nf диктатура (эң бир чектелбеген күчкө
таянган бийлик).
DICTÉE nf диктант; écrire sous la dictée жат жазуу,
угуп жазуу.
DICTER vt 1. жат жаздыруу; 2. мажбур кылуу;
дегенин буйрук менен орундатуу; dicter ses volontés өз
эркин аткарууга аргасыз кылуу.
DICTIO nf дикция, сөздөрдү айтуудагы тактык.
DICTIOAIRE nm сөздүк; dictionnaire raisonné
түшүндүрмөлүү сөздүк; dictionnaire vivant fam көптү
билген укумчул киши; consulter un dictionnaire
сөздүктөн көрүү, кароо.
DICTO nm макал-лакап, санат сөз.
DIDACTIQUE I. adj дидактикалык; II. nf дидактика
(педагогикада
окутуунун
жалпы
мыйзамдары
жөнүндөгү бир бөлүм).
DIÈTE nf диета (ченеп, ылайыктап берилүүчү тамак);
diète lactée сүт диетасы; être à la diète тамактануу
тартибин сактоо.
DIÉTÉTIQUE I. adj диеталык; II. nf тамактануу
тартиби.
DIEU nm кудай, теңир, жараткан; dieu sait кудай
билет; le bon dieu fam кудайым; si dieu le veut кудай
буюрса; dieu vous aide сизди кудай колдосун; dieu
merci кудайга шүкүр; dieu m’en préserve, dieu m’en
garde кудай сактасын.
DIFFAMATEUR, TRICE n et adj жалакор, жалачыл,
ушакчы.
DIFFAMATIO nf (бирөөнүн үстүнөн) ушак жүргүзүү,
жала жабуу.
DIFFAMER vt ушак жүргүзүү, жала жабуу.
DIFFÉREMMET adv башкача болуп, бөлөк болуп;
башкача кылып.
DIFFÉRECE nf айырма, өзгөчөлүк; une grande
différence айырмасы чоң; faire la différence
айырмалоо; à la différence de loc prép айырмаланып.
DIFFÉRECIATIO nf айырмасын ажыратуу.
DIFFÉRECIER I. vt айырмасын ажыратуу; II. se
différencier vpr (de) айырмалануу.
DIFFÉRED nm келише албастык, карама-каршылык;
partager le différend табыштыруу, жараштыруу.
DIFFÉRET, ETE adj башкача, окшобогон, ар түрдүү;
c’est tout différent бул таптакыр башкача; ils sont
différents алар бири-бирине окшош эмес; avis
différents, opinions différentes ар түрдүү пикирлер.
1
DIFFÉRER vt кийинки мөөнөткө калтыруу; différer
une affaire бир ишти кийнкиге калтыруу.
2
DIFFÉRER vi айырмалануу; ils diffèrent en un point
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алар бир гана жеринен айырмаланып турушат.
DIFFICILE I. adj 1. кыйын, оор; travail difficile оор
жумуш; 2. кыйын, оор, татаал; problème difficile
кыйын маселе; il m’est difficile d’en parler мага бул
жөнүндө
айтуу
кыйын;
3. тандагыч,
кесир,
жактырбаган; être difficile sur la nourriture тамакты
тандап жей турган (алдына келгенди жей бербеген);
4. кежир, чыргоо; enfant difficile кежир бала; II. n faire
le (la) difficile кежирленүү.
DIFFICILEMET adv араңдан-зорго, араң эле.
DIFFICULTÉ nf кыйынчылык, оорлук; la difficulté
d’un travail жумуштун кыйындыгы; parler avec
difficulté араң эле сүйлөө; surmonter les difficultés
кыйынчылыктарды жеңүү; être en difficulté кыйын
абалда калуу; sans difficulté кыйналбай.
DIFFORME adj кадыресе нормадан тайпылган,
көрксүз, өңү суук, түрү бузук.
DIFFORMITÉ nf кадыресе нормадан тайпылгандык,
өңдүн сууктугу, түрдүн бузуктугу.
DIFFUSER vt таратуу, жайылтуу; diffuser une nouvelle
кабарды таратуу.
DIGÉRER vt 1. сиңирүү (тамакты); 2. fam чыдоо,
көтөрүү; c’est dur à digérer бул нерсеге чыдаш кыйын.
DIGESTIF, IVE I. adj тамак сиңирүүчү; appareil
digestif тамак сиңирүүчү аппарат; II. nm тамак
сиңирүүгө жардам кыла турган дары.
DIGESTIO nf тамак сиңирүү; d’une digestion facile
жеңил, оңой сиңүүчү.
DIGE adj (de qqch) татыктуу, арзырлык, ардактуу;
un homme digne ардактуу киши, кадырлоого татыктуу
киши.
DIGEMET adv ылайык, жараша.
DIGITÉ nf 1. кадыр; dignité de l’homme адамдын
кадыр-баркы; 2. өзүн өзү ардактоо, өзүн өзү кадырлоо.
DIGUE nf дамба, көтөрмө.
DIKTAT nm диктат, кысым.
DILAPIDATIO nf ысырап кылуу, ыгы жок сарп
кылуу, орунсуз жок кылуу; уурдоочулук.
DILAPIDER vt ысырап кылуу, ыгы жок сарп кылуу,
жеп коюу.
DILATATIO nf ңейүү, ңейтүү; dilatation des bronches
бронхинин кеңейиши.
DILATER I. vt кеңейтүү, чоңойтуу; II. se dilater vpr
кеңейүү.
DILEMME nm дилемма (үчүнчү абалдын болушун
мүмкүн кылбаган, бири-бирине карама-каршы эки
абалдын бирөөнү тандоону сунуш кылуудан турган
айтыш далили).
DILETTATE nm дилетант (илимдин же искусствонун
кандайдыр бир бөлүгүн үстүрт гана билүүчү киши).
DILETTATISME nm дилетанттык.
DIMACHE nm жекшемби; le dimanche, tous les
dimanches жекшемби күндөрү; mettre ses habits du
dimanche жакшы кийимдерин кийүү.
DIMESIO nf 1. көлөм, өлчөм, чоңдук; 2. math өлчөм,
чен; les trois dimensions: hauteur, longueur, largeur үч
чен: бийиктик, узундук, кеңдик.

DIMIUÉ, ÉE adj азайган, кемиген, кыскарган;
кичирейген.
DIMIUER I. vt 1. азайтуу, кемитүү, кыскартуу;
кичирейтүү; diminuer le volume көлөмүн кичирейтүү;
2. начарлатуу, бошоңдотуу; diminuer l’intensité de son
үнүн басып коюу; II. vi кемүү, азаюу, кыскаруу,
кичирейүү; diminuer pour la quantité саны азаюу; les
jours diminuent күн кыскарып жатат.
DIMIUTIF,
IVE
I. adj
ling
кичирейтүүчү,
кыскартуучу; II. nm эркелеткен ат; Pierrot, Louison
sont les diminutifs de Pierre et de Louise Пьер, Луиза
деген аттар эркелеткенде Пьеро, Луизон деп айтылат.
DIMIUTIO nf азаюу, кемүү, кыскаруу, кичирейүү;
азайтуу, кемитүү, кыскартуу, кичирейтүү; diminution
physique начарлануу, алсыздануу.
DIAR nm динар (араб мамлекеттериндеги акча
бирдиги).
DIDE nf 1. ургаачы күрп; 2. акмак аял; quelle petite
dinde! кандай акмак аял!
DIDO nm 1. күрп (короз); faire la roue comme un
dindon күрпкө окшоп кекирейүү; 2. fam акмак; être le
dindon de la farce акмак болуп калуу.
DIDOEAU nm күрптүн балапаны.
1
DÎER vi тамактануу (түштө, кечинде); dîner en ville
ресторандан тамак ичүү.
2
DÎER nm 1. түшкү тамак; on a servi le dîner à midi
түшкү тамакты саат он экиде алып келишти; 2. кечки
тамак; dîner de famille үй-бүлө чогулуп, кечинде
ичүүчү тамак.
DIPHTÉRIE nf дифтерия (жугуштуу оорулардын бир
түрү).
DIPHTOGUE nf ling дифтонг, эки үндүүнүн бир
муунда айкашы.
DIPLOMATE n 1. дипломат (чет мамлекет менен
сүйлөшүп туруу үчүн өкмөт тарабынан жиберилген
киши); 2. fig башкалар менен мамиле кылууда эптүү,
айлакер, чебер киши.
DIPLOMATIE nf 1. дипломатия (эл аралык саясат
жөнүндө өкмөттүн жүргүзгөн иши); se destiner à la
diplomatie өзүн дипломатияга арноо; 2. амалдуулук,
эптүүлүк.
DIPLOMATIQUE adj 1. дипломатиялык, дипломаттык;
relations diplomatiques дипломатиялык мамилелер;
2. амалдуу, ыкмалуу.
DIPLOMATIQUEMET adv амал менен, ыкма менен,
эптүүлүк менен.
DIPLÔME nm диплом, аттестат.
DIPLÔMÉ, ÉE I. adj диплом берилген, диплом алган;
II. nm pl диплому бар адис.
DIPLÔMER vt диплом берүү.
1
DIRE I. vt 1. айтуу, сүйлөө; dire dans le dos
аркасынан ушактоо; dire en face көзүнө айтуу; dire son
opinion, son avis пикирин айтуу; à vrai dire
чындыгында, чынын айтканда; dire du bien, du mal de
qqn бирөө жөнүндө жакшы, жаман сөз айтуу; sans mot
dire эч нерсе дебей; j’ai qqch à vous dire мен сизге бир
нерсе айтышым керек; c’est facile à dire айтууга оңой;
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on dit айтышат; il est dit айтылган; proprement dit
ачыгын айтканда; autrement dit башкача айтканда;
entre nous soit dit экөөбүздүн гана ичибизде болсун;
c’est dit бул чечилген маселе; c’est pas dit кандай
болоору белгисиз; cela ne me dit rien бул мага эч нерсе
жөнүндө кабар бербейт; pour mieux dire, pour tout
dire сөздүн кыскасы, бир сөз менен айтканда; et dire
que! карасаң! капырай! on dirait ойлосо болот; окшойт;
сыяктуу, окшоп; dire la bonne aventure болочок ишти
мурун айтуу; vouloir dire билдирүү, мааниге ээ болуу;
cela veut dire бул билдирет; cela va sans dire бул
өзүнөн өзү эле көрүнүп турат; loc conj c’est-à-dire
демек; 2. буйрук берүү; dire à qqn de venir бирөөгө
келсин деп айтуу; II. se dire vpr 1. айтылуу, сөз болуу;
2. өзүнө айтуу, ойлоо.
2
DIRE
nm арыз; dire d’expert эксперттердин
жыйынтыгы; au dire de сөзүнө караганда.
DIRECT, E adj түз; route directe түз жол; un homme
directe туурасын айткан адам; train direct түз баруучу
поезд; complément direct gram тике толуктооч;
discours direct төл сөз; en direct түптүз, түздөн-түз.
DIRECTEMET adv түздөн-түз, түз эле, тупадан-туура;
vous rentrez directement chez vous сиз түз эле
үйүңузгө кайтасыз.
DIRECTEUR, TRICE I. n мүдүр, башкаруучу; directeuradjoint мүдүрдүн орун басары; II. adj жетекчи,
жетекчилик кылуучу, багыттоочу.
DIRECTIO nf 1. багыт; dans la direction de бир
нерсеге карай багыт алуу; vous êtes dans la bonne
direction сиз туура багыттасыз, туура бара жатасыз;
2. жетекчилик; sous la direction жетекчилиги астында.
DIRECTIVE nf директива, көрсөтмө.
DIRIGEABLE nm дирижабль.
DIRIGEAT, ATE I. adj 1. башкаруучу; 2. жетекчи;
II. n жетекчи, жол башчы; dirigeants d’une entreprise
мекеменин жетекчилери.
DIRIGER vt 1. башкаруу, жетекчилик кылуу; diriger
une société фирманы башкаруу; 2. багыттоо, жүргүзүү,
айдоо; diriger une voiture унааны айдоо.
DISCEREMET
nm
1. ажыратуу,
айырмалоо;
2. эстүүлүк, акылдуулук; agir avec discernement
жакшы ойлоп иш кылуу; agir sans discernement
ойлобой иш кылуу.
DISCERER vt ажыратуу, айырмалоо.
DISCIPLE nm шакирт, улантуучу, жолун жолдоочу.
DISCIPLIAIRE
adj
дисциплинарлык;
peine
disciplinaire дисциплинарлык жаза.
DISCIPLIE nf 1. тартип; discipline de travail эмгек
тартиби; 2. илимдин тармагы.
DISCIPLIÉ, ÉE adj тартиптүү; écoliers disciplinés
тартиптүү окуучулар.
DISCOBOLE nm диск ыргытуучу.
DISCOTIU, UE adj бөлүнгөн, үзүлмө; убактылуу.
DISCOTIUER I. vt бөлүү, үзүү, токтотуу; II. vi (de
+inf) токтоп калуу, бөлүнүү.
DISCOTIUITÉ
nf 1. бөлүнгөндүк, үзүлгөндүк;
2. токтоп калуу; sans discontinuité токтобой.

DISCOTHÈQUE nf дискотека.
DISCOURS nm чыгып сүйлөө;

faire un discours сөз
сүйлөө; discours direct gram төл сөз; parties du
discours сөз түркүмдөрү.
DISCOURTOIS, OISE adj адепсиз.
DISCRET, ÈTE adj 1. уят-сыйыттуу, токтоо; 2. сыр
сактай алган.
DISCRÈTEMET adv адептүүлүк менен, сабырдуулук
менен.
DISCRÉTIO nf адептүүлүк, сабырдуулук, оор
басырыктык; je compte sur votre discrétion мен сиздин
оор басырыктыгыңызга ишенем; à discrétion
каалаганча; manger à discrétion каалаганча жеш.
DISCRIMIATIO nf 1. айырмалоо, ажыратуу; sans
discrimination айырмалабай; 2. дискриминация, укугун
басуу, кемсинтүү; discrimination raciale расалык
дискриминация.
DISCRIMIATOIRE adj кемсинтүүчү, укугун басуучу.
DISCUSSIO nf талкуу, дискуссия; entrer en discussion
avec талкууну баштоо; être en discussion талкуулануу;
cela est sujet à discussion бул маселени талкуулаш
керек.
DISCUTABLE adj талаш; question discutable талаш
маселе.
DISCUTER I. vt талкуулоо; discuter une question
маселени талкуулоо; II. vi (de) айтышуу, талашуу,
тартышуу.
DISERT, ERTE adj сөзгө чечен, сүйлөөк.
DISETTE nf 1. vx кемчилик, жетишпестик, аздык;
disette d’eau суунун жетишсиздиги; 2. ачарчылык.
DISGRÂCE nf 1. падышанын касабы, каары; tomber en
disgrâce касапка калуу; 2. кырсык, кыйынчылык,
машакат.
DISGRACIÉ, ÉE adj, n касапка калган, жаман көрүнүп
калган, четтелген; 2. бербөө; ne pas être disgracié de
(par) la nature жаратылыш аны таланттан куру койгон
эмес.
DISGRACIER vt касапка калтыруу, четтетүү, жаман
көрүп калуу.
DISGRACIEUX, EUSE adj жагымсыз, көрксүз; visage
disgracieux түрү суук.
DISJOIDRE I. vt ажыратуу, бөлүү; II. se disjoindre
vpr ажыроо, бөлүнүү.
DISJOIT, OITE adj бөлүнгөн, байланышы жок
болгон.
DISJOCTIO nf ажыратуу, бөлүү; ажыроо, бөлүнүү.
DISLOQUER vt 1. бөлүү, бөлүп жайлаштыруу; 2. méd
чыгарып алуу; vpr se disloquer l’épaule ийинин
чыгарып алуу.
DISPARAÎTRE vi 1. көрүнбөй калуу; navire qui
disparaît en mer деңизде көрүнбөй узап кеткен кеме;
2. жок болуп кетүү, жоголуу; mes documents ont
disparu менин документтерим жоголду; faire
disparaître өчүрүу, жок кылуу; le temps a fait
disparaître cette inscription көп убакыт өткөндүктөн
бул жазуу өчүп калды; 3. жашыруу, катуу; faire
disparaître un document compromettant жаман аттуу
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кылуучу документти жашыруу.
DISPARATE I. adj ар түрдүү, ар кошкон; II. nf ар
түрдүүлүк, ар кошкондук.
DISPARITIO nf жоголуу, жок болуп кетүү.
DISPARU, UE I. adj жоголуп кеткен, жок болуп кеткен;
II. nm каза болгон киши, маркум.
DISPESAIRE nm бейтапкана, оорукана.
DISPERSER I. vt чачуу, чачыратуу, таратуу; le vent a
dispersé les nuages шамал булутту таратып жиберди;
disperser ses efforts күчүн кетирүү; II. se disperser vpr
тарап кетүү.
DISPERSIO nf 1. чачыроо, тарап кетүү; чачыратуу,
таратуу; dispersion des cendres par le vent шамалдын
күлдү чачыратышы; 2. чачылып начар түшүү;
dispersion de la lumière жарыктын чачылып начар
түшүшү.
DISPOIBILITÉ nf колу бош болгондук, бош болуу; cet
appartement est en disponibilité бул батир бош; se
trouver en disponibilité бош болуу; mettre en
disponibilité убактылуу кызматтан бошотуу.
DISPOIBLE adj бош; capital disponible артык акча,
бош жаткан акча; appartement disponible бош батир;
demain je ne serai pas disponible эртең колум
бошобойт.
DISPOS, OSE adj сергек, тың, шамдагай.
DISPOSÉ, ÉE adj 1. жайлашкан; 2. жайлаштырылган;
3. даяр болгон; être bien, mal disposé à faire qqch бир
нерсени жасоого даяр болуу, даяр болбоо;
4. ниеттенүү, көңүл чабуу; être disposé à qqch бир
нерсеге көңүлдөнүү.
DISPOSER I. vt 1. жайлаштыруу; 2. (qqn à qqch)
бирөөнү бир нерсеге даярдоо, акырын четин чыгарып
айтуу; disposer qqn à une mauvaise nouvelle жаман
кабарды угузууга даярдоо; disposer favorablement
кызыктыруу; disposer en faveur de qqn бирөөгө
тартуу; II. vi (de qqch) бар болуу; disposer de son
temps бош убактысы болуу; III. se disposer vpr (à qqch,
à+inf) даярдануу, ниеттенүү; je me disposais à partir
мен кетүүгө даярданып жаткам.
DISPOSITIF nm курал, аспап; механизм; dispositif de
sûreté сактоочу механизм.
DISPOSITIO nf 1. диспозиция (согушуу үчүн аскердин
жайланышы), жайлануу, жайлаштыруу; 2. көңүл, ниет;
3. (à) жакындык; disposition à contracter une maladie
ооруга жакындык; 4. жөндөмдүүлүк; avoir des
dispositions pour les mathématiques математикага
жөндөмдүүлүгү бар болуу; 5. бар болуу; avoir à sa
disposition колунда бар болуу; 6. буюруу; dispositions
testamentaires мурас кагаз; prendre ses dispositions
чара көрүү; 7. бирөөнүн кызматына даяр болуу; je suis
à votre disposition кызматыңызга даярмын.
DISPROPORTIO nf диспропорция (пропорциясыздык,
айрым бөлүктөрүнүн туура келбегендиги).
DISPUTE nf 1. айтышуу, талаш-тартыш жүргүзүү;
2. талкуу, талкуулоо.
DISPUTER I. vi 1. талашуу, тартышуу; des goûts et des
couleurs, il ne faut pas disputer ар кимдин табити ар

башка; 2. (de qqch) теңдешүү; II. vt талашуу,
мелдешүү; коргоо; disputer le terrain өз жерин коргоо;
disputer la première place биринчи орунду талашуу;
disputer un match бир матч ойноо; III. se disputer vpr
fam чатакташуу, урушуу.
DISQUALIFICATIO nf дисквалификация (адистигинен
ажыроо, ажыратуу).
DISQUALIFIER I. vt адистигинен ажыратуу; II. se
disqualifier vpr адистигинен ажыроо.
DISQUE nm 1. sport диск (жеңил атлетикада
ыргытылуучу тегерек); 2. грампластинка; disque
compact (C.D.) компакт-диск.
DISQUETTE nf компьютер дискетасы.
DISSEMBLABLE adj окшобогон, башкача болуп
турган.
DISSEMBLACE nf окшобостук.
DISSESIO nf талаш-тартыш, чыр-чатак.
DISSETIMET nm келише албастык.
DISSERTATIO nf жазма иш, илимий иш.
DISSIDECE nf өзгөчөлөнүп тургандык.
DISSIDET, ETE I. adj башкача ойлонгон; II. n
диссидент, башкача ойлонуучу киши.
DISSIMULATIO nf ачык эместик, түнттүк; жашыруу;
dissimulation de bénéfices кирешесин жашыргандык.
DISSIMULÉ, ÉE adj ачык эмес, түнт.
DISSIMULER I. vt жашыруу, билдирбөө; dissimuler sa
jalousie, sa haine, sa joie көрө албастыгын, жек
көргөндүгүн, кубанычын билдирбөө; II. se dissimuler
vpr жашырынуу, көрүнбөө.
DISSIPATIO nf 1. таратуу, таралуу; dissipation des
brumes тумандын таралышы; 2. ысырап кылуучулук.
DISSIPÉ, ÉE adj 1. тил албас, көңүл койбогон (бала);
2. бузук, бузулган; il mène une vie dissipée анын
жүрүш-турушу бузук.
DISSIPER vt 1. таратуу; le vent a dissipé les nuages
булутту шамал таратты; 2. ысырап кылуу, жок кылуу;
dissiper une fortune байлыгын чачып жок кылуу;
dissiper les craintes коркунучту жок кылуу; 3. алагды
кылуу.
DISSOLU, UE adj бузук, жаман жолго түшкөн; vie
dissolue бузук жүрүш-туруш.
DISSOACE
nf
1. диссонанс
(музыкалык
добуштардын
гармониясыз
угулушу);
2. fig
келишпегендик, туура келбестик.
DISSUADER vt айнытуу, айнытып коюу, ойлогон
оюнан кайтаруу.
DISSYLLABE ou dissyllabique I. adj эки муундуу;
II. nm эки муундуу сөз.
DISSYMÉTRIE nf ассиметрия, симметриясыздык.
DISSYMÉTRIQUE adj симметриясыз.
DISTACE nf аралык, ара; tenir qqn à distance
бирөөнү өзүнөн алыс тутуу, өзүнө жакындатпоо;
rapprocher les distances аралыкты азайтуу; à distance
loc adv алыстан.
DISTACER vt озуп кетүү, озуу; алыстатуу.
DISTAT,
ATE
adj
1. алыс
жайгашкан;
2. жакындабаган, алыста турган.
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DISTEDRE vt чоюу; la peau se distend тери чоюлат.
DISTILLATIO nf тазалоо процесси.
DISTILLER vt 1. тартуу, спирт тартып чыгаруу; 2. fig

DITHYRAMBIQUE
adj мактоо, алкоо; paroles
dithyrambiques мактоо, алкоо сөз.
DIVAGATIO nf 1. тентирөө, тентүү; pl сандырак,
болбогон келжирек; 2. жөөлүү; les divagations d’un
malade оорулуунун жөөлүп чыкканы.
DIVAGUER vi 1. тентирөө, тентүү; 2. жөөлүү, тантуу.
DIVA nm жөлөнгүчү жок кең диван.
DIVERGECE nf 1. таралуу; 2. fig келишпестик;
divergence d’opinions, divergence de vues пикирлердин
келишпестиги.
DIVERGET, ETE adj 1. таралган, айрылган; rayons
divergents таралышкан күн нурлары; 2. fig келишпеген;
opinions divergentes келишпеген пикирлер.
DIVERGER vi 1. таралуу, бөлүнүү; nos chemins ont
divergé биздин жолдорубуз эки жакка бөлүндү;
2. келишпөө.
DIVERS, ERSE adj 1. ар түрдүү, ар башка; 2. pl бир
нече, далай, көп; divers écrivains көп жазуучулар; faits
divers окуялар (гезитте); à diverses reprises бир нече
жолу.
DIVERSEMET adv башка-башка болуп, бөлөк болуп,
өзүнчө болуп.
DIVERSIFIER I. vt түрдүүчө кылуу, ар башка кылуу;
II. se diversifier vpr ар башка болуу.
DIVERSIO nf диверсия; agent de diversion диверсант.
DIVERSITÉ nf ар түрдүүлүк, ар башкалык; la diversité
des opinions пикирлердин ар түрдүүлүгү.
DIVERTIR I. vt 1. башкага буруу, алагды кылуу;
2. (бирөөнүн) көңүлүн ачуу; II. se divertir vpr көңүл
ачуу.
DIVERTISSEMET nm көңүл ачуу, сейил.
DIVI, IE adj 1. кудайдын, диний; la divine
Providence кудайдын кудурети; 2. fig укмуштуу, эң
сонун.
DIVIATIO nf төлгө салуу, алдын ала айтуу;
мурдатан билүү, көзү ачыктык.
DIVIEMET adv сыйкырдуу, укмуштай сонун, эң
жакшы.
DIVIITÉ nf кудай, теңри.
DIVISER I. vt бөлүү; diviser l’héritage entre les enfants
мурасты балдарына бөлүп берүү; II. se diviser vpr
бөлүнүү; se diviser en deux экиге бөлүнүү.
DIVISIBLE nf бөлүүгө боло турган, бөлүнүүчү; les
nombres pairs sont divisibles par deux жуп сандарды
экиге бөлсө болот.
DIVISIO nf 1. бөлүү; division du travail эмгектин
коомдук бөлүнүшү; division cellulaire (биологияда)
бөлүнүү; division du temps убакыт бирдиги; 2. math
бөлүү, бөлүнүү; 3. бөлүм; chef de division бөлүмдүн
жетекчиси; 4. mil дивизия (аскердик бирикме); division
blindée танк дивизиясы.
DIVORCE nm 1. ажырашуу; divorce par consentement
mutuel эки жактын макулдашуусу менен ажырашуу;
2. бөлүнүү, байланышты жоготуу; il y a divorce entre la
théorie et la pratique теория менен практиканын
байланышы жок.
DIVORCER vi ажырашуу; elle a divorcé de son mari ал

чыгаруу; distiller son venin уусун чыгаруу; distiller une
odeur жыт чыгаруу; distiller l’ennui зериктирүү.
DISTILLERIE nf арак заводу.
DISTICT, ICTE adj 1. окшобогон, айырмаланган;
2. ачык, даана, так; parler d’une voix distincte так
сүйлөө.
DISTICTEMET
adv ачык, так, дал; voir
distinctement ачык-айкын көрүү; parler distinctement
ар бир сөздү так айтуу.
DISTICTIF, IVE adj айырмасын билдире турган;
мүнөздүү; trait distinctif айырмалоочу бөтөнчөлүк.
DISTICTIO
nf
1. ажыратуу,
айырмалоо,
бөлүштүрүү; distinction des pouvoirs укуктарды
бөлүштүрүү;
sans
distinction
de
карабастан;
2. адептүүлүк, жакшы тарбия көргөндүк, сыпайылык;
avoir de la distinction асылзаттыгы менен
айырмалануу; 3. сыйлык, төш белги.
DISTIGUÉ, ÉE adj 1. жакшы тарбия көргөн, адептүү;
2. асыл, асылзат; 3. көрүнүктүү, ардактуу; savant
distingué көрүнүктүү окумуштуу.
DISTIGUER I. vt 1. ажыратуу, айырмалоо; je ne
distingue pas le seigle du blé мен буудай менен сулунун
айырмасын билбейм; 2. сыйлоо, көрүнүктүүлүк үчүн
сыйлоо; II. se distinguer vpr 1. мыктылык көрсөтүү; se
distinguer dans une bataille урушта мыктылык
көрсөтүү; 2. айырмалануу; il se distingue des autres ал
башкалардан айырмаланып турат.
DISTRACTIO nf 1. бүтүндөн бөлүктү ажыратуу;
2. элегейлик, байкабастык; avoir des distractions элегей
болуу.
DISTRAIRE I. vt 1. бүтүндөн бөлүктү ажыратуу;
2. алагды кылуу, алаксытуу; distraire l’attention de qqn
бирөөнүн көңүлүн алагды кылуу; 3. бирөөнүн көңүлүн
ачуу, эриккенин жазуу; comment distraire nos hôtes?
конокторубуздун көңүлүн кантип ачсак? II. se distraire
vpr 1. бөлүнүү; 2. башкага алагды болуу; 3. көңүл ачуу,
эриккенди жазуу.
DISTRAIT, AITE adj элегей, байкабас.
DISTRAITEMET adv элейип, байкабай; regarder
distraitement элейип карап калуу.
DISTRIBUER vt бөлүштүрүү, таратып берүү; distribuer
son travail à chacun бирөөлөрдүн ортосунда жумушун
бөлүштүрүү; j’ai distribué aux pauvres tout mon argent
болгон акчамды кедейлерге таратып бердим.
DISTRIBUTEUR, TRICE n бөлүштүргүч, бөлүштүрүүчү.
DISTRIBUTIO nf бөлүштүрүү, таратып берүү;
distribution des lettres каттарды таратуу; distribution
des prix сыйлыктарды таратып берүү; distribution des
eaux суу менен жабдуу, сууну бөлүштүрүү.
DISTRICT nm округ.
DIT, DITE adj аталган, айтылган, айтылуучу, деген.
DITHYRAMBE nm дифирамб (обу жок мактоо, ашыра
мактоо); entonner un dithyrambe en l’honneur de qqn
бирөөнү ыгы жок мактоо, алкоо.
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күйөөсү менен ажырашты.
DIVULGATIO nf элге таратуу; divulgation d’un secret
жашыруун сырды элге таратуу.
DIVULGUER vt элге таратуу; à ne pas divulguer элге
таралууга тийиш эмес.
DIX I. adj 1. он; 2. онунчу; page dix онунчу бет; II. nm
1. ондук; 2. онунчу; le dix janvier онунчу январь.
DIX-HUIT I. adj 1. он сегиз; 2. он сегизинчи; page dixhuit он сегизинчи бет; II nm 1. он сегизинчиси; 2. он
сегизинчи; le dix-huit janvier он сегизинчи январь.
DIX-HUITIÈME
I. adj он сегизинчи; II. n он
сегизинчиси.
DIXIÈME I. adj онунчу; II. nm ондук; III. n онунчусу.
DIXIÈMEMET adv онунчудан.
DIX-EUF I. adj 1. он тогуз; 2. он тогузунчу; page dixneuf он тогузунчу бет; II. m 1. он тогузунчусу; 2. он
тогузунчу; le dix-neuf janvier он тогузунчу январь.
DIX-EUVIÈME I. adj он тогузунчу; II. nm он тогуз;
III. n он тогузунчусу.
DIX-SEPT I. adj 1. он жети; 2. он жетинчи; page dixsept он жетинчи бет; II. nm 1. он жетинчиси; 2. он
жетинчи; le dix-sept janvier он жетинчи январь.
DIX-SEPTIÈME I. adj он жетинчи; II. nm он жетинчи;
III. n он жетинчиси.
DIZAIE nf он, он чакты, онго чукул, ондук; une
dizaine d’euros он евро; compter par dizaines ондоп
саноо.
DO nm inv музыка нотасы “до”.
DOCILE adj баш ийген, багынган, көнгөн, тил алгыч.
DOCILEMET adv баш ийип, багынып.
DOCILITÉ nf баш ийүүчүлүк, багынуучулук.
DOCK nm angl mar док (кемелерди суудан көтөрүү,
сууга түшүрүү, ремонт кылуу үчүн арналган порттук
курулуш); dock flottant сүзүп жүрүүчү док.
DOCKER nm докер (портто иштөөчү жүкчү
жумушчу).
DOCTEUR nm доктор (жогорку илимдик даража);
docteur en médecine медицина илиминин доктору;
docteur ès lettres филология илимдеринин доктору;
docteur ès sciences физика-математика илимдеринин
доктору.
DOCTORAT nm докторлук даража; thèse de doctorat
докторлук диссертация.
DOCTRIE nf доктрина (илим, философиялык же
саясий теория).
DOCUMET nm документ (иш кагаздары, күбөлүк
кат, акт ж. б.).
DOCUMETAIRE I. adj документке негизделген; film
documentaire чыныгы окуянын өзүн, болгон фактыны
көрсөткөн тасма; II. nm документалдуу тасма.
DOCUMETATIO nf документация; réunir de la
documentation sur un sujet бир тема боюнча
документтерди чогултуу.
DOCUMETER vt документтер менен ырастоо,
далилдөө.
DODU, UE adj fam томпок, семиз, толук.
DOGMATIQUE I. adj догматтык; II. n догматик

(догматизмге ишенүүчү).
DOGMATISME nm догматизм (бир нерсеге сын көзү
менен карабоочулук, сокур ишеним, ар кандай катып
калган формулалар менен ойлоочулук).
DOGME nm догма (сын көзү менен тажрыйбада
сынабастан, жөн эле ишенип алынган далилсиз жобо).
DOGUE nm бульдог (ит), боксер (немис бульдогу).
DOIGT nm 1. бармак, шоошак; montrer du doigt
сөөмөйү менен көрсөтүү; on peut les compter sur les
doigts аларды беш колдой саноого болот; ne faire
œuvre de ses dix doigts чөптүн башын сындырбоо; se
mordre les doigts өкүнүү, өкүнүч кылуу; avoir de
l’esprit jusqu’au bout des doigts абдан акылдуу болуу;
2. un doigt de бир тамчы, эң эле аз; un doigt de vin бир
тамчы вино.
DOLET, ETE adj аянычтуу, кайгылуу, капалуу.
DOLLAR nm доллар.
DOMAIE nm 1. мүлк, жер-суу, токой, жайлоо;
domaines forestiers токойлор; le domaine public элдин
мүлкү; 2. fig жак, иштин тармагы; dans le domaine
politique саясат жагында.
DOMESTICATIO
nf 1. колго көндүрүү (мал,
айбандарды); 2. fig багындыруу, баш ийдирүү.
DOMESTIQUE I. adj бакма; animaux domestiques
бакма айбандар, үй айбандары; économie domestique
үй чарбасы; II. n бирөөнүн үйүндө иштөөчү киши,
малай.
DOMESTIQUER vt 1. үйрөтүү, колго көндүрүү (мал,
айбандарды); 2. fig кул кылуу.
DOMICILE nm турак үй, үй-жай; gens à domicile
instable үй-жайы жок адамдар.
DOMICILIER vt жайгаштыруу.
DOMIAT, ATE adj 1. үстөм келген, негизги; idée
dominante d’un ouvrage чыгарманын негизги ою;
2. бийик турган.
DOMIATEUR, TRICE adj үстөмдүк кылуучу.
DOMIATIO nf үстөмдүк; ranger sous sa domination
багындыруу, баш ийдирүү.
DOMIER I. vi 1. бийлөө, үстөмдүк жүргүзүү;
2. басымдуулук кылуу, көп болуу; II. vt 1. басуу;
dominer sa colère ачуусун басуу; 2. бийик туруу; la
tour dominait la ville мунара шаардын үстүндө
шаңкайып көрүнүп турган.
DOMIIO nm доминион (Британиялык империянын
өзүн өзү башкаруучу бөлүгү; мурунку колония).
DOMIO nm 1. домино (маскарад кийимдин бир
түрү); 2. домино (оюн).
DOMMAGE nm зыян, залал; causer de grands
dommages чоң зыян келтирүү; sans aucun dommage эч
кандай зыян келтирбей; c’est dommage fam бул
өкүнүчтүү; quel dommage! аттигинай! кап!
DOMPTER vt үйрөтүү (айбанды), баш ийдирүү.
DOMPTEUR, EUSE n үйрөтүүчү, багындыруучу.
DO nm 1. сыйлык; faire don de сыйлыкка бир нерсе
алып келүү; le don de soi өзүн курман кылуу;
2. сүйлөөгө жөндөмдүүлүк, талант; le don de la parole
чечендик; il a le don des langues анын тилдерге
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жөндөмдүүлүгү бар.
DOC conj 1. демек, ошондуктан; 2. эми; allons donc
болду эми! жетишет! entrez donc кириңиз эми! dis
donc койчу, кантип эле!
DOÉE nf 1. math чоңдук; 2. негизги ой; 3. pl
маалыматтар; d’après les données маалыматтарга
караганда.
DOER I. vt 1. берүү; donner le temps убакыт берүү;
donner des directions көрсөтмө берүү; donner sa vie
жанын
курман
кылуу;
donner
qqn
сатуу,
чыккынчылык кылуу; 2. себепкер болуу, келтирүү,
учуратуу; donner du mal à qqn оңтойсуздандыруу,
бирөөнү убара кылуу; 3. келтирүү; donner de l’appétit
тамак жегисин келтирүү, табитин ачуу; 4. көрсөтүү;
donner les premiers soins биринчи жардам көрсөтүү;
donner des coups уруу, чапкылоо, сабап коюу; donner
un soufflet алакан менен жаакка тартып жиберүү;
donner la chasse à кубалоо, артынан түшүү; donner
lecture à угуза окуу; donner le sein эмизүү; donner un
coup de main жардам берүү; donner le branle à
жүргүзүү, жүргүзүп жиберүү; donner la vie төрөө,
тууш; donner la mort өлтүрүү; donner un coup de balai
бир аз шыпырып коюу; fam штатты кыскартуу; donner
communication билдирүү; donner le change алдоо;
donner congé иштен бошотуу; donner sa main à qqn
турмушка чыгуу; donner de l’air à шамалдатуу; donner
sa voix добуш берүү; donner tort à qqn бирөөнү
айыптоо; donner raison à макул болуу; donner pleins
pouvoirs укук берүү; étant donné que loc conj эске
алып, назарга алып, эскерип; II. vi 1. (contre) урунуу,
согулуу, тийүү; il a donné de la tête contre la muraille
ал дубалга башы менен бир тийди; 2. (dans) берилүү;
donner en plein dans кызыгып артынан түшүү;
3. (dans) кокусунан түшүп калуу; donner dans le piège,
donner dans le panneau капканга түшүп калуу, тузакка
түшүп берүү; 4. (sur) карап туруу, жакка, тарапка
чыгуу; la fenêtre donne sur un jardin терезе бак жакты
карап турат; 5. mil чыгуу, жөнөө; ne savoir où donner
de la tête абдырап калуу; les blés ont beaucoup donné
cette année быйыл буудай жакшы чыкты; III. se donner
vpr 1. берилүү; 2. аракет кылуу; se donner du mal, se
donner de la peine, se donner la peine de аракет кылуу;
donnez-vous la peine d’entrer кирүүгө аракет
кылыңыз! 3. (pour) кылып көрсөтүү; se donner pour
savant өзүн окумуштуудай кылып көрсөтүү.
DOT pron rel -ган; la maison dont je rêve мен
эңсеген үй; j’ignore ce dont on parle ici (de quoi on
parle ici) бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жатканын
мен билбейм; la chambre dont je sors мен чыккан
бөлмө.
DORÉ, ÉE adj 1. алтындын буусуна кармалган, алтын
жалаткан; boutons dorés алтын буусуна кармалган
топчулар; 2. алтын сымал, алтын түстүү.
DORÉAVAT adv мындан ары, мындан кийин, ушу
убактан тартып.
DORER vt алтындын буусуна кармоо, алтын жалатуу.
DORLOTER vt алпештөө, эркелетүү, бапестөө.

DORMAT, ATE adj 1. уктап жаткан, уктоочу; la
Belle au bois dormant уктап жаткан сулуу; 2. акпай
токтоп калган (суу).
DORMEUR, EUSE I. adj уктаганды жакшы көргөн; II. n
fam уйкучул.
DORMIR vi 1. уктоо; dormir comme une marmotte,
dormir comme un loir катуу уктоо; il dort comme un
sabot, il dort comme une souche ал абдан катуу уктап
жатат; dormir à poings fermés катуу уктоо; dormir
pour toujours түбөлүк уйкуга кетүү, өлүү;
2. пайдаланбай калуу, жатуу; dormir dans les cartons
папкаларда жата берүү; laisser dormir une affaire ишти
орундатууну созуу, таштап коюу.
DORSAL, ALE I. adj арка; épine dorsale кыр арка; II. nf
géog кыр, кырка, чоку.
DORURE nf 1. алтындын буусу; 2. сыртына алтын
каптоо.
DOS nm 1. арка, бел; de dos аркасынан; cela fait froid
dans le dos бул нерседен анын бүткөн бою чымырап
кетти; être sur le dos ооруп жатуу; se mettre qqn à dos
бирөөнү өзүнө жоо кылуу; avoir sur le dos багуусунда
болуу, туруу; mettre qqch sur le dos de qqn бирөөгө
жоопкерчиликти жүктөө; j’en ai plein le dos бул мени
жадатты; 2. бир нерсенин үстү; le dos de la main
колдун сырт жагы; dos d’âne жолдун түз эместигин,
тегиз эместигин көрсөтүүчү белги; 3. жөлөнгүч
(орундуктун, креслонун); 4. арт жагы, арты; voir au dos
арт жагын кароо.
DOSAGE nm дозалоо, дозага бөлүү.
DOSE nf доза (белгилүү өлчөм); doubler la dose
дозасын эки эсе көбөйтүү.
DOSER vt дозалоо, дозага бөлүү.
DOSSIER nm 1. жөлөнгүч, баш; le dossier d’une chaise
орундуктун жөлөнгүчү; le dossier d’un lit керебеттин
башы; 2. дело (бир факт же бир иш жөнүндөгү
документтердин жыйнагы).
DOT nm сеп.
DOTATIO nf 1. дотация (мекеме же уюмдарга
берилүүчү мамлекеттик жардам); 2. сый тартуу;
садага кылып берүү.
DOTER vt 1. сеп берүү; doter sa fille кызынын себин
берүү; 2. (de) абдан көп берүү; la nature l’a richement
(bien) doté жаратылыш ага жөндөмдүүлүктү абдан мол
берген; 3. жабдыктоо; 4. дотация берүү.
DOUAE nf 1. бажыкана; 2. droits de douane бажылык
салык.
1
DOUAIER nm бажыкана кызматчысы.
2
DOUAIER , IÈRE adj бажылык.
DOUBLE I. adj 1. эки эсе, кош кабат, эки жолу; à
double fond эки кабат түп; étoffe à double face ичисырты бирдей кездеме; 2. эки маанилүү; double sens
эки маанилүүлүк; double jeu эки жүздүүлүк; 3. кош,
жуп, эки; II. nm 1. эки эсе, эки мертебе; payer le double
эки эсе көп төлөө; 2. эки; double original (диплом) эки
нуска.
DOUBLÉ,
ÉE
adj
1. эки
эсе көбөйтүлгөн;
2. астарланган, ичтелген, ич салынган.
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1

DOUBLEMET nm эки эсе көбөйүү, эки эсе көбөйтүү.
2
DOUBLEMET adv эки эсе, эки мертебе.
DOUBLER vt 1. эки эсе көбөйтүү, эки эсе арттыруу,

voix douce назик үн; 5. тузсуз; eau douce ичүүчү суу;
vin doux таттуу вино; 6. жагымдуу, сонун; douces
odeurs сонун жыттар; 7. жумшак; caractère doux
жумшак мүнөз; 8. билгизбей, тымызын; partir en douce
тымызын кетип калуу; II. adv filer doux тынчуу,
жоошуп калуу.
DOUZAIE nf он эки.
DOUZE I. adj 1. он эки; 2. он экинчи; page douze он
экинчи бет; II. nm 1. (айдын) он экиси; 2. он экинчи; le
douze mars он экинчи март.
DOUZIÈME adj он экинчи.
DOYE, EE n декан (факультеттин жетекчиси).
DRAGÉE nf драже, тоголок дары, таблетка.
DRAGO nm ажыдаар; dragon de vertu чын тийбес.
DRAGUE nf топурак сузуп чыгуучу машина.
DRAGUER vt таанышканга аракет кылуу; draguer une
fille кыз менен таанышканга аракет кылуу.
DRAI nm суунун ага турган жолу (арык, ноо).
DRAIAGE nm agr дренаж (саздак жерлерди кургатуу
жана жер астындагы сууларды төмөндөтүү үчүн
көрүлгөн чаралар жана курулуштар).
DRAIER vt кургатуу (жерди).
DRAMATIQUE adj драмалык.
DRAMATISER vt драмалаштыруу, күчөтүү.
DRAMATURGIE nf драматургия.
DRAME nm 1. драма; drame lyrique музыкалык драма;
2. fig шор, оор окуя, бакытсыздык.
DRAP nm 1. сукно, нооту; 2. шейшеп.
DRAPEAU nm туу, желек, байрак; le drapeau rouge
кызыл туу; drapeau tricolore үч түстүү желек; hisser le
drapeau желекти көтөрүү; être sous les drapeaux
аскерде кызмат кылуу; être appelé sous les drapeaux
аскердик кызматка чакырылуу.
DRAPERIE nf 1. кездеме фабрикасы, кездеме дүкөнү;
2. шейшеп, жаздык тыштар.
DRAPIER, IÈRE I. adj marchand drapier кездеме
сатуучу; II. n кездеме иштеп чыгаруучу.
DRESSAGE nm үйрөтүү, машыктыруу (айбандарды).
DRESSER I. vt 1. көтөрүү, орнотуу, коюу, салуу,
куруу, даярдоо, түрүү; dresser la tête башын көтөрүү;
dresser un piège капкан коюу; dresser le camp лагерь
куруу; dresser la table үстөлдү даярдоо; dresser
l’oreille кулак түрүү; dresser ses batteries чарасын
көрүү; cela fait dresser les cheveux (sur la tête) мундан
төбө чачың тик турат; 2. түзүү, белгилөө, чыгаруу;
dresser une liste тизме түзүү; dresser un contrat
контракт түзүү; dresser un plan план белгилөө; dresser
le premier bilan биринчи жыйынтыктарды чыгаруу;
3. үйрөтүү, машыктыруу; 4. (contre) каршы коюу; II. se
dresser vpr 1. туруу; se dresser sur la pointe de pieds
буттун учу менен туруу; 2. (contre) каршы көтөрүлүп
чыгуу.
DRESSEUR, EUSE n айбандарды таптоочу, үйрөтүүчү.
DRIBBLER vt angl sport топту, шайбаны алып жүрүү.
DROGUE nf 1. дары; 2. баңги, баңгизат, наркотик;
drogue blanche кокаин.
DROGUER I. vt дарыны көп ичирүү; II. se droguer vpr

эки эсе күчөтүү; il a doublé et triplé sa fortune ал
байлыгын эки эсе, үч эсе көбөйтүп алды; doubler le pas
жүрүштү тездетүү; 2. кайталоо, бир нерсенин копиясын
жасоо; doubler une classe экинчи жылга калуу;
3. дубляж кылуу (тасманы); 4. (de) астарлоо, ичтөө, ич
салуу; 5. озуп кетүү.
DOUBLET nm дубликат (кандайдыр бир документтин
экинчи, негизги нускасындай күчү бар нускасы).
DOUBLURE nf 1. астар, ич (кийимдин, төшөнчүнүн);
2. дублёр (театрда).
DOUCEÂTRE adj 1. таттуу; 2. көшөкөрлөнгөн, бал
тилге салган.
DOUCEMET adv 1. акырын, тынч; parler doucement
акырын сүйлөө; tout s’est passé fort doucement
бардыгы тынч өттү; 2. жай; marcher doucement жай
жүрүү; se porter tout doucement өзүн тынч алып
жүрүү.
DOUCEUR nf 1. таттуулук, шириндик; 2. жооштук,
жароокердик, мээримдүүлүк; en douceur fam шашпай,
жайбаракат; 3. жумшактык, боштук; 4. pl таттуулук,
шириндик.
DOUCHE nf 1. душ; douche froide, chaude, tiède,
муздак, ысык, жылуу душ; fig fam il a besoin d’une
douche анын жинин басыш керек болуп калды;
2. жуунучу, чайкануучу жай; aller aux douches душка
баруу.
DOUÉ, ÉE adj таланттуу, жөндөмдүү, зээндүү; un
enfant très doué абдан таланттуу бала.
DOULEUR nf 1. оору; douleur atroce, intolérable
азаптуу, чыдагыс оору; une vive douleur катуу оору; pl
les douleurs (de gésine) төрөт толгоосу, толгоо; sans
douleur оорутпай; 2. кайгы, кайгы-капа, күйүт.
DOULOUREUSEMET adv катуу азаптанып, катуу
кайгы тартып.
DOULOUREUX,
EUSE
adj 1. оорулуу, азаптуу,
кыйнаган; mains douloureuses оорулуу колдор;
2. кайгылуу, капалуу.
DOUTE nm 1. шек, күмөн; mettre en doute шектенүү,
шек кылуу, шек уруу; rester dans le doute кабарсыз
болуу; loc adv sans doute шексиз, сөзсүз; sans aucun
doute эч шексиз; 2. шек, күмөн; avoir des doutes sur
qqn шек саноо, күмөн саноо.
DOUTER I. vi (de qqn de qqch) бирөөдөн шек кылуу;
douter de ses yeux өз көзүнө ишенбөө; ne douter de
rien эч нерседен шек кылбоо; II. se douter vpr (de)
шектенүү; elle se doute qu’il est tombé malade ал ооруп
калды деп шектенип жатат.
DOUTEUX, EUSE adj шектүү; күмөндүү; шек
келтирүүчү; succès douteux күмөндүү ийгилик; réponse
douteuse шек келтирүүчү жооп; clarté douteuse күүгүм,
чала жарык; un individu douteux шектүү адам.
DOUX, DOUCE I. adj 1. ширин, таттуу; pomme douce
таттуу алма; 2. жумшак; lit très doux жумшак төшөк;
3. жылуу; il fait doux күн жылуу болуп турат; 4. назик;
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дарыны көп ичүү; баңгизатты пайдалануу; il se drogue
depuis des années ал бангизатты пайдаланганына көп
жыл болду.
1
DROIT nm 1. укук; droits civils граждандык укук;
droit au repos дем алуу укугу; user de son droit өз
укугунан пайдалануу; faire droit à арызды карап
чыгуу; faire droit à une demande талапты
канаттандыруу; jouissant de la plénitude des droits
толук укуктуу болуу; égal en droit тең укуктуу; de quel
droit? эмненин негизинде? à tort et à droit ылгабастан;
2. укук; droit privé жеке укук; droit criminel, droit
pénal кылмыштык укук; 3. юридикалык; faculté de
droit юридикалык факультет; étudiant en droit
юридикалык факультетинин студенти; faire son droit
юридикалык факультетинде окуу; 4. салык, акы; droits
afférents бажы салыгы.
2
DROIT , DROITE I. adj 1. түз, тик; angle droit тик
бурч; 2. вертикалдуу, тик; falaise droite тик аска; II. nf
géom түз сызык; III. adv түз, туура; aller droit au but
максатка түз баруу; aller droit au fait түз эле ишке
киришүү.
3
DROIT , DROITE I. adj 1. оң, оң жактагы; la main
droite оң кол; être le bras droit de qqn бирөөнүн оң
колу болуу; 2. туурасын айткан; suivre le droit chemin
туура жолдо болуу; cœur droit чын пейил; II. nf 1. оң
жак; sur la droite оң жагында, оң жакка; prenez sur la
droite оң жакка бурулуңуз; à droite loc adv оңго, оң
жакка; 2. оңчул партия.
DROITURE nf
1. ачыктык, тууралык; 2. актык,
адилеттик.
DRÔLE I. adj кызык, тамашалуу; бир түрдүү кызык;
drôle de bonhomme апенди чалыш; drôle d’idée
болбогон ой; II. nm 1. алдамчы, митаам, шүмшүк;
2. тамашакөй киши; 3. күлө турган нерсе.
DRÔLEMET adv кызык, бир түрдүү кызык; аябай; il
fait drôlement froid aujourd’hui бүгүн күн аябай суук.
DRÔLERIE nf 1. кызыктуу окуя; 2. тентектик, шоктук.
DROMADAIRE nm нар.
DRU, DRUE adj калың, жыш, кою; blés drus калың
буудай; une pluie drue калың жамгыр.
DU I. prép et art déf (de l’, de la, de mon) le livre de
mon père атамдын китеби; II. art partitif manger du
pain, boire du vin нан жеш, вино ичүү.
DUALITÉ nf эки тараптуулук; dualité du pouvoir кош
бийлик.
1
DUC nm герцог.
2
DUC nm үкү; moyen duc жапалак үкү, мыкый үкү.
DUCHÉ nm герцогдун ээлеген жери.
DUCHESSE nf 1. герцогдун аялы; 2. теңсинбеген аял;
3. алмуруттун бир түрү.
DUCTILE adj созулчаак, чоюлчаак; caractère ductile
көнгүч мүнөз.
DUEL nm дуэль (белгилүү эреже боюнча, эки кишинин
жекеме-жеке чыгып атышуусу же кылычташышы).
DUELLISTE nm дуэлге катышуучу.
DUE nf көчмө кум дөбөлөр.

DUPE nf алданган; аңкоо, ачык ооз; faire des dupes
алдоо; être la dupe de алдануу, алданып акмак болуп
калуу.
DUPER vt алдоо, алдап кетүү; акмак кылуу; se laisser
duper өзүн алдатуу; il me ment, mais je ne suis pas
dupe ал мага калп айтып жатат, бирок мен өзүмдү
алдатпаймын.
DUPERIE nf алдамчылык, митаамчылык.
DUPLICATA nm inv көчүрмө, экинчи нуска.
DUPLICITÉ nf эки тараптуулук; эки жүздүүлүк.
DUR, DURE I. adj 1. катуу; œuf dur абдан бышкан
жумуртка; tête dure мокок киши; il est dur d’oreille
анын кулагы катуу; 2. pain dur катуу нан;
3. ырайымсыз, таш боор; être dur à émouvoir
ырайымсыз болуу; 4. кыйын, оор; une vie dure кыйын
турмуш; des temps durs оор заман; II. adv катуу;
travailler dur катуу иштөө; III. nf coucher sur la dure
жерге жатып уктоо.
DURABLE adj 1. узакка чейин жашоочу, туруучу;
бекем; көп убакытка, көпкө созулган; une construction
durable көпкө созулган курулуш.
DURABLEMET adv бекем, негиздеп.
DURAT prép ичинде, бою; une heure durant бир
сааттын ичинде; rester durant trois jours үч күнгө
калуу; il peina durant toute sa vie ал өмүр бою катуу
иштеген; sa vie durant өмүр бою.
DURCIR I. vt катуу кылуу, катыруу; la chaleur durcit
la terre күндүн ысыгы жерди кургатып салат; II. vi
катуу, катып калуу; le pain durcit rapidement нан бат
катып калат; III. se durcir vpr катуу, катып калуу,
кургап калуу.
DURCISSEMET nm каткандык, катып калгандык.
DURÉE nf созулгандык, улангандык, узак болгондук
(убакыт); durée limite акыркы мөөнөт; l’espace et la
durée убакыт жана мейкиндик; de peu de durée, de
courte durée кыска мөөнөттүү; de longue durée узак
мөөнөттүү.
DUREMET adv катуулук менен, каардуулук менен.
DURER vi 1. созулуу, узаруу, улантылуу; faire durer
узартуу, созуу; 2. сакталуу; ce vin ne dure pas бул вино
көпкө сакталбайт; ces fleurs dureront longtemps бул
гүлдөр көпкө соолбой турат.
DURETÉ nf 1. катуулук; 2. катуулук, каардуулук.
DURILLO nm чор.
DUVET nm мамык.
DYAMIQUE I. adj активдүү; чечкиндүү; II. nf
динамика (кандайдыр бир кубулуштун өсүү жолу).
DYAMISME
nm динамизм, дайыма өзгөрүп
туруучулук.
DYAMITE nf динамит, күчтүү жарылгыч зат.
DYASTIE nf династия (башкаруучулук атасынан
баласына
өтүп өкүм сүрүп бийлеп
келген
монархтардын катары).
DYSETERIE nf дизентерия, жугуштуу ич өткөк оору.
DYSPEPSIE nf méd аш казандын бузулушу, ич бузулуу.
DYSTROPHIE nf дистрофия, көтөрүмдүүлүк.
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E
E, E француз алфавитинин бешинчи тамгасы.
EAU nf 1. суу; eau douce тузсуз суу; eau salée шор
суу; eau gazeuse газдуу суу; eau de pluie жаан суусу,
жамгыр суусу; eau de source булак суусу; eau potable
ичүүчү суу; eau bouillie кайнак суу; eau minérale
минералдык суу; eau de mer деңиз суусу; eau de
Cologne одеколон, атыр; une voie d’eau суу жолу; une
chute d’eau шаркыратма; une conduite d’eau суу
түтүгү; un moulin à eau суу тегирмени; 2. суу
(дарыялар, көлдөр, деңиздер); la surface de l’eau
суунун бети; 3. pl дарылык касиети бар суулар; eaux
thermales жылуу суулар; une ville d’eaux курорт;
4. physiol суюктук (тер, көз жаш, сийдик, шилекей);
avoir l’eau à la bouche шилекейи агуу; 5. тунук, ынак,
таза (бриллиант жөнүндө).
EAU-DE-VIE nf арак.
ÉBAHI, IE adj таң калган, сенейип катып калган.
ÉBAHIR I. vt таң калтыруу; II. s’ébahir de qqch таң
калуу, сенейип катып калуу.
ÉBAHISSEMET nm таң, айран-таң.
ÉBÈE nf кара жыгач; d’ébène кара жыгачтан
жасалган; un coffret d’ébène кара жыгачтан жасалган
кутуча; des cheveux d’ébène капкара чач.
ÉBÉISTE nm жыгач чебери.
ÉBLOUIR vt 1. көздү уялтуу; les phares nous
éblouissaient фаралардын жарыгы көзүбүздү уялтты;
2. fig өтө таң калтыруу, көздүн жоосун алуу.
ÉBLOUISSAT, ATE adj өтө жаркырак, көздү
уялтуучу; fig укмуштуу; көздүн жоосун алуучу.
ÉBLOUISSEMET nm 1. көздү уялтуу; 2. fig өтө таң
калтыруу, таң калуу.
ÉBOUILLATER I. vt үстүнө кайнак суу куюу,
жибитүү; ébouillanter des légumes жашылчаларга
кайнак сууну жаба куюу; II. s’ébouillanter vpr кайнак
сууга күйгүзүп алуу.
ÉBOULEMET nm кулоо, уроо, эшилүү; éboulement de
terrain жер көчкү.
ÉBOULER I. vt кулатуу, эшүү; II. s’ébouler vpr кулоо,
уроо, эшилүү; la falaise s’éboule аска урап түшүүдө.
ÉBOULIS nm уранды, көчкү; des éboulis de roches
асканын урандысы.
ÉBRACHER vt бутоо (жыгачты).
ÉBRALEMET
nm 1. титирөө; 2. доо кетүү,
толкундатуу; ébranlement nerveux нервге доо кетүү.
ÉBRALER I. vt 1. титиретүү; 2. fig начарлатуу, зыян
келтирүү; бузуу; cette maladie a ébranlé sa santé бул
дарт анын ден соолугун начарлатты; II. s’ébranler vpr
козголуу, жөнөө (поезд, унаа).
ÉCAILLE nf 1. кабырчык (балыктын терисинде);
2. калкан (ташбаканын).
ÉCAILLER I. vt кырып тазалоо; écailler un poisson
балык тазалоо; II. s’écailler vpr түлөө.
ÉCARLATE I. nf ачык кызыл түс; II. adj ачык кызыл,

кыпкызыл; l’étoffe écarlate кызыл кездеме; devenir
écarlate кызарып кетүү; à ces mots, il est devenu
écarlate бул сөздөрдү укканда ал кызарып кетти.
ÉCARQUILLER vt акырая кароо, чакчаюу; des yeux
écarquillés d’étonnement таң калгандан чакчайган
көздөр.
ÉCART nm 1. аралык, ара; à l’écart четке, четте; se
tenir à l’écart четте туруу; 2. четке чыгуу; son cheval a
fait un écart аты жолунан четке чыгып кетти;
3. айырма; l’écart entre les salaires et les prix айлык
менен баалардын ортосундагы айырма.
ÉCARTÉ, ÉE adj четтеги, алыстагы; une maison
écartée четтеги үй.
ÉCARTEMET nm 1. чоюу, керүү; эки жакка
ажыратып арасын ачуу; 2. орто, ара.
ÉCARTER I. vt 1. чоюу, керүү; арасын ачуу; il faut
écarter la table du mur үстөлдү дубалдан жылдыруу
керек; écarter la foule элди экиге бөлүп жол ачуу;
écarter qqn de la direction бирөөнү жетекчиликтен
четтетүү; 2. fig жолдон чыгаруу, адаштыруу;
II. s’écarter vpr 1. бөлүнүп кетүү; ces lignes s’écartent
бул эки жол бөлүнүп кетти; 2. ордунан жылуу;
s’écarter pour laisser passer жылып жол берүү;
3. алыстап кетүү; 4. fig четтөө, алыстоо; s’écarter du
sujet темадан алыстап кетүү.
ÉCERVELÉ,
ÉE
I. adj оопай, жинди чалыш;
ойлобостон кылган, акылга салбаган; II. n жеңил
мүнөздүү адам, ойлобостон иш кылган адам.
ÉCHAFAUD nm эшафот (күнөөкөрдүн башын кесип же
асып өлтүрүүгө арналган секиче).
ÉCHAFAUDAGE nm шаты (үй салуу же ремонттоо
үчүн үйдү айландыра коюлган устундар жана
тактайлар).
ÉCHALOTE nf пияздын бир түрү.
ÉCHACRÉ, ÉE adj кесип оюлган (кийимде); оюлган;
corsage échancré чоң оюлган жака.
ÉCHAGE nm 1. айырбаштоо, алмашуу; faire un
échange алмашуу, алмаштыруу; échange de vues пикир
алышуу; biol les échanges nutritifs заттардын
алмашуусу
(тамак
сиңирүүдөгү
организмдин
процесстери); loc adv en échange de; ордуна; 2. écon
товар алмашуу.
ÉCHAGER vt 1. алмашуу, алмаштыруу; 2. алышуу;
échanger des lettres бири-бирине кат жазышуу;
échanger des cadeaux бири-бирине белек берүү;
échanger des coups мушташуу; échanger des propos
très vifs бири-бирине орой сөздөрдү айтышуу; 3. fig
алышуу; échanger des idées пикир алышуу.
ÉCHATILLO nm 1. үлгү, түр; montrer des
échantillons de tissus кездемелердин түрлөрүн
көрсөтүү; 2. (анализ үчүн алынган) түр (алтын,
күмүш).
ÉCHAPPER I. vi 1. качуу, качып кутулуу; échapper à
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qqch, à qqn бирөөдөн, бир нерседен качып кутулуу;
2. жылып кетүү; le verre m’a échappé des mains стакан
колумдан түшүп кетти; 3. эстен чыгып кетүү; son nom
m’échappe аты эсимден чыгып кетти; II. s’échapper
vpr 1. качуу, качып кетүү; le prisonnier s’est échappé
камактагы киши качып кетти; 2. чыгуу, агып кетүү,
ташып кетүү; la vapeur s’échappe de la chaudière
казандан буу чыгып жатат; le lait s’est échappé de la
casserole сүт ташып кетти.
ÉCHARDE nf тикен, чөңөр; j’ai une écharde dans le
doigt бармагыма тикенек кирип кетти.
ÉCHARPE nf шарф, моюн орогуч.
ÉCHAUDER vt 1. кайнак сууга күйгүзүп алуу; 2. fig fam
зыян тартуу; j’ai déjà été échaudé une fois мен бир
жолу зыян тарткам.
ÉCHAUFFEMET nm 1. ысытуу, кыздыруу; dans
l’échauffement de la discussion дискуссиянын абдан
кызыган убагында; 2. ысуу, жылуу; l’échauffement du
sol жердин жылышы; 3. кызып кетүү.
ÉCHAUFFER I. vt ысытуу, кыздыруу; II. s’échauffer
vpr ысуу, кызуу.
ÉCHÉACE nf 1. төлөө мөөнөтү; respecter ses
échéances убагында төлөө; 2. карыз; payer ses
échéances карызын төлөө; 3. мөөнөт; à courte, à longue
échéance кыска, узак мөөнөттүү.
ÉCHEC nm 1. иш ордунан чыкпай калуу, кырсык;
l’échec à un examen сынактан өтпөй калуу, кулап
калуу; 2. жеңилиш; subir, essuyer un échec кулап
калуу, жеңилип калуу; 3. pl шахмат; jouer aux échecs
шахмат ойноо; être fort aux échecs шахматты жакшы
ойноо; un joueur d’échecs шахматчы.
ÉCHELLE nf n 1. шаты, тепкич, баскыч; une échelle de
corde жиптен жасалган шаты; 2. fig иерархия
(мансаптарды же коомдук түркүмдөрдү баскычбаскыч кылып бөлүү); l’échelle sociale коомдук баскыч;
3. шкала; 4. масштаб; l’échelle d’un plan, d’une carte
пландын, картанын масштабы; 5. fig масштаб, көлөм; à
l’échelle mondiale дүйнөлүк масштабда.
ÉCHELO nm 1. баскыч; даража; être au premier
échelon кызматтын жогорку баскычында туруу; monter
d’un échelon кызмат ордунан бир баскычка көтөрүлүү;
2. даража, деңгээл; à l’échelon gouvernemental өкмөт
деңгээлинде.
ÉCHEVEAU nm 1. түрмөк, түйдөк; défaire un écheveau
түрмөктү жандыруу; 2. fig текшерип аныктоо.
ÉCHIE nf кыр арка омурткалар; se rompre l’échine
омурткасын сындырып алуу; courber l’échine багынуу,
баш ийүү.
ÉCHIQUIER nm1. шахмат тактасы; 2. en échiquier
шахмат тартиби менен; 3. fig арена; l’échiquier
international эл аралык саясий арена.
ÉCHO nm 1. жаңырык; 2. fig pl кабарлар, жаңылыктар;
les échos d’un journal хроника (күндөлүк турмуш
окуяларынын бөлүмү); 3. avez-vous des échos de la
réunion? өткөн жыйналыш жөнүндө пикир уктуңузбу?
ÉCHOPPE nf дүкөн, дүкөнчө.
ÉCHOTIER
nm хроника жазуучу, хроникачы

(гезитте).
ÉCHOUER vi 1. тайыз жерге чыгып токтоп калуу
(кеме); 2. fig иши оңунан чыкпай калуу; кулап калуу;
elle a échoué à l’examen ал сынакты тапшыра алган
жок.
ÉCLABOUSSER vt 1. үстүнө ылай чачыратуу; la voiture
a éclaboussé les passants машина жолоочулардын
үстүнө ылай чачыратты; 2. абийирин кетирүү,
шерменде кылуу; le scandale a éclaboussé toute la
famille бул жаңжал бүт үй-бүлөнүн абийирин кетирди.
1
ÉCLAIR nm чагылган; il fait des éclairs чагылган
жарк-журк этти; loc avec la rapidité de l’éclair, comme
un éclair, comme l’éclair чагылгандай тездик менен.
2
ÉCLAIR nm эклер (пирожныйдын бир түрү).
ÉCLAIRAGE nm 1. жарык, жарык кылуу; éclairage des
rues көчөлөрдү жарык кылуу; 2. fig баяндоо,
түшүндүрүү; présenter les événements sous leur
véritable éclairage болгон окуяларды болгонундай
кылып баяндоо.
ÉCLAIRCIE nf 1. жарык болуп турган тилке; s’il y a
une éclaircie nous irons nous promener эгерде күн
ачылса, биз сейилдеп келебиз; 2. fig жакшы жагына
өзгөрүү; une éclaircie dans la politique internationale
эл аралык саясаттын оңолушу.
ÉCLAIRCIR I. vt 1. жарык кылуу; cette tapisserie
éclaircit la pièce бул обой (үйдүн ички дубалына
чапталуучу кооз кагаз) бөлмөнү жарык кылды; 2. agr
суюлтуу; éclaircir une sauce соуска суу кошуу; 3. fig
аныктоо, түшүндүрүү; éclaircir une question маселени
аныктап көрсөтүү; II. s’éclaircir vpr 1. ачылуу; le temps
s’est éclairci күн ачылды; 2. суюлуу; ses cheveux se sont
éclaircis анын чачы суюлуп кетти.
ÉCLAIRCISSEMET nm 1. жарык кылуу; 2. аныктоо,
түшүндүрүү; demander des éclaircissements sur qqch
бир нерсени түшүндүрүп берүүсүн сурануу.
ÉCLAIRÉ, ÉE adj 1. жарык; une salle bien éclairée
абдан жарык бөлмө; 2. fig билимдүү; des esprits
éclairés акылмандар.
ÉCLAIRER I. vt 1. жарык кылуу; нур чачуу; le Soleil
éclaire la Terre күн жерге нур чачат; 2. fig түшүндүрүп
айтып берүү; éclairer une situation жагдайды
түшүндүрүү; 3. mil чалгындоо, чалгын жүргүзүү;
II. s’éclairer vpr 1. жарык болууy; ачылуу; la scène
s’éclaire сахна абдан жарык болду; à ces mots, sa figure
s’est éclairée бул сөздү укканда, анын кабагы ачыла
түштү; 2. fig анык болуу, түшүнүктүү болуу;
maintenant tout s’éclaire эми баары түшүнүктүү болду.
ÉCLAIREUR nm чалгынчы; envoyer des éclaireurs en
reconnaissance чалгынга жиберүү; partir en éclaireur
чалгынга баруу.
ÉCLAT nm 1. жаңырык; un éclat de tonnerre күн
күркүрөөнүн жаңырыгы; un éclat de rire күлкү
жаңырыгы; rire aux éclats каткырып күлүү; un éclat de
colère туткак; 2. fig чуу, кажы-кужу; faire un éclat чуу
көтөрүү; 3. жылтыроо.
ÉCLATAT, ATE adj 1. катуу, жаңырган, кулак
тундурган; un rire éclatant жаңырган каткырык; des

117

ÉCLATEMET

ÉCRASEMET

cris éclatants чаңырган ачуу кыйкырык; 2. өтө
жаркырак, көздү уялтуучу; un soleil éclatant көздү
уялтуучу күндүн нуру; 3. төгүнгө чыгарылгыс; des
preuves éclatantes төгүнгө чыгарылгыс далилдер.
ÉCLATEMET nm 1. жарылуу; 2. бөлүнүү; éclatement
d’un parti партиянын бөлүнүп кетиши.
ÉCLATER vi 1. жарылуу; la gelée a fait éclater la
conduite d’eau катуу сууктан суу түтүктөрү жарылып
кетти; 2. жаңыруу, угулуу; un coup de feu a éclaté
мылтыктын үнү чыкты; éclater en sanglots боздоп
ыйлап жиберүү; 3. fig башталуу; la guerre a éclaté
согуш башталды; 4. жылтыроо; l’or éclate алтын
жылтырайт; 5. fig бөлүнүү.
ÉCLIPSE nf тутулуу, караруу; une éclipse de soleil күн
тутулуу.
ÉCLOPÉ, ÉE I. adj майып болгон; аксак, төкөр; II. n
аксак киши.
ÉCLUSE nf шлюз (өзөндө, каналда кемелерди плотина
аркылуу өткөрүү үчүн тургузулган курулуш; суунун
деңгээлин жөнгө салып туруу үчүн плотиналарда
тургузулган жылма дарбаза); les écluses d’un canal
каналдын шлюздары; ouvrir, fermer les écluses
шлюздарды ачуу, жабуу.
ÉCŒURAT, ATE adj 1. жүрөк айнытуучу, куску
келтирүүчү; une odeur écœurante жүрөк айнытуучу
жыт; 2. итиркейин келтире турган; un spectacle
écœurant итиркейин келтире турган көрүнүш.
ÉCŒUREMET nm fig жийиркенүү; эң жаман көрүү.
ÉCŒURER vt 1. итиркейин келтирүү; жүрөгүн
айнытуу; 2. жийиркентүү, окшутуу; sauce trop grasse
qui écœure жүрөктү айланткан өтө майлуу соус.
ÉCOLE nf 1. мектеп; une école maternelle балдар
бакчасы; école primaire башталгыч мектеп; manquer
l’école сабакка катышпоо; faire l’école buissonnière
сабактан качуу; un enfant en âge d’aller à l’école
мектепке барууга жашы жеткен бала; 2. тажрыйба,
сабак; être à bonne école жакшы тажрыйба алуу.
ÉCOLIER, ÈRE n окуучу; écolier appliqué тырышчаак
окуучу.
ÉCOLOGIE nf экология.
ÉCOOME I. nm 1. үнөмчүл киши; il était très
économe ал аябай үнөмчүл болгон; 2. бирөөнүн үй
чарбасын башкаруучу киши; II. adj fig үнөмчүл, сараң;
être économe de ses paroles сөзгө сараң болуу.
ÉCOOMIE
nf
1. écon
экономика
(коомдун
чарбачылык түзүлүшү); économie planifiée, économie
dirigée пландык экономика; économie nationale
улуттук экономика; économie agraire айыл чарба;
économie forestière токой чарбасы; économie privée
жеке чарба; 2. экономия (эл чарбасынын айрым
тармагын изилдей турган илим); économie politique
саясий экономия; 3. үнөмдөлгөнү; être d’une grande
économie өтө үнөмчүл болуу; 4. pl үнөмдөгөн акча;
acheter qqch avec ses économies бир нерсени
үнөмдөгөн акчасына сатып алуу.
ÉCOOMIQUE I. adj 1. экономикалык; 2. пайдалуу,
үнөм берүүчү; 3. чарбалык; le plan économique чарба

планы; II. nm экономика, чарбачылык.
ÉCOOMIQUEMET adv үнөмдүк менен, тыкандык
менен.
ÉCOOMISER vt 1. сараң болуу; économiser ses
paroles сөзгө сараң болуу; 2. үнөмдөө; j’ai économisé
mille francs мен миң франк сактап бөлүп койдум.
ÉCOOMISTE nm экономист.
ÉCOPE nf чөмүч.
ÉCORCE nf 1. кабык (дарактын); l’écorce du peuplier
теректин кабыгы; 2. кабык (жемиштин); écorce de
melon коондун кабыгы; 3. кыртыш; l’écorce terrestre
жер кыртышы.
ÉCORCER vt аарчуу (жемиштин кабыгын), сыйруу;
écorcer un arbre жыгачтын кабыгын сыйруу.
ÉCORCHURE nf дененин сыйрылган, сүрүлгөн жери.
ÉCOSSAIS, AISE I. adj шотланддык, шотландия; étoffe
écossaise шотландка (чакмактуу кездеме); II. n
шотландиялык, Шотландиянын жашоочусу.
ÉCOULEMET nm 1. агуу; 2. өтүү (адамдар жөнүндө);
3. сатуу; l’écoulement des marchandises товардын
сатылышы.
ÉCOULER
I. vt сатуу, өткөрүү; écouler les
marchandises товарларын сатуу; écouler les faux billets
жалган акчаны өткөрүү; II. s’écouler vpr 1. агуу, агып
чыгуу; 2. fig чыгуу; les portes s’ouvrirent et la foule
s’écoula эшиктер ачылары менен элдер чыга
башташты; 3. fig өтүү (убакыт); 4. сатылып кетүү; c’est
une marchandise qui s’écoule facilement бул тез
сатылып, өтүп кете турган товар.
ÉCOURTER vt 1. кесүү; écourter un chien иттин
куйругун кесүү; 2. кыскартуу, азайтуу, кемитүү;
écourter un exposé баяндаманы кыскартуу.
ÉCOUTE nf 1. жашырынып тыңшай турган жер;
2. телефондун трубкасы; ne quittez pas l’écoute
трубканы койбоңуз.
ÉCOUTER I. vt 1. угуу, тыңшоо; écouter de la musique
музыка угуу; 2. угуу, тил алуу; écouter les conseils d’un
ami досунун кеңештерин угуу; II. s’écouter vpr 1. өзүн
өзү угуу; si je m’écoutais, je n’irais pas à ce rendezvous эгерде мен өзүмдүн ички туюмумду тыңшасам,
бул жолугушууга барбайт элем; 2. көңүл буруу (өзүнүн
ден соолугуна); depuis sa maladie, il s’écoute
ооругандан бери ал ден соолугуна көп көңүл буруп
калды.
ÉCOUTEUR nm телефондун трубкасы; наушник
(кулакка коюп, радио тыңшалуучу аспап).
ÉCRA nm 1. экран; un écran panoramique
панорамдык экран; 2. кино; une vedette de l’écran кино
жылдызы; le petit écran телевидение.
ÉCRASAT, ATE adj 1. оор; poids écrasant оор жүк;
2. басымдуу; à une écrasante majorité добуштардын
басымдуу көпчүлүгү менен; 3. fig алын кетирүүчү; une
chaleur écrasante алын кетирүүчү ысык.
ÉCRASÉ, ÉE adj эзилген, жалпайган; un nez écrasé
жалпак мурун.
ÉCRASEMET nm 1. эзүү, жалпайтуу, эзилгендик,
жалпайгандык; 2. кыйратуу, талкалоо (душманды).
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ÉCRASER I. vt 1. эзүү, жалпайтуу; écraser le pied
бутун басып алуу; 2. fig кыйратуу, талкалоо; écraser
l’ennemi душманды талкалоо; 3. fig оор иш жүктөп
кыйноо; écraser qqn de travail иштерди ашыра жүктөө;
II. s’écraser vpr 1. эзилүү, жалпаюу; cette pêche s’est
écrasée en tombant шабдалы жерге түшүп эзилип
кетти; 2. кагылуу, урунуу; le camion s’est écrasé contre
un arbre жүк ташуучу машина даракка келип урунду.
ÉCRÉMER vt сүттүн каймагын алуу.
ÉCRÉMEUSE nf
сепаратор (сүттүн каймагын
ажыратып алуучу аппарат).
ÉCREVISSE nf рак (суу чаяны); rouge comme une
écrevisse чыйкандай кыпкызыл.
ÉCRIER (S’) vpr кыйкырып жиберүү; il s’écria qu’il
n’accepterait jamais ал эч качан макул болбойм деп
кыйкырды.
ÉCRIRE I. vt жазуу; écrire son nom атын жазуу; écrire
un roman роман жазуу; II. s’écrire vpr 1. жазылуу; ce
mot s’écrit avec une majuscule бул сөз баш тамга менен
жазылат; 2. кат жазышуу; ils s’écrivent toutes les
semaines алар бири-бирине жума сайын кат жазышат.
ÉCRIT nm 1. жазылган нерсе; 2. жазуу түрүндөгү
сынак; passer l’écrit жазуу түрүндө сынак тапшыруу;
par écrit жазуу түрүндө; 3. жазылган баяндама; ses
écrits n’ont jamais été publiés анын жазган
баяндамалары эч качан басылып чыккан эмес.
ÉCRIT, ITE adj жазылган; une lettre écrite de la main
de Pouchkine Пушкиндин өз колу менен жазылган кат.
ÉCRITEAU nm тактайчадагы жазуу.
ÉCRITURE nf 1. жазуу; l’invention de l’écriture
жазууну ойлоп чыгаруу; 2. жазуу, тамгалар; l’écriture
grecque грек тамгалары; 3. жазуу, кол.
ÉCRIVAILLEUR, EUSE n, écrivaillon nm péj жазуучу
сөрөй.
ÉCRIVAI nm 1. жазуучу; une femme écrivain
жазуучу аял; 2. катчы.
ÉCROULEMET nm 1. уроо, кулоо; l’écroulement d’un
mur дубалдын кулашы; 2. fig жок болуу, үзүлүү;
l’écroulement d’un empire империянын кулашы.
ÉCROULER (s’) vpr 1. кулоо, бузулуу; 2. fig жок болуу,
куруу; ses espoirs se sont écroulés анын үмүтү үзүлдү;
l’empire s’écroula империя кыйрады.
ÉCU nm 1. экю (байыркы француз акча бирдиги); 2. pl
акча; il a des écus анын акчасы бар.
ÉCUELLE nf кесе, табак.
ÉCUME nf көбүк; l’écume de la mer деңиз көбүгү; se
couvrir d’écume тер басуу, кара терге түшүү; un cheval
couvert d’écume кара терге түшкөн ат; avoir l’écume
aux lèvres оозунан көбүк буркулдатуу.
ÉCUMER vi 1. көбүктөнүү, көбүрүү; la mer écumait
деңиз көбүрүп жаткан; 2. fig жини келүү, ачуулануу;
écumer de rage шилекейин чачыратуу; 3. vt көбүгүн
алуу.
ÉCUMEUX, EUSE adj көбүктүү, көбүргөн.
ÉCUMOIRE nf сүзгүч.
ÉCUREUIL nm тыйын чычкан.
ÉCURIE nf 1. аткана; un valet d’écurie ат багуучу

адам, саяпкер, жылкычы.
ÉDETÉ, ÉE adj тиши жок, тишсиз; un vieillard édenté
тиши жок чал.
ÉDETER
vt тиштерин сындыруу (араанын,
тарактын).
ÉDIFIAT nm adj сабак болорлук, үлгү болгудай,
насыяттуу.
ÉDIFICATIO nf 1. курулуш; l’édification d’une
cathédrale чиркөөнүн курулушу; 2. fig куруу;
l’édification d’une vie nouvelle жаңы турмуш куруу;
l’édification d’une fortune байлыкты чогултуу,
жыйноо.
ÉDIFICE nm имарат; construire un édifice имарат
куруу; apporter sa pierre à l’édifice өзүнүн үлүшүн
кошуу.
ÉDIFIER vt 1. куруу; édifier un vaste bâtiment чоң
имарат куруу; 2. үйрөтүү; акыл-насыят айтуу.
ÉDIT nm токтом.
ÉDITER vt басып чыгаруу, жарыялоо; éditer des
romans романдарды басып чыгаруу; éditer un auteur
автордун чыгармаларын басып чыгаруу.
ÉDITEUR,
TRICE
1. n чыкаруучу, бастырып
чыгаруучу; 2. adj басма.
ÉDITIO nf 1. басып чыгаруу; il prépare l’édition de
ses œuvres ал чыгармаларын басууга даярдап жатат;
2. басылган китептин саны; l’édition originale биринчи
чыгышы; 3. басма; travailler dans l’édition басмаканада
иштөө; une maison d’édition басмакана.
ÉDITORIAL,
ALE
I. nm баш макала; II. adj
редакциялык.
ÉDREDO nm мамык.
ÉDUCATEUR, TRICE I. nm тарбиячы, тарбиялоочу;
II. adj тарбиялагыч, тарбиялоочу.
ÉDUCATIF, IVE adj тарбиялагыч, тарбиялоочу.
ÉDUCATIO nf 1. тарбиялоо; билим берүү; l’éducation
des enfants балдарды тарбиялоо; le Ministère de
l’Éducation билим берүү министрлиги; 2. тарбия;
l’éducation physique дене тарбиясы; il a de l’éducation
ал тарбия көргөн; 3. билим, билимдүүлүк.
ÉDUQUER vt тарбиялоо; билим берүү, окутуу;
үйрөтүү; éduquer les enfants балдарды тарбиялоо,
окутуу.
EFFACÉ, ÉE adj 1. билинбеген, байкалбаган; 2. fig
байкалбаган; une personne effacée байкалбаган киши.
EFFACER I. vt 1. өчүрүү; effacer un mot сөздү өчүрүү;
2. fig жок кылуу, унуттуруу; le temps a tout effacé
убакыт баарын унуткарды; II. s’effacer vpr четтөө, жол
берүү; көрүнбөө, байкалбоо.
EFFARÉ, ÉE adj абдыраган, эмне кыларын билбей
калган; il nous a regardé d’un air effaré ал бизди
абдырап карап калды.
EFFAREMET nm абдырагандык.
EFFARER I. vt оңтойсуздандыруу; уялтып кысылтуу;
II. s’effarer vpr оңтойсуздануу, уялып кысылуу.
EFFAROUCHÉ, ÉE adj корккон, чочуган.
EFFAROUCHEMET nm коркуу, чочуу.
EFFAROUCHER vt коркутуу, чочутуп качыруу,
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чочутуп учуруу.
EFFECTIF, IVE I. adj анык, бар болгон, накта;
натыйжалуу, таасирдүү; un capital effectif накта
капитал; II. nm штат; сан; l’effectif d’un atelier цехдеги
жумушчулардын саны; il faut compléter les effectifs
штаттарды толтуруш керек.
EFFECTIVEMET adv чындыгында, чынында; cela est
effectivement arrivé бул чын эле болгон нерсе.
EFFECTUER I. vt турмушка ашыруу, иш жүзүнө
ашыруу, аткаруу; effectuer des réformes реформаларды
жүзөгө ашыруу; effectuer un paiement төлөө;
II. s’effectuer vpr турмушка ашырылуу, аткарылуу; les
travaux s’effectuent avec lenteur иштер жай аткарылып
жатат.
EFFERVESCECE nf 1. кайноо; entrer en effervescence
көбүрүп чыгуу; 2. fig күңкүл, кыжыры кайноо;
l’effervescence populaire элдин арасындагы күңкүл.
EFFERVESCET, ETE 1. adj көбүрүп чыккан; 2. fig
толкунданган,
кыжыры
кайнаган;
une
foule
effervescente топтошуп, тынчы кетип турган эл.
EFFET nm 1. натыйжа; un effet inattendu күтүлбөгөн
натыйжа; il n’y a pas d’effet sans cause себепсиз
натыйжа болбойт; sans effet натыйжасыз; en effet
чындыгында; à l’effet de максаты менен; à cet effet бул
максат менен; 2. таасир; l’effet d’un médicament
дарынын таасири; 3. таасир; bon effet жакшы таасир;
produire un bon effet жакшы таасир калтыруу; faire de
l’effet таасир калтыруу.
EFFEUILLER I. vt үзүү (жалбыракты); II. s’effeuiller
vpr күбүлүп түшүү.
EFFICACE adj 1. таасирдүү; un remède efficace
таасирдүү дары; 2. активдүү, ишкер; un homme efficace
ишкер киши.
EFFICACEMET adj жемиштүү, натыйжалуу.
EFFICACITÉ
nf
жемиштүүлүк,
таасирдүүлүк;
l’efficacité d’un remède дарынын таасирдүүлүгү.
EFFLAQUÉ, ÉE adj арык; un cheval efflanqué арык ат.
EFFODREMET
nm
1. кулоо,
урап
түшүү;
l’effondrement d’un toit үйдүн төбөсүнүн урап
түшүшү; 2. fig кулоо; l’effondrement d’un empire
империянын кулашы.
EFFODRER I. vt кулатуу, бузуу; II. s’effondrer vpr
кулап кетүү, түшүп кетүү; la chaussée s’est effondrée
жол бузулуп калды; les prix se sont effondrés баалар
арзандады.
EFFORCER (S’) vpr тырышуу, аракет кылуу; efforcezvous de mieux travailler жакшыраак иштегенге аракет
кылыңыз.
EFFORT nm тырышуу, аракет кылуу; faire un effort
аракет кылуу; faire tous ses efforts күчүнүн
бардыгынча тырышуу; sans effort оңой.
EFFRACTIO nf бузуу, сындырып ачуу; vol avec
effraction бузуп уурдоо (кулпуну, эшикти).
EFFRAYAT, ATE adj коркунучтуу; des cris
effrayants үрөй учуруучу кыйкырыктар; 2. катуу; il fait
une chaleur effrayante күн катуу ысыды.
EFFRAYER I. vt коркутуу; ses cris m’ont effrayé анын

кыйкырыгы менин үрөйүмдү учурду; II. s’effrayer vpr
коркуу.
EFFROI nm коркунуч, коркуу; trembler d’effroi
корккондон калтыроо.
EFFROTÉ, ÉE I. adj уятсыз, бетсиз; un menteur
effronté уяты жок калпычы; II. nm уяты жок киши,
калпычы.
EFFROTÉMET adv уялбай; mentir effrontément
уялбай калп айтуу.
EFFROYABLE adj коркунучтуу; une nuit effroyable
өтө коркунучтуу түн.
EFFROYABLEMET adv өтө жаман; elle chante
effroyablement mal ал аябай жаман ырдайт; une affaire
effroyablement compliquée өтө татаал иш.
EFFUSIO nf куюлуу une effusion de sang кан куюлуу.
1
ÉGAL , ALE adj барабар, тең; c’est égal баары бир; cela
m’est égal мага баары бир; des angles égaux бирдей
бурчтуу; diviser en parties égales бирдей бөлүктөргө
бөлүү; être égal à барабар болуу; тең болуу; égal en
droit тең укуктуу.
2
ÉGAL nm тең; il est mon égal ал менин теңим; nos
égaux биздин теңдештерибиз.
ÉGALEMET adv 1. тең, бирдей; sa fortune doit être
également partagée entre ses deux enfants анын
байлыгы эки баласына тең бөлүнүшү керек; 2. аны
менен бирге, дагы, да; il est professeur de géographie,
mais il enseigne également l’histoire ал география
мугалими, бирок тарыхтан да сабак берет.
ÉGALER I. vt теңөө; теңештирүү, бирдей кылуу; deux
plus deux égalent quatre эки кошуу эки барабар төрт;
II. s’égaler vpr теңешүү, теңелүү; personne ne peut
s’égaler à lui ага эч ким тең келе албайт.
ÉGALISER 1. vt бирдей кылуу; égaliser les prix наркын
бирдей кылуу; 2. тегиздөө.
ÉGALITÉ nf 1. теңдик, бирдейлик, барабардык; égalité
des forces күчтүн бирдейлиги; 2. тегиздик; 3. теңчилик.
ÉGARD nm 1. ыкылас, назар, көңүл; il n’a eu aucun
égard à ce que je lui ai dit менин сөздөрүмө ал эч көңүл
бурган жок; à cet égard бул жагынан, бул тууралуу,
бул жөнүндө; 2. pl урмат; ils l’ont traité avec beaucoup
d’égards cette fois ага бул жолу алар чоң урмат
көрсөтүштү.
ÉGARÉ, ÉE adj адашкан; une brebis égarée адашып
кеткен кой.
ÉGAREMET nm адашуу, адашып жүрүү.
ÉGARER I. vt 1. адаштыруу; 2. алдоо; 3. жоголтуу,
жоготуу; j’ai égaré mes lunettes көз айнегимди
жоготтум; II. s’égarer vpr 1. адашуу; ils se sont égarés
dans la forêt алар токойдон адашып кетишти; 2. fig
чаташуу, адашуу; 3. жоголуу; ce livre n’a pas pu
s’égarer бул китептин жоголушу мүмкүн эмес.
ÉGAYER I. vt көңүл көтөрүү, көңүл ачуу; ses
plaisanteries m’ont égayé анын тамаша сөздөрү менин
көңүлүмдү көтөрдү; II. s’égayer vpr кубануу, сүйүнүү;
шылдыңдоо; s’égayer aux dépens de qqn бирөөнү
шылдыңдоо.
ÉGLATIER nm ит мурун.
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ÉGLISE nf чиркөө; aller à l’église чиркөөгө баруу.
ÉGOÏSME nm эгоизм, менменчилик.
ÉGOÏSTE I. adj менменчил, эгоисттик (керт башынын

ÉLECTRICIE nm электрик, электромонтер.
ÉLECTRICITÉ nf 1. электр; l’électricité atmosphérique

атмосфера электри; 2. электр кубаты, электр күчү.
ÉLECTRIFICATIO
nf
электрификация;
электрлештирүү; l’électrification des chemins de fer
темир жолдорду электрлештирүү.
ÉLECTRIFIER vt электрлештирүү.
ÉLECTRIQUE adj 1. электрдик; l’énergie électrique
электр энергиясы; le courant électrique электр тогу;
l’éclairage électrique электр жарыгы; une ampoule
électrique электр лампочкасы; 2. bleu électrique
көгүлтүр түс.
ÉLECTRISER vt 1. электр тогун жүргүзүү; 2. fig
кызытуу, кыздыруу.
ÉLECTRO-AIMAT nm электромагнит.
ÉLECTROCARDIOGRAMME nm электрокардиограмма.
ÉLECTROCUTER vt ток уруп алдыруу; coupe le
courant, sinon tu vas te faire électrocuter электрди
өчүр, болбосо сени ток урат.
ÉLECTRODE nf электрод.
ÉLECTROLYSE nf электролиз (электр тогунун зат
аркылуу өткөндө ал заттын составдык бөлүктөргө
бөлүнүшү).
ÉLECTROMAGÉTISME nm phys электр магнетизм.
ÉLECTROMOTEUR,
TRICE
I. adj
phys
force
électromotrice
электр
кыймылдаткыч;
II. nm
электрмотор.
ÉLECTROIQUE I. adj электрондук; un microscope
électronique
электрондук
микроскоп;
II. nf
электроника.
ÉLÉGAMMET adj кооз, келишимдүү.
ÉLÉGACE nf кооздук, келишимдүүлүк; une femme
d’une élégance raffinée келишимдүү кийинген аял;
l’élégance de sa robe көйнөгүнүн кооздугу.
ÉLÉGAT, ATE adj кооз, келишимдүү, көркөм, назик;
une femme élégante келишкен аял.
ÉLÉMET nm 1. элемент (татаал бир бүтүндүктүн
составдык бөлүгү); les quatre éléments: la terre, l’eau,
l’air et le feu төрт элемент: жер, суу, аба жана от;
2. chim элемент; un élément radioactif радиоактивдүү
элемент; 3. элемент, бөлүк; les éléments d’un ensemble
бүтүндүн бөлүктөрү; 4. адам, киши; les éléments
progressistes de la société коомдун прогрессивдүү
адамдары.
ÉLÉMETAIRE adj 1. элементардык, башталгыч; les
principes élémentaires de la géométrie геометриянын
элементардык түшүнүктөрү; 2. жөнөкөй, өзүнөн өзү
белгилүү, түшүндүрүүнү керек кылбай турган; une
question élémentaire эң жөнөкөй маселе.
ÉLÉPHAT nm пил.
ÉLEVAGE nf мал чарбачылык; l’élevage du bétail мал
багуу; l’élevage des abeilles аары багуу.
ÉLÉVATEUR, TRICE I. adj жүк көтөрүүчү; un appareil
élévateur жүк көтөрүүчү аппарат; II. nm 1. жүк
көтөргүч;
2. элеватор
(чоң
көлөмдүү
механизацияланган дан сактагыч).
ÉLÉVATIO nf 1. көтөрүү, өйдө көтөрүү; көтөрүлүү,

гана камын ойлоочу); II. n менменчил, эгоист киши.
ÉGORGEMET
nm кыргын, бычактап кыруу,
кылычтап кыруу.
ÉGORGER vt союу, мууздоо.
ÉGORGEUR nm мыкаачы, киши өлтүргүч.
ÉGOUT nm 1. арык; 2. суу аккыч кобул.
ÉGOUTTER vt агызуу, сарыктыруу; égoutter du
fromage blanc быштактын сары суусун сарыктырып
куюп алуу.
ÉGRATIGER I. vt тырмоо; II. s’égratigner vpr
тыттырып алуу, айрытып алуу; je me suis égratigné la
main à un clou колумду мыкка тыттырып алдым.
ÉGRATIGURE nf тырмактын изи, тырмак чийип
кеткен из.
ÉGYPTIE, IEE I. adj египет, египеттик; II. n
египеттик, Египеттин жашоочусу.
EH! intj эй, ой; eh bien! кана! eh bien non! андай
эмес!
ÉLABORATIO nf иштеп чыгуу, даярдоо, түзүү;
l’élaboration d’un plan план түзүү.
ÉLABORER vt иштеп чыгуу, даярдоо, түзүү; élaborer
un ouvrage чыгарма түзүү.
1
ÉLA nm 1. катуу умтулуу, толкуй түшүү, келип
туруу; dans un élan de colère ачуу келип турганда;
2. жүгүрүп баруу; prendre son élan жүгүрүү; il prit son
élan et sauta ал жүгүрүп барды да секирди; un saut
avec élan жүгүрүп барып секирүү.
2
ÉLA nm багыш (бугунун бир түрү).
ÉLACÉ, ÉE adj келбеттүү; une jeune fille élancée
мүчөсү келбеттүү кыз.
ÉLACEMET nm 1. какшаткан оору, сайгылашуу; j’ai
des élancements dans la jambe тизем сайгылашат; 2. litt
умтулуу, ниет.
ÉLACER
I. vt какшаткан оору, сайгылашуу;
II. s’élancer vpr умтулуу; il s’élance vers la porte ал
эшикти көздөй умтулду; ils s’élancent à son secours
алар ага жардам берүүгө шашылып чуркашты.
ÉLARGIR I. vt 1. кеңейтүү; faire élargir une robe
көйнөктү кеңейтүү; 2. fig күчөтүү, көбөйтүү,
тереңдетүү; élargir ses connaissances билимин
тереңдетүү; II. s’élargir vpr кеңейүү, көбөйүү,
тереңдөө.
ÉLARGISSEMET nm кеңейтүү.
ÉLASTICITÉ nf 1. серпилмелүүлүк, чоюлчаактык;
2. ийкемдүүлүк.
ÉLASTIQUE
I. adj
1. серпилмелүү,
чоюлчаак;
2. ийкемдүү; II. nm резинка.
ÉLECTEUR, TRICE n шайлоочу; les voix des électeurs
шайлоочулардын добуштары.
ÉLECTORAL, ALE adj шайлоо; loi électorale шайлоо
мыйзамы; le droit électoral шайлоо укугу; la
circonscription électorale шайлоо округу; en période
électorale шайлоо мезгилинде.
ÉLECTORAT nm шайлоочулар.
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жогорулоо; l’élévation des bras au-dessus de la tête
колдорун өйдө көтөрүү; l’élévation du niveau des eaux
суунун деңгээлинин жогорулашы; l’élévation de la
température температуранын көтөрүлүшү; 2. тургузуу,
куруу, курулуш; l’élévation d’un barrage дамба куруу,
курулулушу; 3. fig көтөрүлүү; l’élévation du niveau des
prix баасы көтөрүлүү, кымбаттоо; 4. көтөрүү (үндү);
sans la moindre élévation de voix үндү көтөрбөй
сүйлөө; 5. дөңсөө, дөң; derrière la maison il y avait une
élévation de terrain үйдүн артында дөң бар болчу.
ÉLÈVE n окуучу; un élève officier курсант;
l’association des parents d’élèves ата-энелер комитети.
ÉLEVÉ, ÉE adj 1. бийик, узун; un lieu élevé бийик жер;
2. чоң; un grade élevé чоң атак; un prix élevé
көтөрүнкү, кымбат баа; 3. litt көтөрүнкү, чоң маанилүү;
des pensées élevées көтөрүнкү ойлор; 4. bien, mal élevé
тарбиялуу, тарбиясыз; un garçon bien élevé тарбиялуу
бала; il est mal élevé ал тарбиясыз.
ÉLEVER vt 1. көтөрүү; élever les bras колдорун
көтөрүү; 2. көтөрүү, куруу; élever une maison үй куруу;
3. көтөрүү; élever le niveau de vie жашоо деңгээлин
көтөрүү; 4. fig жакшыртуу; 5. тарбиялоо; élever la
jeunesse жаштарды тарбиялоо; 6. өстүрүү, багуу, багып
көбөйтүү; élever des moutons кой багып көбөйтүү;
II. s’élever vpr 1. көтөрүлүү; pendant la nuit l’eau s’est
élevée d’un mètre түндө суу бир метрге көтөрүлдү;
2. көтөрүлүү, башталуу; le vent s’élève шамал күчөөдө;
3. көтөрүлүп туруу; la ville s’élève au bord du fleuve
шаар дарыянын боюнда көтөрүлүп турат; 4. көтөрүлүү,
каршы
чыгуу;
s’élever
contre
l’injustice
адилетсиздикке каршы көтөрүлүү.
ÉLEVEUR, EUSE n малчы, мал багуучу; éleveur de
volaille канаттуу куш багуучу адам.
ÉLIDER vt үндүү тыбышты калтырып кетүү (угулбай
калышы).
ÉLIMIATIO nf чыгаруу, чыгарып таштоо; жоюу;
l’élimination des défauts кемчиликтерди жоюу.
ÉLIMIER vt чыгаруу, чыгарып таштоо; les équipes
éliminées de la coupe кубок оюндарынан чыгып кеткен
командалар.
ÉLIRE vt 1. шайлоо, добуш берүү; élire un député
депутатты шайлоо; il a été élu président à l’unanimité
ал бир добуштан президент болуп шайланды;
2. тандоо; loc élire domicile турак жайын тандоо; il a
élu domicile à Paris ал Парижде жашоону тандады.
ÉLISIO nf ling үндүү тыбыштын айтылбай кетиши.
ÉLITE nf элита (алдынкы, тандалган инсандар);
d’élite алдынкы, тандалган.
ELLE (pl elles) pron pers f ал; elle n’est pas à la maison
ал үйдө жок; je travaille avec elle мен аны менен бирге
иштейм.
ÉLOGE nm 1. мактоо; l’éloge funèbre сөөктү коюп
жаткандагы сөз; 2. мактоо; faire l’éloge de qqn бирөөнү
мактоо.
ÉLOGIEUX, EUSE adj мактаган, мактоолуу; parler de
qqn en termes élogieux бирөөнү мактап сүйлөө.
ÉLOIGÉ, ÉE adj 1. ыраак, алыс; sa maison n’est pas

très éloignée de la gare анын үйү бекеттен алыс эмес;
un parent éloigné кыйыр тууган; 2. байыркы, илгерки,
эзелки; en ces temps éloignés байыркы заманда; dans
un avenir éloigné алыскы келечекте; 3. fig алыс,
жакындабаган; ce récit est très éloigné de la vérité бул
аңгеме чындыкка жакындабайт.
ÉLOIGEMET
nm
1. алыстоо;
алыстатуу;
l’éloignement des usines du centre des villes заводдорду
шаарлардын ортосунан четке чыгаруу; 2. алыс; vivre
dans l’éloignement de tous адамдардан алыс жашоо.
ÉLOIGER I. vt 1. алыстатуу; жылдыруу; éloigner la
chaise de la fenêtre отургучту терезеден жылдыруу;
2. кечеңдетүү, жылдыруу; éloigner l’heure de la
rencontre жолугушууну жылдыруу; II. s’éloigner vpr
алыстоо; жөнөп кетүү; il s’éloigna rapidement ал
заматта көздөн кайым болду.
ÉLOQUECE nf чечендик.
ÉLOQUET, ETE adj чечен; un député éloquent сөзгө
чечен депутат.
ÉLU, UE I. adj шайланган; un président élu шайланган
президент; II. n шайланган адам, өкүл; les élus du
peuple эл өкүлдөрү.
ÉLUCIDER vt түшүндүрүү; élucider une question
маселени түшүндүрүп берүү.
ÉMAIL nm эмаль; émail dentaire тиштин эмалы.
ÉMAILLER vt эмалдоо, эмаль менен каптоо.
ÉMACIPATIO nf эмансипация, азаттык, кутулуу,
куткаруу; l’émancipation de la femme аялдардын азат
болушу.
ÉMACIPER I. vt азат кылуу, бошотуу; émanciper un
esclave кулду азат кылуу; II. s’émanciper vpr азат
болуу, эркиндик алуу, боштондук алуу.
ÉMAUX voir émail.
EMBALLAGE nm таңуу, ороо, буу, байлоо; emballage
de livres китептерди таңуу.
1
EMBALLER vt ороо, иреттеп салуу; emballer des
fruits жемиштерди жайлаштырып салуу.
2
EMBALLER I. vt techn emballer son moteur моторду
болгонунча катуу жүргүзүү; II. s’emballer vpr чабуу,
алып жөнөө (ат); son cheval s’emballa аты алып
жөнөдү.
EMBALLEUR, EUSE n ороочу, иреттеп салуучу.
EMBARCADÈRE nm пристань (кеме токтоочу жай).
EMBARCATIO nf кайык.
EMBARGO
nm эмбарго (товарларды, баалуу
нерселерди чет мамлекетке ташып чыгуу же чет
мамлекеттен ташып кирүүгө тыюу салуу).
EMBARQUEMET
nm
1. жүк
салуу,
жүктөө
(транспортко); 2. отургузуу, түшүрүү; le quai
d’embarquement пристань.
EMBARQUER I. vt адамдарды отургузуу, түшүрүү;
жүк салуу, жүктөө (транспортко); embarquer des
marchandises товарларды жүктөө; II. vi отуруу, түшүү;
s’embarquer кемеге түшүү; ils se sont embarqués hier
pour le Maroc алар кечээ кемеге түшүп, Мароккого
жөнөп кетишти.
EMBARRAS nm 1. жолду бөгөө; un embarras de
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voitures машиналардын шыкалып туруп калышы; 2. fig
тоскоол, жолтоо, кыйынчылык; il me donne beaucoup
d’embarras ал мага көп тоскоолдук кылып жатат; je
suis dans un grand embarras мен өтө кыйын
абалдамын; tirer d’embarras кыйын абалдан чыгаруу;
causer de l’embarras убара кылуу.
EMBARRASSAT, ATE adj 1. кыйын, оор; une
situation embarrassante кыйын абал; une question
embarrassante оор маселе; 2. оор, чоң; des bagages
embarrassants чоң жүк.
EMBARRASSÉ, ÉE adj 1. толгон; une pièce embarrassée
de meubles эмереги өтө көп бөлмө; 2. méd бузулган;
j’ai l’estomac embarrassé ашказаным бузулду; 3. fig
кыйналып турган; je suis très embarrassé pour vous
répondre сизге жооп берүүдөн кыйналып турам.
EMBARRASSER I. vt 1. кыйын абалга келтирүү; je suis
vraiment embarrassé мен кыйын абалда калдым;
2. тосуу; embarrasser la rue көчөнү тосуу;
II. s’embarrasser vpr жаңылышуу, адашуу; il
s’embarrassa dans ses explications ал сөздөрүнөн
адашып калды.
EMBAUCHAGE nm ou embauche nf жумушчу жалдоо.
EMBAUCHER nm жумушчу жалдоо, жумушка алуу.
EMBAUCHEUR nm жалдоочу, жумуш берүүчү киши.
EMBAUMER vt 1. бальзамдоо; мумиялоо; 2. vi аңкуу,
жыпар жыттануу; ces fleurs embaument бул гүлдөр
жыпар жыттанат.
EMBELLIE nf күндүн ачылышы.
EMBELLIR I. vt 1. кооздоо, жасалгалоо; 2. сулуу
кылуу, көркүн чыгаруу; cette robe l’embellit бул
көйнөк анын көркүн чыгарат; 3. fig бир аз апыртып
жиберүү, анча-мынча кошуу; II. vi сулуу болуу; cette
jeune fille embellit de jour en jour бул кыз күндөн
күнгө сулуу болуп бара жатат.
EMBELLISSEMET
nm
кооздоо,
кооздонуу;
l’embellissement d’un parc парктын кооздолушу.
EMBÊTAT, ATE adj жадатма, жадаткыч; эриктирме,
зериктирме; c’est un livre bien embêtant бул китеп
кызык эмес.
EMBÊTER I. vt 1. зериктирүү; ce livre m’embête бул
китеп мени зериктирип жиберди; 2. жадатуу, тажатуу;
il m’embête avec ses questions ал суроолору менен
мени тажатат; II. vpr зеригүү, зарыгуу; il ne s’embête
pas ал зерикпейт.
EMBLÉE (D’) loc adv бат эле, ошол замат, дароо; le
projet a été adopté d’emblée долбоор ошол замат кабыл
алынды.
EMBLÈME nm эмблема, белги (символдук сүрөт,
шарттуу белги); la colombe est l’emblème de la paix
көгүчкөн тынчтыктын символу.
1
EMBOUCHURE nf мундштук (үйлөмө музыкалык
аспаптын оозго салынуучу жери); мундштук (мүштөк,
тамеки салына турган түтүкчө).
2
EMBOUCHURE nf суунун деңизге же көлгө куйган
жери.
EMBOUTEILLAGE nm 1. жолдун бөгөлүшү; être pris
dans un embouteillage жолдо камалып калуу; 2. куюу,

куюштуруу (бөтөлкөлөргө).
EMBOUTEILLER vt куюу, куюштуруу; жолду тосуп
калуу; un gros camion embouteillait la rue чоң жүк
ташуучу машина жолду тосуп калды.
EMBRACHEMET nm 1. тармактоо, тармакталып
кетүү; 2. айкашкан жер, кайчылашкан жери; 3. тармак;
embranchement d’une voie ferrée темир жол тармагы.
EMBRASER I. vt 1. чагуу, жандыруу; 2. күйгүзүү,
ысытуу; 3. жарык кылуу, жарык тийүү; II. s’embraser
vpr 1. ысуу; le sable s’embrase au soir кечке жуук кум
ысып кетет; 2. кызаруу; le ciel s’embrase асман
кызарып кетти.
EMBRASSADE nm кучак, кучакташуу.
EMBRASSER I. vt 1. кучактоо; 2. өбүү; embrasser qqn
au front бирөөнү чекесинен өбүү; II. s’embrasser vpr
кучакташуу, өбүшүү.
EMBRASURE nf 1. тешик орун; l’embrasure d’une
fenêtre, d’une porte эшик же терезе коюлуучу орун;
2. mil амбразура.
EMBRIGADER vt
mil бригада түзүү, топтоо;
embrigader des partisans партизандарды топтоо.
EMBROUILLEMET nm чатыштыруу; embrouillement
des fils жиптердин чатышкандыгы.
EMBROUILLER I. vt 1. чатыштыруу; embrouiller du fil
жипти чатыштырып алуу; 2. fig чатыштыруу;
embrouiller une question маселени чатыштыруу;
II. s’embrouiller vpr чатышып калуу.
EMBROUSSAILLÉ, ÉE 1. adj бадал каптаган; 2. өсүп
кеткен (сакал, чач).
EMBRUMER
I. vt
туман
басуу,
тунартуу;
II. s’embrumer vpr тунарыктоо.
EMBRYO nm biol эмбрион (өсүмдүктөрдүн же
айбандардын түйүлдүгү).
EMBUSCADE nm буктурма; dresser une embuscade
буктурма коюу; tomber dans une embuscade букмага
түшүп калуу.
ÉMERAUDE I. nf зымырыт; un collier d’émeraude
зымырыт мончок; II. adj зымырыт түстөнгөн, ачык
жашыл түстө.
ÉMERGER vi 1. суунун үстүнө калкып чыгуу;
көрүнүү; 2. fig билинүү, ачылуу; la vérité finissait par
émerger чындык акыры билинди.
ÉMÉRITE adj эмгеги сиңген; атактуу; un artiste
émérite эмгеги сиңген артист.
ÉMERVEILLEMET nm суктаныч, кубаныч; faire
l’émerveillement de qqn бирөөнү суктандыруу; avec
émerveillement суктанып.
ÉMERVEILLER I. vt суктандыруу; être émerveillé
суктануу; II. s’émerveiller vpr суктануу, кубануу.
ÉMETTRE vt 1. таратуу, нур таратуу; 2. айтуу; émettre
une opinion оюн айтуу; émettre un souhait
тилектештигин айтуу; 3. радио аркылуу айтуу.
ÉMEUTE nf козголоң.
ÉMEUTIER, IÈRE n козголоңго катышуучу.
ÉMIETTEMET nm 1. майдалоо, майдалануу; 2. fig
бытыроо, бытыратуу; чачынды болуу, чачылуу.
ÉMIETTER I. vt 1. майдалоо; émietter du pain нан
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үбөлөө, күкүмдөө; 2. fig бытыратуу, чачылтуу;
II. s’émietter vpr 1. үбөлөнүү; le pain s’émiette нан
үбөлөндөт; 2. fig бытыроо, чачылып кетүү.
ÉMIGRAT, ATE I. adj башка өлкөгө көчүп баруучу;
II. n эмигрант, башка өлкөгө көчүп баруучу киши.
ÉMIGRATIO nf эмиграция (чет мамлекетке көчүп
кетүү).
ÉMIGRÉ, ÉE n эмигрант; un émigré politique саясий
качкын.
ÉMIGRER vi эмиграциялоо, башка өлкөгө көчүп
кетүү.
ÉMIECE nf дөң, дөбө; observatoire établi sur une
éminence дөңдүн үстүндө курулган обсерватория.
ÉMIET, ETE adj көрүнүктүү, атактуу; un savant
éminent атактуу илимпоз.
1
ÉMISSAIRE
nm эмиссар (бир саясий же бир
мамлекеттик уюм тарабынан жашыруун тапшырма
менен жиберилген адам).
2
ÉMISSAIRE adj bouc émissaire fam жок жерден садага
боло берүүчү (бирөөлөрдүн кылмышы, күнөөсү дайыма
мойнуна жүктөлө турган киши).
ÉMISSIO nf 1. phys шоола таратуу; émission de
radiations радиациянын таралышы; 2. physiol чыгаруу,
денеден чыккан нерсе; 3. écon эмиссия (акчаны, баалуу
кагаздарды чыгаруу); 4. радио, телевидение аркылуу
берүү; une émission de télévision телекөрсөтүү.
EMMAGASIAGE nm дүкөнгө, складга жыйноо.
EMMAGASIER vt дүкөнгө, складга жыйноо.
EMMÉAGEMET nm жаңы үйгө көчүп кирүү,
жайлашуу.
EMMÉAGER (S’) vi жаңы үйгө көчүп кирүү,
жайлашуу.
EMMEER vt алып кетүү, алып баруу; j’emmène mon
chien итимди алып кетем; il faut l’emmener chez le
médecin аны догдурга алып барыш керек
EMMERDAT, ATE adj vulg жадатма, жадаткыч;
зериктирме; un livre emmerdant зериктирме китеп.
EMMERDEMET nm vulg чатак иш, кырсыктуу иш,
жаман окуя.
EMMERDER I. vt vulg жадатуу, көкөйгө тийүү;
II. s’emmerder vpr vulg зеригүү, эригүү, зарыгуу,
жадап кетүү.
ÉMOI nm толкундоо, толкундануу; тынчсыздануу;
mettre en émoi толкундатуу; dans son émoi il a oublié
l’essentiel толкунданып ал негизги нерсени унутту.
ÉMODAGE nm бутоо, кыйып тазалоо.
ÉMODER vt бутоо, кыйып тазалоо.
ÉMOTIO nf толкундоо, толкундануу; эмоция (чын
көңүлдөн кайгыруу, кубануу, күчтүү сезим); causer une
grande émotion абдан толкундатуу.
ÉMOTIOEL, ELLE adj эмоционалдуу, сезимге
берилүүчү.
ÉMOTIOER I. vt толкундатуу; II. s’émotionner vpr
толкундануу.
ÉMOUVAT,
ATE
adj
1. толкутуучу,
толкундандыруучу; 2. жүрөктү элжиреткен, козгоочу.
ÉMOUVOIR I. vt 1. толкундатуу; cette lettre, cette

nouvelle m’a beaucoup ému бул кат, бул кабар мени
абдан толкундатты; 2. козгоо; émouvoir le cœur de qqn
бирөөнүн жүрөгүн элжиретүү; II. s’émouvoir vpr
толкундоо, толкундануу.
EMPAQUETAGE nm жайлаштырып салуу, ороо.
EMPAQUETER vt жайлаштырып салуу, ороо.
EMPARER (S’) vpr 1. ээлеп алуу, басып алуу;
s’emparer d’une ville шаарды ээлеп алуу; s’emparer du
pouvoir бийликти тартып алуу; 2. ээ болуу, алуу; il
s’empara d’un bâton pour se défendre коргонуш үчүн
ал таяк алып алды; 3. fig ээ болуу, колго алуу; le
sommeil s’empara de lui ал уктап калды.
EMPÊCHEMET nm тоскоол, кедерги, жолтоо.
EMPÊCHER I. vt 1. жолтоо кылуу, тоскоол кылуу,
кедерги болуу; (il) n’empêche que ошого карабастан,
ага да болбостон; ошондой болсо да; 2. empêcher qqn
de faire qqch бирөөгө бир нерсе кылууга кедерги
болуу; II. s’empêcher vpr өзүн өзү тыюу, өзүн өзү
токтотуу; je n’ai pas pu m’empêcher de rire мен
күлкүмдү тыя алган жокмун.
EMPEREUR nm император; le palais de l’empereur
император сарайы.
EMPERLER vt бермет менен жыш бастыруу.
EMPESER vt баттоо, крахмалдоо.
EMPHASE nf пафос (көңүл эргүү, жандануу); parler
avec emphase пафос менен сүйлөө.
EMPHATIQUE adj пафос менен айтылган.
EMPIÈCEMET nm кокетка (аялдын көйнөгүндө
бүрмөнүн же бүгүштүн үстүндөгү бастырыгы).
EMPIERREMET nm төшөө (көчөгө, жолго таш же
башка нерсе төшөө).
EMPIERRER vt төшөө; empierrer une route жолго таш
төшөө.
EMPIÉTER vi ээлеп алуу, басып алуу, кошуп алуу;
empiéter sur le terrain de qqn бирөөнүн жерин четинен
ээлеп алуу.
EMPILER I. vt иреттеп жыюу, салуу (китептерди,
отунду); II. s’empiler vpr жыйылуу, үймөлөктөшүү,
жык толуу; des livres s’empilent sur la table китептер
үстөлдүн үстүндө үйүлүп жатат.
EMPIRE nm
империя; l’empire romain рим
империясы.
EMPIRER vi 1. күчөө; le mal empire оору күчөп бара
жатат; 2. начарлоо; l’état du malade a empiré
оорулуунун абалы начарлады.
EMPIRIQUE adj
тажрыйбага негизделген; une
connaissance empirique тажрыйбага негизделген
билим.
EMPIRIQUEMET
adv тажрыйба жолу менен,
тажрыйбага негизделип.
EMPLACEMET nm турган жери, орду; choisir
l’emplacement d’une maison үй куруш үчүн жер
тандоо; c’était ici l’emplacement de la Bastille бул
Бастилия турган жер; emplacement à vendre сатыла
турган жер.
EMPLÂTRE nm 1. пластырь; 2. жамак, жамаачы
(машинанын дөңгөлөгүнө).
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EMPLETTE nf сатып алынган буюм; faire des
emplettes сатып алуу.
EMPLIR vt 1. толтуруу; 2. толуу; la foule emplit les
rues көчөлөр элге толууда; 3. fig (коюнга) батпоо;
emplir de joie абдан сүйүнтүү, кубанычка бөлөө.
EMPLOI nm 1. колдонуу, колдонулуу; l’emploi de ce
verbe est très limité бул этиш көп колдонулбайт;
2. l’emploi du temps күн тартиби; 3. жумуш, иш;
chercher un emploi жумуш издөө; être sans emploi
ишсиз калуу; agence pour l’emploi ишке орноштуруу
агенттиги.
EMPLOYÉ, ÉE n кызматкер; un employé de banque
банк кызматкери.
EMPLOYER I. vt 1. колдонуу, пайдалануу; employer
un remède дары ичүү; employer la force күчтү
пайдалануу; 2. жалдоо, иштетүү; cette usine emploie
mille ouvriers бул заводдо миң жумушчу иштейт;
II. s’employer
vpr
колдонулуу,
пайдаланылуу,
жумшалуу; ce mot s’emploie rarement au pluriel бул
сөз көптүк түрүндө аз колдонулат.
EMPLOYEUR, EUSE n жалдоочу, иш берүүчү.
EMPOCHER vt 1. чөнтөккө салуу; 2. алуу; empocher
de l’argent акча алуу.
EMPOISOAT, ATE adj уулантуучу.
EMPOISOEMET nm уулануу, уулантуу, уугуу,
ууктуруу; empoisonnement du sang кандын бузулушу
(канга жаман нерсенин кирип бүтүн денеге
таралышы).
EMPOISOER I. vt 1. уулантуу,
ууктуруу; les
champignons ont empoisonné toute la famille бүт үйбүлө козу-карындан ууланды; 2. бузуу, шалтактоо; les
fumées d’usine empoisonnent l’atmosphère заводдон
чыккан түтүн абаны бузуп жатат; 3. fig бузуу;
empoisonner la fête майрамды (бир нерсе менен) бузуу;
II. s’empoisonner vpr уулануу.
EMPORTÉ, ÉE adj ачуусу чукул, ачуулуу.
EMPORTEMET
nm
каны
кызуулук,
бат
ачуулануучулук; dans l’emportement de la colère ачуу
келип турганда; avec emportement ачууланып.
EMPORTER I. vt 1. алып кетүү; le courant a emporté la
barque суу кайыкты агызып кетти; le vent emporte les
feuilles шамал жалбырактарды учуруп жатат; 2. fig
алып кетүү, өлүү; la fièvre l’emporta ал безгектен каза
тапты; 3. алып кетүү, эске салуу; son rêve l’emporte
dans son pays natal кыялында ал туулган жерин
элестетип жатты; 4. жетүү, ээ болуу; il a emporté tous
les premiers prix ал биринчи сыйлыктардын баарына ээ
болду; II. s’emporter vpr 1. кызаңдап кетүү, кыжыры
кайноо; s’emporter pour rien болор-болбос нерсеге
кызаңдап кетүү; 2. ээ бербей кетүү, өзүн өзү токтото
албай калуу.
EMPOURPRER I. vt кызартуу, жошолонтуу, кыпкызыл
кылуу; la colère empourpra son visage ачуулангандан
ал кызарып кетти; II. s’empourprer vpr кызаруу;
s’empourprer de honte уятынан кызарып кетүү.
EMPRESSÉ, ÉE adj элпек, кызмат көрсөткүч.
EMPRESSEMET
nm
1. элпектик,
кызмат

көрсөткүчтүк; даяр болгондук, дилгирлик; avec
empressement дилгирлик менен; répondre avec
empressement шашылып жооп берүү; 2. шашуу,
шашылуу, шашылыштык.
EMPRESSER (S’) vpr 1. шашуу, ашыгуу; je m’empresse
de répondre à votre lettre сиздин катыңызга жооп
жазууга ашыгып жатам; 2. даяр болуу; il s’empresse
toujours à rendre service ал кызмат көрсөткөнгө
дайыма даяр.
EMPRISOEMET nm камоо; камалуу; камак;
condamner à l’emprisonnement түрмөгө камоого өкүм
кылуу.
EMPRISOER vt камоо; emprisonner un malfaiteur
кылмышкерди камап коюу.
EMPRUT nm карыз; faire un emprunt карызга акча
алуу; 2. ling башка тилден келген сөз; des emprunts au
latin латын тилинен келген сөздөр; d’emprunt келген,
алынган; un nom d’emprunt псевдоним (жашыруун
ат).
EMPRUTER vt 1. карыз алуу; emprunter de l’argent à
qqn бирөөдөн карызга акча алуу; emprunter un livre
pour une heure китепти бир саатка алып туруу;
2. өздөштүрүү, алуу; le russe a emprunté de nombreux
mots au français орус тилине көп сөздөр француз
тилинен келген.
ÉMU, UE adj толкунданган, толкундандырган; une
voix émue толкундандырган үн.
ÉMULATIO nf теңдешүүчүлүк.
1
E prép 1. en ville шаарда; vivre en France
Францияда жашоо; de maison en maison үйдөн үйгө; de
main en main колдон колго; 2. en hiver, en automne, en
été кышында, күзүндө, жайында; en 1997 1997-жылы;
3. en trois heures үч сааттын ичинде; de temps en
temps кез-кезде; 4. une chaise en bois жыгачтан
жасалган отургуч; 5. une loi en vigueur күчүндөгү,
күчүн жогото элек мыйзам; entrer en vigueur күчүнө
кирүү; un canal en construction курулуп жаткан канал;
un pommier en fleur гүлдөп турган алма; 6. compter,
chanter en français француз тилинде саноо, французча
ырдоо; écrire en quelques mots бир нече сөз менен
жазуу; en frère тууганча; 7. en vain бекерге, курулай;
en commun биригип, биргелешип; 8. en vue de
натыйжасында, себептүү; en raison de себептен; 9. loc
adv en tout бардыгы, кошкондо; cela fait en tout dix
mille euros бардыгын кошкондо он миң евро болот; en
gros жалпы жонунан айтканда; en vain бекерге,
курулай; de bas en haut төмөнтөн жогоруга чейин; 10.
gérondif en parlant сүйлөп; en souriant күлүп.
2
E adv ал жерден; il en sort ал ошол жерден чыгып
бара жатат; j’en viens мен ал жерден келе жатам.
3
E pron 1. ал жактан; il se rend à Paris, moi, j’en
viens ал Парижге жөнөп жатат, мен ал жерден келе
жатам; 2. бир нерсе менен; il avait une règle, il en
frappait la table колунда сызгыч бар болчу, аны менен
үстөлдү урду; 3. анын; je connais Paris, j’en admire les
musées мен Парижди билем, анын музейлерине
суктанам; ce roman m’a beaucoup plu, j’en ai relu
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plusieurs passages бул роман мага абдан жакты, анын
көп үзүндүлөрүн кайрадан окуп чыктым; 4. voulez-vous
du thé? – non, merci, j’en ai encore чай ичесизби? –
жок, рахмат, чайым бар; 5. s’en aller кетүү; 6. en
vouloir à qqn бирөөгө ачуулануу.
ECADREMET nm 1. рамка (сүрөттүн айланасына
жасалган жээк); encadrement d’un tableau сүрөттүн
рамкасы; 2. рама (эшик же терезе коюлуучу орун).
ECADRER vt рамкалоо, рамкага салуу; encadrer une
photographie сүрөттү рамкага салуу.
ECAISSEMET nm fin инкассация.
ECAISSER vt 1. ящикке иреттеп салуу; 2. кассадан
акча алуу; encaisser une grosse somme кассадан чоң
сумманы алуу.
ECAISSEUR nm инкассатор.
ECA (À L’) loc adv аукцион; vendre à l’encan “ким
ашты” кылып сатуу.
ECAPUCHOER
I. vt
капюшон
кийгизүү;
II. s’encapuchonner vpr капюшон кийүү.
ECAUSTIQUE nf мастика (пол сүрүү үчүн); passer un
parquet à l’encaustique паркетке мастика сүрүү.
ECAUSTIQUER vt мастика сүрүү.
1
ECEITE nf 1. тосмо; 2. тегерете тосулган жер;
pénétrer dans l’enceinte de la ville шаардын ичине
кирүү; l’enceinte du parc парктын территориясы; dans
l’enceinte de l’église чиркөөнүн ичинде.
2
ECEITE adj femme enceinte боюнда бар аял.
ECÉPHALITE nf энцефалит (мээнин сезгениши).
ECERCLEMET nm курчоо; курчалуу.
ECERCLER vt 1. тегеректеп чийүү; il encercla au
crayon rouge deux noms sur la carte ал картадан эки
жерди кызыл менен тегеректеп чийди; 2. курчоо,
камалоо; l’ennemi était encerclé душман курчалып
алынган.
ECHAÎEMET nm 1. байлоо, байлануу, улоо,
улануу; 2. кишен салуу.
ECHAÎER I. vt 1. байлоо, байлануу, улоо, улануу;
2. кишен салуу; enchaîner un chien méchant кабанак
итти чынжыр менен байлоо; 3. баштоо; enchaîner la
conversation кеп баштоо; II. s’enchaîner vpr байлануу;
уланып кетүү; les événements s’enchaînent les uns aux
autres окуялар биринин артынан бири болуп жатат.
ECHATÉ, ÉE adj кубанган; enchanté de faire votre
connaissance сиз менен таанышканыма кубанычтамын.
ECHATEMET nm 1. сыйкыр, сыйкырдуу күч; la
douleur a disparu comme par enchantement оору
сыйкырлангандай токтоп калды; 2. сыйкырдын
таасири; être dans l’enchantement сыйкырдын
таасиринде болуу.
ECHATER vt 1. өзүнө тартуу, сыйкырлоо; 2. аябай
кызыктыруу, аябай кубандыруу; cette histoire
m’enchante бул окуя мени аябай кызыктырды.
ECHÈRE nf 1. үстөк, кошумча (акча); sur une
nouvelle enchère de 1000 francs la maison fut adjugée
дагы миң франк кошулгандан кийин үй сатылды; faire
monter les enchères баасын көтөртүү; 2. pl vente aux
enchères аукцион аркылуу сатуу.

ECHÉRIR vi fam баасын көтөртүү.
ECLAVE nf анклав (бир өлкөнүн

аймагында
жайгашып, экинчи бир өлкөгө тиешелүү жер).
ECLI, IE adj жакын болуу; être enclin à la paresse
жалкоолукка жакын болуу.
ECLORE vt курчоо.
ECLOS nm 1. курчалган жер; кашаа (мал үчүн);
2. тосмо, дубал.
ECLUME nf дөшү; forger le fer sur l’enclume
темирди дөшүнүн үстүндө согуу; être entre l’enclume
et le marteau дөшү менен балканын ортосунда болуу.
ECOIGURE nf 1. бөлмөнүн бурчу; 2. бурчта туруучу
эмерек (шкафтар, дивандар).
ECOLURE nf 1. моюн (аттын); 2. жаканын өлчөмү
(көйнөктүн).
ECOMBRAT, ATE adj эпсиз, далдайган, өтө чоң,
көп орун алган.
ECOMBRE (SAS) loc adv тоскоол (суз); nous sommes
arrivés sans encombre биз кыйналбай жеттик.
ECOMBREMET
nm
үстү-үстүнө
үйүлгөн,
үймөктөлүп толгон (эмерек, китептер).
ECOMBRER vt 1. үймөктөп толтуруу, үстү-үстүнө
үйүү; des meubles encombrent la maison үйгө эмерек
толуп кетти; encombrer la rue көчөнү тосуп калуу;
2. fig үйүп салуу; encombrer le marché товарларды
базарга үйүп салуу.
ECOTRE DE (À L’) loc prép каршы, карабастан,
тескерисинче; à l’encontre de votre opinion сиздин
пикириңизге каршы.
ECORE adv 1. али, элек; personne ne l’a encore
rencontré ага али эч ким жолуга элек; 2. дагы; donnezmoi encore un morceau de sucre мага дагы бир чагым
кант бериңиз; 3. андан бетер; cela aggrave encore la
situation абалды бул андан бетер кыйындатат; 4. loc
conj encore que карабастан; encore qu’il soit jeune жаш
болгонуна карабастан.
ECOURAGEAT, ATE adj үмүттөндүрүүчү, демилге
туудуруучу; les premiers résultats sont encourageants
биринчи жыйынтыктар үмүттөндүрүшөт.
ECOURAGEMET nm шыктандыруу, колдоо; il a
besoin d’encouragements ага колдоо керек болуп
жатат.
ECOURAGER vt колдоо, шыктандыруу; il faut
encourager les élèves окуучуларды шыктандырыш
керек.
ECRASSEMET nm булгоо, булгануу; бүтөп салуу,
бүтөлүп калуу.
ECRASSER vt булгоо, булгануу; бүтөп салуу; ce
charbon encrasse les tuyaux du poêle бул көмүрдөн
мештин мору бүтөлүп калды.
ECRE nf сыя; écrire à l’encre bleue көк сыя менен
жазуу; la nuit d’encre караңгы түн.
ECRIER nm сыя челек.
ECROÛTER vt шыбоо; агартып сырдоо, актоо.
ECYCLOPÉDIE nf энциклопедия.
ECYCLOPÉDIQUE
adj
энциклопедиялык;
un
dictionnaire encyclopédique энциклопедиялык сөздүк.
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EDETTEMET
EDETTEMET nm карыз, насыя.
EDETTER I. vt карыздар кылуу;

EFREIDRE

кыжырданткан.
ÉERVÉ, ÉE adj ачууланган, ачуусу келген.
ÉERVEMET nm нервоздук (өтө каны кызыгандык,
күйпөлөктөө).
ÉERVER I. vt ачуусун келтирүү, кыжыр кайнатуу;
II. s’énerver vpr кан кызуу, кыжыры кайноо; il ne faut
pas s’énerver pour si peu болбогон нерсеге
ачууланыштын кереги жок.
EFACE nf балалык; il avait eu une enfance
malheureuse анын балалыгы кыйынчылыкта өткөн; un
ami d’enfance бала кездеги дос; dès l’enfance бала
чагынан бери.
EFAT nm бала; un enfant naturel никесиз төрөлгөн
бала; un enfant adoptif бакма бала, асыранды бала.
EFATER vt vx төрөө, тууш.
EFATILLAGE nm балалык, жеңил мүнөздүүлүк.
EFATI, IE adj 1. балалык, баладай; 2. балалык,
балдар; chanson enfantine балдар ыры.
EFARIER vt ун себүү.
EFER nm тозок; les tourments de l’enfer тозоктун
азабы.
EFERMER I. vt 1. бекитүү; enfermer qqn dans sa
chambre бирөөнү бөлмөсүнө бекитип коюу; enfermer
ses livres dans une armoire китептерин шкафка
бекитүү; enfermer un oiseau dans une cage кушту
капаска салуу; 2. камоо; faire enfermer un voleur
ууруну камап коюу; II. s’enfermer vpr бекинип алуу.
EFI adv акыры, аягында; je vous ai enfin retrouvé
сизди акыры таптым.
EFLAMMER I. vt 1. жалындатуу, от алдыруу,
күйгүзүү; enflammer une allumette ширеңке чагуу;
2. жарык кылуу; un éclair enflamma le ciel чагылгандан
асман жарк дей түштү; II. s’enflammer vpr 1. күйө
баштоо, от алуу; le papier s’enflamme кагаз өрттөнө
баштады; 2. кызарып кетүү; son visage s’enflamma
бети кызарып кетти.
EFLÉ, ÉE adj шишиген; une main enflée шишип
кеткен кол.
EFLER I. vt үйлөп көптүрүү, жел толтуруу, керүү; le
vent enflait les voiles d’un navire шамалдан кеменин
парустары керилди; II. vi шишүү, шишип кетүү.
EFLURE nf шишик.
EFOCEMET
nm 1. кагуу, кагып киргизүү;
l’enfoncement d’un clou dans le mur дубалга мык
кагуу; 2. чуңкур.
EFOCER I. vt 1. кагуу, кагып киргизүү; enfoncer un
clou dans une planche тактайга мык кагуу; 2. салуу;
enfoncer la main dans l’eau колду сууга салуу; 3. кагып
чыгаруу; enfoncer la porte d’un coup d’épaule ийини
менен түртүп эшикти кагып чыгаруу; II. vi чөгүү
(кеме); III. s’enfoncer vpr 1. чөгүү; le navire s’enfonçait
lentement кеме акырындык менен чөгүп бара жатты;
2. ичине кирип кетүү; s’enfoncer dans la forêt токойдун
ичине кирип кетүү.
EFOURCHER vt минүү; enfourcher la bicyclette
велосипедге минүү; enfourcher un cheval атка минүү.
EFREIDRE vt бузуу; enfreindre la loi мыйзамды

II. s’endetter vpr

карыздар болуу, карызга батуу.
EDEUILLER vt кайгыга салуу, кайгыртуу; cette mort
m’a endeuillé бул өлүм мени кайгыга батырды.
EDIGUER vt 1. дамба куруу, тосуу; 2. тоскоол кылуу;
токтотуу; endiguer le flot des manifestants
манифестанттардын жолун тосуу.
EDIMACHER I. vt жасантып кийинтүү; II. vpr
жасануу, кооз кийинүү.
EDOMMAGER vt бузуу, зыян келтирүү; la grêle a
endommagé les récoltes мөндүр түшүмдү талкалап
кетти.
EDORMAT, ATE adj уктата турган.
EDORMI, IE I. adj 1. уктаган; 2. уйкулуу; un regard
endormi уйкусураган жүз; II. n уйкучу; quel endormi!
кандай уйкучу!
EDORMIR I. vt 1. уктатуу; endormir un enfant
баланы уктатуу; faire une piqûre à un malade pour
l’endormir уктатыш үчүн оорулууга ийне саюу; 2. fig
зериктирүү, уйкусун келтирүү; il endort son auditoire
ал угуучуларынын уйкусун келтирет; II. s’endormir
vpr уктап калуу; la ville s’endort шаар уйкуга чөмүлүп
бара жатат.
EDROIT nm жер; il ne voit rien de cet endroit бул
жерден ал эч нерсе көрбөйт.
EDURAT, ATE adj чыдамдуу, чыдамкай; il est très
endurant ал аябай чыдамдуу.
EDURACE
nf
чыдамкайлык,
чыдамдуулук;
l’endurance physique чыдамкайлык; l’endurance
morale туруктуулук.
EDURCI, IE adj 1. катып калган, чорго айланган;
2. сезимин жоготкон, таш боор болуп калган; un cœur
endurci таш боор киши.
EDURCIR I. vt 1 чыңоо; un soldat que les compagnes
ont endurci согушта кайраттанган аскер; 2. катуу
кылуу; таш боор кылуу; II. s’endurcir vpr 1. чыңалуу,
бышыгуу, бышуу; 2. таш боор болуп калуу, сезимин
жоготуу.
EDURER vt чыдоо; endurer des souffrances азапка
чыдоо.
ÉERGÉTIQUE I. adj энергетикалык; II. nf phys
энергетика.
ÉERGIE nf 1. энергия, кубат, күч; l’énergie électrique
электр энергиясы; 2. fig жигердүүлүк, кайрат,
чечкиндүүлүк; mettre toute son énergie à болгон күчүн
жумшоо; avec énergie активдүү, кайраттуу.
ÉERGIQUE adj 1. кайраттуу, активдүү; un homme
énergique кайраттуу, чечкиндүү киши; 2. чечкиндүү;
une protestation énergique чечкиндүү түрдө
нааразылык билдирүү.
ÉERGIQUEMET
adv
1. чечкиндүү
түрдө;
чечкиндүүлүк
менен;
lutter
énergiquement
чечкиндүүлүк менен күрөшүү; 2. чечкиндүү түрдө;
protester énergiquement чечкиндүү түрдө нааразылык
билдирүү.
ÉERVAT,
ATE
adj
ачуусун
келтирүүчү,
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EGUEULER 1. vt тилдөө, сөгүү; 2. s’engueuler
тилдешүү, айтышуу.
EHARDIR I. vt кайрат берүү; II. vpr s’enhardir
кайраттануу, кайратына келүү.
ÉIGMATIQUE adj сырдуу, табышмактуу.
ÉIGME nf табышмак; le mot de l’énigme жандырмак.
EIVRAT, ATE adj мас кылуучу.
EIVREMET nm мастык, мас болуу.
EIVRER I. vt мас кылуу; II. s’enivrer vpr мас болуу.
EJAMBÉE nf чоң кадам, аттоо; d’une enjambée il
franchit le fossé аңдан ал бир аттап өттү.
EJAMBER vt аттап өтүү; enjamber le ruisseau
арыктан аттап өтүү.
EJOIDRE vt буйрук берүү, буюруу.
EJÔLER
vt
азгыруу,
кызыктырып
тартуу;
ээликтирүү, башын айландыруу.
EJÔLEUR, EUSE adj кызыктыруучу, ээликтирүүчү,
суктандыруучу.
EJOLIVEMET nm боёмолоо, кошуу (бир нерсени
айтканда).
EJOLIVER vt боёмолоо, кошуу; кооздоо, көркөмдөө;
elle a enjolivé son chapeau de fleurs ал шляпасын гүл
менен кооздоду.
EJOUÉ, ÉE adj ойнок, шайкелең, шайыр, көңүлү шат.
EJOUEMET
nm
шайырдык,
шаттуулук,
көңүлдүүлүк.
ELAIDIR I. vt көркүн кетирүү, түрүн бузуу; II. vi
көркү кетүү, кебетеси бузулуу.
ELAIDISSEMET nm көркү кетүү, кебетеси бузулуу,
түрү бузулуу.
ELÈVEMET nm 1. алып чыгаруу, алып коюу;
l’enlèvement des bagages жүктөрдү алып чыгуу;
l’enlèvement des ordures таштандыларды ташып
чыгаруу; 2. алуу, чабуул коюп алуу; l’enlèvement d’une
place forte шаарды чабуул коюп алуу; 3. уурдап качуу,
алып качуу; 4. тазалоо.
ELEVER vt 1. алып коюу, алып кетүү; enlever des
meubles эмеректерди алып коюу; 2. тазалоо; enlever
une tache такты кетирүү; 3. алып кетүү, алып качуу,
уурдап качуу; enlever un enfant баланы уурдап кетүү.
ELUMIER vt 1. түрдүү түскө боёо; 2. иллюминация
кылуу; 3. кызартуу.
EEIGÉ, ÉE adj кар басып калган, кар баскан.
EEIGEMET nm кардын күрткүсү.
EEMI, IE I. adj душмандын, душмандык; l’armée
ennemie душмандын армиясы; II. n 1. душман, жоо;
combattre les ennemis душманга каршы күрөшүү;
tomber entre les mains de l’ennemi душмандын колуна
түшүү; passer à l’ennemi душман жакка өтүп кетүү;
2. душман; avoir des ennemis душмандары бар болуу.
EOBLIR vt көтөрүү, ардактоо.
EUI nm 1. зеригүү, эригүү; 2. pl капа; causer des
ennuis капа кылуу.
EUYER I. vt 1. зериктирүү, эриктирүү; жадатуу; tu
nous ennuies avec tes questions сенин суроолоруң
бизди жадатып жиберди; 2. капа кылуу; II. s’ennuyer
vpr зеригүү, эригүү; сагынуу; au bout de deux jours à la

vpr 1. качуу, качып кетүү; 2. тез өтүү; le
temps s’enfuit убакыт тез өтүп жатат.
EFUMER vt 1. ыштоо; le poêle enfume la pièce меш
бөлмөнү ыштап жиберди; 2. ыштап чыгаруу; enfumer
un renard түлкүнү ийинден ыштап чыгаруу.
EGAGEMET
nm
1. залог
(күрөө,
салым);
2. милдеттенме, шартнаама; signer un engagement
шартнаамага кол коюу; 3. кызматка алуу.
EGAGER vt 1. берүү, алуу; engager sa parole убада
берүү; engager sa responsabilité жоопкерчиликти өзүнө
алуу; 2. ишке алуу, жалдоо; 3. écon салуу, жумшоо;
engager ses capitaux dans une affaire капиталдарын
бир нерсеге жумшоо; 4. баштоо, киришүү; engager le
combat уруш чыгаруу; engager des négociations
сүйлөшүүлөрдү
баштоо;
II. s’engager
vpr
1. милдеттенүү; убада берүү, сөз берүү; 2. ишке кирүү,
жалдануу; 3. башталуу; le combat s’engage уруш
башталды.
EGEDRER vt 1. көбөйтүү, тууш, төрөө; il a
engendré un fils ал эркек балалуу болду; 2. алып келүү;
le mal engendre le mal жамандыктын арты жамандык.
EGI nm 1. механизм, курал, аспап; машина; des
engins de guerre согуш куралдары; 2. ракета,
реактивдүү снаряд.
EGLOBER vt бир нече бөлөк нерселерди бириктирүү;
кошуп алуу.
EGLOUTIR vt 1. жутуу, жутуп жиберүү; il a englouti
son dîner ал тамагын апылдатып жеп жиберди;
2. чөгөрүү; la tempête a englouti le navire бороон
кемени сууга чөгөрүп жиберди; 3. сарп кылуу, чачып
түгөтүү; il a englouti toute sa fortune dans cette affaire
бул ишке ал өзүнүн бүт байлыгын сарп кылды.
EGOUFFRER I. vt 1. жогорудан төмөн ыргытып
түшүрүү; 2. fig жок кылуу, чачып түгөтүү; il a
engouffré une fortune ал болгон байлыгын чачып жок
кылды; II. s’engouffrer vpr 1. төмөн ыргып түшүү (суу);
2. чачылуу, жок болуп кетүү; s’engouffrer dans le
métro метрого түшүү.
EGOURDI, IE adj уктап калган, сезбей калган;
кысылган, эркин эмес; avoir les doigts engourdis
бармактары сезбей калуу.
EGOURDIR I. vt 1. үшүтүү; le froid engourdit ses
mains сууктан колдору кыймылдабай калды; 2. fig
алсыратуу; la paresse engourdit l’esprit жалкоолук
акыл-эсти алсыздандырат; II. s’engourdir vpr үшүү,
уктап калуу; ma jambe commence à s’engourdir бутум
үшүй баштады.
EGOURDISSEMET nm үшүү, үшүтүү; уктап калуу;
l’engourdissement du pied буттун уктап калышы,
үшүшү.
EGRAIS nm 1. байлап семиртүү; 2. жер семирткич;
les engrais chimiques химиялык жер семирткичтер.
EGRAISSER I. vt 1. багып семиртүү; engraisser des
poulets тоокторду семиртүү; 2. жерди семиртүү;
II. s’engraisser vpr семирүү.
EGUELADE nf fam тилдөө, тилдешүү.
EFUIRE (S’)
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campagne il s’ennuie айылда эки күн жүрүп, зеригип
кетти; il s’ennuie de ses parents ал ата-энесин сагынды.
EUYEUX, EUSE adj
эриктирме, зериктирме,
жадатма; капа кылуучу.
ÉOCÉ nm айтып берүү, түшүндүрүү; l’énoncé d’un
problème маселенин түшүндүрмөсү.
ÉOCER I. vt айтуу, айтып берүү; énoncer son avis
өз пикирин айтуу; II. s’énoncer vpr айтуу, билдирүү,
көрсөтүү; ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement
жакшы түшүнгөн нерсени тактап айтса болот.
ÉOCIATIO nf айтуу, айтып берүү.
ÉORME adj абдан чоң, аябай чоң, ири.
ÉORMÉMET adv эң эле, абдан көп, il me faut
énormément d’argent мага аябай көп акча керек.
ÉORMITÉ nf чоңдук; чексиздик; көптүк.
EQUÉRIR (S’) vpr кабар алуу, билүү; сурап билүү.
EQUÊTE nf 1. текшерүү, жүргүзүү; faire une enquête
тергөө жүргүзүү; 2. суроо, анкета.
EQUÊTER vi 1. тергөө жүргүзүү, текшерүү; 2. суроо.
EQUÊTEUR, EUSE n 1. текшерүүчү, тергөөчү;
2. анкета жүргүзүүчү адам.
ERACIEMET nm тамырлоо, тамырлануу, тамыр
жаюу.
ERACIER I. vt 1. тамырлоо, жайылтуу; 2. fig өнөкөт
кылуу; сиңдирүү; жайылтуу; il faut enraciner de bons
principes жакшы принциптерди сиңдирүү керек;
II. s’enraciner vpr 1. тамыр жаюу; le pin s’est enraciné
dans le rocher карагай аскага тамырын жайды; 2. fig
сиңүү, тарап кетүү; 3. бекем орношуу; je n’ai pas
l’intention de m’enraciner ici мен бул жерде калам
деген оюм жок.
ERAGÉ, ÉE I. adj 1. кутурган (ит); 2. fig жаалданган,
каарданган, ачууланган; 3. ышкыбоз, өтө берилген; un
joueur enragé өтө шыктуу оюнчу; II. n бир нерсеге өтө
берилген киши; un enragé de football футболдун
фанаты.
ERAGER vi кутуруу; каардануу, ачуулануу; être
enragé contre qqn бирөөгө ачуусу келүү; faire enrager
qqn бирөөнүн ачуусун келтирүү.
EREGISTREMET nm 1. каттоо; l’enregistrement
d’un mariage үйлөнүүнү, күйөөгө тийүүнү каттоо;
l’enregistrement du son үндү жазуу; l’enregistrement
des
bagages
жүктөрдү
регистрация
кылуу;
2. регистратура.
EREGISTRER vt 1. каттоо; 2. жазуу; enregistrer une
symphonie sur disque симфонияны пластинкага жазуу.
ERHUMÉ, ÉE adj сасык тумоологон.
ERHUMER I. vt сасык тумоого себеп болуу;
II. s’enrhumer vpr сасык тумоо жуктуруп алуу.
ERICHIR I. vt 1. байытуу; enrichir le minerai кенди
байытуу; enrichir une langue тилди байытуу;
2. байытуу,
толуктоо;
enrichir
sa
collection
коллекциясын толуктоо; II. s’enrichir vpr баюу.
ERICHISSEMET nm 1. баюу, байытуу; 2. толуктоо,
толукталуу.
EROUÉ, ÉE adj кырылдаган.
EROUEMET nm кырылдоо, кырылдап калуу.

EROULER

I. vt ороо; II. s’enrouler vpr оролуу,

оронуу.
ERUBAER vt ленталар менен кооздоо.
ESAGLATÉ, ÉE adj канга боёлгон.
ESAGLATER vt кан кылуу, кан жалатуу;

sa
blessure ensanglanta ses vêtements жарасынан аккан
кан кийимдерин булгады; la guerre ensanglanta le pays
согуш өлкөнү канга батырды.
ESEIGAT, ATE I. adj окутуучу; le corps
enseignant окутуучулар; II. nm окутуучу.
ESEIGE nf 1. көрнөк, вывеска (мекемелердин аты
жазылып, илинип коюучу такта); 2. белги, тамга;
3. желек.
ESEIGEMET
nm 1. окутуу, сабак берүү;
l’enseignement de l’histoire тарыхтан сабак берүү;
2. мугалимдик, окутуучулук; il est entré dans
l’enseignement ал мугалим болду; 3. билим алуу,
билим берүү, агартуу; l’enseignement supérieur
жогорку билим; l’enseignement secondaire орто билим;
l’enseignement par correspondance сырттан окуу.
ESEIGER vt 1. окутуу, билим берүү; elle enseigne à
l’université ал университетте сабак берет; il enseigne la
grammaire aux enfants ал балдарга грамматикадан
сабак берет; 2. үйрөтүү, көрсөтүү.
1
ESEMBLE adv кошо, бирге, биригип, чогуу; ils sont
tout le temps ensemble алар дайыма чогуу жүрүшөт; ils
font ce travail ensemble бул ишти алар чогуу
аткарышат.
2
ESEMBLE nm 1. жыйынды; dans son ensemble
толугу менен, чогуу бойдон; 2. mus théâtre ансамбль;
3. math бүтүн.
ESEMECEMET nm айдоо, себүү.
ESEMECER vt себүү; ensemencer une terre жерге
урук себүү.
ESEVELIR vt 1. litt көмүү; ensevelir les morts sur le
champs de bataille өлгөндөрдү согуш талаасына көмүү;
2. fig жашыруу; өзү менен алып кетүү; il a enseveli son
secret avec lui ал сырын өзү менен алып кетти;
3. көмүп таштоо, бастыруу; басуу; village enseveli sous
la neige кар басып калган айыл.
ESEVELISSEMET nm 1. litt көргө коюу, көмүү;
2. сыр сактагандык; жашыргандык.
ESOLEILLER vt күн тийүү, жарык кылуу; cet
appartement n’est ensoleillé que le matin бул бөлмөгө
эртең менен гана күн тийет.
ESOMMEILLÉ, ÉE adj уйкудан турган.
ESORCELAT,
ATE
adj
суктандыруучу,
кумардантуучу; un sourire ensorcelant кызыктыруучу
жылмаюу.
ESORCELER vt сыйкырдоо, суктантуу, кызыктыруу,
өзүнө тартуу.
ESORCELLEMET
nm суктануу, суктандыруу,
кызыгуу, кызыктыруу.
ESUITE adv анан, анан кийин, андан кийин; d’abord
je ne veux pas, ensuite je ne peux pas адегенде
каалабайм, андан кийин кыла албайм.
ESUIVRE (S’) vpr (inf et 3e pers seulement) 1. et tout ce
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qui s’ensuit андан кийин болгон окуялар; 2. келип
чыгуу; il le battit jusqu’à ce que mort s’ensuive аны
өлгөнчө, жаны үзүлгөнчө сабады; il s’ensuit de cela que
мындан келип чыкканы.
ETAMER vt 1. кесүү, кесип көрүү; entamer un pain
нандын биринчи тилимин кесүү; 2. fig баштоо; entamer
une conversation сөздү баштоо.
ETASSEMET nm иретсиз үйүп таштоо; баш-аягы
жок үйүлүп жаткан нерсе; l’entassement des journaux
гезиттердин үймөсү.
ETASSER I. vt үйүү, бир үймөккө үйүү; II. s’entasser
vpr үйүлүп жатуу.
ETEDEMET nm 1. philos акыл, эс; 2. акыл-эс;
perdre l’entendement акыл-эсин жоготуу.
ETEDRE I. vt 1. угуу; j’entends sa voix мен анын
үнүн угуп жатам; je l’ai entendu de mes oreilles мен өз
кулагым менен уктум; se faire entendre a) угулуу; une
voix se fait entendre бирөөнүн үнү угулуп жатат; b)
өзүн уктуруу; 2. угуу, тыңшоо; entendre les témoins
күбөлөрдү угуу; il ne veut rien entendre ал эч нерсе
уккусу келбейт; 3. түшүнүү; je n’entends rien à la
musique менде музыка жөнүндө эч кандай түшүнүк
жок; il n’entend pas la plaisanterie ал тамашаны көтөрө
албайт; entendu түшүнүктүү, чечилген; 4. түшүнүү;
айтуу; qu’entendez-vous par là муну менен эмне
айткыңыз келет? II. s’entendre vpr 1. ынтымактуу
туруу, бири-бирин түшүнүү; келишүү, макулдашуу; ce
bruit s’entend de loin бул дабыш алыстан угулат;
2. өзүн угуу; je me suis entendu à la radio мен өзүмдү
радиодон уктум.
ETEDU,
UE
adj
1. чечилген,
келишкен,
макулдашкан; c’est une affaire entendue бул чечилген
иш; 2. bien entendu loc adv албетте.
ETETE
nf
1. келишкендик;
2. келишүү,
макулдашуу, келишим; parvenir à une entente макул
болушуу, бири-бири менен келишүү; une entente
commerciale соода келишими; 3. маани; une phrase à
double entente эки маанилүү сүйлөм.
ETÉRIER vt ратификациялоо, бекитүү.
ETERREMET nm 1. өлүктү көмүү, көргө коюу;
2. унутуу.
ETERRER vt 1. жерге коюу; on l’a enterré au
cimetière du village аны айылдагы көрүстөнгө коюшту;
2. fig унутуу, эстен чыгаруу, таштап салуу; enterrer un
projet долбоорду таштап салуу; 3. көмүү; enterrer un
trésor dans son jardin байлыкты бактын ичине жерге
катуу.
E-TÊTE nm баш ат; papier à en-tête бланк.
ETÊTEMET nm көктүк, өжөрлүк.
ETÊTER I. vt 1. башын айлантуу; 2. башка чыгуу
(вино); II. s’entêter vpr көгөрүү, өжөрлөнүү.
ETHOUSIASME nm энтузиазм, кайрат, жигер;
travailler dans l’enthousiasme жигер менен иштөө; je
n’ai pas beaucoup d’enthousiasme pour ce travail бул
иш мени көп кызыктырган жок.
ETHOUSIASMER
I. vt
аябай
кубандыруу,
кызыктыруу; II. s’enthousiasmer vpr аябай кубануу,

абдан сүйүнүү, кызыгуу; il s’enthousiasme pour la
philosophie ал философияга аябай кызыгат.
ETHOUSIASTE I. adj аябай кубанган; кубанычтуу;
des cris enthousiastes кубанычтуу кыйкырыктар; II. n
кубанган, шаттанган адам.
ETIER, ÈRE I. adj 1. бүт, бүтүн; une heure entière
толук бир саат; le monde entier бүткүл дүйнө; 2. толук;
une entière indépendance толук эгемендүүлүк; une
entière confiance толук ишеним; II. nm 1. бүтүн,
биримдик; 2. math бүтүн сан, бүтүн.
ETIÈREMET adv толугу менен, бүт бойдон; nous
sommes entièrement d’accord биз толук жана бүт
бойдон макулбуз.
1
ETOER vt бочкаларга куюу; entonner du vin
винону бочкаларга куюу.
2
ETOER vt ырды баштоо.
ETOOIR nm воронка, куйгуч.
ETORSE nf 1. méd бертинүү, чыгып кетүү; 2. fig
бузуп, бурмалап көрсөтүү; faire une entorse à la vérité
чындыкты бурмалап көрсөтүү.
ETOURAGE nm 1. курчоо (айланадагы эл, нерсе,
шарт); 2. айланадагылар; il a subi l’influence de son
entourage ага айлана-чөйрөсү таасир кылды.
ETOURER vt тегеректөө, курчоо; айландыра салуу;
entourer la ville de murailles шаарды дубал менен
курчоо; les amis qui nous entourent биздин
чөйрөбүздөгү достор.
ETRACTE nm антракт, танапис; pendant l’entracte
антракт убагында.
ETRAIDE nf өз ара жардамдашуу.
ETRAIDER (S’) vpr бири-бирине жардам көрсөтүү, өз
ара жардамдашуу.
ETRAILLES nf pl 1. ичеги-карын; 2. fig жер ичи; les
entrailles de la terre жер асты.
ETRAI
nm кайрат, кызуулук, шайырдык;
кызыккандык; faire un travail avec entrain кызыгып
иштөө.
ETRAÎAT, ATE adj кызыктыруучу,
өзүнө
тартуучу.
ETRAÎEMET nm 1. кызыгуу; l’entraînement de la
discussion дискуссияга кызыгып берилүү; 2. машыгуу,
машыктыруу; l’entraînement d’un athlète спортчуну
машыктыруу; un terrain d’entraînement спорттук
аянтча; faire de l’entraînement машыгуу.
1
ETRAÎER vt 1. алып кетүү, ээрчитип кетүү; le
courant entraîne le bateau агым кемени алып кетти;
entraîner au cinéma киного ээрчитип кетүү;
2. кызыктыруу; entraîner qqn au travail бирөөнү ишке
кызыктыруу; 3. fig кандайдыр бир натыйжага алып
келүү; себеп болуу; cela entraîne de graves
conséquences мунун аягы жаман болот; la crise
entraîne le chômage каатчылык жумушсуздукка алып
келет; 4. кыймылга келтирүү; le moteur entraîne la
machine мотор машинаны жүргүзөт.
2
ETRAÎER I. vt машыктыруу, үйрөтүү; entraîner un
boxeur боксёрду машыктыруу; il nous entraîne à la
traduction simultanée ал бизге синхрондук котормо
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жасоону үйрөтөт; II. s’entraîner vpr машыгуу.
ETRAÎEUR nm sport тренер, машыктыруучу.
ETRAVE nf 1. тушоо; mettre des entraves à un cheval
атты тушоо; 2. fig кишен; briser les entraves кишенди
үзүү.
ETRAVER vt 1. entraver un cheval атты тушоо; 2. fig
тоскоол кылуу; кыйындатуу; entraver à la circulation
жол кыймылына тоскоол кылуу.
ETRE prép 1. арасында, ортосунда, аралыгында; il
était assis entre sa femme et sa fille ал аялы менен
кызынын ортосунда отурган; lire entre les lignes
автордун көмүскө сырын туюп окуу; 2. ортосунда,
арасында, аралыгында; entre midi et deux heures саат
он эки менен экинин арасында; entre-temps ошол
арада; 3. арасында, ортосунда, ичинде; l’un d’entre
nous арабыздагы бирөө; 4. арасында, ортосунда;
l’amitié entre les peuples элдер арасындагы достук;
entre les deux экөөнүн бири; entre autres муну менен
катар; entre autres mesures башка чаралар менен катар.
ETREBÂILLER vt бир аз ачып коюу; entrebâiller la
porte эшикти бир аз ачып коюу.
ETRECHOQUER I. vt бири-бирин уруштуруу, түртүү;
II. s’entrechoquer vpr урунушуу; карама-каршы келүү;
les esprits s’entrechoquent пикирлер каршы келип
калды.
ETRECÔTE nf антрекот (уйдун кабырга этинен
жасалган тамак).
ETRECOUPÉ, ÉE adj үзүлмө, бөлүнгөн.
ETRECOUPER I. vt 1. бөлүү; entrecouper son récit de
commentaire баяндамасын түшүндүрмөлөр менен
бөлүү; 2. экиге бөлүү; II. s’entrecouper vpr бирибиринин сөзүн бөлүү.
ETRECROISEMET nm кесип өткөн жер, кесип өтүү.
ETRECROISER I. vt айкалыштыруу; II. s’entrecroiser
vpr айкалышуу, кесилишүү; les routes s’entrecroisent
жолдор кесилишет.
ETRÉE nf 1. кирүү; l’entrée des troupes dans la ville
аскерлердин шаарга кириши; faire son entrée en scène
сахнага чыгуу; 2. эшик, кире бериш; 3. кирүү; l’entrée à
l’université университетке кирүү; une carte d’entrée
пропуск (кирүүгө укук берүүчү документ); 4. башы,
башталышы; à l’entrée de l’hiver кыштын башында;
5. биринчи берилүүчү тамак.
ETREMETS nm дессерттин алдында берилүүчү
жеңил тамак (балык, жашылчалар).
ETREMETTRE (S’) vpr далдалдык кылуу, арачы
болуу.
ETREPOT
nm кеменин эки палубасынын
ортосундагы жер.
ETREPOSER vt товарларды жыюу, салуу, сактоо.
ETREPÔT nm склад (товар, материал сакталуучу
жай).
ETREPREAT, ATE adj демилгелүү, эптүү.
ETREPREDRE vt киришүү, чара көрүү, аракет
кылып көрүү; entreprendre un voyage саякатка чыгуу;
entreprendre des travaux de construction курулуш
иштерин баштоо.

ETREPREEUR, EUSE n ишкана ээси.
ETREPRISE nf 1. аракет, башталган

иш; 2. ишкана;
chef d’entreprise ишкананын ээси.
ETRER I. vi 1. кирүү; entrer dans une maison үйгө
кирүү; 2. кирүү; entrer à l’université университетке
өтүү, кирүү; 3. entrer en colère каардануу, ачуулануу;
entrer en vigueur күчүнө кирүү; II. vt алып кирүү;
entrer des marchandises товарларды алып кирүү.
ETRESOL nm антресоль (үйдүн устүнкү жарым
кабаты).
ETRE-TEMPS adv ошол арада.
ETRETEIR I. vt 1. сактоо; entretenir le feu отту
өчүрбөй сактап туруу; entretenir une correspondance
avec qqn бирөө менен кат жазышып туруу; 2. кароо;
жакшы абалда сактоо; un jardin mal entretenu
кароосуз калган бак; 3. багуу, кароо; entretenir sa
famille үй-бүлөнү багуу; II. s’entretenir vpr 1. бирибирин колдоо; 2. бири-бири менен сүйлөшүү.
ETRETEU, UE adj бирөөнүн багуусундагы; une
femme entretenue бирөөнүн каржысында жашаган аял.
ETRETIE nm 1. кароо; жакшы абалда сактоо;
l’entretien des routes жолдорду кароо; 2. сүйлөшүү;
avoir un entretien avec le ministre министр менен
сүйлөшүү; les entretiens diplomatiques дипломаттык
сүйлөшүүлөр.
ETREVUE nf кездешүү; ménager une entrevue
кездешүүнү уюштуруу; avoir une entrevue avec le
directeur мүдүр менен жолугушуу.
ETROUVRIR vt бир аз ачып коюу; entrouvrir les
rideaux парданы кичине гана ачуу.
ÉUMÉRATIO nf санап чыгуу, номур берүү, атын
атап чыгуу; l’énumération des objets d’une collection
коллекцияга кирген буюмдарды санап чыгуу, атын
атап чыгуу.
ÉUMÉRER vt саноо, санап чыгуу, атын атап чыгуу,
номур берүү.
EVAHIR vt 1. басып алуу; 2. толтуруу, толуп кетүү;
la foule envahit la place эл аянтка толуп кетти; l’eau va
envahir la maison суу үйгө толуп кетмей болду.
EVAHISSEMET nm басып алуу; ээлеп алуу.
EVAHISSEUR nm басып алуучу; зомбучул.
EVELOPPE nf 1. конверт; mettre une lettre sous
enveloppe катты конверттин ичине салуу; 2. сырткы
көрүнүш; сырт, каптама.
EVELOPPER I. vt 1. ороо; 2. тегеректөө, курчоо;
II. s’envelopper vpr оронуу.
1
EVERS prép 1. бирөөгө, бирөө жөнүндө; il a mal agi
envers nous ал бизге жаман мамиле кылды; 2. loc
envers et contre tout болгон тоскоолдуктарга
карабастан.
2
EVERS nm арткы бети, тескери жагы; à l’envers
арткы бетинде.
EVIABLE adj суктанаарлык, кызыгаарлык.
EVIE nf 1. ичи тардык, көрө албоо, каалоо; il brûle
d’envie абдан каалоо; avoir envie каалоо, эңсөө; il a
envie d’être seul ал жалгыз болгусу келет; fam envie de
femme enceinte боюнда бар аялдын талгагы; 2. көрө
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албоо, каалоо; faire envie à qqn бирөөнү эңсетүү, ичи
тардыгын ойготуу.
EVIER vt суктануу; ичи күйүү, көрө албоо; il envie
les autres ал бакшкаларды көрө албайт; je vous envie
d’habiter à la campagne сиздин айылда жашаганыңыз
мени суктандырат.
EVIEUX, EUSE I. adj көрө албас, ич күйдү, ач көз; des
regards envieux көрө албастык менен кароо; II. n көрө
албас, ичи тар киши.
EVIRO I. adv жакын, чамасында, болжол менен,
чамалап; il y a environ deux mois болжол менен эки ай
мурун; II. nm pl айлана-чөйрө; loc adv aux environs de
айланасында.
EVIROAT, ATE adj айланадагы, тегеректеги; la
campagne environnante айланадагы айылдар.
EVIROEMET nm айлана-чөйрө.
EVIROER I. vt тегерете курчоо; une haute
muraille environne le château бийик дубал сарайды
курчап
турат;
II. s’environner
vpr
жыйноо,
жакындатуу; s’environner d’amis fidèles ишенимдүү
досторун тегерегине чогултуп алуу.
EVISAGER vt 1. жакшылап кароо; ойлоо; il faut
envisager calmement l’avenir келечек жөнүндө
жакшылап ойлонуш керек; comment envisagez-vous ce
problème? бул маселени сиз кандай карайсыз? il faut
envisager la question sous un autre angle маселени
башка жагынан караш керек; 2. кароо; vous n’avez pas
envisagé cette possibilité мындай мүмкүндүктү сиз
караган жоксуз.
EVOI nm жөнөтүү, жиберүү; жиберилген зат.
EVOL nm асманга учуп чыгуу; la piste d’envol учуп
чыгуучу жол.
EVOLER (S’) vpr учуу, учуп кетүү; les oiseaux se sont
envolés куштар учуп кетишти.
EVOYÉ, ÉE nm өкүл; кабарчы; l’envoyé spécial d’un
journal гезиттин атайын кабарчысы.
EVOYER I. vt жөнөтүү, жиберүү; envoyer un enfant
à l’école баланы мектепке жиберүү; envoyer une lettre
катты жөнөтүү; envoyer chercher qqn, qqch бирөөнү,
бир нерсени алып келүүгө жиберүү; envoyez-moi un
dictionnaire мага сөздүк салып жибериңиз; le ministre
a envoyé en mission deux spécialistes министр эки
адисти командировкага жөнөттү; envoyer un
télégramme телеграмма жөнөтүү; II. vpr s’envoyer
жөнөтүлүү, жиберилүү; ces marchandises ne peuvent
pas s’envoyer par la poste бул товарлар почта аркылуу
жөнөтүлбөйт.
EVOYEUR, EUSE n жөнөтүүчу, жиберүүчү (почтада).
ÉPAIS, AISSE I. adj калың, коюу; une huile épaisse
коюу май; un brouillard épais калың туман; II. nm
ортосу; au plus épais de la foule жыйылган калың
элдин ортосунда; III. adv жыш; semer épais жыш
себүү.
ÉPAISSEUR nm 1. калыңдык; l’épaisseur de la glace
муздун калыңдыгы; le mur a deux mètres d’épaisseur
дубалдын калыңдыгы эки метр; 2. коюулук; l’épaisseur
de la sauce соустун коюулугу.

ÉPAISSISSEMET
nm
1. коюулануу,
коюлтуу;
l’épaississement du brouillard тумандын калыңдашы;
2. толуу, семирүү; l’épaississement de la taille толуу.
ÉPACHEMET
nm méd агуу, куюлуу; un
épanchement de sang кан куюлуу.
ÉPACHER I. vt айтуу, билдирүү; épancher ses secrets
сырларын айтуу; II. s’épancher vpr ички сырын айтуу.
ÉPAOUIR (S’) vpr жаюу, жазуу; гүлдөө, ачылуу.
ÉPAOUISSEMET nm 1. гүлдөө, ачылуу; 2. fig өрчүү,
гүлдөө.
ÉPARGAT, ATE n банкка акча салып коюучу киши.
ÉPARGE nf 1. үнөмдүүлүк; 2. жыйналган, чогулткан
акча.
ÉPARGER vt 1. жыйноо, чогултуу; il a épargné un
million ал бир миллион сом чогултту; 2. үнөмдөө; il
faut épargner les provisions азык-түлүктү үнөмдөш
керек.
ÉPATAT, ATE adj сонун, укмуштуу; un film épatant
сонун тасма.
ÉPATER I. vt таң калтыруу; son succès m’a épaté анын
жетишкендиктери мени таң калтырды; II. vpr s’épater
таң калуу; il ne s’épate de rien аны эч нерсе таң
калтырбайт.
ÉPAULE nf ийин; hausser les épaules ийинин
куушуруп коюу; il a la tête sur les épaules өз акылы
өзүндө бар; donner un coup d’épaule à qqn бирөөгө
жардам берүү.
ÉPAULER vt 1. ийинине такоо; il épaula son fusil ал
мылтыкты ийинине такады; 2. жардам берүү.
ÉPÉE nf шпага (узун ичке түз кылыч); tirer l’épée
кылычты кынынан сууруп алуу.
ÉPELER vt сөздү тамгалап айтуу; voulez-vous épeler
votre prénom? атыңыз кандай тамгалардан турганын
айта аласызбы?
ÉPERDU, UE adj эмне кылаарын билбей калган; өзүн
жоготкон; éperdu de joie өтө сүйүнгөн.
ÉPERDUMET adv абдан, аябай; être éperdument
amoureux абдан сүйүп калуу, эс-учун билбей сүйүү.
ÉPERO nm шпора (өтүктүн апкытына кадалуучу,
ат темингич темир); donner, piquer des éperons атты
теминүү.
ÉPI nm 1. машак; un épi de blé буудайдын машагы;
2. un épi de cheveux чачтын үрпөгү.
ÉPICE nf тамакка салынуучу жакшы жыттуу татымал
(дарчин, зире, мурч ж. б.).
ÉPICÉ, ÉE adj өткүр; une cuisine trop épicée өтө өткүр
тамактар.
ÉPICETRE nm эпицентр (жер титирөө борборунун
чөйрөсү).
ÉPICERIE nm бакалея (калемпир, мурч, зире); дүкөн.
ÉPICIER, IÈRE n бакалея сатуучу дүкөнчү.
ÉPIDÉMIE nf эпидемия (жугуштуу оорунун абдан
жайылып кетиши); une épidémie de grippe грипптин
эпидемиясы.
ÉPIDÉMIQUE
adj эпидемиялык; une maladie
épidémique жайылып кеткен оору.
1
ÉPIER vi машак байлоо, баш алуу.
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ÉPIER vt тыңчылык кылуу; аңдуу; épier le retour de
qqn бирөөнүн кайтып келгенин аңдып отуруу.
ÉPIGRAMME nf эпиграмма (бирөөгө арналган сатира
түрүндөгү кыскача ыр).
ÉPIGRAPHE nf эпиграф (тексттин башына кыскача
түрдө жазылган цитата же санат сөз).
ÉPILEPSIE nf эпилепсия, талма; une crise d’épilepsie
талмасы кармап калуу.
ÉPILEPTIQUE I. adj талмалуу, талмасы кармап калган;
II. n эпилептик, талма менен ооруган.
ÉPILER vt жулуу (жүнүн), терүү (кашын); elle avait
épilé ses sourcils ал кашын терди.
ÉPILOGUE nm littér эпилог (көркөм чыгарманын
корутунду бөлүгү).
ÉPIARD nm шпинат (жашылча өсүмдүктүн бир
түрү).
ÉPIE nf 1. тикен, тикенек; la rose a des épines
розанын тикени бар; 2. bot тёрн (көк жемиши бар,
тикендүү жыгач жана анын жемиши); 3. anat l’épine
dorsale кыр артка омурткалары.
ÉPIEUX, EUSE adj 1. сайгыч, тикенектүү; un poisson
épineux тикенектүү балык; 2. fig кыйын; une question
épineuse кыйын маселе.
ÉPIE-VIETTE nf барбарис, бөрү карагат (жыгачы,
жемиши).
ÉPIGLE nf төөнөгүч; une épingle à cheveux чачты
беките турган сайгыч; être tiré à quatre épingles
баштан аяк жапжаңы кийим кийүү.
ÉPIGLER vt төөнөө, төөнөп бекитүү.
ÉPIQUE adj эпостук; un poème épique эпостук поэма.
ÉPISODE nm 1. эпизод, кыска окуя; les épisodes de la
Révolution
française
француз
революциясын
эпизоддору; 2. серия; un film à épisodes көп сериялуу
тасма.
ÉPISODIQUE adj 1. мезгил-мезгили менен болуучу, кээ
бир убакта; 2. негизги эмес; un personnage épisodique
экинчи даражадагы персонаж.
ÉPISODIQUEMET adv мезгил-мезгили менен, кээ бир
убакта.
ÉPISTOLAIRE adj littér эпистолярдык (кат түрүндө);
être en relations épistolaires avec qqn бирөө менен кат
жазышып туруу.
ÉPITAPHE nf эпитафия (көр үстүндөгү жазуу).
ÉPITHÈTE nf littér эпитет (кошумчаланып айтылуучу
аныктама).
ÉPLORÉ, ÉE adj ыйлаган; муңдуу; elle s’est enfuie tout
éplorée ал ыйлаган бойдон качып кетти.
ÉPLUCHAGE nm аарчуу, кабыгын тазалоо; épluchage
des fruits жемиштерди тазалоо.
ÉPLUCHER vt аарчуу, тазалоо; éplucher des pommes
de terre картөшкөнү аарчуу.
ÉPLUCHURE nf кабык.
ÉPOGE nf губка (жуунуу үчүн колдонулуучу нерсе);
serviette éponge түктүү сүлгү.
ÉPOPÉE nf littér эпопея (бир далай тарыхый
окуяларды сүроттөөчү ири адабий чыгарма); эпос.
ÉPOQUE nf 1. доор, заман; l’époque reculée байыркы

заман; 2. мезгил; la plus belle époque de l’année
жылдын эң сонун мезгили; à l’époque de notre mariage
биз үйлөнгөн жылдарда; à cette époque ошол убакытта.
ÉPOUSE nf жубай.
ÉPOUSER I. vt 1. үйлөнүү; il veut épouser cette fille ал
бул кызга үйлөнгүсү келет; 2. турмушка чыгуу; elle
épousera ce jeune homme ал бул жигитке турмушка
чыгат; II. vpr ils se sont épousés алар үйлөнүштү.
ÉPOUSSETER vt чаңды сүртүү; épousseter des meubles
эмеректердин чаңын сүртүү.
ÉPOUVATABLE adj өтө коркунучтуу, үрөй учуруучу.
ÉPOUVATE nf коркунуч, абдан коркуу; il est muet
d’épouvante коркконунан ал сүйлөй албай калды; un
film d’épouvante коркунучтуу тасма; être saisi
d’épouvante коркунуч басуу.
ÉPOUVATER
I. vt коркутуу, үрөйүн учуруу;
II. s’épouvanter vpr коркуу, үрөйү учуу.
ÉPOUX nm 1. эр, күйөө; prendre pour époux күйөөгө
чыгуу; 2. pl les jeunes époux жаңы үйлөнүшкөндөр
(келин-күйөө).
ÉPREDRE (S’) vpr litt сүйүү; il s’est épris de cette
femme бул аялды ал сүйүп калды.
ÉPREUVE nf 1. сыноо, текшерүү; mettre à l’épreuve
сыноодон өткөрүү; 2. fig кыйынчылык; surmonter une
rude épreuve оор абалды баштан өткөрүү; 3. sport
мелдеш, жарыш.
ÉPRIS, ISE adj сүйүп калган; il est très épris de cette
femme бул аялды ал абдан сүйүп калды.
ÉPROUVER vt 1. сыноо, сынап көрүү, сыноодон
өткөрүү; 2. сезүү; éprouver de la douleur ооруганды
сезүү; éprouver de la honte уялуу; 3. баштан өткөрүү;
éprouver des difficultés кыйынчылыкты баштан
өткөрүү.
ÉPROUVETTE nf лабораторияда колдонулуучу, бир
башы туюк айнек түтүк (пробирка).
ÉPUISAT, ATE adj жүдөтүүчү, чарчатуучу; un
travail épuisant чарчатуучу иш.
ÉPUISÉ, ÉE adj чарчаган, алсыраган; un nageur épuisé
алдан тайган сүзүүчү.
ÉPUISEMET nm 1. чарчатуу, чарчоо, алсыратуу,
алсыроо; 2. түгөнүү, соолуу; l’épuisement d’une source
булактын соолушу.
ÉPUISER I. vt 1. түгөтүү, жок кылуу; épuiser une
citerne цистернаны бошотуу; 2. арыктатуу (жер);
épuiser la terre жерди арыктатуу; 3 fig жадатуу;
кыйноо; il nous épuise avec ses questions суроолору
менен ал бизди жадатып жиберди; II. s’épuiser vpr
1. түгөнүү; les provisions s’épuisent тамак-аш
түгөнөйүн деп калды; la source s’est épuisée булак
соолуп калды; 2. арыктоо (жер); la terre s’épuise жер
арыктап кетти; 3. чарчоо, алдан таюу; je m’épuise à
vous le répéter сизге айтып жатып чарчадым.
ÉPURATEUR nm тазалагыч, тазалоочу механизм.
ÉPURATIO nf тазартуу; l’épuration de l’eau сууну
тазартуу.
ÉPURER vt тазартуу; épurer de l’huile par filtrage
фильтр менен майды тазартуу.
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ÉQUATEUR nm экватор.
ÉQUATORIAL, ALE adj экватордук.
ÉQUESTRE adj ат; jeux équestres ат оюндары.
ÉQUILATÉRAL, ALE, AUX adj math тең капталдуу;

ÉROTIQUE adj эротикалык; la poésie érotique
эротикалык поэзия.
ERRAT, ATE adj 1. тентиген; кыдырып жүргөн; un
chien errant тентиген ит; une vie errante тентиген
турмуш; 2. fig адашуучу.
ERRER vi адашуу, адашып жүрүү, басып жүрүү.
ERREUR I. nf 1. ката; faire, commettre une erreur ката
кетирүү, жаңылышуу; trouver une erreur dans le texte
тексттен ката табуу; corriger une erreur катаны оңдоо;
erreur
de
calcul
эсептөөдөн
кеткен
ката;
2. жаңылыштык;
être,
tomber
dans
l’erreur
жаңылышуу, чаташуу; induire en erreur жаңылтуу,
тескери жолго салуу.
ERROÉ, ÉE adj жаңылыш; une opinion erronée
жаңылыш пикир.
ERSATZ nm inv эрзац (ордуна жароочу, жасалма); un
ersatz de café жасалма кофе.
ÉRUDIT, ITE I. adj эрудициялуу, такшалган; II. nm
эрудит (көптү билген, чоң билими бар киши), аалым.
ÉRUDITIO nf билимдүүлүк.
ÉRUPTIO nf атырылып чыгуу; une éruption
volcanique вулкандын атырылып чыгышы.
ÈS prép docteur ès lettres филология илимдеринин
доктору; docteur ès sciences илимдердин доктору.
ESCABEAU nm 1. кичинекей отургуч; 2. кичине шаты.
ESCADRE nf эскадра (согуш-деңиз флотунун же
авиациянын чоң бирикмеси).
ESCADRILLE nf эскадрилья (согуш авиациянын
бөлүкчөсү).
ESCADRO nm эскадрон (кавалериялык бөлүк).
ESCALADER vt 1. жөрмөлөп чыгуу; escalader une
montagne, un pic тоого, чокуга чыгуу; 2. ашып түшүү;
escalader un mur дубалдан ашып түшүү.
ESCALE nf токтоо; l’avion fait escale à Londres учак
Лондонго токтойт.
ESCALIER nm шаты, тепкич, баскыч; l’escalier de
secours өрт өчүрүү үчүн колдонулуучу шаты; un
escalier roulant эскалатор; descendre l’escalier quatre à
quatre тепкичтен аттап-буттап түшүү.
ESCAPADE
nf 1. тентектик, шоктук; 2. качуу,
качкандык; faire une escapade качып кетүү.
ESCARGOT nm zool үлүл.
ESCARPE nm 1. каракчы, өлтүргүч; 2. эскарп (аң
сыяктуу казылган танкыга каршы тоскоол);
жантайма, боор.
ESCARPÉ, ÉE adj тик; escarpement nm тик ылдый.
ESCARPOLETTE nf vieilli селкинчек.
ESCARRE nf карт, жаранын карты.
ESCLAFFER (S’) катуу каткырып жиберүү.
ESCLAVAGE nm кулдук, кулчулук; l’abolition de
l’esclavage кулчулукту жоюу.
ESCORTE nf mil эскорт, конвой, сакчы.
ESCORTER vt эскорттоо, конвойлоо, жөнөтүү;
escorter un prisonnier камалган кишини конвойлоо;
escorter un hôte мейманды узатып баруу.
ESCRIME nf sport фехтование (найза, кылыч өңдүү
куралдар менен жекеме-жеке кагылышуу); salle

triangle équilatéral тең капталдуу үч бурчтук.
ÉQUILIBRE nm 1. теңдештик; l’équilibre des forces
күчтөрдүн теңдештиги; un équilibre stable туруктуу
теңдештик; perdre l’équilibre тең салмактуулугун
жоготуу; garder l’équilibre боюн кармай алуу; 2. fig
токтоолук, салмактуулук, faire perdre son équilibre à
qqn, кыжырын кайнатуу.
ÉQUILIBRER vt 1. теңдештирүү; équilibrer une charge
жүктү тең салмактуу кылуу; 2. fin баланстоо (кириш
менен чыгышты салыштыруу); équilibrer le budget
бюджетти баланстоо.
ÉQUIPAGE nm экипаж (кеме, танк, учкуч командасы).
ÉQUIPE nf 1. sport команда; l’équipe de France
Франциянын командасы; 2. бригада, отряд; une équipe
de secours куткаруучулар отряды; le chef d’équipe
бригадир; 3. смена; une équipe de nuit түнкү смена.
ÉQUIPEMET
nm 1. жабдыктоо, жабдыкталуу,
жабдык; 2. жарак-жабдык; un équipement militaire
аскер жарак-жабдыгы; un équipement de pêche
балыкчылыктын шаймандары.
ÉQUIPER vt жабдыктоо.
ÉQUITABLE adj адилет, туура, калыс; un juge
équitable адилет сот.
ÉQUITATIO nf атчан жүрүш (спорт).
ÉQUITÉ nf адилеттик, калыстык.
ÉQUIVALECE
nf
эквиваленттүүлүк
(барабар
баалуулук,
күчү
бирдейлик,
бирдей
мааниде
болуучулук).
ÉQUIVALET, ETE adj эквиваленттүү (барабар
баалуу, бирдей маанилүү, бирдей күчтүү); deux
expressions équivalentes маанилери дал келген
сүйлөмдөр.
ÉQUIVOQUE I. adj 1. эки учтуу, эки маанинин четин
чыгара турган; un mot équivoque эки учтуу сөз; une
réponse équivoque эки маанинин четин чыгара турган
жооп; 2. шектүү; un personnage équivoque шектүү
адам; II. nf эки маанилүүлүк; sans équivoque апачык.
ÉRABLE nm клён (далдагай жалбырактуу жыгачтын
бир түрү).
ÉRAFLURE nf сыйрык, тырмактын изи, чийилген так.
ÈRE nf заман (жылдын саналышы башталган убак);
avant notre ère биздин заманга чейин; l’ère de l’atome
атом заманы.
ÉREITEMET nf чарчатуу, жабыркатуу.
ÉREITER vt чарчатуу, жабыркатуу; ce travail m’a
éreinté бул иш мени аябай чарчатты.
ÉRIGER vt көтөрүү, тургузуу, куруу; ériger une église
чиркөө куруу.
ERMITE nm дербиш, календер; vivre en ermite
жападан-жалгыз жашоочулук.
ÉROSIO nf géol эрозия (жер кыртышынын аккан суу
менен талкаланып бузулушу); l’érosion du sol жердин
эрозиясы.
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d’escrime фехтование залы.
ESCRIMEUR, EUSE n фехтованиеге катышуучу адам.
ESCROC nm arg митаам, алдамчы.
ESCROQUER vt алдоо; je me suis fait escroquer мени
алдап кетишти.
ESCROQUERIE nf митаамчылык, алдамчылык.
ESPACE
nm 1. мейкиндик; l’espace cosmique
космостук мейкендик; les voyageurs de l’espace
космонавттар; 2. убакыт; en l’espace d’une heure бир
сааттын ичинде; j’ai été à Paris deux fois en l’espace
d’un an мен Парижде бир жылдын ичинде эки жолу
болдум.
ESPACEMET nm аралык, ортосу; l’espacement des
arbres sur l’avenue көчөнүн четиндеги дарактардын
аралыгы.
ESPACER vt 1. жайлаштыруу; 2. азайтуу; espacer ses
visites жолугушууларын азайтуу.
ESPADRILLE nf боз кендирден жасалган такасыз
жеңил бут кийим.
ESPAGOL, OLE
I. adj испан, испания; II. n
1. Испаниянын тургуну, испаниялык; 2. nm испан тили.
ESPÈCE nf 1. түр; les espèces végétales өсүмдүктөрдүн
түрлөрү; l’espèce humaine адам баласы; 2. тип, түр; de
la même espèce окшош; quelle espèce d’homme est-ce?
бул кандай адам? les gens de votre espèce сизге
окшогон адамдар; 3. pl нак, накталай; payer en espèce
нак акча менен төлөө, накталай төлөө.
ESPÉRACE nf үмүт.
ESPÉRER I. vt 1. үмүт кылуу; on espère toujours адам
дайыма үмүт менен жашайт; vous serez là, j’espère сиз
келесиз деп үмүт кылам; 2. күтүү, ойлоо; j’espère qu’il
viendra ал келет деп ойлоймун; II. vi ишенүү; espérer
en l’avenir келечекке ишенүү.
ESPIÈGLE I. adj тентек, шок; II. n тентек бала, ойноок
бала.
ESPIÈGLERIE nf тентектик, ойнооктук.
ESPIO, OE n тыңчы, шпион.
ESPIOAGE nm тыңчылык.
ESPIOER vt тыңчылык кылуу, шпиондук кылуу;
espionner l’ennemi душмандын артынан аңдуу;
espionner ses voisins кошуналарынын артынан аңдуу.
ESPOIR nm 1. үмүт, ишеним, ишенич; perdre tout
espoir үмүтүн үзүү; l’espoir d’un succès ийгиликке
ишенүү; 2. таяныч, жөлөк; la jeunesse est l’espoir de
notre pays биздин өлкөбүздүн үмүтү жаштарда.
ESPRIT nm 1. акыл, эс, акыл-эс; un homme d’esprit
акылдуу киши; les nourritures de l’esprit акыл азыгы;
avez-vous perdu l’esprit? акылдан ажырадыңызбы?
2. эс; reprendre ses esprits эсине келүү; 3. арбак, жин;
l’esprit du mal азезил, шайтан, жин; 4. жан; il est sain
de corps et d’esprit анын дени да соо, акыл-эси да
жайында; 5. ылайык; dans l’esprit de l’époque убагына
ылайык.
ESQUISSE nf эскиз (сүрөттүн алгачкы божомолдоп
тарткан түрү).
ESQUISSER vt эскиз жасоо.
ESQUIVER vt 1. аман калуу, кутулуу; esquiver un coup

de poing соккудан буйтоо; 2. s’esquiver билдирбей
качуу, качып кетүү.
ESSAI nm 1. сыноо; être à l’essai сыноодон өтүү;
2. аракет кылып көрүү; un coup d’essai биринчи
тажрыйба; 3. littér эссе, очерк (бир нерсени сүрөттөгөн
кичине адабий чыгарма).
ESSAYAGE nm кийип, ченеп көрүү.
ESSAYER I. vt 1. сынап көрүү, байкап көрүү,
текшерип көрүү; essayer une voiture машинаны сыноо;
2. кийип көрүү; essayez cette robe бул көйнөктү кийип
көрүңүзчү; 3. (de + inf) аракет кылып көрүү; essayez de
dormir уктаганга аракет кылыңыз; II. s’essayer à vpr
өзүнүн күчүн сынап көрүү; s’essayer à la course à pied
жүгүрүүгө катышып көрүү.
ESSECE nf 1. негиз, маңыз, маани; en son essence
негизинде; 2. дарактардын түрлөрү; une forêt remplie
d’essences variées түрдүү бак-дарактуу токой;
3. эссенция (бир нерсенин күчтүү составы); 4. бензин;
la pompe à essence бензонасос.
ESSETIEL I. adj негизги, башкы, эң маанилүү; une
condition essentielle негизги шарт, зарыл шарт; II. nm
эң негизги, эң башкы.
ESSETIELLEMET adv көбүнчө, негизинен.
ESSOR nm 1. көкөлөп учуп чыгуу; prendre son essor
учуп көтөрүлүү; 2. жогорулоо, көтөрүлүү, өсүү; l’essor
de l’économie экономиканын жогорулашы.
ESSORER vt кургатуу; сыгып суусун агызуу.
ESSOUFFLÉ, ÉE adj энтиккен.
ESSOUFFLEMET nm энтигүү.
ESSOUFFLER I. vt энтиктирүү; II. vpr энтигүү.
ESSUIE-GLACE nm inv айнек тазалагыч (машинада,
паровоздо).
ESSUIE-MAIS nm inv кол аарчы, сүлгү.
ESSUYER I. vt аарчуу, сүртүү; essuyer les mains
колдорун аарчуу; II. аарчынуу; s’essuyer en sortant du
bain à (avec) une serviette мончодон чыгып сүлгү
менен аарчынуу.
EST nm чыгыш; à l’est чыгыш жакта.
ESTAFETTE nf чабарман.
ESTAMPE nf 1. эстамп (гравюрадан түшүрүп алынган
оттиск); 2. штамп.
ESTAMPER vt штамп коюу.
ESTAMPILLE nf мөөр; белги, этикетка.
ESTAMPILLER vt мөөр басуу.
ESTHÈTE n эстет (көркөмдүүлүктү, сулуулукту,
искусствону сүйүүчү, баалоочу адам).
ESTHÉTIQUE I. adj эстетикалык; un sens esthétique
эстетикалык сезим; II. nf эстетика.
ESTHÉTIQUEMET adv кооздоп.
ESTIMABLE adj татыктуу, арзырлык; une personne
très estimable кадыр-баркка абдан татыктуу киши.
ESTIMATIO nf баалоо, баа коюу; баа берүү.
ESTIME
nf
урмат,
кадыр;
кадырлагандык,
ардактагандык; avoir de l’estime pour qqn бирөөнү
урматтоо.
ESTIMER I. vt 1. баалоо, баа коюу; баа берүү; il faut
l’estimer à sa juste valeur аны сиңирген эмгегине карай
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баалаш керек; 2. урматтоо, кадырлоо; j’estime
beaucoup ce professeur мен бул мугалимди абдан
урматтаймын; 3. эсептоо, ойлоо, саноо; j’estime que
vous avez tort мен сиздикин туура эмес деп ойлоймун;
j’estime nécessaire de lui parler мен аны менен
сүйлөшүүнү зарыл деп эсептеймин; II. s’estimer vpr
бири-бирин урматтоо; ils s’estiment beaucoup l’un
l’autre алар бири-бирин абдан урматташат.
ESTIVAL, ALE adj жайкы; une station estivale жайында
дем ала турган жай.
ESTIVAT, ATE n дем алуучу; курортто дем алып
жүргөн киши.
ESTOMAC nm ашказан; avoir l’estomac creux аябай
ачка болуу, курсак ачуу.
ESTOMPER vt 1. тушь, сыя же калем менен боёп
карартуу; 2. тумандоо, карартуу.
ESTRADE nf сахна, ринг (спорт).
ESTROPIÉ n майып болгон, мунжу болгон.
ESTROPIER vt 1. майып кылуу, 2. fig бузуу, бурмалоо;
estropier le sens du mot сөздүн маанисин бузуу.
ESTUDIATI, IE adj студенттик.
ESTURGEO nm осетр (сөөксүз балыктын бир түрү).
ET conj 1. жана; des tables et des chaises үстөл жана
отургучтар; 2. болсо; il a apporté le manuel et son frère
a apporté le dictionnaire ал окуу китебин, анын иниси
болсо, сөздүгүн алып келди.
ÉTABLE nf мал короо, кепе.
ÉTABLI nf жыгач усталык ишке, слесардыкка
ыңгайланган узунча үстөл; станок.
ÉTABLIR I. vt 1. куруу; établir une usine завод куруу;
2. түзүү, орнотуу; 3. жайлаштыруу, орноштуруу;
4. табуу, тастыктоо; nous établirons que c’est vrai биз
бул чындык экенин тастыктайбыз; 5. орнотуу, түзүү;
établir des relations diplomatiques дипломатиялык
мамиле түзүү; établir des communications байланыш
түзүү; établir des règles тартип орнотуу; II. s’établir vpr
1. жайлашуу, орношуу; көчүп баруу; aller s’établir à
Paris Парижге көчүп баруу; 2. түзүлүү.
1
ÉTABLISSEMET nm 1. түзүү, орнотуу; 2. тастыктоо;
l’établissement d’un fait фактынын тастыкталышы.
2
ÉTABLISSEMET nm мекеме; un établissement public
мамлекеттик мекеме; un établissement d’éducation
окуу жайы.
ÉTAGE nm кабат; une maison sans étage бир кабаттуу
үй; un immeuble à, de quatre étages беш кабаттуу
имарат.
ÉTAGER vt үстү-үстүнө жайлаштыруу.
ÉTAGÈRE nf этажерка (катар-катар секичелүү
мебель, мис. китеп койгуч).
ÉTAI nm chim калай; oxyde d’étain калай оксиди.
ÉTALAGE nm 1. көргөзмө; 2. көрсөтүүгө коюлган
товарлар; 3. көрсөтүүгө коюу.
ÉTALER I. vt 1. жайып коюу, жазуу; étaler sa
marchandise товарын жаюу; étaler un journal гезитти
ачуу; 2. бөлүү; étaler des paiements бөлүп-бөлүп төлөө;
II. s’étaler vpr 1. көргөзмөгө коюлуу; 2. жайылуу,
жазылуу; 3. fam узунунан түшүп жатуу, созулуп жатуу;

il s’est étalé de tout son long ал узунунан созулуп
жатып алды.
ÉTALO
nm
эталон
(кандайдыр
өлчөмдөгү
куралдардын өтө так жасалган үлгүсү).
ÉTALOER vt 1. эталондоо, бир стандартка салуу;
өлчөө аспаптарынын аныктыгын текшерүү; 2. psych
тест өткөзүү, текшерүү.
ÉTACHÉITÉ nf герметикалык, өтпөгөндүк (аба
кирбей жана чыкпай турган кылып жылчыксыз
бекиткендик); l’étanchéité d’une montre сааттын
герметикалыгы, эч нерсе өткөзбөгөндүгү.
ÉTACHER vt 1. агууну токтотуу; étancher le sang
канды токтотуу; étancher un tonneau бочканын
жарыктарын бүтөө; 2. басуу, кануу, кандыруу; étancher
la soif суусун кандыруу.
ÉTAG nm жасалма көлмө, авиз; un étang
poissonneux балыгы көп көлмө.
ÉTAPE nf 1. этап (бир процесстин өнүгүшүүнүн бир
кесинди бөлүгү); 2. этап (жарыш болуучу дистациянын
бир бөлүгү).
ÉTAT nm 1. абал; l’état de santé ден соолуктун абалы;
le malade est dans un état grave оорулуунун абалы
начар; à l’état gazeux газ түрүндөгү абалда; en état;
être en bon (mauvais) état жакшы, жаман абалда болуу;
mettre en état de siège курчоого алуу; être en état
d’ivresse мас абалында болуу; être en état de +inf
колунан келүү, алы жетүү; être en état de travailler
иштей алуу; 2. штат; 3. (État) мамлекет; un chef d’État
мамлекет башчысы; une affaire d’État мамлекеттик
мааниси бар иш; la banque d’État мамлекеттик банк;
un coup d’État мамлекеттик төнкөрүш; un homme
d’État мамлекеттик ишмер.
ÉTATIQUE adj мамлекеттик.
ÉTATISER vt мамлекеттештирүү.
ÉTAT-MAJOR nm штаб, штаб-квартира; l’état-major
d’un régiment полктун штабы; une carte d’état-major
штабдын картасы.
ET CAETERA, ET CETERA (ETC) loc жана башкалар.
ÉTÉ nm жай; d’été жайкы; au fort de l’été жайдын
ортосунда; en été жайында; se mettre en été жайкы
кийим кийүү.
ÉTEIDRE I. vt 1. өчүрүү; éteindre un incendie өрттү
өчүрүү; éteindre sa cigarette тамекисин өчүрүү; 2. fig
басуу, жеңилдетүү; éteindre la douleur ооруганын
жеңилдетүү, басуу; II. s’éteindre vpr 1. өчүү; le feu s’est
éteint от өчүп калды; ne laisse pas le feu s’éteindre отту
өчурбө! 2. fig начарлануу, бошоонуу, алсыздануу.
ÉTEIT,
EITE
adj 1. өчүп калган, өчкөн;
2. начарлаган, алсызданган.
ÉTEDARD nm туу.
ÉTEDRE I. vt 1. жаюу, салуу, төшөө; étendre du linge
pour le faire sécher кирди кургатуу үчүн жаюу;
2. созуу, сунуу; étendre les bras колдорун сунуу;
3. жаткыруу; étendre un blessé sur un lit жарадарды
төшөккө жаткыруу; 4. кеңейтүү, көбөйтүү; étendre sa
propriété мүлкүн көбөйтүү, жерин кеңейтүү;
II. s’étendre vpr 1. созулуу, созулуп жатуу, жатуу; une
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forêt qui s’étend sur des kilomètres километрлерге
созулуп жаткан токой; 2. fig таралуу, жайылуу;
l’épidémie s’étend progressivement эпидемия жайылып
бара жатат.
ÉTEDU, UE adj 1. кең, чоң; un lac très étendu абдан
чоң көл; 2. fig чоң; il a des pouvoirs étendus анын
укуктары кенен; 3. суу кошулган.
ÉTEDUE nf 1. philos өлчөм, узундук, кеңдик; quelle
est l’étendue de ce champs? бул талаанын узундугу
канча? 2. көлөм, масштаб; l’étendue d’une catastrophe
катастрофанын масштабы; l’étendue d’un ouvrage
чыгарманын көлөмү.
ÉTEREL, ELLE I. adj 1. түбөлүк; les neiges éternelles
түбөлүк карлар; 2. өзгөрүлбөс; II. nm l’Éternel кудай.
ÉTERELLEMET adv түбөлүк, түгөнбөс; дайыма, ар
дайым.
ÉTERISER I. vt 1. түбөлүккө калтыруу; 2. созуу;
éterniser une discussion дискуссияны созуп жиберүү;
II. s’éterniser vpr созулуу, созулуп кетүү.
ÉTERITÉ nf 1. түбөлүктүк, маңгилик; 2. көп убакыт;
il y a une éternité que nous ne nous sommes pas vus биз
канчадан бери бири-бирибизди көрө элекпиз; pour
l’éternité түбөлүккө.
ÉTERUEMET nm чүчкүрүү.
ÉTERUER vt чүчкүрүү, бышкырык атуу.
ÉTHER nm 1. эфир (органикалык бирикме; наркоз);
2. асман, аба; 3. эфир (радио аркылуу берүү).
ÉTHIQUE I. adj этикалык; II. nf этика (адамдын
жүрүм-туруму жөнүндөгү философиялык окуу).
ETHIE nf этникалык группа.
ETHIQUE adj этникалык (бир элге жана анын
маданиятына тиешелүү); des groupes ethniques
этникалык топтор.
ETHOGRAPHE nm этнограф (этнография боюнча
адис).
ETHOGRAPHIE
nf
этнография
(элдердин
маданиятынын, алардын чыгышынын, салтынын, үрпадатынын ж.б. өзгөчөлүктөрүн изилдей турган илим).
ETHOGRAPHIQUE adj этнографиялык.
ÉTICELAT, ATE adj жаркылдаган, жаркыраган;
soleil étincelant жаркыраган күн.
ÉTICELER vi жаркыроо, жаркылдоо; la mer qui
étincelle au clair de lune айдын нурунда мелтиреген
деңиз.
ÉTICELLE nf 1. учкун; l’étincelle électrique электр
учкуну; 2. fig тез эле башталып кетүү; une étincelle de
courage ачуунун келе түшүшү.
ÉTICELLEMET
nm
жаркылдоо,
жылтыроо,
жаркыроо, жылтылдоо.
ÉTIQUETTE nf 1. этикетка; coller une étiquette sur une
boîte этикетканы коробкага жабыштыруу; 2. этикет
(өзүн алып жүрүүнүн эрежелери); observer, respecter
l’étiquette этикетти сактоо.
ÉTIRER I. vt созуу, чоюу, тартып чоюу; II. s’étirer vpr
созулуу, чоюлуу, керилүү; s’étirer en bâillant эстеп
керилүү.
ÉTOFFE nf кездеме, мата; les étoffes de laine, de coton,

de soie жүн, пахта, жибек кездемелер.
ÉTOILE nf 1. жылдыз; un ciel rempli d’étoiles жылдыз
жайнаган асман; l’étoile du berger таң жылдызы;
Чолпон жылдызы; l’étoile polaire Темир Казык
жылдызы; une étoile filante ылдый учкан жылдыз; à la
belle
étoile
жылдыздуу
түндө;
2. жылдыз
(геометриялык фигура); une étoile à 5 branches беш
бурчтуу жылдыз; en forme d’étoile жылдыздай,
жылдыз сыяктанган.
ÉTOILÉ, ÉE adj 1. жылдыздуу; un ciel étoilé
жылдыздуу асман; la bannière étoilée АКШнын туусу;
2. жылдыздай, жылдыз сыяктанган.
ÉTOAMMET adv укмуштуу, укмуштай; абдан, өтө.
ÉTOAT, ATE adj укмуштуу, таң каларлык; un
succès étonnant таң каларлык жетишкендик.
ÉTOEMET nm таң калуу; avec étonnement таң
калып.
ÉTOER I. vt таң калтыруу; son succès a étonné tout
le monde анын ийгилиги баарын таң калтырды;
II. s’étonner vpr таң калуу; je m’étonne qu’il ne soit pas
venu анын келбегенине мен таң калып жатам.
ÉTOUFFAT,
ATE
adj
тумчуктурган,
дем
кыстыктырган; air étouffant тумчуктурган аба.
ÉTOUFFÉE (À L’) loc adv бууга; cuire à l’étouffée бууга
бышыруу.
ÉTOUFFEMET nm 1. тумчугуу, дем кысылуу;
2. басуу, токтотуу; l’étouffement d’une révolte
козголоңду басуу; l’étouffement d’un scandale
жаңжалды басуу.
ÉTOUFFER I. vt 1. тумчуктуруу, демин кыстыруу; une
chaleur qui étouffe дем кыстыктырган ысык; 2. өчүрүү;
étouffer le feu отту өчүрүү; 3. fig үнүн өчүрүү, басып
коюу; 4. тумчуктуруп өлтүрүү; 5. fig басуу; étouffer un
scandale жаңжалды басып коюу; II. vi тумчугуп өлүү.
ÉTOURDERIE nf элегейлик, ойлонбогондук; жеңил
мүнөздүүлүк.
ÉTOURDI, IE adj элегей, ойлонбогон; un écolier
étourdi элегей окуучу.
ÉTOURDIMET adv voir à l’étourdie; agir étourdiment
ойлонбостон.
ÉTOURDIR I. vt 1. кулак тундуруу, эсинен тандыруу;
étourdir qqn d’un coup de bâton бирөөнү таяк менен
уруп эсинен тандыруу; 2. таң калтыруу, башын
айландыруу; le vin l’étourdit un peu винодон анын
башы бир аз айланды.
ÉTOURDISSAT, ATE adj 1. кулак тундурган; 2. таң
калтыра тургaн; un succès étourdissant таң каларлык
жетишкендик.
ÉTOURDISSEMET nm таң калуу; баш айлануу.
ÉTOUREAU nm чыйырчык, кара кучкач.
ÉTRAGE adj бир түрдүү, кызык.
ÉTRAGEMET adv бир түрдүү кызык, кызыктай; il
était étrangement habillé ал кызыктай кийинген болчу.
ÉTRAGER, ÈRE I. adj 1. чет; les langues étrangères
чет тилдер; le Ministère des Affaires étrangères тышкы
иштер министрлиги; 2. жат (башка); un corps étranger
méd жат нерсе; 3. чоочун, бөлөк, жат; une personne
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étrangère au service бөлүмгө чоочун киши; 4. тааныш
эмес; un visage étranger тааныбаган киши; II. n 1. чет
өлкөлүк адам; 2. nm чет эл; à l’étranger чет өлкөдө.
ÉTRAGLER vt 1. муунтуу, муунтуп өлтүрүү; 2. fig
басуу, кысуу; étrangler la presse прессаны басмырлоо.
1
ÊTRE I. vi 1. болуу, бар болуу; être ou ne pas être
болуу же болбоо; il n’est plus ал жок, ал каза болду;
cela peut être бул болушу мүмкүн; je suis étudiant мен
студентмин; 2. убакытты, мезгилди билдиргенде;
quelle heure est-il? саат канча болду? il est midi саат он
эки болду; il est temps de partir кетээр маал болду;
II. жардамчы этиш: ээ менен аныктоочтун
ортосунда; la terre est ronde жер тоголок; la neige est
blanche кар ак; je suis jeune мен жашмын; soyez poli
адептүү болуңуз; III. предлогдун же тактоочтун
алдында; 1. (абал, көңүл); comment êtes-vous ce matin?
бүгүн кандайсыз? je suis bien жакшымын; où en est
l’affaire? иш кандай абалда? j’en suis au troisième
volume мен үчүнчү томундамын; 2. (орун); je suis à
l’hôtel мен мейманканадамын; la voiture est au garage
машина гаражда; ah! j’y suis! мен түшүндүм! 3. (өткөн
чакта, орун бышыктооч менен, этиштин жаксыз
формасы менен) j’ai été à Rome l’an dernier мен Римде
былтыр болгом; 4. (мезгил); nous sommes le 9 mars
бүгүн тогузунчу март; nous sommes au mois de mai, en
mai азыр май айы; 5. (кээ бир предлогдор менен); (être
à) ce livre est à moi бул китеп меники; tout est à refaire
баарын кайрадан иштеп чыгаруу керек; (être de) je suis
de Kirghizstan мен Кыргызстанданмын; cette comédie
est de Molière бул комедия Мольердики; cet enfant est
de lui бул бала аныкы; 6. (être en) elle était en robe
blanche ал ак көйнөкчөн болчу; (être pour) nous
sommes pour partir биз кетүүгө макулбуз; être pour ou
contre бир нерсеге макул же каршы болуу; (être sans)
être sans le sou бир тыйын акчасы жок болуу; IV. бул;
c’est un étudiant бул студент; qui est-ce? бул ким?
qu’est-ce que c’est? бул эмне? ce n’est rien эч нерсе
эмес; ce serait très bien бул абдан жакшы болот эле;
c’est-à-dire башкача айтканда; est-ce que vous venez?
барасызбы? (мени менен); n’est-ce pas? ушундай
эмеспи? V. (жардамчы этиш); elle est tombée ал
жыгылып калды; je suis venu мен келдим; nous étions
partis биз кеткен болчубуз; je me suis promené мен
сейилдеп келдим; ils se sont aimés алар бири-бирин
сүйүп калышты; ils se sont connus алар бири-бири
менен таанышышты.
2
ÊTRE nm 1. жашоо, турмуш; 2. жан, жандуу нерсе;
quel être charmant! кандай сүйкүмдүү жан! un être
vivant тирүү жан; les êtres humains адамдар.
ÉTREIDRE vt 1. катуу тартып байлоо; 2. катуу
кучактоо, көкүрөккө кысуу; étreindre qqn sur son cœur
бирөөнү бооруна кысуу.
ÉTREITE nf 1. кысуу; 2. кучактоо, кучак.
ÉTREE nf жаңы жыл белеги; recevoir, donner des
étrennes белек алуу, берүү.
ÉTROIT, OITE adj 1. тар; un chemin étroit тар жол;
2. fig билими тайыз, акылы анчалык терең эмес; un

esprit étroit тар пикирдүү адам; 3. жакын.
ÉTROITEMET adv 1. тар; 2. жакындан, жакын
жерден; surveiller qqn étroitement бирөөнү жакын
жерден көзөмөлдөө.
ÉTROITESSE nf 1. тардык; l’étroitesse d’une rue
көчөнүн тардыгы; 2. fig тардык; l’étroitesse d’esprit тар
пикирдүүлүк.
ÉTUDE nf 1. таанышуу, изилдөө; карап чыгуу; l’étude
du budget бюджетти карап чыгуу; mettre à l’étude
текшерүү; être à l’étude каралуу; 2. окуу; faire ses
études окуу (окуу жайында); terminer ses études
окуусун бүтүрүү; se livrer, s’adonner à l’étude окууга
берилүү; 3. билим.
ÉTUDIAT, ATE nm студент; un étudiant en droit
юридикалык факультетинин студенти.
ÉTUDIER vt 1. окуу, үйрөнүү; étudier l’anglais англис
тилин үйрөнүү; 2. изилдөө; étudier un texte текстти
окуп изилдөө.
ÉTUI nm футляр; un étui à lunettes көз айнек салгыч.
ÉTUVE nf буукана (мончодо).
ÉTUVER vt 1. бууга бышыруу; 2. стерилизациялоо;
микробдордон тазалоо.
ÉTYMOLOGIE
nf этимология; (1. тил таануу
илиминин сөздөрдүн чыгышын текшерүүчү бир
бөлүмү; 2. сөздүн чыгышы).
ÉTYMOLOGIQUE ling этимологиялык; un dictionnaire
étymologique этимологиялык сөздүк.
EUCALYPTUS nm эвкалипт (Австралияда өсүүчү
эбегейсиз чоң жыгачтын бир түрү).
EUPHÉMISME nm litt эвфемизм (сүйлөөдө орой сөздүн
ордуна сылык сөздөрдү колдонуу).
EUROPÉE, EE I. adj европалык; les peuples
européens европа элдери; II. n европалык.
EUX pron pers алар; eux, ils sont partis; алар болсо,
жөнөп кетишти; nous irons avec eux биз алар менен
кетебиз; pour eux аларга, алар үчүн.
E.V. abrév en ville шаардын ичинде (чабарман менен
жиберилген каттын үстүнө жазылат).
ÉVACUATIO nf 1. чыгаруу, көчүрүү; 2. эвакуация;
évacuation des blessés жарадарларды башка жакка
алып кетүү.
ÉVACUER vt сыртка чыгаруу, көчүрүү.
ÉVADÉ nm качып кеткен адам, качкын.
ÉVADER (S’) vpr качуу, качып кутулуу; s’évader d’une
prison түрмөдөн качуу.
ÉVALUATIO
nf
баалоо,
аныктоо,
эсептөө;
l’évaluation d’une fortune байлыкты баалоо.
ÉVALUER vt баалоо, аныктоо; баасын белгилөө.
ÉVAOUIR (S’) vpr талуу, эси ооп калуу.
ÉVAOUISSEMET nm талуу, эс оош.
ÉVAPORATIO nf бууга айлануу, буулануу; бууга
айландыруу.
ÉVAPORÉ, ÉE adj шайкелең, алаңгазар; une jeune fille
évaporée жеңил мүнөздүү кыз; 2. n жеңил мүнөздүү
адам.
ÉVAPORER (S’) vpr буулануу, бууга айлануу.
ÉVASÉ, ÉE adj кеңейип жаткан.
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ÉVASER
ÉVASER I. vt кеңейтүү; II. s’évaser vpr кеңейүү.
ÉVASIF, IVE adj тайсалдаган, так айтпаган;

EXCÉDER

une

ÉVITABLE adj болтурбай койгонго боло турган.
ÉVITEMET nm une gare d’évitement жол айрыгы

réponse évasive арсар жооп.
ÉVASIVEMET
adj тайсалдатып, так айтпай,
куйтуланып.
ÉVASIO nf качуу, качып кетүү; une tentative
d’évasion качууга аракет кылуу.
ÉVEIL nm 1. ойгонуу; 2. fig жандануу; l’éveil de la
nature табияттын жанданышы.
ÉVEILLÉ, ÉE adj 1. уктабай чыккан; ойгоо; je suis
resté éveillé toute la nuit мен түнү менен уктабай
чыктым; tenir qqn éveillé бирөөнү уктатпоо;
2. шамдагай, күжүрмөн.
ÉVEILLER I. vt 1. ойготуу; 2. fig козгоо, туудуруу;
aucune étude ne transforme un être: elle l’éveille бир
дагы окуу адамды өзгөртпөйт: аны жөн гана ойготот;
éveiller la curiosité кызыгуу сезимин туудуруу;
II. s’éveiller vpr 1. ойгонуу; 2. жандануу; la nature
s’éveille табият жанданып жатат.
ÉVÉEMET ou évènement nm окуя; événement
historique тарыхый окуя; événement malheureux
кырсык; un événement imprévu күтүлбөгөн окуя.
ÉVETAIL nm веер, желпингич, желпирүүн; en
éventail веер сыяктуу.
ÉVETAIRE nm күркө (көчөдө аны-муну сатууга
ылайыкталган үкөкчө).
ÉVETER I. vt 1. шамалдатуу; 2. желпүү; éventer son
visage өзүнүн бетин желпүү; 3. ачуу, билип алуу;
éventer un secret сырды билип алуу; II. s’éventer vpr
желпинүү.
ÉVETRER vt 1. ичин жаруу; éventrer un animal
малдын ичин жаруу; 2. ачуу (көбүнчө күч салып);
éventrer un coffre-fort сейфти бузуп ачуу.
ÉVETUALITÉ nf мүмкүндүгү болуу; envisager
l’éventualité d’une guerre согуштун мүмкүндүгүн
алдын ала караштыруу.
ÉVETUEL, ELLE adj болушу мүмкүн болгон.
ÉVETUELLEMET adv балким, мүмкүн; j’aurai
éventuellement besoin de votre concours мага, балким,
сиздин жардамыңыз керек болуп калат.
ÉVÊQUE nm епископ.
ÉVERTUER (S’) vpr тырышуу; аракет кылуу;
s’évertuer à expliquer күчүнүн бардыгынча тырышуу.
ÉVICTIO nf 1. dr ажыратуу, айыруу; 2. чыгаруу,
бошотуу; éviction du chef d’un parti партиянын
жетекчилигинен алып салуу.
ÉVIDEMMET adv ачык, апачык; албетте; vous
acceptez? évidemment! макулсузбу? албетте макулмун!
ÉVIDECE nf аныктык, талашсыздык, шексиздик;
mettre en évidence аныктыгын көрсөтүү; à l’évidence,
de toute évidence loc adv анык, талашсыз.
ÉVIDET, ETE adj талашсыз, анык, көрүнүп турган;
une vérité évidente көрүнүп турган чындык.
ÉVIDOIR nm techn бургу.
ÉVIER nm суу аккыч кобул.
ÉVICER vt кысып чыгаруу; сүрүп чыгаруу; évincer
un concurrent атаандашты сүрүп чыгаруу.

(темир жол).
ÉVITER vt 1. качуу, алдын алуу; éviter un danger
коркунучтун алдын алуу; il m’évite ал менден качып
жүрөт; 2. сак болуу; évitez les paroles superflues! ашык
сөздөн сак болуңуз! évitez cette faute! бул катадан сак
болуңуз! évitez de lui parler! аны менен сүйлөшпөөгө
аракет кылыңыз!
ÉVOCATIO nf эстөө; эске түшүрүү.
ÉVOLUER vi 1. эволюциялануу (акырындык менен
өсүү, өрчүү, өзгөрүү); 2. өзгөрүү; il a beaucoup évolué
depuis son séjour à l’étranger ал чет өлкөгө барып
келгенден кийин абдан өзгөрдү.
ÉVOLUTIO nf эволюция (өрчүп, өзгөрүп бир абалдан
экинчи абалга өтүү процесси); l’évolution de la
situation абалдын өзгөрүшү.
ÉVOQUER vt эстөө; эске түшүрүү; évoquer son
enfance балалык чакты эстөө.
EX préf экс, мурунку; ex-ministre экс министр; exprésident экс президент.
EXACT, EXACTE adj туура, дал, так; l’heure exacte
туура убакыт.
EXACTEMET adj так, так ошол.
EXACTIO nf төлөтүү; салыкты төлөтүү; пара алуу.
EXACTITUDE nf тууралык, дал келүүчүлүк, тактык,
ырастык.
EXAGÉRATIO nf
ашыруу, ашырып жиберүү,
көбөйтүп жиберүү.
EXAGÉRÉ, ÉE adj 1. эң эле, өтө эле; 2. ашырып
жиберген, көбөйтүп жиберген; un prix exagéré
ашырылган баа.
EXAGÉRÉMET adv эң эле, өтө эле.
EXAGÉRER vt ашыруу, көбөйтүп жиберүү; il ne faut
rien exagérer эч нерсени көбөйтүп айтпоо керек.
EXALTAT, ATE adj козготуучу (сезимди), демилге
туудуруучу.
EXALTATIO nf экзальтация (сезимдин аябай катуу
козголушу, желигиши).
EXALTER vt 1. аябай мактоо; 2. жандандыруу,
шыктандыруу, козутуу.
EXAME nm сынак, текшерүү; passer ses examens
сынак тапшыруу; les examens de fin d’études
бүтүрүүчү сынактары; un examen d’État мамлекеттик
сынак.
EXASPÉRAT, ATE adj үмүтүн үзүүчү, кыжырын
кайнатуучу, ачууландыруучу.
EXASPÉRATIO nf кыжырлануу, жини келүү.
EXASPÉRER vt 1. кыжырлантуу, жинин келтирүү;
2. күчөтүү.
EXCAVATEUR, TRICE n экскаватор.
EXCAVATIO nf 1. казуу; 2. чуңкур.
EXCÉDET nm ашык, артык нерсе; l’excédent des
produits agricoles ашыкча өндүрүлгөн айыл чарба
продукциясы; être en excédent артып калуу.
EXCÉDER vt 1. ашып кетүү, артып калуу; le prix de cet
appartement n’excède pas cent mille francs бул
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EXCELLEMMET

EXEMPLAIRE

батирдин баасы жүз миң франктан ашпайт; 2. ашырып
жиберүү.
EXCELLEMMET adv абдан сонун, эң жакшы.
EXCELLECE nf мыктылык, сонундук; par excellence
эң эле, өтө, аябаган, аябай.
EXCELLET, ETE эң жакшы, эң сонун, эң мыкты;
excellente idée! абдан жакшы ой!
EXCELLER vi ашып түшүү, артыкча болуу; il excelle
dans ce travail ал бул иште мыктылык көрсөттү.
EXCEPTÉ prép inv -дан башкасы, -дан тышкары; tous
les habitants excepté les enfants балдардан башка
бардык жашоочулар; je suis content de tout le monde,
excepté de vous мен сизден башкалардын баарына
ыраазымын.
EXCEPTER vt чыгаруу, эсепке албоо; si l’on excepte le
mois de juillet июль айын эсепке албаганда.
EXCEPTIO nf 1. чыгаруу, эсепке албоо; 2. тышкары,
башка (эрежеден); à l’exception de -дан тышкары, -дан
башка; d’exception өзгөчө, бөтөнчө, айрыкча.
EXCEPTIOEL, ELLE adj өзгөчө, бөтөнчө, айрыкча.
EXCEPTIOELLEMET
adj 1. эрежеге каршы;
exceptionnellement nous nous réunirons demain
эрежеге каршы биз эртең чогулабыз; 2. аябай, өтө; il est
exceptionnellement habile ал аябай эпчил; un homme
exceptionnellement beau аябай сулуу киши.
EXCÈS nm 1. арттыруу, ашыруу; contravention pour
excès de vitesse ылдамдыкты ашыргандык үчүн
салынган айып; à l’excès эң эле, өтө эле; il est prudent à
l’excès ал өтө эле сак; tomber dans l’excès ыгы жок
чектен чыгып кетүү; 2. pl артыкча кетүү, чегинен
ашырып жиберүү; excès de pouvoir колундагы
бийликти кыянаттык менен жаман ишке пайдалануу.
EXCESSIF, IVE adj 1. эң эле көп, өтө эле; des dépenses
excessives өтө эле чоң чыгым; froid excessif абдан суук;
2. кызуу, өзүн кармай албаган.
EXCESSIVEMET adj эң эле, өтө эле.
EXCITABILITÉ
nf
1. козголгучтук
(сезимдин
ойгонгучтугу); 2. biol козголгучтук.
L’EXCITABILITÉ MUSCULAIRE булчуңдун сырттан
болгон аракетке жооп бериши.
EXCITABLE adj 1. козголгуч; 2. biol козголгуч, сезгич.
EXCITAT, ATE I. adj 1. козготуучу; 2. демилге
туудургуч; II. nm козготуучу дары.
EXCITATIO nf 1. козгоо, сезим ойготуу, сезимге
таасир кылуу; 2. козгоо, түрткү болуу.
EXCITER I. vt 1. козгоо, сезим ойготуу, сезимге
таасир кылуу; exciter la curiosité кызыкчылыкты
козгоо; exciter la pitié аяныч туудуруу; 2. кызыктыруу;
ce travail ne m’excite pas beaucoup бул иш мени анча
деле кызыктырбайт; II. s’exciter vpr 1. сезими ойгонуу,
козголуу; туталануу, кыжырдалуу; sois calme! ne
t’excite pas! тынчтан! ачууланба! 2. кызыгуу; s’exciter
sur un projet бир долбоорго кызыгуу.
EXCLAMATIF,
IVE
adj илептүү; une phrase
exclamative илептүү сүйлөм.
EXCLAMATIO nf катуу үн берүү (күйүнүчтү же
сүйүнүчтү көрсөткөн үн); un point d’exclamation илеп

белгиси; pousser une exclamation de joie сүйүнүп катуу
кыйкырып жиберүү.
EXCLAMER (S’) vpr кыйкырып жиберүү.
EXCLU, UE adj чыгарылган, чыгарып салынган.
EXCLURE vt 1. чыгаруу, чыгарып жиберүү; exclure
d’un parti партиядан чыгаруу; 2. ойлобоо; j’exclus
votre participation à cette affaire сизди бул ишке
катышат деген ойдон алысмын.
EXCLUSIF, IVE adj 1. өзгөчө, айрыкча, артыкча; un
droit exclusif айрыкча укук; 2. теңдеши жок, айрыкча.
EXCLUSIO nf чыгарып жиберүү; à l’exclusion de -дан
тышкары, -дан башка.
EXCLUSIVEMET adj 1. жалаң гана, жалаң эле; 2. -дан
тышкары, -дан башка.
EXCLUSIVITÉ
nf өзгөчөлүк, башкачалык; en
exclusivité жалаң гана; ce film passe en exclusivité dans
deux salles бул тасма эки гана кинотеатрда жүрүп
жатат.
EXCURSIO nf экскурсия, жүрүш; une excursion en
montagne тоого чыгуу.
EXCURSIOISTE nm экскурсияга катышуучу.
EXCUSABLE adj кечиримдүү, кечирүүгө боло турган.
EXCUSE nf 1. себеп, кечирим; vous n’avez aucune
excuse сизге эч кандай кечирим жок; trouver des
excuses себеп табуу; une lettre d’excuse кечирим сурап
жазылган кат; une faute sans excuse кечиримсиз ката;
2. кечирим; présenter des excuses кечирим суроо.
EXCUSER
I. vt 1. кечирүү; excusez-moi! мени
кечириңиз! excusez-moi d’arriver en retard! кечигип
келгеним үчүн кечирип коюңуз! vous m’excuserez
мени кечиресиз; 2. актоо, туура деп табуу; II. s’excuser
vpr кечирим суроо; s’excuser auprès de qqn бирөөдөн
кечирим суроо; je m’excuse de mon retard кечигип
келгеним үчүн кечирим сурайм.
EXÉCRABLE adj жийиркенээрлик, өтө жаман, жек
көрүнүүчү; un crime exécrable өтө жаман кылмыш; un
temps exécrable өтө жаман аба ырайы.
EXÉCRATIO nf жийиркенүү, жийиркентүү.
EXÉCUTABLE adj аткарылуучу; аткарылууга мүмкүн
болгон; facilement exécutable оңой аткарылуучу.
EXÉCUTAT, ATE n аткаруучу.
EXÉCUTER I. vt 1. аткаруу, орундоо; exécuter un plan
планды аткаруу; exécuter un ordre буйрукту аткаруу;
exécuter ses promesses убадасын орундоо; 2. аткаруу,
ойноо; exécuter un air ария аткаруу; 3. өлүм жазасына
буйруу; exécuter un condamné өлүм жазасын аткаруу;
II. s’exécuter vpr моюн сунуу, макул болуу.
EXÉCUTIF, IVE adj аткаруучу, орундоочу; le pouvoir
exécutif аткаруучу бийлик.
EXÉCUTIO nf 1. аткаруу, орундоо; l’exécution d’un
projet долбоорду иш жүзүнө ашыруу; l’exécution d’un
ordre буйруктун аткарылышы; 2. өлүм жазасы.
EXEMPLAIRE I. adj үлгүлүү, өрнөктүү; un élève
exemplaire үлгүлүү окуучу; une conduite exemplaire
үлгүлүү жүрүш-туруш; II. nm 1. нуска (сан); tirer un
ouvrage à 100000 exemplaires чыгарманы жүз миң
нускада басып чыгаруу; 2. түр; de beaux exemplaires
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d’une plante өсүмдүктүн сонун түрлөрү.
EXEMPLE nm үлгү; мисал; un exemple à suivre үлгү
катарында кабыл алуу; servir d’exemple үлгү болуу;
par exemple мисалы, маселен.
EXEMPT adj 1. бошотулган; exempt du service
militaire аскер кызматынан бошотулган; 2. жок болуу;
il n’est pas exempt de défauts анын кемчиликтери жок
эмес; il est exempt d’ambition анын намысы жок.
EXEMPTER I. vt бошотуу (бир нерседен); exempter
d’impôts салыктан бошотуу; II. s’exempter vpr бошоо.
EXEMPTIO nf бошотуу (бир нерседен), бошотулуу;
exemption d’impôts салыктан бошотуу, бошотулуу.
EXERCER I. vt 1. көнүктүрүү, машыктыруу; exercer sa
main колун машыктыруу; 2. иштөө; exercer une
profession бир кесипти аркалоо; exercer la médecine
медицинада иштөө; 3. көрсөтүү, пайдалануу; exercer
une pression кысымчылык көрсөтүү; exercer son droit
укугунан пайдалануу; II. s’exercer vpr 1. машыгуу;
2. иштөө.
EXERCICE nm 1. көнүгүү, көнүктүрүү, машыгуу,
машыктыруу;
un
exercice
de
grammaire
грамматикалык көнүгүү; 2. иштөө; l’exercice d’une
profession бир кесипте иштөө.
EXHIBER
vt көрсөтүү; exhiber ses papiers
документтерин көрсөтүү.
EXHIBITIO nm 1. көрсөтүү үчүн коюу; 2. көрсөтүү
(документтерин).
EXHORTER vt чакыруу, тартуу, талап кылуу; exhorter
qqn à la patience чыдамдуулукту талап кылуу.
EXHUMATIO
nf 1. эксгумация; procéder à
l’exhumation d’un corps өлүктү мүрзөдөн казып алуу;
2. fig fam табуу; l’exhumation d’un document des
archives архивден бир документти таап чыгаруу.
EXHUMER vt 1. өлуктү мүрзөдөн казып алуу; 2. казып
табуу; exhumer les ruines d’une cité disparue жок
болуп кеткен шаардын урандыларын казып табуу.
EXIGEAT, ATE adj талап кылгыч; un patron
exigeant катуу талап кылуучу жетекчи.
EXIGECE nf 1. талап кылуу; 2. талап.
EXIGER vt 1. талап кылуу; exiger le silence тынчтыкты
талап кылуу; j’exige que ce livre soit rendu мен бул
китептин кайтарылып берилишин талап кылам;
2. керек кылуу; cette plante exige beaucoup d’eau бул
өсүмдүк сууну көп керек кылат.
EXIL nm сүргүн, айдоо, куугунтуктоо; condamner à
l’exil айдоого өкүм кылуу; envoyer en exil айдоого
жөнөтүү; vivre en exil айдоодо жүрүү.
EXILER I. vt айдоо, куугунтуктоо; il a été exilé en
Sibérie ал Сибирге айдалган; II. s’exiler vpr
обочолонуу, обочо, түнт жашоо.
EXISTAT, ATE adj бар болгон, колдонулуучу; les
règlements existants бүгүнкү күндөгү эрежелер.
EXISTECE nf жашоо, турмуш; mener une existence
misérable оор турмушта жашоо.
EX-LIBRIS nm экслибрис (китептин ээсинин атын
билдире турган жазуу).
EXORBITAT, ATE adj эң эле, өтө эле; des prix

exorbitants өтө кымбат баа.
EXOTIQUE I. adj экзотикалык (өтө эле башкача, өтө
эле укмуштуу); une plante exotique экзотикалык
өсүмдүк; II. nm экзотика (алыскы өлкөлөргө таандык
болгон өтө эле башкача, өтө эле укмуштуу нерселер).
EXPASIF, IVE adj экспансивдүү (сезимге тез
берилүүчү, тез күйпөлөктөөчү, тез кубануучу ж. б.).
EXPASIO nf
экспансия (алгачкы чектерден
тышкары чыгып кеңейүү, жайылуу, таралуу; басып
алуу, мамлекеттик чек араларын кеңейтүү).
EXPATRIATIO nf экспатриация (өз эрки менен же
эрксизден өз мекенинен көчүрүп, кетирип жиберүү).
EXPATRIER I. vt экспатриациялоо; II. s’expatrier vpr
өз мекенин таштап кетүү.
EXPÉDIET, ETE I. adj пайдалуу; II. nm жол, ык;
chercher un expédient жолун издөө.
1
EXPÉDIER
vt жөнөтүү, жиберүү; expédier des
marchandises товарларды жөнөтүү.
EXPÉDITEUR, TRICE n экспедитор, жиберүүчү,
жөнөтүүчү; l’expéditeur d’une lettre кат жөнөтүүчү.
EXPÉDITIO nf 1. жөнөтүү, жиберүү; 2. экспедиция;
une expédition scientifique илимий экспедиция.
EXPÉDITIOAIRE I. adj экспедициялык; un corps
expéditionnaire
экспедициялык
корпус;
II. nm
экспедитор, жөнөтүүчү.
EXPÉRIECE nf 1. тажрыйба; l’expérience de la vie
тиричилик тажрыйбасы; par expérience тажрыйба
боюнча; 2. эксперимент, тажрыйба; une expérience de
chimie химиялык тажрыйба; faire des expériences
тажрыйба жасоо; à titre d’expérience тажрыйба
катарында.
EXPÉRIMETAL, ALE, AUX adj эксперименталдык; une
méthode expérimentale эксперименталдык метод.
EXPÉRIMETALEMET adv тажрыйба жолу менен.
EXPÉRIMETÉ, ÉE adj тажрыйбалуу; c’est un homme
expérimenté бул тажрыйбалуу киши.
EXPÉRIMETER vt 1. эксперимент жүргүзүү; 2. сынап
көрүү; текшерип көрүү; expérimenter un nouvel
appareil жаңы аппаратты сынап көрүү.
EXPERT, ERTE I. adj тажрыйбалуу; II. nm адис,
эксперт (бир иш же маселе жөнүнөн пикирин айтып,
жыйынтык чыгарып берүүчү).
EXPERTISE nf экспертиза, текшерүү; faire une
expertise экспертиза жүргүзүү.
EXPERTISER vt экспертиза жүргүзүү.
EXPIER vt жуу, жымсалдоо; жазасын тартуу; expier
son crime кылмыштын жазасын тартуу.
EXPIRAT, ATE adj 1. өлүңкү; 2. fig начарлап бара
жаткан, өчүп бара жаткан.
EXPIRATIO nf 1. дем чыгаруу; l’expiration de l’air
des poumons өпкөдөн абаны чыгаруу; 2. өтүү;
l’expiration d’un délai мөөнөттүн өтүп кетиши.
EXPIRER vt 1. дем чыгаруу; 2. vi каза болуу; өлүү; il
est sur le point d’expirer ал өлүм алдында жатат.
EXPLICABLE adj түшүндүрүүгө мүмкүн болгон; sa
conduite est parfaitement explicable анын кылыкжоругу түшүнүктүү.
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EXPLICATIO nf 1. түшүндүрүү; 2. түшүндүрүүчү
себеп; demander des explications à qqn бирөөдөн
түшүндүрүүчү себебин суроо.
EXPLICITE adj анык, эки маанилүү эмес; une réponse
explicite апачык жооп.
EXPLICITEMET adv анык, түшүнүктүү кылып.
EXPLIQUER I. vt түшүндүрүү; expliquer un problème
маселени түшүндүрүү; expliquer les règles du jeu
оюндун тартибин түшүндүрүп берүү; II. s’expliquer
vpr 1. сүйлөө; expliquez-vous clairement анык
сүйлөңүз; түшүнгөндөй кылып айтып бериңиз; 2. ачык
сүйлөшүп алуу; je tiens à m’expliquer avec lui аны
менен ачык сүйлөшөйүн деп жатам; 3. түшүнүктүү
болуу, ачылуу; maintenant tout s’explique эми
бардыгы түшүнүктүү болду.
EXPLOIT nm эрдик, баатырдык; faire un exploit
баатырдык көрсөтүү.
EXPLOITABLE
adj жарамдуу, жарай турган;
иштетүүгө жарай турган; les terres exploitables
иштетүүгө жарай турган жерлер.
EXPLOITAT, ATE n пайдалануучу, иштетүүчү
киши; ээ; les exploitants agricoles жер ээлери,
фермерлер.
EXPLOITATIO
nf
1. пайдалануу;
иштетүү;
l’exploitation d’une mine шахтаны иштетүү; mettre en
exploitation эксплуатацияга берүү, иштетүү; 2. чарба,
чарбачылык; завод, ишкана; une grande exploitation
чоң ишкана; 3. эксплуатация, эксплуатация кылуу
(бирөөнүн эмгегинен пайдалануу).
EXPLOITER vt 1. иштетүү, пайдалануу; эксплуатация
кылуу; казып алуу (жер астындагы байлыкты);
exploiter un gisement жер астындагы байлыкты казып
алуу; exploiter du charbon көмүр казып чыгаруу;
exploiter une terre жерди иштетүү; 2. пайдалануу;
exploiter ses connaissances өз билиминен пайдалануу.
EXPLOITEUR, EUSE n эксплуататор, эксплуатация
кылуучу.
EXPLORATEUR, TRICE n 1. изилдөөчү; 2. чалгынчы.
EXPLORATIO nf 1. экспедиция; partir en exploration
экспедицияга жөнөп кетүү; 2. изилдөө.
EXPLORER vt 1. текшерип билүү, чалгын жүргүзүү;
2. изилдөө, текшерүү.
EXPLOSER vi 1. жарылуу, чатыноо; l’obus a explosé
снаряд жарылды; 2. fig кызаңдап кетүү, туталанып
кетүү; il a explosé de fureur ал туталанып кетти.
EXPLOSIF, IVE I. adj 1. жарылма, жарып бузма; une
force explosive жарылма күчү; 2. жарылма (тыбыш);
II. nm жарылгыч зат.
EXPLOSIO nf 1. жарылуу, жарылыш; faire explosion
жаруу, жарып талкалоо; l’explosion d’un obus
снаряддын жарылышы; 2. moteur à explosion ичинен
күймө кыймылдаткыч; 3. тез келе түшүү; une explosion
de colère ачуунун келе түшүшү, туталаныш.
EXPORTABLE adj чет элге чыгарыла турган, экспорт;
des marchandises exportables экспортко жарай турган
товарлар.
EXPORTATEUR, TRICE I. adj экспортко чыгаруучу; un

pays exportateur de blé чет элге буудай чыгаруучу
мамлекет; II. n экспортчу, экспорт кылуучу.
EXPORTATIO nf экспорт, чет элге чыгаруу
(товарларды); l’exportation des denrées alimentaires
чет мамлекетке азык-түлүктөрдү сатуу.
EXPORTER vt экспорт кылуу; exporter des capitaux
капиталды чет мамлекетке чыгаруу.
EXPOSÉ nm баяндоо; доклад.
EXPOSER I. vt 1. көрсөтүүгө коюу; exposer des
produits продукциясын көрсөтүүгө коюу; 2. жаюу,
жайлаштыруу; exposer du linge au soleil кирди күнгө
жаюу; 3. тобокелге салуу; exposer la vie de qqn
бирөөнүн өмүрүн тобокелге салуу; 4. баяндоо;
түшүндүрүп
берүү;
exposer
son
programme
программасын баяндап берүү; II. s’exposer vpr алынуу
(сынга), жолугуу; s’exposer aux critiques сынга
алынуу.
EXPOSITIO nf 1. көргөзмө, выставка; l’exposition
universelle универсалдуу көргөзмө; 2. баяндоо;
түшүндүрүп берүү; 3. жаюу, жайлаштыруу; exposition
au nord түндүктү каратып жайлаштыруу.
1
EXPRÈS , ESSE 1. adj так; анык; un ordre exprès так
буйрук; 2. шашылыш; une lettre expresse шашылыш
кат.
2
EXPRÈS adv атайын, билип туруп; faire exprès
атайлап жасоо.
EXPRESS I. adj un train express тез жүрүүчү поезд;
II. nm экспресс, тез жүрүүчү поезд; prendre l’express
экспресске түшүү.
EXPRESSÉMET adv 1. катуу; il est expressément
défendu de fumer; тамеки чегүүгө тыюу салынат;
2. атайлап.
EXPRESSIF, IVE adj ачык, ачык-айкын, маанилүү,
таасирдүү, даана; des yeux expressifs таасирдүү көз.
EXPRESSIO nf 1. айтуу, билдирүү; expression écrite
жазуу түрүндө айтуу; expression orale ооз эки айтуу;
2. сөз, айтылыш, сүйлөм; 3. түр; l’expression du visage
бетинин түрү; 4. math туюнтма; une expression
algébrique алгебралык туюнтма.
EXPRESSIOISME nm экспрессионизм (адабиятта
жана искусстводо агым).
EXPRESSIOISTE
n
экспрессионист
(экспрессионизмдин өкүлү).
EXPRIMABLE adj билдирүүгө, көрсөтүүгө боло
турган.
EXPRIMER
vt 1. билдирүү, көрсөтүү (тилдин
жардамы менен); exprimer sa douleur par des larmes
кайгысын көз жашы менен билдирүү; exprimer sa
reconnaissance
ыраазычылыгын
билдирүү;
2. s’exprimer vpr сүйлөө; il n’arrive pas à s’exprimer
dans cette langue ал бул тилде өзүнүн оюн айта албайт.
EXPROPRIATIO nf экспроприация (бир коомдук
таптын өндүрүш каражатынын экинчи бир коомдук
тап тарабынан тартып алынышы).
EXPROPRIER vt экспроприация кылуу, ээсинен
тартып алуу.
EXPULSER vt кууп жиберүү, айдап жиберүү; expulser
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qqn de son pays бирөөнү өлкөсүнөн айдап жиберүү.
EXPULSIO nf 1. кууп жиберүү, айдап жиберүү,
чыгарып жиберүү, бошотуу (иштен); l’expulsion d’un
étudiant de l’université студентти университеттен
чыгарып жиберүү; 2. méd алып таштоо (ташты),
сууруп алуу (тишти); l’expulsion de calculs
бөйрөктөгү таштарды алып таштоо.
EXQUIS, ISE adj абдан даамдуу; эң жакшы, сонун; un
mets exquis кылдат тамак; une politesse exquise өзгөчө
сылыктык; c’est exquis! бул эң сонун!
EXTASE nf экстаз (элирип, өзүн өзү унутуу
даражасына жеткен абал); tomber en extase экстаз
абалына келүү.
EXTASIER (S’) vpr кубануу, сүйүнүү, суктануу; il n’y a
pas de quoi s’extasier сүйүнө тургандай эч нерсе жок.
EXTESIO nf 1. кеңейтүү; жаюу; l’extension du bras
кучак жаюу; 2. өсүү, таралуу; l’extension du commerce
сооданын өсүшү; l’extension d’une épidémie
эпидемиянын таралышы; l’extension du sens d’un mot
сөздүн маанисинин кеңейиши.
EXTÉUAT, ATE adj жүдөтүүчү, жабыктыруучу,
жабыркатуучу, чарчатуучу, алсыратуучу; des travaux
exténuants ал-күчтөн тайдырган жумуш.
EXTÉUATIO nf жүдөтүү, жабыктыруу, жабыркатуу,
чарчатуу, алсыратуу; жүдөө, жабыркоо, жабыгуу,
чарчоо, алсыроо.
EXTÉUÉ, ÉE adj жүдөгөн, чарчаган, жабыркаган.
EXTÉUER I. vt жүдөтүү, жабыктыруу, жабыркатуу,
чарчатуу, алсыратуу; ce travail l’a exténué бул жумуш
аны аябай чарчатты; II. s’exténuer vpr жүдөө,
жабыркоо, жабыгуу, чарчоо, алсыроо; s’exténuer au
travail иштеп ал-күчтөн таюу.
EXTÉRIEUR, IEURE I. adj 1. сырткы, тышкы; les
quartiers extérieurs чет жактагы кварталдар; 2. тышкы;
la politique extérieure тышкы саясат; le commerce
extérieur тышкы соода; II. nm 1. сырткы көрүнүш; à
l’extérieur сырт жагында; 2. чет мамлекет; les relations
avec l’extérieur тышкы байланыштар.
EXTÉRIEUREMET adv сыртынан караганда, тышынан
караганда; extérieurement, la maison est très jolie
сыртынан караганда абдан кооз үй.
EXTÉRIORITÉ nf сырт жагы.
EXTERMIATIO
nf
кыруу,
жок
кылуу;
l’extermination d’un peuple бир элди кырып жок
кылуу.
EXTERMIER vt 1. кыруу, жок кылуу, жоюу;
exterminer l’ennemi душманды кыруу; exterminer le
mal жамандыкты түп тамырынан жоюу; 2. s’exterminer
vt бири-бирин кыруу.
EXTERAT nm экстернат (өзүнчө даярданып, экзамен
берүү системасы).
EXTERE I. adj сырткы, тышкы; II. n 1. экстерн
(өзүнчө даярданып, экзамен берүүчү адам); 2. méd
ооруканадагы студент-практикант.
EXTICTEUR nm от өчүргүч, өрт өчүргүч.
EXTICTIO nf 1. өрт өчүрүү; 2. fig басылуу;
3. кырылуу, тукум курут болуу, жок болуп кетүү;

4. карызды төлөө.
1
EXTRA I. adj inv экстра, жогорку сапаттуу; II. nm
кошумча иш; faire des extras le samedi ишемби
күндөрү кошумча иштеп акча табуу.
2
EXTRA préf жогорку даража, эң; extraordinaire өтө
эле, эң эле, укмуштуу.
EXTRACTIO nf 1. казып чыгаруу; сууруу; l’extraction
du charbon көмүр казуу; l’extraction d’une dent тишти
сууруп алуу; 2. math чыгаруу (тамырын).
1
EXTRAIRE vt 1. казып чыгаруу; сууруп алуу; extraire
une balle окту чыгарып алуу; 2. алуу; extraire une
citation d’un livre китептен цитата алуу.
2
EXTRAIRE vt ажыратып алуу, сыгуу; extraire le jus
d’un fruit жемиштин ширесин ажыратып алуу, сыгып
алуу.
EXTRAIT nm 1. экстракт (сыгынды, сыгып чыгарылган
нерсе); extrait de café кофенин экстракты; 2. цитата
(бир чыгармадан өзгөртпөй алынган үзүндү);
3. көчүрмө; un extrait de naissance туулгандыгы
тууралуу күбөлүк.
EXTRA-LUCIDE adj алдын ала билүүчү, көрөгөч.
EXTRAORDIAIRE adj 1. кезектен тышкары, кезексиз;
күтүлбөгөн; les dépenses extraordinaires күтүлбөгөн
чыгым; 2. укмуштуу; une aventure extraordinaire
укмуштуу окуя; 3. укмуштуу, таң каларлык; un homme
d’une beauté extraordinaire таң каларлык сулуу киши.
EXTRAORDIAIREMET adv укмуштуу; аябай, абдан;
il est extraordinairement content ал аябай ыраазы
болду; il est extraordinairement intelligent ал абдан
билимдүү.
EXTRAVAGACE nf 1. бөлөкчөлүк, жалпыга мүнөздүү
эместик; дөдөйлүк; 2. болбогон нерсе; je n’ai pas le
temps d’écouter ces extravagances бул болбогон
нерселерди угуп отурганга менин убактым жок.
EXTRAVAGAT, ATE I. adj башкаларга окшобогон,
жалпыга мүнөздүү болбогон; un garçon extravagant
дөдөй бала; II. n дөдөйлүк, жиндилик.
EXTRÊME I. adj 1. акыркы; ыраакы; attendre jusqu’à
l’extrême limite эң акыркы мөөнөткө чейин күтүү;
Extrême Orient Ыраакы Чыгыш 2. эң эле, абдан,
чексиз; des remèdes extrêmes абдан күчтүү дары; II. nm
акыркы чек.
EXTRÊMEMET adv өтө, эң эле, эпсиз.
EXTRÉMISME nm экстремизм (саясатта; эң эле
ашыра чабууга, эң эле кескин чараларды колдонууга
умтулуучулук).
EXTRÉMISTE I. adj экстремисттик; II. n экстремист
(экстремизмди колдонуучу адам).
EXTRÉMITÉ nf 1. уч, чет (башы, аягы); à l’extrémité
de la rue көчөнүн башында, аягында; 2. pl колдор,
буттар; il a les extrémités glacées анын колу-буттары
таш болуп тоңуп калды; 3. fig кескин чаралар;
коркунучтуу абал; être à la (toute) dernière extrémité
өлүм алдында.
EXUBÉRACE nf 1. көптүк, молдук, кененчилик;
2. таасирленгендик.
EXUBÉRAT, ATE adj 1. мол, абдан көп; une
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végétation exubérante дүрүлдөп өскөн өсүмдүктөр;
2. сезимге тез берилүүчү; тез күйпөлөктөөчү киши; un
homme exubérant сезимге тез берилүүчү киши.
EXULTATIO nf кубаныч, шаттык; кубануу, шаттануу.

EXULTER vi 1. кубануу, шаттануу; 2. табалоо, таба
кылуу; nos voisins exultaient de nous voir ainsi nous
affaiblir
кошуналарыбыз
биздин
началарлап
калганыбызга сүйүнүп жатышат.

F
concrète ачык-айкын кылып; à sa façon өзүнчө; de
toute façon кандай болсо да; de façon à loc prép үчүн;
3. кылыксынуу, пейил көрсөтүү; sans façon(s)
тартынбай, уялбай.
FAÇOER vt 1. калыптандыруу; 2. (à qqch) үйрөтүү,
көндүрүү; 3. иштетүү.
FAC-SIMILÉ nm (fac-similés) факсимиле; копия,
репродукция.
FACTEUR, TRICE n кат ташуучу, почточу.
FACTIEUX, EUSE I. adj козголоң көтөрүүчү; II. nm
козголоңчу.
FACTIO nf 1. козголоңго катышуучулар тобу;
2. пост; être de faction постто, кароолдо туруу.
FACULTATIF, IVE adj факультативдик (милдеттүү
эмес).
FACULTÉ
nf
1. жөндөмдүүлүк;
les
facultés
intellectuelles
интеллектуалдык
жөндөмдүүлүк;
2. факультет; la faculté des lettres филология
факультети.
FADE adj даамсыз, даамы жок; супсак.
FAGOT nm бир таңгак отун; un fagot d’épines терс
кыял, чын тийбес; du vin de derrière les fagots жакшы
шарап, көпкө сакталып күчүнө келген шарап.
FAIBLE I. adj 1. начар, орточо; күчсүз, алсыз; бош; il
a le cœur faible анын жүрөгү начар; un élève faible
начар окуучу; faible de caractère мүнөзү бош; 2. майда,
аз; un faible pourcentage аз пайыздуу; une faible
lumière начар жарык; II. nm 1. назик жери, кемчил,
кычыктуу жери; prendre qqn par son faible кычыктуу
жерине тийип коюу; 2. кумардык, шыктуулук; il a un
faible pour les jolies femmes анын бир кемчил жагы
бар, ал сулуу айымдарды жакшы көрөт; III. n бош,
назик адам; un faible d’esprit кем акыл.
FAIBLEMET adv араң, аз, начар.
FAIBLESSE nf 1. начарлык, күчсүздүк; brusquement la
faiblesse la saisit күтүүсүздөн аны алсыздык басты;
2. коркоктук, бош көңүлдүк; avoir de la faiblesse pour
ырай кылуу, көңүлгө кароо; 3. боштук; 4. кемчил, бош
жери; chacun a ses faiblesses ар кимдин өзүнүн кемчил
жагы болот.
FAIBLIR vi начарлоо, басаңдоо, акырындоо, азаюу; le
malade qui faiblit абалы начарлап бара жаткан
оорулуу; le vent faiblit шамал акырындап бара жатат;
sa patience faiblit анын чыдамдуулугу жоголуп бара
жатат.
FAÏECE nf фаянс (чопого гипс катыштырылган ак
же түстүү масса); фаянстан жасалган буюмдар.

F, F француз алфавитинин алтынчы тамгасы.
FA nm inv mus фа (нота).
1
FABLE nf мифология, мифтер.
2
FABLE nf 1. тамсил; 2. куру жомок; fables que tout
cela бул бүт куру эле жомок.
FABRICAT, ATE n фабрикант (фабрика ээси).
FABRICATIO nf иштеп чыгаруу; la fabrication en
grande série көп чыгарылуу.
FABRIQUE nf фабрика.
FABRIQUER vt иштеп чыгаруу; il a fabriqué de ses
propres mains ce petit appareil бул кичинекей
аппаратты ал өз колу менен жасаган; fabriqué en
France Францияда жасалган.
FABULEUX, EUSE adj укмуштуу, эң эле, өтө эле.
FAÇADE nf фасад (үйдүн бет жагы).
FACE nf 1. бет, жүз, өң; une belle face сулуу өң; face à
face бетме-бет, беттешип; en face loc adv бетине; il le
lui dit en face ал муну бетине айтты; en face de loc prép
маңдайында; sauver la face кадырын сактоо; faire face
à каршылык көрсөтүү; faire face à tous les événements
бардык нерсеге даяр болуу; faire face à ses
engagements өзүнүн милдеттерин аткаруу; 2. алды
жактан; de face бет жагынан; 3. үстү, бет.
FÂCHÉ, ÉE adj ачуулуу, каарданган; таарынган, капа
болгон; je suis fâché contre lui ага таарындым.
FÂCHER I. vt ачуулантуу, ачууландыруу; cela le fâche
бул анын ачуусун келтирет; II. se fâcher vpr ачуулануу,
чатакташуу; таарынуу, капа болуу; il se fâche de tout ал
бардык нерсеге ачуулана берет; se fâcher contre qqn
бирөөгө ачуулануу; se fâcher avec бирөө менен
чатакташуу.
FÂCHEUX, EUSE I. adj өкүнүчтүү, жаман; un
événement fâcheux өкүнүчтүү окуя; de fâcheux effets
зыяндуу натыйжалар; se mettre en fâcheuse posture
оңтойсуз абалда калуу; II. n жадатма, жадаткыч.
FACILE adj 1. жеңил, оңой; c’est très facile бул абдан
оңой; 2. башкалар менен ынтымакта жашай алган.
FACILEMET adv оңой, жеңил.
FACILITÉ nf 1. жеңилдик, оңойлук; 2. жеңилдик;
donner toutes les facilités à qqn бирөөгө бардык
жеңилдиктерди берүү; 3. жөндөмдүүлүк; facilité à
s’exprimer сүйлөөгө жарамдуулук.
FACILITER vt жеңилдетүү, оңойлотуу.
FAÇO nm 1. фасон, бычылыш (кийимдин); des
travaux à façon тигүү; 2. жол, ык, арга; une façon de
penser ойлонуу жолдору; en aucune façon эч мүмкүн
эмес; d’une façon générale жалпысынан; de façon
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бардыгынча тырышуу; il ferait mieux de rester ал калса
жакшы болот эле; 2. impers il fait froid күн суук болуп
турат; il faisait nuit noire караңгы түн болчу; III. se
faire vpr 1. болуу, боло баштоо, курулуу; se faire vieux
каруу, картаюу; Paris ne s’est pas fait en un jour Париж
бир күндө курулган эмес; 2. өзүнө жаратуу; se faire de
la bile, se faire du mauvais sang капалануу; se faire un
devoir de өзүнүн милдети деп эсептөө; 3. (à qqch)
көнүү; se faire au froid суукка көнүү; 4. s’en faire
тынчсыздануу; il se fait froid суук боло баштады;
comment se fait-il? эмне болуп кетти? c’est un grand
pas de fait бул абдан чоң жылыш; chemin faisant
жолдо келе жатып, бара жатып.
FAISABLE adj аткарууга мүмкүн болгон, жасоого боло
турган; la chose est faisable аткарууга боло турган иш.
FAISA, AE n кыргоол.
1
FAIT adj 1. жасалган, аткарылган; c’est un travail
bien fait бул жакшы аткарылган жумуш; ongles faits
боёлгон тырмактар; 2. жетилген; un homme fait
жетилген киши; 3. loc adv tout à fait толук, толугу
менен; il est tout à fait guéri ал толугу менен айыкты.
2
FAIT nm 1. иш, аракет; il n’a encore rien dit sur le fait
ал иш жөнүндө али эч нерсе айткан жок; mettre au fait
иш менен тааныштыруу; mettez-moi au fait en
quelques mots мени иш менен кыскача тааныштырып
коюңуз; prendre qqn sur le fait бирөөнү кылмыш
үстүндө кармап алуу; 2. факт, окуя; un fait accompli
болгон окуя; un fait avéré аныкталган факт; 3. loc adv
de fait чынында, чындыгында; du fait de байланыштуу
болгондуктан; de ce fait ошондуктан, ошондой
болгондуктан; en fait de ала турган болсок, болсо.
FALAISE nf аска, зоо, зоока.
FALLOIR I. vi керек болуу; il va falloir керек болот; il
faut керек; II. s’en falloir vimpers жетпөө.
FALSIFICATEUR, TRICE nf бурмалоочу, жасалма
кылып чыгаруучу.
FALSIFICATIO vt фальсификация, бурмалоо.
FAMEUX, EUSE adj 1. белгилүү, атактуу; 2. абдан
жакшы; 3. ашынган.
FAMILIAL, ALE adv үй-бүлөлүк; les allocations
familiales балалуу үй-бүлөгө өкмөт тарабынан
берилүүчү жардам.
FAMILIARISER I. vt (qqn avec qqch) бир нерсе менен
таныштыруу; II. se familiariser vpr 1. (avec qqn) бирибирине жакындашуу; 2. (avec qqch) үйрөнүү, көнүү; se
familiariser avec une langue étrangère чет тилди
өздөштүрүү.
FAMILIARITÉ nf өзүн ыгы жок эркин тутуучулук, ыгы
жок теңтушсунуп калуучулук.
FAMILIER, ÈRE I. adj 1. жакын; être familier avec qqn
бирөө менен жакын тааныш болуу; 2. жөнөкөй,
табигый; 3. күндө колдонулуучу; un langage familier
оозеки тил (адабий эмес); 4. тааныш; cela lui est
familier бул ага тааныш; 5. көнгөн; II. n жакын, дайыма
келип туруучу киши.
FAMILIÈREMET adv ачык-айрым, өз кишидей.
FAMILLE nf 1. үй-бүлө; une famille nombreuse көп

FAILLIR vi 1. жетишпөө, кемдик кылуу; sans faillir
албетте, сөзсүз; 2. күч бере албоо, моюн берүү; le cœur
lui a failli анын жүрөгү чыдабай кетти; la mémoire lui a
failli эсинен чыгып кетти; 3. +inf бир аз эле жерден; il a
failli mourir ал бир аз эле жерден өлбөй калды; j’ai
failli tomber жыгылып кала жаздадым.
FAILLITE nf 1. кедейленүү, кедейлентүү; faire faillite
банкрот болуу, жакырдануу; 2. жол болбоо, иш
ордунан чыкпоо.
FAIM nf 1. ачкачылык, ачкалык; avoir faim ачка
болуу; ne pas manger à sa faim чала тоюу; rester sur sa
faim тойбой калуу; mourir, crever de faim
ачкачылыктан өлүү; 2. fig жетишпегендик, каатчылык;
avoir faim de эңсөө, умтулуу; avoir faim de liberté
эркиндикти эңсөө.
FAIÉAT, ATE I. adj жалкоо; écolier fainéant
жалкоо окуучу; II. n жалкоо киши.
FAIRE I. vt 1. жасоо, кылуу; vous devriez bien faire
cela муну сиз жасашыңыз керек; il faut faire qqch бир
нерсе кылыш керек; il n’y a rien à faire айла жок; cela
ne fait rien эч нерсе эмес; 2. жасоо, иштеп чыгаруу,
түзүү; faire des vers ыр жазуу; faire un discours сөз
сүйлөө; faire un dessin сүрөт тартуу; faire un plan план
түзүү; 3. аткаруу; faire la commission тапшырманы
аткаруу; 4. кылуу, жасоо; faire un voyage саякат кылуу;
faire qqch sans y être convié бир нерсени уруксатсыз
жасоо; faire un bilan жыйынтык чыгаруу; faire
naufrage чөгүү (кеме, моряк); faire la conquête de
жеңип алуу; faire pression кысымчылык көрсөтүү;
faire la grève иш таштоо; faire la guerre согушуу,
урушуу; faire l’étalage de qqch бир нерсени көрсөтүү
үчүн коюу; faire ses dévotions диндик ырымжырымдарды аткаруу; faire face à каршылык көрсөтүү;
faire justice de өкүм чыгаруу; faire don de sa personne
жанын курман кылуу; faire part билдирүү, кабар
берүү; faire main basse карактоо, тоноо; faire preuve
de далилдөө; faire usage de колдонуу; faire front
каршылык көрсөтүү; faire de la publicité реклама
кылуу; faire grand cas de баалоо, кадырлоо; faire droit
à деп эсептөө; 5. окуу, машыгуу; faire des études окуу;
faire de la médecine медицинаны окуу; faire du sport
спорт менен машыгуу; 6. faire le lit төшөктү жыюу;
faire la vaisselle идиш жууш; faire sa toilette жуунуу;
7. дайындоо; on l’a fait professeur аны мугалимдикке
дайындашты; 8. себеп болуу, жаратуу; faire des
difficultés тоскоолдук кылуу; faire honte уялтуу,
уяткаруу; faire du chagrin капаландыруу; faire peur
коркутуу; faire du bruit шуулдоо, чуулдоо;
9. көрсөтүү; faire honneur à сыймык көрсөтүү; faire du
zèle тырышуу, тырыштык кылуу; faire attention à
көңүл буруу; 10. faire rire күлдүрүү; faire mourir
өлтүрүү; faire savoir билдирүү; faire entrer киргизүү;
faire passer берип жиберүү; faire tomber qqch бир
нерсени түшүрүп жиберүү; faire partir кетирүү; faire
pleurer ыйлатуу; faire asseoir qqn бирөөнү отургузуу;
faire faire жасатуу; II. vi 1. аракет кылуу; faire bien
жакшы аракет кылуу; faire de son mieux күчүнүн
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балалуу үй-бүлө; en famille өз ара; un fils de famille бай
үй-бүлөнүн баласы; 2. түркүм (биологияда); 3. топ;
famille de mots бир уңгулуу сөздөр.
FAMIE nf ачарчылык; ачкачылык.
FAATISME nm фанатизм (өзүнүн пикирине, идеясына
аябай
берилип,
башканын
пикирине
такыр
чыдабоочулукту көрсөтүү).
FAFARE nf 1. фанфара (бир же бир нече най менен
берилген сигнал же салтанаттуу музыка; ушундай
сигнал берүү үчүн ойнолуучу най); 2. nf үйлөмө
аспаптар оркестри; 3. fig мактанчаактык, көйрөңдүк.
FAFARO,
OE
I. adj
мактанчаак;
II. nm
мактанчаак киши.
FAFAROADE nf мактанчаактык, көйрөңдүк.
FATAISIE nf 1. фантазия; de fantaisie оригиналдуу,
өзгөчө; une robe fantaisie оригиналдуу көйнөк;
2. фантазия, эңсөө; par fantaisie эңсеп.
FATASSI nm жөө аскер.
FATASTIQUE
I. adj
фантастикалык;
II. nm
фантастика, жомокко окшогондук.
FATÔME nm куру кыял, элес.
1
FARCE 1. nm фарс (жеңил мазмундагы ороюраак
күлкү); 2. шылдың, тамаша; faire une farce à qqn
бирөөнү тамашалоо, шылдың кылуу.
2
FARCE nf фарш (майда тууралган эт).
FARCEUR, EUSE I. nm тамашакөй, шайыр киши; II. adj
тамашакөй, шайыр.
FARCIR vt (de qqch) ичине фарш салуу.
FARD nm 1. эндик (бет кызарткыч боёк); piquer un
fard кызарып кетүү (уялып); 2. анча-мынча кошуу; sans
fard болгонун болгондой, кошпой.
FARDEAU nm жүк, оордук; le fardeau des impôts
салыктар оордугу.
FARIE nf ун; une farine de froment буудай уну.
FAROUCHE adj 1. кишиден качма, түнт; 2. уялчаак,
тартынчаак; un enfant farouche уялчаак, тартынчаак
бала; 3. каардуу, катуу; un combat farouche
айыгышкан катуу уруш.
FASCIAT, ATE adj жагымдуу, жылдыздуу.
FASCIATIO nf жагымдуулук, сүйкүмдүүлүк.
FASCISME nm фашизм.
FASCISTE I. adj фашисттик; II. n фашист.
1
FASTE nm шаан-шөкөттүүлүк.
2
FASTE adj un jour faste жакшы күн.
FATAL, ALE adj 1. фаталдуу (болбой койбос),
тагдырда жазылган; 2. арты жаман, түбү жакшы эмес.
FATALEMET adv болбой койбос, сөзсүз, аргасыз.
FATALITÉ nf тагдыр, болбой койбостук.
FATIGAT, ATE 1. чарчатуучу; travail fatigant
чарчатуучу жумуш; 2. жадатма, жадаткыч.
FATIGUE nf 1. чарчагандык; tomber de fatigue чарчап
жыгылуу, суй жыгылуу; la fatigue du voyage жол
жүргөндөн чарчагандык; 2. techn эскиргендик.
FATIGUÉ, ÉE adj 1. чарчаган; personne fatiguée
чарчаган адам; 2. эскирген; un outillage fatigué
эскирген аспаптар.
FATIGUER I. vt 1. чарчатуу, талытуу; fatiguer les yeux

көз талытуу; 2. жадатуу; fatiguer la salade fam салатты
көпкө аралаштыруу; II. se fatiguer vpr чарчоо, өзүн
чарчатуу; se fatiguer les yeux көзүн талытуу.
FAUBOURG nm шаарга жакын жер, шаар айланасы,
шаардын чет жакасы.
FAUCHAGE nm чөп чабуу, чалгы чабуу.
FAUCHER vt 1. чөп чабуу; 2. бузуу, талкалоо; 3. fam
урдоо, урдап алуу.
FAUCHEUR, EUSE n 1. чөптү, эгинди чабуучу адам;
2. nf чөп чапкыч машина, комбайн.
FAUCILLE nf орок; la faucille et le marteau орок
менен балка.
FAUCO nm ылаачын, шумкар.
FAUSSEMET adv 1. калп, жалган; 2. туура эмес, ката.
FAUSSETÉ nf эки жүздүүлүк, калпычылык.
FAUTE nf 1. ката; айып; кылык; une faute
d’impression басмадан кеткен ката; c’est votre faute
буга сиз күнөөлүүсүз; commettre une faute ката
кетирүү; prendre en faute кылмыш үстүндө кармоо;
2. жоктугунан; il n’a pas pu partir en voyage, faute
d’argent акчанын тартыштыгынан ал саякатка чыга
албай калды; loc adv sans faute милдеттүү түрдө,
кандай болсо да, сөзсүз; venez à neuf heures sans faute
сөзсүз саат тогузда келиңиз.
FAUTEUIL nm кресло.
FAUTIF, IVE adj 1. жаңылыш, ката; 2. күнөөлүү,
айыптуу.
FAUTIVEMET adv жаңылыштан.
FAUVE I. adj 1. сары сымал; 2. жапайы; les bêtes
fauves жапайы айбандар; II. nm жапайы айбан,
жырткыч.
1
FAUX nf чалгы.
2
FAUX , FAUSSE I. adj 1. жалган, жасалма; perles
fausses жасалма бермет; 2. калп, жалган; un faux
témoin калп күбө, жалган күбө; un faux dévot
сопусунган адам; un faux bruit жалган имиштер; c’est
faux! жалган! 3. жаңылыштык; un faux pas кетирген
ката; faire fausse route жолдон адашуу; faire faux bond
à алдоо, оңтойсуз абалда калтыруу; II. nm 1. ката,
жалган; être dans le faux жаңылышуу; 2. жасалма;
commettre un faux окшотуп жасалган документ; fig
s’inscrire en faux жасалма экенин билдирүү.
FAUX-MOAYEUR nm жалган акча жасоочу киши.
FAVEUR
nf
1. жакшылык,
кайрымдуулук,
колдоочулук, жакын көрүү; gagner la faveur de арекет
кылып жакшы көрүнүү; en faveur de пайдасына; à la
faveur de далдасы астында; à la faveur de la nuit түн
жамынып; 2. жеңилдик; tarif de faveur баасы
кемитилген.
FAVORABLE adj жакшылык тилөөчү, жакшы көрүүчү;
toutes les personnes lui sont favorables аны элдин
баары жакшы көрөт.
FAVORABLEMET adv жакшы ниеттүүлүк менен,
тилектештик менен.
FAVORI, ITE I. adj жакшы көргөн; II. n эң жакшы
көргөн адам; фаворит; III. nm pl бакенбардалар (ээк
кырылып, жаак бойлото коюлган сакал).
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абдан суук, өтө суук, ит өлүп жатат; II se fendre vpr
жарылуу.
FEÊTRE nf терезе; ouvrir, fermer une fenêtre
терезени ачуу, жабуу; regarder par la fenêtre терезеден
кароо; jeter par la fenêtre терезеден ыргытып жиберүү;
jeter son argent par les fenêtres акчаны чачуу, ысырап
кылуу; chassez-le par la porte, il rentrera par la fenêtre
эшиктен кууп чыкса, тешиктен кирет.
FEOUIL nm укроп.
FETE nf жарык, жылчык.
FÉODAL, ALE, AUX adj феодалдык; l’époque féodale
феодализм доору; les droits féodaux феодалдык
укуктар.
FÉODALISME nf феодализм.
FER nm 1. темир; une mine de fer темир кени; l’âge de
fer темир доору; le chemin de fer темир жол; une
discipline de fer катуу тартип; 2. темирден жасалган
аспап, буюм; un fer à repasser үтүк.
FER-BLAC nm каңылтыр, тунуке.
1
FERME I. adj 1. катуу, бекем, бышык; la terre ferme
кургак жер, кургактык, материк; 2. тың, чечимдүү,
туруктуу; d’un pas ferme чечкиндүү кадам менен;
soyez ferme avec lui аны менен катуу болуңуз; être
ferme sur qqch бир нерсеге бекем болуу; II. adv
1. катуу, бекем; tenir ferme бекем туруу; ce bébé est
déjà ferme sur ses jambes бул бөбөк бутуна бек туруп
калды; 2. көп; travailler ferme тырышып иштөө, көп
иштөө.
2
FERME nf ферма; ferme d’élevage мал фермасы; fille
de ferme фермада иштеген кыз.
FERMÉ, ÉE adj жабык, жабылган, бекилген; le
magasin est fermé дүкөн бек.
FERMEMET adv катуу, бекем; je suis fermement
décidé à lui écrire мен ага сөзсүз кат жазууну чечтим.
FERMER vt 1. жабуу, бекитүү; fermer la fenêtre
терезени жабуу; fermer la porte à clef эшикти бекитүү;
2. токтотуу, жабуу; fermer le débat жарыш сөздү
токтотуу; fermer la parenthèse кашааны жабуу; fermer
une entreprise ишкананы жабуу; fermer une école
мектепти жаап салуу; 3. жабуу, тосуу; fermer les
frontières чек араны жабуу; fermer l’eau сууну
бекитүү; tu as bien fermé le gaz? газды жакшылап
бекиттиңби? 4. жабылуу; le magasin ferme à six heures
дүкөн саат алтыда жабылат; 5. vpr жабылуу; la porte
s’est fermée toute seule эшик өзү эле жабылып калды.
FERMETÉ nf 1. катуулук; la fermeté des muscles
булчуңдардын катуулугу; 2. fig бекемдик; manquer de
fermeté бекемдиги жок болуу.
FERMETURE nf 1. жабуу, жабылыш; кулпу; fermeture
d’une porte эшиктин кулпусу; 2. жабылуу, токтотуу;
c’est demain la fermeture de la chasse эртең аңчылык
сезонунун жабылышы.
FERMIER, IÈRE n 1. фермер; 2. арендатор.
FÉROCE adj 1. жапайы, жырткыч; 2. катаал, каардуу;
un guerrier féroce катаал аскер; un regard féroce
каардуу көз караш; 3. коркунучтуу, жапайы.
FÉROCEMET adv катаал, каардуу.

II. nm безгекке

каршы, ысыкты түшүрүүчү дары.
FÉBRIL adj толкунданган, тынчсызданган.
FÉBRILEMET adv калтырап, титиреп.
FÉCOD, E adj түшүмдү көп берүүчү; көп тууй
турган; terres fécondes түшүмдү көп берүүчү жер; un
écrivain fécond көп чыгарма жазганжазуучу.
FÉCODATIO nf уруктануу, уруктантуу.
FÉCODER vt уруктантуу, уруктандыруу.
FÉCODITÉ nf түшүмдү көп берүүчүлүк, семиздик
(жер жөнүндө).
FÉCULE nf крахмал.
FÉDÉRAL, ALE adj федералдуу, федеративдүү.
FÉDÉRATIO nf 1. федерация (мамлекеттердин
бирикмеси); 2. федерация (коомдордун же уюмдардын
бирикмеси).
FÉDÉRÉ, ÉE adj федеративдик; un État fédéré
федеративдик мамлекет.
FÉDÉRER I. vt федерация түзүү; II. se fédérer vpr
федерацияга биригүү.
FÉE nf пери, перизат; un conte de fées сыйкырдуу
жомок.
FÉERIE nf феерия (эң эле укмуштуу, сонун
жомоктогудай көрүнүш).
FÉERIQUE adj сыйкырдуу, жомоктогудай.
FEIDRE I. vt (qqch, de+inf) амалдануу, болумуш
болуу; feindre l’étonnement таң калымыш болуу; il
feint de ne rien entendre ал эч нерсе укмаксан болуп
жатат; II. vi анткорлонуу, анткорсунуу; inutile de
feindre анткорлонуунун пайдасы жок.
FEITE nf анткорлук; sans feinte ак ниети менен, чын
жүрөктөн.
FÉLICITATIO nf куттуктоо; lettre de félicitation
куттуктоо каты.
FÉLICITER I. vt (qqn sur qqch, à l’occasion de qqch)
куттуктоо; II. se féliciter vpr 1. бири-бирин куттуктоо;
2. (de qqch) өзүн бактылуу деп эсептөө, сүйүнүү.
FEMELLE I. nf ургаачы; II. adj ургаачы.
FÉMII, IE adj 1. аял, аялга таандык; 2. gr женский
род.
FÉMIISTE
n
феминист
(аялдардын
укугун
жактоочу).
FEMME nf 1. аял; une belle femme сулуу аял; une
femme parfaite кынтыксыз аял; cette femme n’a pas
d’enfants бул аялдын балдары жок; femme enceinte
боюнда бар аял, кош бойлуу аял; femme mariée
күйөөгө чыккан, эрдүү аял; femme célibataire күйөөсү
жок аял; femme de chambre бирөөнүн үйүндө иштөөчү
аял; une femme de ménage үй жумушун жүргүзүүчү
аял; une femme de lettres жазуучу аял; une femme
médecin дарыгер аял; 2. аял; prendre femme үйлөнүү; il
est venu avec sa femme ал аялы менен келди.
FÉMUR nm сан, кашка жилик.
FEAISO nf чөп чабуу, чөп чабыш.
FEDRE I. vt жаруу; fendre du bois отун жаруу;
fendre le cœur жүрөгүн оортуу; il gèle à pierre fendre
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FÉROCITÉ nf катаалдык, каардуулук, жырткычтык; la
férocité du tigre жолборстун жырткычтыгы; la férocité
de la répression куугунтуктоонун катаалдыгы.
FERRER vt 1. такалоо, така коюу; 2. металл менен
каптоо; ferrer des souliers бут кийимдин таманын уруу.
FERROVIAIRE adj темир жол; les transports
ferroviaires темир жол транспорту; une catastrophe
ferroviaire темир жол кырсыгы.
FERTILE adj 1. түшүмдү көп берүүчү; un sol fertile
түшүмдү көп берүүчү жер, семиз жер; 2. fig бай; une
soirée fertile en événements окуяларга бай кече.
FERTILITÉ nf түшүмдү көп берүүчүлүк; la fertilité
d’une terre жердин түшүмдү көп берүүчүлүгү.
FERVET, ETE I. adj абдан кызыккан, кызыгып
берилген; un disciple fervent ынталуу, тырышчаак
окуучу; II. nm жактоочу, жолун жолдоочу.
FERVEUR nf ынта, тырыштык; avec ferveur ынта
коюп.
FESTI nm той; faire un festin той өткөзүү.
FESTIVAL nm фестиваль.
FESTIVITÉS nf pl майрам.
FÊTE nf 1. майрам; une fête populaire эл майрамы; les
dimanches et fêtes жекшемби күндөрү жана майрамдар;
la fête du village айыл майрамы; la salle des fêtes
майрам залы; 2. сүйүнүү; faire la fête à qqn бирөөнү
сүйүнүп тосуп алуу.
FÊTER vt 1. майрамдоо, белгилөө; fêter un succès
ийгилигин майрамдоо; fêter la victoire жеңишин
майрамдоо; 2. куттуктоо, майрамдап өткөрүү.
FÉTICHE nm тумар.
FÉTICHISME nm фетишизм (буюмга диний сыйынуу,
табынуу).
1
FEU nm 1. от; le dragon crache le feu ажыдаар от
түкүрөт; le feu du ciel чагылган; verser de l’huile sur le
feu чырагына май тамызуу, абалды курчутуу; 2. өрт; il
y a le feu à l’usine заводдо өрт чыкты; faire un feu
өрттөө; 3. плита; mettre un plat sur le feu тамакты
ысытуу; 4. чырак, фонарь; 5. жарык, жылтыроо; 6. ок
атуу; feu! аткыла! 7. көңүл эргүү, кызуу; dans le feu de
la colère ачуунун кызуусу менен; 8. светофор; il a brûlé
le feu rouge ал кызыл жарыктан өтүп кетти; 9. prov il
n’y a pas de fumée sans feu төгүн жерден өрт чыкпайт;
жел болбой, чөптүн башы кыймылдабайт; jeter de
l’huile sur le feu отко май тамызуу; көкүтүп жиберүү,
кайраштыруу.
2
FEU adj маркум; feue ma mère маркум энем.
FEUILLAGE nm жыгачтын жалбырактары.
FEUILLE nf 1. жалбырак; feuille de tabac тамекинин
жалбырагы; feuille de laurier тамакты даамына келтире
турган кургатылган лавр жалбырагы; 2. барак; une
feuille de papier бир барак кагаз; une feuille vierge таза
барак; 3. ведомость, бюллетень, кагаз, бланк;
4. жумасына бир жолу чыга турган гезит.
FEUILLETER vt 1. барактоо; көз жүгүртүп чыгуу;
2. feuilleter de la pâte каттама камыр даярдоо.
FEUILLETO nm 1. үзүндү; un roman feuilleton
сандан санга басылып чыккан роман; 2. рубрика,

хроника.
FEUTRE nm фетр (кийиздин мыкты сорту); кийиз.
FÈVE nf буурчак.
FÉVRIER nm февраль, бирдин айы.
FIACRE nm фиакр (жеңил араба).
FIACER vt куда түшүү, кудалашуу; les parents

ont
fiancé leur fille ата-энеси алардын кызына куда
түшүштү.
FIASCO nm фиаско (иш ордунан чыкпай калуу); faire
fiasco жолу болбой калуу.
FIBRE nf була; une plante à fibres булалуу өсүмдүк.
FICELER vt байлоо.
FICELLE nf көтөрмө (жип), шпагат (кендир жип).
FICHE nf 1. карточка; une fiche perforée перфокарта;
les
fiches
d’une
bibliothèque
китепкананын
карточкалары;
2. фишка
(кээ
бир
оюндарда
катышуучуларга бериле турган марка, кубик сыяктуу
нерселер), жетон; 3. штепсель (электр аспабы).
FICHER vt 1. кагуу; ficher un pieu en terre жерге
казык кагуу; ficher un clou dans un mur дубалга мык
кагуу; 2. fam ыргытуу, кууп чыгуу; fichez-moi le camp!
жоголгула! ils l’ont fichu à la porte алар аны кууп
чыгышты; 3. fam fichez-moi la paix! мага тынчтык
бергиле!
FICHU nm моюнга салуучу жоолук.
FICTIF, IVE adj жалган, калп; un personnage fictif
ойлоп чыгарылган образ.
FICTIO nf фикция (кыялдан чыгарылган нерсе).
FICTIVEMET adv жалган, калп, анткорлук менен.
FIDÈLE adj 1. ишенимдүү, ишеничтүү; берилген;
2. анык, туура, чыныгы; un traducteur fidèle жакшы
котормочу; un ami fidèle чыныгы дос.
FIDÈLEMET adv 1. берилип, ак ниет менен; servir
fidèlement ак ниет менен кызмат кылуу; 2. туура;
traduire fidèlement le texte текстти туура которуу.
FIDÉLITÉ nf 1. берилгендик; prêter serment de fidélité
чын жүрөктөн берилдим деп ант берүү; 2. тууралык;
fidélité d’une traduction котормонун тууралыгы.
FIEL nm 1. өт; 2. fig ачуу.
FIETE nf кык, тезек.
FIER (SE) vpr ишенүү; se fier à бирөөгө ишенүү; je me
fie entièrement à vous мен сизге толугу менен ишенем;
on ne sait plus à qui se fier кимге ишенээрибизди
билбей калдык.
FIER, FIÈRE adj сыймыктуу; être fier de qqch бир
нерсе менен сыймыктануу.
FIERTÉ nf сыймык; кекирейгендик, бой көтөргөндүк.
FIÈVRE nf 1. эт ысуу; il a de la fièvre анын эти ысып
кетти; 2. безгек; grelotter de fièvre безгектен калтыроо;
fièvre jaune тропик безгеги.
FIÉVREUSEMET adv дүрбөлөң түшүп, калтырак
кармагандай.
FIÉVREUX, EUSE adj дүрбөлөң түшкөн, карбаластаган,
тынчсызданган; une attente fiévreuse тынчсызданып
күтүү.
FIFRE nm ичке үндүү кичинекей сыбызгы, флейта;
сыбызгычы.
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I. vt коюлтуу, катыруу; II. se figer vpr коюлуу,

көрсөтүү; tourner un film кино тартуу; 2. киноплёнка;
3. рентген сүрөтү.
FILMAGE nm кино тартуу.
FILMER vt кино тартуу, тасма тартуу.
FILOU nm алдамчы, алдакер, митаам, ууру.
FILOUTER vt алдап кетүү, алдап кетүү, митаамдык
кылуу.
FILS nm уул; il a deux fils анын эки эркек баласы бар;
c’est mon fils бул менин уулум; fils à papa атасынын
эрке баласы; le fils de la maison үйдүн ээсинин баласы;
fils prodigue тентип жүрүп, кайта үйүнө келген уул;
prov tel père, tel fils алма сабагынан алыс түшпөйт.
FILTRAGE nm фильтрден өткөзүп тазалоо; fig
тегеректеп курчоо (кылмыштуу адамдарды кармоо
үчүн).
FILTRE nm фильтр (суюктукту чыпкалап тазалагыч
прибор).
FILTRER I. vt фильтирлөө; un produit filtré chim
фильтрат; II. vi жыбылжып агуу.
1
FI nf 1. аяк, соң; la conférence aura lieu fin
décembre конференция декабрдин аягында болот; d’ici
la fin de l’année жылдын аягына чейин; mettre fin à
qqch бир нерсени токтотуу; toucher à sa fin бүтөйүн
деп калуу; à la fin du mois айдын аягында; en fin de
compte эң аягында; la fin du monde акыр заман;
2. өлүм, дүйнөдөн кайтуу; 3. ниет, максат; arriver à ses
fins, en venir à ses fins максатына, ниетине жетүү.
2
FI , FIE I. adj 1. ичке, жука; 2. майда; une pluie fine
майда жамгыр; sel fin майда туз; sable fin майда кум;
3. назик, өткүр; avoir l’oreille fine кулагы өткүр болуу;
4. таза, сапаттуу; de l’or fin нукура, таза алтын; 5. куу,
айлакер; 6. кылдат, кооз; II. adv абдан, аябай; il est fin
saoul ал аябай мас.
FIAL, E I. adj акыркы, биротоло бүткөн; II. nf
1. акыркы муун (сөздө); 2. финал (спортто).
FIALEMET adv акыры, эң аягында.
FIACE nf акча каражаттары; finances publiques
мамлекеттик акча каражаттары.
FIACEMET nm акча каражатын берүү, каржылоо.
FIACER vi акча каражатын берүү, каржылоо;
société qui finance un journal бир гезитти каржылаган
фирма.
FIACIER, IÈRE I. adj каржылык; politique financière
каржы саясаты; II. nm каржылоочу.
FIEMET adv чебердик менен, кылдаттык менен.
FIESSE nf 1. чебердик, кылдаттык; назиктик,
көркөмдүк, кооздук; 2. жукалык, ичкелик; finesse d’un
tissu кездеменин жукалыгы; finesse d’un fil, d’une
aiguille жиптин, ийненин ичкелиги; finesse de la taille
белдин ичкелиги.
FII, E adj 1. бүтүргөн, бүтүрүлгөн, бүткөн; mon
travail est fini менин жумушум бүттү; c’est un homme
fini эл катарынан чыккан адам; 2. акыркы; un nombre
fini акыркы сан.
FIIR I. vt бүтүрүү; finissez de faire votre travail
ишиңизди жасап бүтүрүңүз; ils finissaient de dîner
quand je suis arrivé мен келгенде алар тамагын ичип

катуу.
FIGURAT, ATE n статист, фигурант; экинчи
даражадагы адам.
FIGURE nf 1. бет; тышкы көрүнүш, кебете, кейип;
faire triste figure кебетеси аянычтуу болуп көрүнүү;
cracher la figure à qqn бирөөнүн бетине түкүрүү;
2. түшүрүлгөн сүрөт, сүрөт; 3. фигура (геометрия,
спорт, бий).
FIGURÉ, ÉE I. adj образдуу, сүрөттүү; le sens figuré du
mot сөздүн өтмө мааниси; II. nm өтмө маани; au figuré
өтмө мааниде; au propre et au figuré түз жана өтмө
мааниде.
FIGURER I. adj 1. көрсөтүү, белгилөө, сүрөттөө;
2. аллегориялык түрдө көрсөтүү; 3. сүрөт тартуу; II. vi
1. бар болуу; figurer sur une liste тизмеде бар болуу;
2. эпизоддук ролдорду аткаруу, статист болуу; III. se
figurer vpr көрүү, ойлоо, элестетүү; vous figurez-vous
ma joie менин сүйүнүчүмдү элестете аласыңбы.
FIGURIE nf фигурка (пластилинден же картондон
жасалган кичинекей фигура).
FIL nm 1. жип; mince comme un fil аябай ичке; le fil
d’arrivée финиш лентасы (спортто); cousu de fil blanc
көрүнүп, билинип турат; ne tenir qu’à un fil кылдай
эле нерсеге илинип туруу; de fil en aiguille аз-аздан,
сөздөн сөз чыгып олтуруп; 2. зым; les fils de fer
barbelés тикенектүү зым; donner un coup de fil fam
телефон чалуу; 3. агым (суунун агымы).
FILATURE nf 1. ийрүү; 2. ийрүүчү фабрика; 3. аңдуу.
FILE nf тизмек, чубалган тизмек; à la file биринин
артынан бири.
FILER I. vt 1. ийрүү; filer une intrigue интрига
жүргүзүү; filer des jours d’or et de soie бейпилчиликте
жашоо; il file du mauvais coton ал өлүм алдында жатат;
2. эшүү; 3. сүйрөө; 4. созуу; II. vi 1. fam кетүү; je file
мен кеттим; filer à l’anglaise билдирбей, коштошпой
кетүү; filez! жоголгула! 2. учуу (жылдыздар жөнүндө).
1
FILET nm 1. жип; 2. агым; un filet d’eau жыбылжып
аккан суу.
2
FILET nm тор; tendre des filets тор салуу; тузак
тартуу; d’un seul coup de filet бир жолу эле, бир
умтулуу менен.
FILIAL, ALE adj балалык; amour filial балалык сүйүү
(ата-энесин).
FILIALE nf филиал (бир ишкананын же мекеменин
жергиликтүү бөлүмү).
FILLE nf 1. кыз; une belle, une jolie fille сулуу,
жакшынакай кыз; une petite fille кыз бала; une jeune
fille бойго жеткен кыз; une vieille fille кары кыз; 2. fille
unique жалгыз кызы; fille adoptive багып алган кызы;
ma fille кызым; 3. elle a mis au monde une fille ал кыз
төрөдү; ce garçon ne veut pas jouer avec les filles бул
бала кыздар менен ойногусу келбейт.
FILLETTE nf жаш кыз бала, кичинекей кыз.
FILM nm 1. тасма, кино; un film parlant, sonore үндүү
тасма; un film documentaire документалдуу тасма; un
film d’actualité кинохроника; projeter un film кино
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бүтөйүн деп калышкан; II. vi 1. бүтүү; il finira mal
анын түбү барып жаман болот; 2. (de) бир нерсе
жасоону токтотуу; la pluie ne finit pas de tomber
жамгыр басылбай койду; il a fini d’écrire ал жазып
бүттү; 3. (par) акыры; il a fini par accepter ал акыры
макул олду; 4. en finir бүтүрүү, аягына чыгуу.
FILADAIS, AISE I. adj финляндиялык, финляндия;
II. n Финляндиянын тургуну, финн.
FIOIS, OISE n финн.
FIRME nf фирма, мекеме, ишкана.
FISCAL, E adj салык; une politique fiscale салык
саясаты.
FISCALITÉ nf салык системасы.
FIXATIO nf 1. фиксация, бекитүү; fixation de l’image
photographique
сүрөттү
фиксациялоо
(фото);
2. аныктоо, белгилөө; la fixation de l’impôt салыкты
белгилөө; la fixation du prix du blé буудайдын баасын
аныктоо, белгилөө.
FIXE I. adj 1. кыймылсыз, жылбаган, козголбогон; un
regard fixe үңүлө кароо; une idée fixe ойго эрксизден
келе берүүчү идея; 2. туруктуу, анык; un prix fixe
туруктуу баа; II. nm белгиленген айлык.
FIXEMET adj үңүлө, кадала, тиктеп; regarder
fixement тиктөө, тиктеп кароо.
FIXER I. vt 1. фиксациялоо, бекитүү; 2. белгилөө,
аныктоо; fixer son départ кете турган күнүн белгилөө;
fixer le sens du mot сөздүн маанисин аныктоо; 3. бет
алдыруу, ыкылас коюу; fixer ses yeux sur үңүлө кароо;
fixer son attention sur qqch көңүлдү бир нерсеге бүт
коюу; fixer l’attention de qqn бирөөнүн көңүлүн өзүнө
тартуу; II. se fixer vpr 1. орношуу, жайлашуу; il s’est
définitivement fixé à Paris ал биротоло Парижде
отурукташты; 2. коюу; se fixer pour tâche өзүнө милдет
кылып коюу.
FLACO nm флакон, айнек идиш; un flacon de parfum
бир флакон атыр.
FLAGRAT, ATE adj ачыктан-ачык, шексиз; en
flagrant délit кылмыш үстүндө; prendre en flagrant
délit кылмыш үстүнөн чыгуу.
FLAIR nm жыт алуу, жыт билүү сезими; fam avoir du
flair жыт алгычтыгы өткүр болуу.
FLAIRER vt 1. жыттоо, жыт сезүү; 2. fig сезүү, табуу;
le chien flaire le gibier ит илбээсиндин жытын билип
турат.
FLAMAD, ADE I. adj фламанддык; la peinture
flamande фламанд живописи (сүрөттөрү); II. nm
фламанд тили.
FLAMAT zool фламинго (кытанга окшогон куштун
бир түрү).
FLAMBAT, ATE adj жалындап күйгөн; charbon
flambant жалындап күйгөн көмүр.
FLAMBEAU nm факел; marche, retraite aux flambeaux
факел кармап көчөдө жүрүү.
FLAMBER I. vi жалындап күйүү; bois sec, papier qui
flambe жалындап күйгөн кургак жыгач, кагаз; les prix
qui flambent тез көтөрүлгөн баалар; II. vt ыштоо;
flamber un poisson балыкты ыштап сүрсүтүү.

FLAMBOYER

vi

жалындап

күйүү;

кызаруу;

жалтылдоо.
FLAMME nf 1. жалын, от; livrer, jeter aux flammes
өрттөө; 2. сүйүү; déclarer sa flamme, faire l’aveu de sa
flamme сүйгөнүн билдирүү.
FLAC nm 1. каптал; se coucher sur le flanc, sur le
côté капталынан жатуу; être sur le flanc чарчап суй
жыгылуу; 2. mil фланг, жак; les flancs d’une colonne
колоннанын эки жагы; sur son flanc droit, gauche оң,
сол жагында.
FLAELLE nf фланель (кездеме).
FLÂER vi максатсыз көчө кыдырып жүрүү; j’ai flâné
dans les rues мен көчө кыдырып жүрдүм.
FLÂERIE nf mil көчө кыдырып жүрүү.
FLAQUE nf чөөт, чөөтчө, кичине чөөт.
FLATTER I. vt 1. кошомат кылуу, жагынуу; 2. жагуу,
көңүл көтөрүү; cette distinction me flatte бул сыйлык
мага жагат; cela flatte son amour-propre бул анын
көңүлүн көтөрөт, ага жагат; 3. эркелетүү, сылапсыйпоо, жумшак мамиле кылуу; flatter son chien итин
сылап эркелетүү; 4. ишендирүү; il y a longtemps qu’on
le flatte de cette espérance аны үмүттөндүрүп
жүргөнүнө көп болду; 5. cette douce musique me flatte
l’oreille бул кооз музыка менин кулагыма майдай
жагат, кулагымдын курчун кандырат; II. se flatter
1. vpr азгырылуу, алданып кызыгуу, кумар болуу; 2. se
flatter (de) ишенүү.
FLATTERIE nf көшөкөрдүк, кошоматтык; il nous a fait
mille flatteries ал бизге аябай көшөкөрлөндү, аябай
кошомат кылды.
FLATTEUR,
EUSE
adj 1. жасакер, жагынгыч,
кошоматчы; je le sais flatteur et peu sincère мен анын
кошоматчы экенин жана анча чынчыл эместигин
билемин; 2. жаккан, мактаган, көңүлүн көтөргөн.
FLÈCHE nf 1. жебе, жаанын огу; partir comme une
flèche октой атылып, чуркап чыгуу; montée en flèche
баалардын токтоосуз көтөрүлүшү; 2. суу илгич.
FLEGMATIQUE adj шашпаган, камаарабаган (мүнөз).
FLEGME nm шашпагандык, камаарабастык.
FLEUR nf 1. гүл; cultiver des fleurs гүл өстүрүү; jeter
des fleurs à qqn бирөөгө гүл ыргытуу; fleurs
artificielles жасалма гүлдөр; être belle comme une fleur
гүлдөй жакшынакай болуу; il ne faut pas battre une
femme, même avec une fleur аялды гүл менен да урууга
болбойт; 2. гүлдөө; arbres en fleurs гүлдөп турган бак;
une vie semée de fleurs бактылуу жашоо; mourir à la
fleur de l’âge толуп гүлдөп турган мезгилинде каза
болуу; 3. гүлдүү; papier, tissus à fleurs гүлдүү кагаз,
кездеме.
FLEURI, IE adj 1. гүлдөп турган, гүлдөп жаткан;
jardin fleuri гүлдөп турган бак; la saison fleurie жаз
мезгили; 2. гүлдүү; tissus fleuri гүлдүү кездеме.
FLEURIR I. vi 1. гүлдөө; la rose fleurit роза гүлдөп
жатат; 2. fig гүлдөө, өркүндөө, өрчүү; II. vt гүл менен
кооздоо; fleurir une table үстөлдүн үстүнө гүл коюу.
FLEURISTE n 1. гүл өстүрүүчү; 2. гүл сатуучу.
FLEUVE nm 1. өзөн, дарыя (деңизге куюлуучу); ce

150

FLEXIBILITÉ

FODATIO

fleuve se jette, débouche dans la mer бул дарыя деңизге
куюлат; 2. суудай, көлдөй, көп; fleuve de sang суудай
кан; fleuve de larmes көлдөй жаш.
FLEXIBILITÉ nf 1. ийилгичтик; 2. fig ийкемдүүлүк.
FLEXIBLE adj 1. ийилме, ийилгич; une branche
flexible ийилгич бутак; 2. fig ийкемдүү; esprit flexible
ийкемдүү акыл.
FLEXIO nf 1. бүгүш, бүктөлгөн жери; 2. gram
флексия (сөздүн аягын өзгөртүү аркылуу жаңы форма
жасоо жолу).
FLIC nm fam полицейский.
FLOCO nm үлпүлдөк (кар); la neige tombe à gros
flocons кар лапылдап жаап жатат.
FLORAISO nf гүлдөө, гүл ачуу мезгили; la floraison
approche гүлдөө мезгили жакындап келе жатат.
FLORE nf флора (өсүмдүктөр); une flore variée ар
түрдүү өсүмдүктөр.
FLORICULTURE nf гүл өстүрүүчүлүк.
FLORISSAT, ATE adj гүлдөп турган; une santé
florissante мыкты саламаттык.
FLOT nm 1. толкун; poét les flots деңиз; (re)mettre à
flot чөккөн кемени көтөрүп алуу; fig кыйын абалдан
чыгууга жардам берүү; 2. агын; verser des flots de
larmes жашын көлдөй төгүү.
FLOTTAGE nm 1. суу менен сал агызуу; 2. агызылуучу
сал (жыгач).
FLOTTAT, ATE adj 1. сууда калкып туруучу;
2. желбирөөчү; étendard flottant желбиреген туу;
cheveux flottants желбиреген чач; une robe flottante
кең көйнөк.
FLOTTE флот; une flotte de guerre согуш-деңиз
флоту; la flotte aérienne аба флоту.
FLOTTER
vi
1. сүзүү,
калкуу;
2. агызуу
(жыгачтарды); faire flotter агызуу; 3. желбирөө.
FLOTTILLE
флотилия
(согуш
кемелеринин
жыйындысы).
FLUIDE adj суюк, агуучу, акма; huile très fluide өтө
суюк май.
FLUIDITÉ nf суюктук түрүндөгү абал, газ түрүндөгү
абал; fluidité du sang кандын суюктугу.
FLÛTE nf 1. флейта, най; 2. флейтага ойноочу;
3. фужер.
FLUVIAL, ALE, AUX adj дарыя; la navigation fluviale
дарыяда кеме менен сүзүү.
FLUX nm деңиз суусунун мезгил-мезгили менен
көтөрүлүшү.
FLUXIO nf méd сезгенүү, сезгентүү; fluxion de
poitrine кабыргадан сезгенүү; fluxion à la joue шишик,
флюс (оору тиштин түбүндөгү ириңдеген көңдөй).
FŒTUS nm 1. biol эмбрион, түйүлдүк; 2. bot мөмө
байлагыч.
FOI nf 1. ишеним, ишенич; la bonne foi ак
ниеттүүлүк; 2. берилгендик; 3. ак ниеттүү, туура; de
bonne foi ак ниет менен; la mauvaise foi абийирсиздик,
уятсыздык; 4. сөз; ma foi, par ma foi чынын айтканда,
чындыгында.
FOIE nm боор; du foie gras өрдөктүн боору (тамак).

FOI nm чөп; faire les foins чөп чабуу, жыйноо.
FOIRE nf жарманке, базар; une foire aux

livres
китептер жарманкеси.
FOIS nf бир жолу, бир ирет, бир мертебе; une fois par
jour күнүнө бир жолу; une fois tous les sept jours ар
бир жетинчи күнү; cette fois-ci бул жолу; maintes fois,
de nombre de fois, plusieurs fois көп жолу, бир нече
жолу; la prochaine fois келерки жолу; pour une fois бул
жолу; une fois parti, je ne reviendrai plus бир кетсем,
кайра келбеймин; des fois fam кээде, кээ бир убакта; des
fois je m’en vais le soir кээде мен кечинде кетемин;
deux fois deux (font) quatre эки кошуу эки барабар
төрт; loc adv à la fois бир убакытта, бир мезгилде; une
fois pour toutes бир айттым! бүттү! болду! il y avait
une fois, il était une fois илгери, илгери; il ne faut pas
courir deux lièvres à la fois prov эки кеменин башын
кармаган сууга кетет; эки коёнду кууган куру калат.
FOCÉ, ÉE adj коңур, бозомук, күңүрт, кара; bleu
foncé кара көк.
FOCER I. vt тереңдетип казуу; foncer de deux mètres
эки метрге казуу; оюу (шахта жөнүндө); II. vi чабуу,
кол салуу; шашылып кетүү.
FOCIER, IÈRE adj жер; un propriétaire foncier жер
ээси; l’impôt foncier жер салыгы; un crédit foncier жер
насыясы.
FOCTIO nf 1. кызмат, милдет, аракет; être dans
l’exercice de ses fonctions милдеттерин аткаруу; en
fonction de loc prép шартка жараша; être en fonction
аракет кылуу; 2. math функция.
FOCTIOAIRE
nm
чиновник,
мамлекеттик
мекемелерде иштөөчү кызматчы; haut fonctionnaire
чоң мансаптагы кызматкер.
FOCTIOER vi иштеп туруу, иштөө, жүрүү
(механизмдер); machine à laver qui fonctionne bien
жакшы иштеген кир жуугуч машина.
FOCTIOEMET nm vi иштеп туруу, иштөө, жүрүү.
FOD nm 1. түп; le fond d’une bouteille бөтөлкөнүн
түбү; le fond de l’œil көздүн түбү; des travaux de fond
жер астындагы жумуштар; aller au fond des choses
түбүнө чөгүп кетүү; sans fond түпсүз, терең; (tout) au
fond түпкү оюнда; de fond en comble loc advт толугу
менен, ийне-жибине чейин; 2. түп; à double fond кош
кабат, эки кабат түп; 3. негиз, маңыз; un article de fond
редакция макаласы; loc adv faire fond sur qqn, sur
qqch бирөөгө ишенүү, таянуу; 4. түпкүр; au fond de la
scène сахнанын түпкүрүндө; 5. à fond негиздеп,
жакшылап; étudier, traiter qqch à fond бир нерсени
жакшылап изилдөө; à fond de train жанынын барынча
(чуркоо); 6. фон, айлана, чөйрө; 7. sport чыдамдуулук;
une course de fond узун дистанцияга жүгүрүү.
FODAMETAL, ALE, AUX adj негиздүү, негизги; la
note fondamentale негизги нота (музыкада).
FODATEUR, TRICE n негиздөөчү, негиз салуучу;
Hérodote est le fondateur de l’histoire Геродот
тарыхтын негиздөөчүсү.
FODATIO nf фундамент, негиз; jeter les fondations
фундамент салуу, негиз салуу.
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FODÉ DE POUVOIR ou pouvoirs n ыйгарымдуу өкүл.
FODEMET nm фундамент, негиз; un fondement

FORCER vt 1. кыстап аткартуу; forcer le consentement
макул болууга аргасыз кылуу; forcer les confidences de
qqn моюнга алдыруу; forcer à, de faire qqch бир нерсе
жасоого мажбур кылуу; je suis forcé de partir мен
кетүүгө мажбур болдум; 2. күч менен алуу, жеңип
чыгуу; бузуу; forcer la porte de qqn эшикти бузуп
ачуу; 3. күчөтүү (үнүн); 4. жүргүзбөй салуу, зоруктуруу
(атты); 5. тездетүү (бышышын); 6. зордоо, кыстоо.
FORESTIER, IÈRE I. n токойчу; garde forestier токой
сакчысы; II. adj токойдогу, токой.
FORÊT nf токой; forêt vierge кол тийбеген токой;
forêt dense, impénétrable калың токой, жыш токой.
FORFAIT nm бузуктук кылмыш; commettre un forfait
кылмыш жасоо.
FORGE nf 1. металлургия заводу; 2. темирчилик.
FORGER I. vt 1. согуп чыгаруу; forger le fer темирди
согуу; 2. така согуу; forger un fer à cheval таканы
согуп жасоо; II. se forger vpr ойлоп чыгаруу.
FORGERO nm темир уста; forgeron qui ferre un
cheval атты такалаган темир уста.
FORMALISME mn формализм (формалдуу мамиле).
FORMALISTE adj формалдуу.
FORMALITÉ nf формалдуулук.
FORMAT nm формат (китептин, барак кагаздын
өлчөмү).
FORMATIO nf 1. түзүү, жаратуу; 2. билим алуу,
даярдоо; la formation de spécialistes адистерди
даярдоо; 3. формация, тартип, сиңген үрп-адат; la
formation sociale économique коомдук экономикалык
формация; 4. топ, партия; la formation politique саясий
партия.
FORME nf 1. форма; sans forme, sans forme précise
формасыз, ачык формасы жок; chapeau haut de forme
өтө бийик төбөлүү баш кийим; 2. сырткы көрүнүш;
juger sur la forme сырткы көрүнүшүнө карап баалоо;
3. даяр болуу; être en forme, être en pleine forme
өзүнүн бардык күчүн, жөндөмдүүлүгүн, билгенин
көрсөтүүгө даяр абалда болуу.
FORMEL, ELLE adj 1. формалдуу, сырткы; une logique
formelle формалдуу логика; 2. анык, так, чечкиндүү,
үзүл-кесил; un ordre formel катуу буйрук; une réponse
formelle чечкиндүү жооп.
FORMELLEMET adv 1. чечкиндүүлүк менен, анык,
так, сөзсүз; interdire formellement une manifestation
манифестацияга чечкиндүү түрдө тыюу салуу;
2. формалдуу түрдө, тим эле (башкалардын алдында).
FORMER I. vt 1. жасоо, түзүү, куруу, жаратуу; former
un gouvernement өкмөттү түзүү; lettres formant un
mot сөздү түзгөн тамгалар; 2. жасоо, жазуу, иштеп
чыгаруу; former un triangle үч бурчтукту жасоо;
former des lettres, former des caractères тамгаларды
ынтасын коюп жазуу; 3. ниет, ойлоо; 4. тарбиялоо,
окутуу; даярдоо former des spécialistes адистерди
даярдоо; II. se former vpr түзүлүү, курулуу, жасалуу.
FORMIDABLE adj 1. абдан чоң; коркунучтуу; son
aspect est formidable анын көрүнүшү өтө коркунучтуу;
2. укмуштуудай сонун, кооз; un film, un livre

économique экономикалык негиз.
FODER I. vt 1. фундамент салуу, негиз салуу;
2. түзүү, жасоо, жаратуу; II. se fonder vpr (sur qqch)
негизделүү, негиз кылып алуу.
1
FODRE vt 1. эритүү; fondre de la cire момду эритүү;
2. куюу (металл); 3. кошуп аралаштыруу.
2
FODRE vi (sur) 1. эрүү; la chandelle fond шам эрип
агып жатат; la neige a fondu кар эрип кетти; fondre en
sueur кара терге түшүү; 2. кулап түшүү, уроо, бузулуу;
3. кол салуу; fondre sur l’ennemi душманга чечкиндүү
түрдө кол салуу; tous les maux fondent sur lui
жамандыктын бардыгы анын башына түштү.
FODS nm 1. жер фондусу; 2. капитал, фонд, акча; des
fonds de roulement жүгүртүлгөн акча каражаты;
3. акча, байлык; les fonds publics мамлекеттик каражат;
un porteur de fonds кымбат кагаздардын ээси; 4. запас
(камдалган нерсе), фонд; le Fonds monétaire
international эл аралык валюта фонду; les fonds alloués
берилген каражаттар.
FODU, UE adj эриген; la neige fondue эриген кар.
FOTAIE nf 1. булак; 2. фонтан; pleurer comme une
fontaine көз жашы куюлуу.
FOTE nf эрүү, куюу; la fonte des neiges, des glaces
кардын, мөңгүлөрдүн эриши.
FOOTBALL nm футбол; nous jouons au football биз
футбол ойнойбуз.
FOOTBALLEUR nm футболчу.
FORAGE nm бургулоо; le forage des puits de pétrole
мунай чыккан жерди бургулоо.
FORÇAT nm 1. сүргүнгө айдалган адам; 2. fig кул;
travailler comme un forçat кулдай иштөө.
FORCE nf 1. күч, кубат, дарман, ал; avoir de la force
күчтүү болуу; l’union fait la force күч бирдикте; ne
plus avoir la force de marcher алдан тайып баса албай
калуу; ce travail est au-dessus de ses forces бул ишке
анын алы жетпейт; de toutes ses forces бүткүл күчү
менен; être à bout de forces алдан, күчтөн таюу; dans la
force de l’âge күчүнө толуп турган кезинде; 2. loc adv à
toute force ар түрдүү жол менен; force de, par force, de
vive force зордоп, күчтөп, зордук менен; prendre,
enlever de force qqch de qqn бирөөдөн бир нерсени
тартып алуу; 3. loc prép à force de жардамы менен; à
force des choses шартка карай; à force de travailler il
est parvenu à ses fins көп иштегендиктен ал
натыйжасына жетти; 4. күч; les forces productives
өндүргүч күчтөрү; les forces en présence, les forces en
jeu аракеттенүүчү күчтөр; la force majeure форсмажор, чукул шарттар, жеңилсиз кедерги; 5. күчтөр; les
forces armées куралдуу күчтөр.
FORCÉ, ÉE adj 1. зордогон, эрксиз; des travaux forcés
зордук менен иштетүү; 2. аргасыз, амалсыз; un
atterrissage forcé av аргасыздан конуу; 3. тездетилген;
une marche forcée тездетилген марш; 4. жүрбөй калган
(ат).
FORCÉMET adv аргасыздан, айла жоктон.
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formidable укмуштуудай сонун тасма, китеп.
FORMULAIRE nm формуляр; бланк; un formulaire de
télégramme телеграмманын бланкасы.
FORMULER vt (ойду) кыска жана так кылып айтуу.
FORT, E I. adj 1. күчтүү; être fort comme un Turc,
comme un bœuf өгүздөй күчтүү болуу; homme de forte
constitution дене түзүлүшү чымыр киши; 2. мыкты,
чоң; катуу; femme forte чоң аял; 3. ири, бир далай; une
forte somme ири акча; 4. (en qqch) бир нерседен күчтүү
болуу; il est fort en mathématiques ал математикадан
күчтүү; 5. катуу; une forte pluie катуу жамгыр; une
voix forte катуу үн; II. adv 1. катуу; frapper fort катуу
такылдатуу, уруу; parler, crier fort катуу сүйлөө,
кыйкыруу; le cœur qui bat fort катуу соккон жүрөк;
2. эң, абдан, аябай; fort bien эң жакшы; fort mal эң
жаман; homme fort riche аябай бай киши; III. nm
1. мыкты жагы; c’est son fort бул анын мыкты жагы;
2. кызыган убак; au fort de абдан кызыган убагында;
au fort du combat кызуу салгылашып жатканда;
3. коюу жер; le fort de la forêt токойдун эң кою жери;
4. күчтүү киши, балбан.
FORTEMET adv катуу, күч менен; frapper fortement
катуу бир коюу.
FORTERESSE nf сепил, чеп (коргонуу үчүн абдан
мыктылап бекитилген жер, шаар); forteresse
imprenable бекем чеп.
FORTIFIAT, ATE I. adj сергитүүчү, кубатын
жогорулатуучу;
II. nm
сергитүүчү,
кубатын
жогорулатуучу нерсе (дары).
FORTIFICATIO nf mil бекемдөө, бекитүү; des travaux
de fortification фортификациялык жумуштар.
FORTIFIER I. vt бекемдөө, бекитүү; II. se fortifier vpr
чыңдалуу, бекемделүү, бекитилүү.
FORTUIT, UITE adj күтүлбөгөн жерден, кокустан
болгон.
FORTUITEMET adv күтүлбөгөн жерден, кокустан,
кокусунан; c’est arrivé fortuitement бул күтүлбөгөн
жерден болуп кетти.
FORTUE nf 1. бакыт, ийгилик; la fortune lui sourit
анын жолу болду; 2. тагдыр, таалай; un revers de
fortune таалайдын оомалуулугу; de fortune кокустан
болгон; 3. байлык, дөөлөт, мүлк; grande, grosse fortune
чоң байлык; faire fortune баюу; il a un gros salaire,
mais pas de fortune анын айлыгы чоң, бирок байлыгы
жок; partager sa fortune entre ses enfants байлыгын
балдарына бөлүп берүү.
FORTUÉ, ÉE adj 1. бактылуу, жолдуу; 2. бай,
оокаттуу.
FOSSE nf 1. чуңкур, казылган аңгек; ойдуң; la fosse
océanique океандын чуңкур жери; 2. көр; creuser sa
fosse fig өзүнө көр казуу; avoir un pied dans la fosse көр
оозунда туруу; 3. anat көңдөй жер.
FOSSÉ nm чуңкур, котлован; траншея, канал, арык,
аң; sauter un fossé арыктан, аңдан секирип өтүү; la
voiture est allée dans le fossé машина аңга түшүп кетти;
fossé antichars танкыга каршы казылган аң.
FOU (ou fol), folle I. adj 1. жинди болгон, көк мээ

болгон; devenir fou жинди болуу; rendre fou акылдан
ажыратуу; il est fou d’elle ал аны өтө жакшы көрөт;
vous êtes fou жинди болдуңузбу? дениңиз сообу? un
fou rire тыйылбаган күлкү; 2. акылга салбаган,
ойлобостон кылган, алаңгазар; 3. өсүп жаткан, коё
берген; barbe folle коё берген сакал; 4. аябай көп; il y
avait le monde fou à cette réception бул жолугушууда
эл аябай көп болду; II. n 1. жинди болгон киши; эстен
ажыраган киши; maison de fous жиндикана; 2. дөдөй,
жинди, акмак; faire le fou жиндиленүү, акмакчылык
кылуу; 3. маскарапоз; 4. nm пил (шахматта).
FOUDRE nf чагылган; чагылган менен күркүрөө; un
coup de foudre күндүн күркүрөгөн добушу; comme la
foudre чагылгандай тездик менен.
FOUET nm узун камчы, чыбык камчы; donner le fouet
камчы менен сабоо.
FOUETTER vt 1. камчылоо, сабоо; fam il n’y a pas de
quoi fouetter un chat бул сокур тыйынга да турбайт
(арзыбайт); 2. кубалоо, чабуу, айдоо.
FOUGÈRE nf папоротник (көк жалбырактуу гүлсүз
өсүмдүк).
FOUILLER I. vt 1. казуу; 2. издөө, оодаруу, аңтарып
издөө, тинтүү; fouiller qqn бирөөнүн жанын тинтүү;
II. vi жакшылап кароо, текшерүү; fouiller dans sa
mémoire аракеттенип эстөө; III. se fouiller vpr өзүнүн
чөнтөктөрүн аңтарып издөө.
FOULARD nm 1. фуляр (кездеме); 2. моюнга салуучу
жоолук; 3. галстук (пионер).
FOULE nf 1. жыйын, үйүлгөн топ, топтошкон эл;
fendre la foule калың элди ары-беры жакка түртүп жол
ачуу; en foule loc adv чогулуп, топтолушуп,
жыйналышып; 2. une foule de visiteurs est venue
aujourd’hui бүгүн эл жабылып келди.
FOUR nm 1. меш; un four de boulangerie нан жаба
турган меш; un four électrique электр меши; 2. нан
бышыруучу жай; des petits fours печенье.
FOURCHE nf 1. айры; 2. тармак; жолдун тармакталып
кетиши; faire la fourche тармакталуу.
FOURCHETTE nf вилка, сайгыч; la fourchette et le
couteau сайгыч жана бычак.
FOURGO nm 1. фургон (жабык араба, жүк ташуучу
автоунаа); 2. жүк ташуучу вагон; un fourgon à
bestiaux мал ташуучу вагон.
FOURMI nf кумурска; une fourmi blanche термит; j’ai
des fourmis dans les jambes fam бутум чымырап кетти.
FOUREAU nm плита, меш; un fourneau à gaz газ
плитасы.
FOURIR vt 1. (qqch, qqn de qqch) жеткирүү, жабдуу;
2. берүү, жеткирүү; fournir des renseignements
маалыматтарды жеткирүү; se fournir чогултуу, жыйнап
алуу.
FOURITURE nf жеткирүү, жабдуу.
FOURRAGE nm жем-чөп.
FOURRAGER vi жем-чөп даярдоо.
FOURREAU nm футляр, куту.
FOURRER I. vt салуу, тыга салуу; fourrer la main
dans sa poche колун чөнтөгүнө салуу; il fourre son nez
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dans mes affaires ал менин ишиме кийлигишип жатат;
II. se fourrer vpr киргизүү; se fourrer dans la tête
болбогон бир ойду башынан чыгарбоо.
FOURRURE nf 1. тери, аң териси, мех; 2. ичик, тон.
FOYER nm 1. очок, үй, үй-бүлө; elle était assise devant
le foyer ал очоктун алдында олтурган; aimer son foyer
үйүн жакшы көрүү; jeune foyer жаш үй-бүлө; rentrer
dans ses foyers үйүнө кайтып келүү; 2. театрдын
фойеси.
FRACAS nm калдыр эткен добуш, тарс-түрс эткен
добуш.
FRACTIO
nf
1. math
бөлчөк;
2. фракция
(парламентте же партияда).
FRACTIOEL,
LE
adj фракциялык; menées
fractionnelles бирдикти бузуу аракеттери.
FRACTURE nf 1. бузуу, сындыруу (эшикти, кулпуну);
2. сынык, сынган жер.
FRACTURER vt сындыруу; бузуу.
FRAGILE adj 1. морт, бат сынма, назик, начар; une
santé fragile начар ден соолук; 2. көпкө чыдабас,
туруксуз; un équilibre fragile туруксуз теңдештик.
FRAGILITÉ
nf 1. морттук, назиктик; 2. көпкө
чыдабастык, туруксуздук.
FRAGMET nm 1. фрагмент, үзүндү; 2. сынык.
FRAGMETAIRE adj үзүндү, бүтүн эмес.
FRAÎCHEMET adv 1. көңүлсүз, салкын; il m’a reçu
fraîchement ал мени көңүлсүз кабыл алды; 2. жакында,
азыр эле; une chemise fraîchement repassée азыр эле
үтүктөлгөн көйнөк.
FRAÎCHEUR nf салкындык; la fraîcheur matinale
эртең мененки салкындык.
1
FRAIS , FRAÎCHE I. adj 1. салкын, таза; il a fait frais ce
matin эртең менен күн салкын болуп турган; l’air frais
таза аба; 2. жаңы, жакында даярдалган; un poisson frais
жаңы кармалган балык; II. nm салкындык; chercher le
frais салкын жерди издөө; mettre au frais муздак жерге
коюу.
2
FRAIS nm pl чыгым, каражат; des frais de production
өндүрүш чыгымдары; faire les frais чыгым болуу;
payer les frais чыгымдарын төлөө; couvrir les frais
чыгымдардын ордун жабуу; en être pour ses frais зыян
тартуу; à ses frais өзүнүн эсебинен; aux frais de l’État
өкмөттүн эсебинен.
FRAISE nf кулпунай; confiture de fraises кулпунайдан
жасалган кыям, варенье.
FRAMBOISE nf 1. кызыл бүлдүркөн, дан куурай;
2. бүлдүркөндөн жасалган шарап, ликёр; boire un verre
de framboise бүлдүркөн шарабынан бир стакан ичүү.
1
FRAC , FRAQUE I. n франк; II. adj франк; les tribus
franques франк уруулары; langue franque франк тили.
2
FRAC
nm франк (Францияда евродон мурун
пайдаланылган акча бирдиги); l’ancien franc эски
франк; le franc or алтындан жасалган франк.
3
FRAC , FRACHE I. adj 1. эркин, бош; une ville
franche эркин шаар; 2. ачык; jouer franc jeu ачык иш
жүргүзүү; 3. толук; huit jours francs он күн бою;
II. adv ачык-айрым, чын дили менен.

FRAÇAIS, AISE I. adj француз, французча; la langue,
la littérature française француз тили, адабияты;
grammaire française француз тилинин грамматикасы;
II. nm француз тили; apprendre le français француз
тилин үйрөнүү; parlez-vous français? сиз французча
сүйлөйсүзбү? écrire, traduire en bon français
французча жакшы жазуу, жакшы которуу; III. n
Франциянын жашоочусу; le Français aime la bonne
cuisine француздар түрдүү даамдуу тамактарды
баалашат, жакшы көрүшөт.
FRACHEMET adv ачык-айрым; je vous le dis
franchement; мен муну сизге ачык эле айтып жатам.
FRACHIR vt 1. өтүү, кесип өтүү, сүзүп өтүү, аттап
өтүү; franchir un fleuve өзөндөн сүзүп өтүү; franchir
les limites, franchir les bornes чектен чыгып кетүү;
franchir le seuil босогодон аттап өтүү; franchir la
frontière чек арадан өтүү; 2. fig жеңүү; franchir les
obstacles тоскоолдорду жеңип өтүү; sa gloire a franchi
les siècles анын даңкы кылымдарды карытты.
FRACHISE nf 1. жеңилдик; салыктардан бошотуу;
une franchise douanière бажы салыгынан бошотуу;
2. ачык-айрымдык, ак ниеттик, ак ниеттүүлүк; en toute
franchise чын жүрөктөн, ачык; 3. эрдик.
FRACHISSEMET nm 1. өтүү; 2. жеңүү, жеңип чыгуу.
FRACIQUE adj франк диалекти.
FRACISATIO nf француздаштыруу.
FRACISER vt француздаштыруу.
FRACOPHILE n француз тилин жакшы көргөн адам.
FRACOPHOE n француз тилинде сүйлөгөн адам.
FRAC-TIREUR nm (pl francs-tireurs) франтирёр,
партизан.
FRAGE nf чачы; les franges du châle жоолуктун
чачы.
FRAPPAT, ATE adj укмуштай, укмуштуу, таң
каларлык.
FRAPPER I. vt 1. уруу, согуу; frapper un coup сокку
берүү, уруп жиберүү, чаап жиберүү; frapper sur
l’épaule алакан менен далыга чапкылоо; frapper le sol
du pied буту менен жерди тепкилөө; 2. таң калтыруу;
frapper d’étonnement таң калтыруу; frapper de terreur
кутун учуруу; 3. муздатуу (шампанды); II. vi
такылдатуу; frapper à la porte эшикти такылдатуу;
III. se frapper vpr (à qqch) урунуу, согулуу.
FRATEREL, ELLE adj туугандык, бир туугандык.
FRATERELLEMET adv тууганча.
FRATERISER vi туугандашуу, достошуу.
FRATERITÉ
nf туугандык, бир туугандык,
боордоштук.
FRAUDE nf митаамчылык, алдамчылык; la fraude
fiscale салык төлөөдөн баш тартуу; en fraude loc adv
алдоо жолу менен, билдирбей.
FRAUDER I. vt алдоо; frauder le fisc салык төлөөдөн
баш тартуу; II. vi митаамдык кылуу, алдоо, билетсиз
жол жүрүү.
FRAUDEUR, EUSE n митаам, алдамчы.
FRAUDULEUX, EUSE adj митаамдык.
FRAYER I. vt жол салуу, жол ачуу; II. vi (avec qqn)
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бирөө менен достошуу.
FREDOEMET nm кыңылдап ырдоо.
FREDOER vt vi кыңылдап ырдоо.
FREI nm 1. vx ооздук; loc fig ronger son frein
ооздукту тиштөө; mettre un frein à жүгөндөө,
ооздуктоо; 2. тормоз; un frein à main кол тормоз;
donner un coup de frein тормозду басуу.
FREIAGE nm тормоздоо (тормоздун жардамы менен
акырындатуу, токтотуу).
FREIER vt, vi тормоздоо.
FRÊLE adj морт, тез сынма; назик, начар, күчсүз; une
voix frêle начар үн.
FRÉMIR vi жүрөк титирөө; калтыроо; frémir de froid
сууктан калтыроо; frémir d’horreur коркконунан
калтыроо.
FRÉMISSAT, ATE adj калтыраган, титиреген.
FRÉMISSEMET nm титирөө, калчылдоо, калтыроо.
FRÉQUECE nf 1. ылдамдык, тездик, жыштык;
fréquence du pouls кан тамырдын кагышынын тездиги;
2. phys частота.
FRÉQUET, ETE adj тез, тез-тез.
FRÉQUETATIO nf тез-тез катышып туруу; une
longue fréquentation көптөн бери катышып жүрүү.
FRÉQUETER I. vt, vi катышуу, барып туруу; II. se
fréquenter vpr бири-бирине барып туруу, катышып
туруу.
FRÈRE I. nm бир тууган; son frère aîné, cadet агасы,
иниси; je l’aime comme un frère мен аны бир
тууганымдай жакшы көрөм; les frères jumeaux, siamois
эгиздер; un faux frère чыккынчы; traiter qqn en frère
бирөөгө тууганча мамиле кылуу; II. adj тууган, бир
тууган; des peuples frères боордош, бир тууган элдер.
FREUX nm чар карга.
FRIADISE nf таттуу нерселер.
FRIGIDAIRE nm муздаткыч.
FRIGORIFIER vt муздатуу, тоңдуруу; fam être
frigorifié тоңдурулуу.
FRIGORIFIQUE adj муздатуучу, тоңдуруучу; appareil
frigorifique муздаткыч, тоңдургуч.
FRIPER vt бырыштыруу; friper une robe көйнөктү
бырыштырып салуу.
FRIPO, OE n, adj vx алдамчы, айлакер, митаам,
шум.
FRIPOERIE nf
vx алдамчылык, айлакердик,
митаамдык.
FRIRE I. vt кууруу; frire un poisson балык кууруу;
II. vi куурулуу.
FRISER vt тармалдоо (чачты).
FRISSO nm калтырак, дирилдек, чымыроо; un frisson
lui descend le long du dos анын аркасы чымырап кетти.
FRISSOAT, ATE adj калтыраган, титиреген.
FRISSOEMET nm чыйрыгуу, титирөө.
FRISSOER vi чыйрыгуу, титирөө.
FRIT, FRITE I. adj куурулган; II. nf fam pommes de
terre frites, les frites куурулган картөшкө.
FRITURE nf 1. кууруу; 2. куурулган тамактар (балык,
эт).

FRIVOLE adj көөдөк, шайкелең, учкаяк, алаңгазар;
уятыраак.
FROID, E I. adj 1. суук; froid vif катуу суук; 2. оор
басырыктуу, кош көңүл; II. adv муздак, суук; craindre
le froid сууктан коркуу; il fait froid ici бул жер суук;
avoir froid aux pieds буту үшүп кетүү; III. nm суук,
катуу суук; froid de loup, froid rigoureux абдан катуу
суук, ит өлгөн суук; avoir froid үшүү; prendre,
attraper le froid өзүнө суук тийгизип алуу; le froid
paralyse les membres суук денени жансыз абалга алып
келет.
FROIDEMET adv көңүлсүз, салкын; жеңил; être vêtu
froidement жеңил кийинүү; recevoir froidement
көңүлсүз кабыл алуу.
FROIDEUR nf сууктук, түнттүк, көңүл коштук.
FROISSEMET nm 1. шуудуроо (көйнөк, кездеме);
2. кагылышуу; froissements des intérêts таламдардын
кагылышуусу.
FROISSER I. vt 1. бырыштыруу; 2. уруп алуу; 3. капа
кылуу; II. se froisser vpr 1. бырышуу; 2. капа болуу.
FRÔLER vt тийип кетүү, тийип өтүү.
FROMAGE nm сыр, быштак; fromage blanc творог,
быштак.
FROMAGERIE nf сыр даярдоочу жай; сыр сата турган
дүкөн.
FROMET I. nm буудай; farine de froment буудай
уну; II. adj буудай түстүү.
FROCER vt тырыштыруу, бырыштыруу; foncer les
sourcils кабак чытуу, кабак түйүү.
FROT nm 1. чеке, маңдай, жүз; le front haut жазы
чеке, жазы маңдай; relever le front башын көтөрүү;
gagner son pain à la sueur de son front маңдай тери
менен акча табуу; 2. фронт; au front фронтто; mourir,
tomber au front согуштан өлүү; faire front каршылык
көрсөтүү; front populaire элдик фронт.
FROTIÈRE I. nf чек ара; aux frontières de la vie et de
la mort өмүр менен өлүм ортосунда; II. adj чек аралык;
une zone frontière чек арадагы зона.
FROTTEMET nm сүрүү, сүрүлүү, жышуу, жышылуу.
FROTTER I. vt сүрүү, жышуу; frotter un parquet
паркетти сүрүү (мом менен); frotter une allumette
ширеңке чагуу; II. se frotter vpr ушалоо; se frotter les
mains колун ушалоо.
FRUCTUEUX, EUSE adj жемиштүү, пайдалуу; un
travail fructueux жемиштүү эмгек.
FRUIT nm 1. мөмө, жемиш; un fruit vert бышпаган
жемиш; jus de fruit жемиш ширеси; fruit séché, fruit
sec кургатылган жемиш; le fruit défendu тыюу
салынган мөмө (тыюу салынган кызыктыргыч нерсе);
2. пайда; avec fruit, sans fruit пайдалуу, пайдасыз.
FUGITIF, IVE I. adj 1. тез; 2. ылдам өтмө; II. nm
качкын; la police est à la poursuite des fugitifs полиция
качкындардын артынан түштү.
FUIR I. vi 1. качуу, качып кутулуу; se mettre à fuir
качып жөнөө; 2. тез өтүү; le temps fuit убакыт тез өтүп
жатат; 3. агуу; ce tonneau fuit бочкадан суу агып жатат;
II. vt бирөөдөн, бир нерседен качуу; fuir le danger
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коркунучтан качуу; II. se fuir vpr бири-биринен качуу,
өзүнөн качуу.
FUITE nf 1. качуу; prendre la fuite баш аламан качып
кетүү; mettre en fuite качыруу; 2. сызылып чыгуу; une
fuite d’eau, de gaz суунун, газдын сызылып чыгышы.
FUMAT, ATE adj түтөп жаткан.
FUMÉE nf 1. түтүн; un rideau de fumée түтүн көшөгө;
il n’y a pas de fumée sans feu prov жел болбосо чөптүн
башы кыймылдабайт; 2. буу, бууга айлануу.
1
FUMER I. vi түтөө, түтөтүү; II. vt 1. ыштоо; 2. тартуу,
чегүү; défense de fumer тамеки чеккенге уруксат
берилбейт.
2
FUMER vt кыктоо, кык менен семиртүү; fumer un
champ кык менен жер семиртүү.
FUMEUR, EUSE n тамеки чегүүчү; un wagon
“fumeurs” чегүүчүлөрдүн вагону.
FUÈBRE adj аза; marche funèbre аза маршы.
FUÉRAILLES nfpl өлүктү көмүү салты.
FUESTE adj зыяндуу, бүлгүнгө алып баруучу,
натыйжасы жаман.
FUR nm au fur et à mesure бара-бара, … сайын;
s’apercevoir des difficultés au fur et à mesure qu’on
avance алга жылган сайын кыйынчылыктарды байкоо.
FURIEUSEMET adv ачуу менен, каарданып.

FURIEUX, EUSE adj ачуулуу, каардуу; un fou furieux
байлатма жинди; être furieux contre qqn бирөөгө жини
келүү, ачуулануу; il est furieux que je lui aie dit ses
vérités чындыкты бетке айткандыгым үчүн ал мага
аябай ачууланды.
FURTIVEMET
adv
жашырынып,
уурданып;
s’esquiver furtivement жашырынып чыгып кетүү.
FUSÉE nf 1. ийик; 2. ракета; 3. mil реактивдүү снаряд;
lancer une fusée ракета учуруу.
FUSIL nm мылтык; un coup de fusil мылтыктын
атылышы; viser avec son fusil мылтык менен мээлөө.
FUSILLADE nf
1. атышуу, аткылашуу; 2. атып
өлтүрүү.
FUSILLER vt атып өлтүрүү, атуу.
FUSIO nf 1. эритүү; un métal en fusion эриген
металл; 2. синтез; 3. кошулуу, аралашуу.
FÛT nm 1. сөңгөк; 2. бочка.
FUTURE, URE I. adj келечек; les générations futures
келечектеги муундар; II. n 1. nm келечек; 2. nm gram
келер чак; conjuguer un verbe au futur этишти келер
чакта жактоо.
FUYAT, FUYATE adj жылт коюп жылып кетүүчү.
FUYARD, ARDE adj I. adj 1. тез; 2. ылдам өтмө; II. nm
качкын.

G
G, G nm француз алфавитинин жетинчи тамгасы.
GABARDIE nf 1. габардин (кездеме); 2. суу өткөрбөй
турган плащ.
GABARIT nm 1. габарит, модель, шаблон; 2. көлөм.
GÂCHER vt 1. акиташ чылоо; 2. сарп кылуу; gâcher
son argent өзүнүн акчасын сарп кылуу; 3. эптеп-септеп
жасоо.
GAFFE nm mar узун саптуу темир илмек.
GAFFER vt илмек менен түртүү, илип алуу.
GAGE nm 1. күрөө; mettre en gage күрөөгө коюу;
2. далил, күбө, белги; en gage d’amitié достукту
далилдеш үчүн; 3. pl үй кызматчынын маянасы, кызмат
акысы.
GAGER vt 1. күрөөгө коюу; gager un emprunt карызга
берүү; 2. мелдешүү, байге сайышуу; 3. кызмат акысын
төлөп берүү.
GAGAT, ATE I. adj жеңип чыккан, утуп алган; un
numéro gagnant утуштуу билет (лотореяда); II. n
уткан киши.
GAGE-PAI nm inv иштеп тапканы.
GAGER I. vt 1. иштеп табуу; gagner de l’argent акча
табуу; gagner sa vie иштөө, күн көрүү; gagner gros
иштеп көп акча табуу; 2. утуу, утуп алуу; gagner le
gros lot көп акча утуп алуу; gagner le pari мелдеште
утуу; 3. үнөм кылып алуу; gagner du temps убакытты
үнөмдөө; 4. татыктуу, ээ болуу; gagner l’amitié, gagner
l’estime достукка, урматка ээ болуу; il l’a bien gagné ал

буга татыктуу; 5. жетүү; gagner le large ачык деңизге
чыгуу; II. vi 1. утуу; vous avez gagné, félicitations! сиз
уттуңуз, мен сизди куттуктаймын! gagner dans un
fauteuil, gagner les doigts dans le nez fam оңой эле утуп
алуу; 2. жетүү, жайылуу; le feu gagne өрт жайылып
кетти.
GAI, GAIE adj 1. шайыр, шамдагай; 2. fam бир аз ичип
алган, кызуу; être un peu gai бир аз ичип алуу; 3. ачык
(өң, түс); j’aime les couleurs gaies мен ачык түстөрдү
жакшы көрөм.
GAIEMET ou gaîment adv көңүлдүү, шаттанып; rire
gaiement шаттанып күлүү.
GAIETÉ ou gaîté nf көңүлдүүлүк, кубанычтуулук,
шаттуулук.
GAILLARD, ARDE I. adj 1. fam көңүлдүү, шайыр,
шамдагай; 2. соо, кубаттуу; 3. ойноок, куунак, эркин;
humeur gaillarde көңүлү куунак; II. n шайыр,
шамдагай киши; un grand gaillard абдан шамдагай
киши.
GAILLARDEMET
adv 1. көңүлдүү, шаттанып;
2. чакчарылып, тайманбай.
GAI nm утуу, утуш; réaliser des gains énormes чоң
пайда табуу; prov le gain n’en vaut pas la dépense ат
тери кайтпайт.
GALA I. nm салтанат, майрам; un gala sportif спорт
майрамы; II. adj салтанаттуу.
GALAMMET adv сылык, адептүү; кыйын, чебердик
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чыгууга чакырганды кабыл алуу.
GATER vt мээлей кийгизүү.
GATERIE nf 1. мээлей өндүрүшү, мээлей, колкап
чыгаруучу өнөр жай; 2. мээлей дүкөнү.
GARAGE nm 1. гараж; rentrer sa voiture au garage
машинасын гаражга киргизүү; 2. машинаны оңдоо
иштерин жүргүзө турган жай.
GARAT, ATE I. n кепил; se porter garant de qqn
бирөөгө кепил болуу, милдетин алуу; II. nm кепилдик.
GARATIE nf кепил, гарантия; un certificat de
garantie кепилдик кат.
GARATIR I. vt 1. кепил болуу, милдетин алуу,
ишендирүү; 2. коргоо, сактоо; garantir de этияттоо,
сактоо; II. se garantir vpr de qqch өзүн бир нерседен
сактоо.
GARCE nf fam жүрөнөөк аял, аягы суюк аял.
GARÇO nm 1. бала, жаш өспүрүм; 2. жигит, азамат;
un brave garçon, un bon garçon жакшы киши;
3. жардамчы; un garçon de course майда-чүйдө
тапшырмаларды аткарып жүрүүчү бала; 4. бойдок; un
vieux garçon карт бойдок; 5. тейлөөчү, гарсон
(ресторанда).
GARÇOET nm балакай, бала.
1
GARDE nf 1. сактоо, кароо, көзөмөлдөө; chien de
garde күзөтчү ит; être sous la garde de qqn бирөөнүн
кароосунда болуу; mettre en garde contre qqn, qqch
абайлатуу, сак болдуруу; prendre garde сак болуу;
prenez garde de tomber абайлаңыз! жыгылып
калбаңыз! 2. mil сакчы; караул; une garde d’honneur
ардактуу караул; garde à vous! абайла! сак бол! 3. mil
гвардия; la garde nationale hist улуттук гвардия.
2
GARDE
n
1. гвардиячы
(гвардияда
аскер
кызматындагы адам); 2. кароолчу, сакчы.
3
GARDE nf 1. санитар аял; garde-malade ооруларды
тейлеп туруучу кенже медициналык кызматчы аял;
2. бала багууну кесип кылган аял.
GARDE-CORPS nm inv парапет, тосмо (кеменин
үстүндө, көпүрөнүн эки жагында).
GARDE-CÔTE nm 1. бажылык кеме, кароолчу кеме;
2. деңиз чек арасын коргоочу.
GARDER I. vt 1. сактоо, коргоо; кароо, багуу; garder
un malade оорулуу адамды багуу; garder la porte эч
кимди киргизбөө; garder le lit ооруп жатуу; 2. сактоо;
garder ses habitudes өнөкөттөрүн сактап калуу; garder
son sang-froid оор басырыктыкты сактоо, жоготпоо;
garder un secret сырды сактоо; garder le silence
тынчтыкты сактоо; garder rancune à qqn бирөөгө кек
сактоо; 3. (de qqch) этият болуу, сактоо; 4. калтыруу,
алып калуу; II. se garder vpr сактануу, сак болуу,
абайлоо.
GARDERIE nf 1. токойдун бир бөлүгү; 2. балдар
бакчасы.
GARDE-ROBE nf 1. кийим салуучу шкаф; 2. кийимкечек; renouveler sa garde-robe кийимин жаңыртуу,
жаңы кийим сатып алуу; 3. алжапкыч.
GARDEUR, EUSE n мал кайтаруучу киши.
GARDIE, IEE I. n 1. сактоочу, сактагыч; un

менен; offrir galamment sa place à une dame ал өзүнүн
ордун айымга сыпайылык менен бошотуп берди.
GALAT, ATE adj сыпайы, сылык; un homme galant
сылык киши; un galant homme ак ниет киши.
GALATERIE nf сыпайылык, сылыктык.
GALATIE nf килкилдек (балык же баш-шыйрак
бышырып, сорпосу менен кошо муздатып, килкилдек
кылып жасалган тамак).
GALE nf 1. котур; 2. une gale ачуусу чукул адам.
GALÈRE nf 1. hist галера (көп калактуу кеме); 2. pl hist
сүргүн, каторга; envoyer aux galères сүргүнгө айдоо;
3. fig кыйын абал; il est dans une galère pas possible ал
адам чыдагыс оор абалда.
GALERIE nf 1. галерея (үстү жабык өтүүчү жай);
2. галерея (сүрөттөр көрсөтмөсү үчүн атайын
жасалган имарат); une galerie de peinture сүрөттөр
галереясы; 3. галерея (театрдын эң жогорку
балконундагы орундар).
GALÉRIE nm сүргүнгө айдалган адам; une vie de
galérien адам чыдагыс оор турмуш.
GALET nm шагыл, майда таш.
GALETTE nf тегерек жалпак нан.
GALIMATIAS nm куру сөз, келжиреме.
GALOCHE nf 1. жыгач тамандуу бут кийим (башмак);
2. териден жасалган көлөч.
GALOPADE nf ат чабыш.
GALOPER vi 1. чабуу; 2. fam чаап кетүү.
GALOPI nm тентек, шок, ээнбаш бала.
GALVAISER vt 1. гальванизациялоо (бир нерседен
электр тогун өткөрүү); 2. цинк менен каптоо.
GAMBADER vi секирүү, ойноо; gambader de joie
шоктонуп ойноо.
GAMELLE nf котелок (аскерлер ысык тамак куюп ала
турган кичинекей калай идиш).
GAMI, IE n 1. эркек бала, кыз бала; un gamin de
onze ans он бир жашар бала; 2. көчө баласы; ашынган
тентек; 2. adj шок, тентек.
GAMME nf 1. mus гамма (үндөрдүн ырааты менен
жогорулашы же төмөндөшү); changer de gamme үнүн
өзгөртүү; 2. fig гамма (тектеш, бирок көп түргө
өзгөрүүчү кубулуштардын, заттардын ырааттуу
катары); une gamme de couleurs боёктордун гаммасы.
GAMMÉ, ÉE adj f une croix gammée свастика
(фашисттердин белгиси).
GADI nm франт, сылаңкороз, көйрөң.
GAG nm банда.
GAGLIO
nm нерв түйүнү; les ganglions
lymphatiques лимфа түйүндөрү.
GAGRÈE nf méd гангрена (дененин бир жеринин
өлүү болушу жана чириши); amputer la partie malade
pour arrêter la gangrène гангрена болтурбоо үчүн
ооруган жерин кесип салуу.
GAGSTER nm angl гангстер, бандит.
GAT nm мээлей, колкап; des gants de boxe мушкер
мээлейи; cela vous va comme un gant бул сизге абдан
жарашат; jeter le gant жекеме-жекеге чакыруу, дуэлге
чакыруу; ramasser le gant, relever le gant жекеме-жеке
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өнөр жайы.
GAZE nf газ (жука жибек кездеме), марля.
GAZÉIFICATIO
nf
газга
айландыруу;
газификациялоо.
GAZÉIFIER vt 1. газга айландыруу; 2. газификациялоо.
GAZELLE nf zool газель (элик сыяктуу жаныбар).
GAZER vt газ менен уулантуу.
GAZEUX, EUSE adj 1. газ сыяктуу, газ түрүндөгү;
2. газдалган, газдуу; de l’eau gazeuse газдалган суу.
GAZODUC nm газопровод (газды бир жерден экинчи
жерге жүргүзүүчү тетиктердин системасы).
GAZO nm газон, жашыл чөп өстүрүлгөн аянтча.
GAZOUILLEMET nm 1. чыртылдоо, чыйпылдоо;
2. шылдыроо; 3. былдыроо.
GAZOUILLER
vi
1. чыртылдоо,
чыйпылдоо;
2. шылдыроо; 3. былдыроо.
GÉAT, ATE I. n гигант, эң эле чоң киши; à pas de
géant чоң кадам шилтеп; II. adj эң эле чоң.
GÉHEE nf 1. тозок; 2. кыйноо.
GEIDRE vi 1. онтоо, онтолоо; 2. fig кыңкылдоо,
ыйлактоо.
GEL nm 1. аяз; le gel a fait éclater les tuyauteries
сууктан жылытуу түтүктөрү жарылып кетти; 2. тоңуу
(суу); 3. гель.
GÉLATIE nf желатин, тунук желим.
GÉLATIEUX, EUSE adj килкилдек, желатини бар
жемиш.
GELÉE nf 1. аяз, суук; pl үшүк; la gelée blanche
кыроо; 2. желе (жемиштин суусунан жасалган
килкилдек).
GELER I. vt 1. жеткире муздатуу, тоңдуруу; 2. үшүк
алып кетүү; II. vi 1. үшүү; суук болуу; on gèle ici бул
жер аябай суук; 2. тоңуу; la rivière a gelé дарыя тоңуп
калды; III. vimpers il gèle катуу суук болуп турат; il gèle
à pierre fendre сыртта ит өлчүдөй суук болуп жатат;
IV. se geler vpr суукка алдыруу, үшүтүп алуу.
GÉLIOTTE nf токой илбесининин бир түрү (куш).
GÉMIÉ, ÉE adj эки-экиден турган, катар айтылган;
consonnes géminées phon катар айтылган үнсүздөр.
GÉMIR vi 1. онтоо, онтолоо; үшкүрүү, ыңырануу; le
vent gémit шамал улуйт, дуулдайт; 2. fig зарыгуу,
кыйналуу.
GÉMISSEMET nm онтоо, кыңкыстоо; le malade
poussait des gémissements оорулуу онтоп жатты.
GÊAT, ATE adj кысталыш; кыйын, оор.
GECIVE nf тиш эти, бүйлө.
GEDARME nm жандарм.
GEDARMERIE nf жандармерия.
GEDRE nm күйөө бала.
GÊE nf 1. тартынуу, оңтойсуздануу, уялуу; éprouver
de la gêne оңтойсуздануу; avec gêne уялып; sans gêne
fam уялбай, кенедей тартынбай; 2. тарчылык,
жайсыздык; 3. кыйынчылык, акчасыздык; être dans la
gêne кысталыш кырдаалда болуу.
GÉÉALOGIE
nf генеалогия (тарыхтын бир
тармагы; уруу тарыхы, санжыра).
GÉÉALOGIQUE adj
генеалогиялык; un arbre

gardien de but sport дарбазачы (футболдо);
2. кароолчу, күзөтчү; II. adj un ange gardien колдоочу
периште.
1
GARE nf бекет; une gare de voyageurs жолоочулар
бекети; une gare de marchandises товар станциясы;
une gare fluviale дарыя бекети, порту; une gare
maritime деңиз порту.
2
GARE intj сак бол! абайла! gare aux voleurs!
уурулардан сак болгула! sans crier gare алдын ала
эскертпей.
GARER I. vt гаражга коюу; токтотуп бир жерге коюу;
garer la voiture машинаны токтотуп коюу; II. se garer
vpr бир жерге токтоо.
GARGARISER (SE) vpr тамагын чайкоо.
GARIR vt 1. жабдуу; maison garnie des meubles
эмеректер менен жабдылган үй; 2. кооздоо, жасоо;
garnir une robe de dentelle(s) көйнөктү токулган тор
менен кооздоо.
GARISO nf mil гарнизон (аскер бөлүктөрү);
garnison d’une ville шаарда турган аскер бөлүктөрү.
GARITURE nf буюм, керек-жарак; garniture de
bureau жазуу буюмдары.
GARS nm fam жигит; un petit gars балакай; les gars
жигиттер, балдар.
GASCO, OE adj гаскондук.
GAS-OIL nm anglic газойль, дизель, күйүүчү майлар.
GASPILLAGE nm ысырап кылуучулук.
GASPILLER vt ысырап кылуу; gaspiller l’argent
акчаны ыгы жок сарп кылуу.
GASTRIQUE adj ашказан; suc gastrique ашказан суусу.
GASTROOME n тамак ичкенди жакшы көрүү.
GASTROOMIE nf гастрономия.
GÂTÉ, ÉE adj 1. бузулган, чириген, ириген; dent gâtée
бузулган тиш; 2. ыгы жок эрке, эрке; enfant gâté эрке
тарбияланган бала, эрке бала.
GÂTEAU nm торт, пирог.
GÂTER I. vt 1. бузуу; 2. эркелетүү; II. se gâter vpr
бузулуу, чирүү, жыттанып кетүү; le temps se gâte абаырайы бузулуп жатат.
GÂTERIE nf тентектик, эркелегендик, эркелеткендик.
GÂTEUX, EUSE adj et n 1. алжыган; un vieillard gâteux
алжыган чал; 2. жижиң (зааранын токтобой калышы).
GAUCHE I. adj 1. сол; 2. эпсиз, ыксыз, колдогой; II. nf
сол жак; à gauche loc adv сол жакта.
GAUCHER, ÈRE n сологой.
GAUCHERIE nf fam эпсиздик, олчогойлук.
GAULE nf 1. шыргый, шырык; 2. кайырмак жыгачы.
GAULOIS, E I. adj 1. галлдык, галл; 2. тамашалуу;
эркин; un propos gaulois эркин сөздөр; II. nm
Галлиянын тургуну, галл тили.
GAULOISE nf тамекинин бир түрү; un paquet de
gauloises бир куту тамеки.
GAVROCHE nm көчө баласы, гаврош.
GAZ nm 1. газ; un gaz d’échappement күйүп бүткөн
майдан чыккан газ; un gaz lacrymogène жаш агызуучу
газ; une chambre à gaz газ камерасы; il y a de l’eau
dans le gaz fam бул иште бир тоскоолдук бар; 2. газ
158

GÊER

GERMAISER

généalogique санжыра.
GÊER I. vt 1. убара кылуу, оңтойсуздандыруу;
2. тоскоолдук кылуу; gêner la circulation du sang
кандын айланышын кыйындатуу; 3. кысуу (бут
кийим); II. se gêner vpr 1. уялуу, тартынуу; iron ne vous
gênez pas! уялбаңыз! 2. бири-бирин оңтойсуздандыруу;
3. өзүн чектөө.
1
GÉÉRAL , ALE I. adj 1. жалпы; en général loc adv
жалпысынан, дайыма, адатынча; 2. негизги, башкы; un
secrétaire général башкы секретарь; II. n 1. nm жалпы;
du particulier au général жекеден жалпыга; 2. nf
акыркы репетиция.
2
GÉÉRAL , ALE I. nm генерал; un général d’armée
армия генералы; un général en chef башкы командачы;
II. nf fam генералдын аялы.
GÉÉRALEMET adv жалпы жонунан, жалпы алганда,
жалпысынан; généralement parlant жалпысынан
айтканда, алганда.
GÉÉRALISATIO nf жалпылоо, жалпылануу.
GÉÉRALISER I. vt жалпылоо; II. se généraliser vpr
таралуу, жайылуу; cette opinion se généralise de plus en
plus бул ой күндөн күнгө жайылып бара жатат; le mal
tend à se généraliser дарт бүт денеге тарап бара
жаткандай.
GÉÉRALISSIME
nm генералиссимус (жогорку
командалык наам).
GÉÉRALITÉ
nf
1. көпчүлүк;
2. бирдейлик,
жалпылык; 3. pl жалпы сунуш, жалпы ой; s’en tenir aux
généralités жалпы сөздөр менен гана чектелүү.
GÉÉRATEUR, TRICE I. adj жасап чыгаруучу; II. nm
techn генератор (электр тогун иштеп чыгаруучу
машина).
GÉÉRATIF, IVE adj кайта өндүрүүчү, чыгаруучу,
жаратуучу.
GÉÉRATIO nf урук, тукум, укум-тукум, муун; la
génération montante өсүп келе жаткан жаш муундар; la
jeune génération жаш муундар; de génération en
génération укумдан тукумга.
GÉÉREUSEMET adv 1. кең пейилдик менен, ак
көңүлдүк кылып; 2. мол, марттык кылып.
GÉÉREUX, EUSE I. adj 1. кең пейил, ак көңүл,
берешен; 2. кайраттуу, баатыр; 3. күчтүү; un vin
généreux жакшы күчтүү вино; II. nm кең пейил,
берешен киши.
GÉÉRIQUE adj атадан калган; un nom générique
атадан калган ат.
GÉÉROSITÉ nf 1. кең пейилдик, ак көңүлдүк,
сыпайгерчилик; 2. берешендик.
GÉÉTICIE, IEE n генетик.
GÉÉTIQUE I. adj тубаса, тукум куучу; II. nf biol
генетика (биологиянын бир тармагы; бул тукум
куучулуктун жана анын өзгөрүшүнүн көрүнүштөрүн
изилдейт).
GÉIAL, ALE adj даанышман; une idée géniale
даанышман ой.
GÉIALEMET adv даанышмандык менен.
GÉIE nm талант, даанышмандык.

GÉISSE nf ургаачы торпок, кунажын.
GÉITIF nm gram илик жөндөмө.
GÉOCIDE nm геноцид.
GEOU nm 1. тизе; à genoux тизелеп

туруу; être à
genoux devant qqn көшөкөрлөнүү, жагынуу;
2. бүктөлгөн жери, ийилген жери.
GERE nm 1. түр; le genre humain адам баласы,
адамзат; 2. түр, жол; un genre de vie жашоо түрү;
3. жанр, стиль, мода; 4. gram род.
GES nm pl адамдар, кишилер; les jeunes gens
жаштар; de braves gens ак ниеттүү адамдар; des gens
de lettres жазуучулар; les gens du village кыштак эли,
айылдыктар; les gens du ord түндүктө жашоочу
адамдар; les gens d’église дин кызматкерлери; gens de
bien жакшы адамдар.
GETIL, ILE adj сүйкүмдүү, жагымдуу, сылык,
сыпайы, кичи пейил; vous êtes bien gentil кичи
пейилдиңиз үчүн чоң рахмат.
GETILHOMME nm ак сөөк.
GETILLESSE nf 1. сүйкүмдүүлүк, жагымдуулук,
сылыктык, сыпайылык, кичи пейилдик; par gentillesse
кичи пейилдик кылып; 2. сулуулук.
GETIMET adv кичи пейилдик кылып, сыпайылык
менен, жароокерденип.
GETLEMA nm angl джентльмен, сыпайы, сылык
адам; un vrai gentleman чыныгы мырза.
GÉODÉSIE nf геодезия (жердин көлөмүн, формасын
жана жердин бетинин аянтын өлчөө ишин
жүргүзүүчү илим).
GÉOGRAPHE nm географ.
GÉOGRAPHIE nf география; la géographie physique
физикалык география.
GÉOGRAPHIQUE adj географиялык.
GÉOLOGIE nf геология (жердин кыртышынын
курулушун, составын, тарыхын жана да пайдалуу
кендерди изилдөө жолдору жөнүндөгү илим).
GÉOLOGIQUE adj геологиялык.
GÉOLOGUE nm геолог.
GÉOMÉTRIE nf геометрия; la géométrie descriptive
чийме
геометрия;
la
géométrie
analytique
аналитикалык геометрия.
GÉOMÉTRIQUE adj геометриялык.
GÉOPHYSIQUE
nf геофизика (физиканын бир
тармагы).
GÉOPOLITIQUE nf геополитика.
GÉORGIE, E 1. adj грузиндик, грузин; 2. nm грузин
тили; 3. n Грузиянын тургуну.
GÉRACE nf башкаруу, жүргүзүү, алып баруу.
GÉRAIUM nm герань, каз тамак (гүл).
GÉRAT, ATE n башкаруучу, жүргүзүүчү, алып
баруучу; le gérant de l’immeuble үй башкаруучусу.
GERBE nf боо, тутам; mettre en gerbe боо байлоо; une
gerbe de fleurs бир тутам гүл.
GÉRER vt башкаруу, жүргүзүү, алып баруу.
1
GERMAI , AIE adj et n бир тууган.
2
GERMAI , AIE adj et n германдык; герман.
GERMAISER vt германдаштыруу.
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GERME nm biol түйүлдүк, эмбрион; en germe жаңы
гана түйүлө баштаган убагында.
GERMER vi 1. өнүп чыгуу, өсүп чыгуу; 2. fig өнүгүү,
өркүндөө.
GÉRODIF nm герундий, чакчыл этиш.
GÉSIR vi 1. жатуу (сөөгү); ci-gît бул жерде сөөгү
жатат; c’est là que gît le lièvre кеп мына ушул жерде
жаткан экен да; 2. géol жайлашуу; 3. чачылып жатуу.
1
GESTE nm 1. дене кыймылы, кыймыл; 2. иш, аракет,
жорук; geste de générosité сыпайгерчилик менен
болгон жорук.
2
GESTE nf (эскирген) эпос, дастан.
GESTICULATIO nf жестикуляция, шилтөө, жаңдоо.
GESTICULER vi шилтөө, жаңдоо.
GESTIO nf башкаруу, иш жүргүзүү; la gestion
économique чарбаны жүргүзүү; la gestion des affaires
publiques коомдук иштерди башкаруу.
GESTIOAIRE nm башкаруучу.
GEYSER nm anglic гейзер (кезек-кезек атырылып
чыгып турган ысык булак).
GIBBO nm гиббон (адам сыяктуу маймыл).
GIBET nm дар, дарга.
GIBIER nm илбээсин (куштар); du gros gibier чоң
куштар; le petit gibier майда куштар.
GICLER vi чачыроо, дирилдеп агуу; le sang giclait de
la blessure жаракаттан кан дирилдеп агып жатты.
GIFLE nf 1. жаакка тартып жиберүү, шапалак; 2. fig
кордоо, кемсинтүү, ыза кылуу.
GIFLER vt 1. алакан менен жаакка тартып жиберүү,
шапалак менен чабуу; 2. fig кордоо, кемсинтүү, ыза
кылуу.
GIGATESQUE adj эң эле чоң, дөөдөй; homme d’une
taille gigantesque аябай узун бойлуу адам.
GIGOT nm 1. арткы саны (койдун); 2. fam сан.
GILET nm жилетка (эркектин жеңсиз кыска
бешманты).
GIRAFE nf жираф; loc fam peigner la girafe бекерге
аракет кылуу.
GISAT, ATE adj жаткан.
GISEMET nm кен, кен катмары; un gisement de
houille таш көмүр кени; un gisement de minerai кен
чыгуучу жер.
GÎTE nm 1. турак үй; prendre gîte келип жайлашуу;
revenir au gîte үйүнө кайтып келүү; 2. коёндун ийини.
GIVRE nm кыроо, бубак.
GIVRÉ, ÉE adj бубактанган, кыроо баскан.
GIVRER vt кыроо басуу.
GLAÇAT, ATE adj
1. муздаткан, тоңдурган;
2. үрөйүн учурган.
GLACE nf 1. муз; des glaces flottantes калкып жүрмө
муз; de la glace fondue эриген муз; être de glace көңүл
кош, камаарабаган; 2. суук, аяз; 3. балмуздак; 4. айнек,
күзгү; baisser les glaces терезени түшүрүп ачуу
(поездде, машинада); se regarder dans une glace
күзгүгө карануу.
GLACÉ, ÉE adj 1. муз баскан, муздаган, тоңгон,
муздак; un café glacé муздак кофе; 2. fig суук, салкын;

un accueil glacé салкын, көңүлсүз кабыл алуу;
3. жылтыратылган, жылтырак.
GLACER I. vt 1. муздатуу, тоңдуруу; glacer du
champagne шампанды муздатуу; 2. fig катуу коркунуч
басуу; glacer le sang үрөйүн учуруу; 3. techn
жылтыратуу; II. se glacer vpr 1. үшүү, сууктан катып
сенейүү; 2. корккондон селдейип калуу.
GLACERIE nf 1. күзгү заводу; 2. күзгү дүкөнү;
3. балмуздак дүкөнү.
GLACIAIRE adj муз; la période glaciaire мөңгү доору,
муз доору.
GLACIAL, ALE adj өтө суук, муздак.
GLACIATIO nf муз басуу, муз болуу; la période des
glaciations муз доору.
1
GLACIER nm мөңгү, көчмө мөңгү.
2
GLACIER nm 1. күзгү устасы; 2. балмуздак сатуучу.
GLAÇURE nf глазурь (айнектей катуу сыр).
GLADIATEUR nm hist гладиатор (байыркы Римде).
GLAÏEUL nm bot гладиолус (гүлдүн бир түрү).
GLAISEUX, EUSE adj techn agric ылайлуу, чополуу; sol
glaiseux чопо топурактуу жер.
GLAIVE nm кылыч; tirer le glaive кылычты кынынан
сууруу.
GLAD nm эмен жыгачтын уругу.
GLADE nf без; glande à sécrétion interne ички
секреция бездери.
GLAPIR I. vi борсулдап үрүү, каңкылдоо; куркулдоо
(турна жөнүндө); чыңыруу; II. vt glapir des injures
кыйкырып тилдөө.
GLAPISSEMET nm үрүү, борсулдап үрүү; куркулдоо
(турна), чыңыруу.
GLAUCOME nm méd глаукома (көз оорусунун бир
түрү).
GLISSADE nf 1. жылмышуу, жылуу, тайгалануу; faire
une glissade тайгаланып кетүү; 2. av бир жакка
кыйшаюу.
GLISSAT, ATE adj 1. тайгак, сыйгалак; 2. кооптуу,
коркунучтуу; une pente glissante коркунучтуу ылдый
түшкөн жол.
GLISSEMET
nm
1. жылмышуу,
жылуу;
2. жылмышып түшүү, жер көчкү; 3. өзгөрүү, өтүү; un
glissement à gauche солго өтүү (саясатта).
GLISSER I. vi 1. жылмышуу, жылуу, жылгаяктоо,
тайгалануу; glisser sur la glace жылгаяк тебүү;
2. жылбышып,
жылгаяктап
түшүү,
тайгалануу;
3. жылбышып кетүү, жылбышып түшүп кетүү; II. vt
1. салуу; glisser qqch dans ses mains колуна бир нерсе
салып коюу; 2. кыстыруу; glisser un mot сөз кыстыруу;
glisser un mot à l’oreille de qqn кулакка бир сөз
шыбырап коюу; III. se glisser vpr билинбей жылып
кирүү.
GLOBAL, ALE adj глобалдуу, жалпы; une somme
globale жалпы сумма; un revenu global бардык киреше;
la production globale жалпы продукция.
GLOBALEMET adv чогуусу менен, бүт бойдон.
GLOBE nm 1. шар, глобус; le globe de l’œil чечекей
(көз алмасы); le globe terrestre жер шары; faire le tour
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du globe жер шарын айланып чыгуу; 2. айнек капкак.
GLOBULE nm кандын бүдүрлөрү; les globules blancs
кандын ак бүдүрлөрү, лейкоциттер.
GLOIRE nf 1. даңк, атак; 2. сыймык; se faire gloire de
сыймыктануу.
GLORIEUSEMET adv жакшы, мыкты, сонун, жакшы
атак менен.
GLORIEUX, EUSE I. adj 1. атактуу, даңктуу, даңкы
чыккан; une voie peu glorieuse атактуулукка алып
келбөөчү жол; 2. (de) сыймыктанган, мактанган;
3. сонун, укмуштуу; II. n мурдун көтөргөн, кекирейген
киши.
GLORIFICATIO nf аябай мактоо, даңкын чыгаруу.
GLORIFIER I. vt аябай мактоо, даңкын чыгаруу; II. se
glorifier vpr мактануу, мурдун көтөрүү, текеберденүү,
кекирейүү.
GLOUGLOU nm fam чулкулдоо, чуркулдоо.
GLOUSSEMET nm какылдоо.
GLOUSSER vi 1. какылдоо; 2. fam каткырып күлүү.
GLOUTO, OE I. adj, n тойбогон, ачкөз; II. nm
соргок.
GLU nf смола, желим.
GLUAT,
ATE
adj 1. жабышкак, жабышма;
2. жадатма, жадаткыч.
GLUCOSE nm глюкоза (жүзүм канты).
GLYCÉRIE nf (glycérol nm) глицерин.
GOBELI nm гобелен (туш кийиз сыяктуу тушка
тартылуучу саймалуу нерсе).
GOÉLAD nm zool ак чардак.
GOÉLETTE nf шхуна (жел кайыктын бир түрү).
GOGUEARD, ARDE adj шылдыңдуу, мыскылдуу.
GOGUEARDISE nf шылдың, мыскыл, келеке.
GOITRE nm méd богок; goitre exophtalmique базедов
оорусу (калкан сымак бездин оорусу аркасында богок
пайда болуп көз бакырайыңкы тартып калуу).
GOLF nm angl гольф (оюн).
GOLFE nm булуң (деңиздин кургакка кирип турган
булуңу).
GOMME nf 1. өсүмдүк сагызы; gomme à mâcher
сагыз; 2. өчүргүч.
GOMMÉ,
ÉE
adj
желим
сиңдирилген,
желимдештирилген; du papier gommé желим
сиңдирилген, желимдештирилген кагаз.
GODOLE nf гондола (кайыктын бир түрү; аба
шарынын, дирижаблдин кишилер отура турган
бөлүгү).
GOFLER I. vt 1. үйлөп жел толтуруу, толтуруу; yeux
gonflés de larmes жашка толгон көз; cœur gonflé de
chagrin кайгыга толгон жүрөк; 2. жогорулатуу,
көбөйтүү; gonfler les prix бааларды көтөрүп жиберүү;
II. vi méd шишип кетүү; son genou a gonflé анын тизеси
шишип чыкты; III. se gonfler vpr көтөрүлүп кетүү
(дарыядагы суу).
GOFLEUR nm үйлөп жел толтуруучу аспап.
GOG nm гонг; frapper le gong гонг уруу (боксто).
GORET nm торопой.
GORGE nf 1. тамак; prendre qqn à la gorge жакага

жармашуу, алка-жакадан алуу; la fumée me prend à la
gorge түтүндөн демим кыстыгып кетти; s’en donner à
pleine gorge бакыруу; rire, crier à gorge déployée
каткырып күлүү; faire des gorges chaudes de qqch
шылдыңдоо, мазактап күлүү; 2. көкүрөк, эмчек;
3. капчыгай; 4. бөтөлкөнүн оозу; 5. жака (көйнөктө).
GORGÉE nf ууртам, жутум; boire à petites gorgées азаздан ууртап ичүү.
GORILLE nm горилла (адам сыяктуу чоң маймыл).
GOSIER nm кекиртек, тамак, алкым; avoir le gosier sec
суусоо.
GOSSE n fam бала, кыз; être beau gosse жакшынакай,
сүйкүмдүү бала болуу.
GOTHIQUE I. adj готикалык, style gothique готикалык
стиль; II. nm archit готика (архитектура стили).
GOUACHE nf 1. гуашь, акварель боёгу; 2. гуашь менен
тартылган сүрөт.
GOUAPE nf fam 1. тентек, ээн баш; 2. бекерчи,
куучирен.
GOUDRO nm гудрон (жол курулушунда колдонулуучу
нефть калдыктарынан чыгарылуучу кара май); du
goudron minéral асфальт.
GOUDROER vt чайырлоо, чайыр менен майлоо
(кайыкты); goudronner une route жолго асфальт
төшөө.
GOUFFRE nm 1. түпсүз жар, туңгуюк; ирим, эң терең
жер (океанда); 2. fig ирим; un gouffre de malheurs
балекеттин ирими; un gouffre nous sépare биздин
арабызга чоң араздык түштү.
GOUJO nm пескарь (майда балыктын бир түрү).
GOULACHE nf (венгерче) гуляш (кесек тууралган
эттен жасалган тамак).
GOULE nf
вампир (мүрзөдөн чыгып, тирүү
адамдардын канын соруучу өлүк).
GOULU, UE adj 1. соргок, тойбогон; 2. n соргок.
GOURD, GOURDE adj муздап катып калган.
GOURDE nf 1. жолго алып жүрүүчү фляга; 2. ашкабак
(бөтөлкөгө окшогон).
GOURMAD, ADE adj, n таттуу нерсени сүйүүчү,
таттуучул.
GOURME nf 1. кызамык, бүдүр-бүдүр болуп кызарып
чыккан темгил (балдарда); 2. сакоо (жылкылардын
жугуштуу оорусу).
GOÛT nm 1. даам; aliment agréable au goût даамы
жакшы тамак; être au goût de tout le monde баарына
жагуу; à chacun son goût ар кимдин каалашы өзүнчө;
2. кооздук сезим; le goût fin назик кооздук сезим;
femme habillée avec goût жарашыктуу кийинген айым;
3. шык, кызыгуу, жакшы көрүү; avoir du goût pour
qqch бир нерсеге шыгы бар болуу; donner à qqn le
goût de бирөөнү кызыктыруу; prendre goût à qqch
кызыгуу, шыктануу; il a peu de goût à ce genre de
travail мындай жумушка ал анчалык кызыкпайт.
1
GOÛTER I. vt 1. даамын көрүү, татуу; 2. ырахаттануу,
көшүү; goûter le bonheur бакыттын даамын татуу;
II. vi (de, à) 1. бир аз тамактанып алуу, шам-шум этүү;
goûter un mets тамактын даамын татуу; 2. түштөн
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кийин тамак ичүү; 3. аракет кылып көрүү.
2
GOÛTER nm түштөн кийинки тамак (саат төрттө).
1
GOUTTE nf 1. тамчы; ce n’est qu’une goutte dans la
mer, dans l’océan бул эң эле аз, эң эле кичине; se
ressembler comme deux gouttes d’eau эгиз козудай
окшош болуу; 2. fam кичине; boire la goutte кичине
ичип алуу (арак, шарап); payer la goutte à qqn бирөөгө
кичине ичкилик сунуу; 3. pl тамчылатып иче турган
дары; 4. on n’y (on ne) voit goutte көзгө сайса көрүнгүс
караңгы.
2
GOUTTE nf подагра (муундардын оорусунун бир
түрү).
GOUTTIÈRE nf 1. суу агызгыч, суу аккыч түтүк; 2. méd
шакшак.
GOUVERAIL nm 1. руль; 2. fig бийлик, башкаруу.
GOUVERAT, ATE I. adj башкаруучу; le parti
gouvernant башкаруучу партия; II. nf балдарды үйдө
тарбиялоочу, окутуучу киши; III. nm pl өкмөт
башчылары.
GOUVEREMET nm 1. өкмөт; 2. башкаруу.
GOUVEREMETAL,
ALE
adj өкмөттүк; parti
gouvernemental бийлик партиясы.
GOUVERER I. vt башкаруу, бийлөө; se laisser
gouverner өзүн бирөөгө башкартып коюу; II. se
gouverner vpr өзүн өзү кармай билүү.
GOUVEREUR
nm 1. губернатор; 2. комендант;
3. балдарга үйдөн тарбия берип окутуучу адам;
4. мүдүр, директор.
GRÂCE nf 1. жакын көрүү, жумшак мамиле; bonne
grâce кичи пейилдик, сылыктык, адептүүлүк; faitesmoi la grâce de ырайым кылыңыз; кичи пейилдикке; de
grâce! loc adv сабыр кылыңыз, кечириңиз, кудай үчүн;
2. кечирүү; accorder la grâce à un condamné à mort
өлүм жазасына өкүм кылынган кылмышкердин
күнөөсүн кечирүү; crier grâce, demander grâce жан
соогалоо; faire grâce à qqn ырайым кылуу; je vous fais
grâce мен сизди кечирдим; grâce! ырайым кылыңыз!
3. келбети келишкендик, көркөмдүк, сулуулук; de
bonne grâce чын көңүлү менен; 4. алкыш айтуу, рахмат
айтуу; rendre grâces à qqn бирөөгө рахмат айтуу,
ыраазычылыкты билдирүү; grâce à loc prép аркасында,
аркасы менен; grâce à cela ушунун аркасы менен.
GRACIER vt кечирүү, ырайым кылуу.
GRACIEUSEMET
adv
ырайымдуулук
менен,
кайрымдуулук менен, кичи пейилдик менен.
GRACIEUSETÉ nf адептүүлүк, сылыктык.
GRACIEUX, EUSE adj 1. жакшынакай, көрктүү, келбети
келишкен; ырайымдуу, кайрымдуу, адептүү; 2. бекер,
акысыз; à titre gracieux акча албай, акысыз, бекер.
GRADATIO nf градация (бир нерседен экинчи нерсеге
ыраат менен өтүү); par gradation бара-бара, аз-аздан,
акырындык менен.
GRADE nm 1. наам, даража; à grade égal даражалары
бирдей; en prendre pour son grade fam кылмышына
жараша жаза алуу; 2. градус.
GRADUÉ, ÉE adj градуска бөлүнгөн (өлчөгүч прибор).
GRADUEL, ELLE adj ырааттуу, биринин артынан бири

келүүчү, бара-бара.
GRADUELLEMET
adv
бара-бара,
аз-аздан,
акырындык менен.
GRADUER vt 1. градуска бөлүү; 2. аз-аздан көбөйтүү
(мис: кыйынчылыктарды).
GRAI nm 1. дан, урук; 2. эң кичинекей бөлүк, күкүм;
un grain de sable кумдун бир бүртүгү; 3. кичинекей
жемиш; un grain de raisin бир үзүм жүзүм; 4. fig
кенедей; n’avoir pas un grain de bon sens кенедей да
акылы жок болуу; il a un grain fam анын акылы
ордунда эмес; 5. чечектин орду, чаар; un grain de
beauté кал, мең.
GRAIE nf дан, урук.
GRAISSAGE nm майлоо, сыйпоо; l’huile de graissage
майлоочу каражат.
GRAISSE nf 1. май; être bouffi de graisse май басып
кетүү; 2. майлоочу каражат.
GRAMMAIRE nf грамматика; la grammaire historique
тарыхый грамматика; la grammaire comparée
салыштырма грамматика.
GRAMMAIRIE, IEE n грамматика боюнча адис.
GRAMMATICAL, ALE adj грамматикалык.
GRAMME nm грамм.
GRAD, GRADE I. adj 1. чоң, узун бойлуу, ири; un
homme grand узун бойлуу киши; la grande bourgeoisie
ири буржуазия; à grand renfort de жардамы менен; le
Grand Opéra Париждеги опера театры; 2. катуу; le
grand vent катуу шамал; 3. улуу, көрүнүктүү, ашкан;
un grand homme көрүнүктүү адам; une grande cause
чоң иш; Pierre le Grand Улуу Пётр; 4. ата-бабалары ак
сөөк; un grand personnage, un grand seigneur жогорку
даражадагы төрө; le grand monde ак сөөктөр катмары;
5. бойго жеткен, чоң; une grande personne чоң киши;
6. катуу; grands cris катуу кыйкырыктар; un grand
cœur айкөл киши, кең пейил киши; un grand blessé оор
жарадар болгон адам; le grand air таза аба; les grandes
eaux суу ташкыны, кирген суу; il fait grand jour таң
агарды, таң атты; de grand matin эртең менен эрте;
II. nm 1. бийик, чоң маанилүү нерсе; 2. pl ак сөөктөр;
III. adv voir grand кыраакы; grand ouvert чоң ачылган.
GRAD-CHOSE n pl ce n’est pas grand-chose бул
болор-болбос эле нерсе.
GRAD-DUC nm улуу герцог.
GRADEMET adv 1. чоң; contribuer grandement чоң
жардам берүү; se tromper grandement чоң ката
кетирүү; 2. көп, мол.
GRADEUR nf 1. чоңдук, өлчөм, оордук; grandeur
d’un crime кылмыштын оордугу; 2. улуулук; 3. pl сый,
урмат.
GRADIOSE I. adj абдан чоң, эбегейсиз чоң, шаңдуу;
II. nm улуулук, шаңдуулук.
GRADIR I. vi өсүү, чоңоюу; grandir en sagesse акыл
кирүү, акыл кире баштоо; II. vt 1. чоңойтуу, көбөйтүү;
2. көтөрүү, ардактоо.
GRADISSAT, ATE adj өскүп жаткан, чоңоюп
жаткан.
GRAD-MÈRE nf чоң эне, тай эне.
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салмактуу; 3. кыйын, катуу; une maladie grave кыйын
оору; rien de grave корко тургандай эч нерсе жок;
II. nm жоон (үн).
GRAVEMET adv 1. бой көтөрүп, салмактуулук
менен; 2. катуу, коркунучтуу.
GRAVER vt оюп түшүрүү, чегүү, оюп сүрөт тартуу же
жазуу.
GRAVIER nm 1. гравий, майда таш, ири кум; 2. méd vx
бөйрөктөгү, боордогу таштар.
GRAVIR vt, vi чыгуу, жөрмөлөп чыгуу, тырмышып
чыгуу; gravir l’escalier тепкич менен жогору чыгуу;
gravir une montagne тоого чыгуу; gravir un roc аскага
тырмышып чыгуу.
GRAVITATIO nf гравитация (тартыш, тартуу); la
loi de la gravitation universelle бүткүл дүйнөнүк
тартылуу закону.
GRAVITÉ nf phys 1. салмак, салмак күчү; le centre de
gravité салмак борбору; par gravité тартуу күчүнүн
таасиринен; 2. бой көтөргөндүк, салмактуулук;
3. олуттуулук, оордук; la gravité d’une maladie
оорунун кыйындыгы.
GRAVURE nf гравюра, оюп тартылган сүрөт.
GRÉ nm эрк, ыктыяр, кайрат; de son gré, de son bon
gré, de son plein gré өз эрки менен; contre le gré de
эрксизден, өз эркинен тыш; savoir mauvais gré à qqn
бирөөгө нараазы болуу; loc adv de gré ou de force
аргасыздан; au gré de loc prép ыктыяры менен, эрки
менен; au gré des flots толкундун эрки менен.
GREC, GRECQUE I. adj гректик; II. n 1. грек; 2. nm
грек тили; le grec moderne азыркы грек тили.
GRÉCO-LATI, IE adj грек-латын.
GRÉCO-ROMAI, AIE adj грек-рим; la lutte grécoromaine sport классикалык, эркин күрөш.
GREDI, IE n vieilli шүмшүк, митаам, арамза.
GREFFAGE nm кыйыштыруу, жалгоо (бир өсүмдүктү
экинчи бир өсүмдүккө тукумун жакшыртуу үчүн).
1
GRÊLE adj жука, ичке; une voix grêle ичке үн;
l’intestin grêle anat ичке ичеги.
2
GRÊLE nf мөндүр, доол; une grêle de balles
мөндүрдөй жааган ок.
GRÊLÉ, ÉE adj мөндүр уруп кеткен.
GRÊLER I. vt мөндүр уруп кетүү; le blé a été grêlé
буудайды мөндүр уруп кетти; II. vimpers il grêle
мөндүр жаап жатат.
GRELOTTAT, ATE adj үшүп калчылдаган, сууктан
калтыраган.
GRELOTTER vi үшүп калчылдоо, сууктан калтыроо.
1
GREADE nf анар.
2
GREADE nf mil граната, снаряд; une grenade
incendiaire күйгүзүүчү снаряд.
1
GREADIER nm анар жыгачы.
2
GREADIER nm граната ыргытуучу аскер.
GREADIE nf анар ширеси.
GREAT I. nm гранат (кара кочкул асыл таш); II. adj
анар түстүү.
GREIER nm 1. кампа (дан, эгин сакталуучу жай); un
grenier à foin чөп сарайы; 2. үйдүн чатырынын асты.

эне, тай ата, тай

эне.
GRAGE nf кырман, эгинди кургатуучу жай (сарай).
GRAIT ou granite nm гранит.
GRAULAIRE adj майдаланган.
GRAULE nf дан, урук; гранула.
GRAULÉ, ÉE I. adj майдаланган, бөлүнгөн; II. nm

гранула.
GRAULER vt майдалоо, бөлүү.
GRAPHÈME nf ling графема.
GRAPHIE nf жазуу, жазылуу; les

graphies phonétiques
транскрипция (тыбыштардын жазылышы).
GRAPHIQUE I. adj графикалык; les signes graphiques
жазуу тамгалары; II. nm гафик, диаграмма, чертёж;
графика.
GRAPHIQUEMET adv график түрүндө.
GRAPHITE nm графит (карандаш жасоо үчүн
пайдалануучу таш).
GRAPPE nf тал, сабак; une grappe de raisin бир тал
жүзүм.
GRAPILLAGE nm 1. жүзүм жыюу; 2. fam майда
уурулук менен пайда табуу.
GRAS, GRASSE I. adj 1. майлуу; les corps gras май;
2. семиз; les terres grasses түшүмдү көп берүүчү жер,
семиз жер; faire la grasse matinée эртең менен көпкө
чейин уктоо; 3. толук; 4. майланышкан, майланган;
карартылган; caractère gras карартылган тамга
(шрифт); II. nm май.
GRASSEYER vi “r” тыбышын кичине тил менен айтуу.
GRATIFICATIO nf акы төлөө, сыйлык берүү; жөлөк
акча, пособие.
GRATIFIER vt 1. акы төлөө, сыйлык берүү; жөлөк акча
берүү; gratifier qqn d’une qualité бирөөгө кандайдыр
бир сапат берүү; 2. сыйлык кылып берүү, сыйлоо.
GRATIS adv бекер, акчасыз, акысыз.
GRATITUDE nf ыраазычылык.
GRATTE-CIEL nm көк тиреген көп кабаттуу үй.
GRATTEMET nm тырмоо, тырмалоо; кыруу.
GRATTER I. vt 1. тырмоо, тырмалоо; gratter une
allumette ширенкени чырт эттирүү; 2. кырып тазалоо;
3. fam кошомат кылуу; II. vi (à) такылдатуу; gratter à
une porte эшикти акырын такылдатуу, тырмалоо;
III. se gratter vpr 1. тырмануу; 2. бири-бирине
жагынуу.
GRATTOIR nm кыргыч.
GRATUIT, UITE adj 1. бекер, акчасыз; un enseignement
gratuit акысыз окуу; un prêt gratuit пайызы жок карыз;
à titre gratuit бекер, акысыз; 2. себепсиз, жөнү жок;
une méchanceté gratuite жөнү жок жинденүү.
GRATUITÉ
nf
1. бекердик,
акысыздык,
акы
төлөбөстүк; la gratuité des transports жол акысын
төлөбөй жүрүү; 2. негизделбегендик, негизсиздик,
далилсиздик, жөнү жоктук.
GRATUITEMET adv 1. бекер, акысыз; 2. негизсиз,
себепсиз, далилсиз.
GRAVE I. adj 1. phys салмактуу, оор; 2. бой көтөргөн,
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жүздүүлүк; 3. бырыш (көйнөктө).
GRIMACER vi мурчуюу, мурдун чүйрүү; бырышуу
(көйнөк).
GRIMER vt грим жасоо (театрда).
GRIMPAT,
ATE
adj 1. жөрмөлөп чыгуучу;
2. чырмалуучу (өсүмдүк).
GRIMPER vi
1. жөрмөлөп чыгуу; 2. чырмалуу
(өсүмдүк); көтөрүлүү; les prix ont grimpé fam баалар
көтөрүлүп кетти; grimper un escalier тепкич менен
жогору чыгуу.
GRICEMET nm кыйчылдоо, кычыроо; grincement
d’une porte эшиктин кыйчылдашы.
GRICER vi кыйчылдоо, кычыроо; grincer des dents
тиштерди кычыратуу.
GRIPPAL, ALE adj méd гриппоздук; un état grippal
гриппоздук абал.
GRIPPE nf méd 1. грипп; 2. жактырбагандык; prendre
qqn en grippe бирөөнү жаман көрүп калуу.
GRIPPÉ, ÉE adj грипп менен ооруган.
GRIS, GRISE I. adj 1. боз, сур; les cheveux gris ак
кирген чач; il fait gris күн бүркөлүп турат; faire grise
mine à qqn кабагын бүркөп каршы алуу; 2. fam ичип
алган; être gris ичип алуу, кичине кызып алуу; II. nm
боз өң; gris perle боз түстүү бермет.
GRISAT, ATE adj мас кылуучу.
GRISÂTRE adj бозоруңку, бозомук.
GRISOAT, ATE adj ак кирген (чач).
GRISOEMET nm агаруу, ак кирүү.
GRISOER vi агаруу, ак кирүү.
GRISOU nm метан (жыты аз түссүз газ).
GRIVE nf дрозд (чыйырчык сыяктуу куш).
GRIZZLI ou grizzly nm гризли (аюу).
GROGEMET nm 1. коркулдоо (чочко); 2. fam
күңкүлдөө.
GROGER vi 1. коркулдоо (чочко); 2. кобуроо,
күбүрөө.
GROMMELER
vi fam 1. кобуроо, күңкүлдөө;
2. коркулдоо (чочко).
GRODAT, ATE adj
жаңырган, күрүлдөгөн,
күрсүлдөгөн.
GRODEMET nm 1. ырылдоо; 2. күркүрөө.
GRODER I. vi 1. ырылдоо; 2. күркүрөө; II. vt урушуу,
тилдөө.
GRODEUR, EUSE I. adj кажылдаган, кажылдай берме;
une voix grondeuse ачуу үн; II. n кажылдак, күңкүлдөк
адам.
GROS, GROSSE I. adj 1. толук, семиз, жоон; le gros
intestin anat жоон ичеги; 2. чоң, ири; une grosse somme
d’argent ири өлчөмдөгү акча; du gros bétail ири
мүйүздүү мал; un gros porteur бомбалоочу оор учак;
жүк ташуучу учак; de grosses réparations чоң оңдоо
иштери; la grosse artillerie оор артиллерия; 3. femme
grosse боюнда бар аял; gros de conséquences жаман
натыйжага алып баруучу; 4. орой; gros mots орой
сөздөр; faire la grosse voix үнүн жоон кылып сүйлөө
(коркутуш үчүн); faire les gros yeux ачууланып кароо;
5. толгон; la rivière est grosse өзөндөгү суу көтөрүлдү;

GREOUILLE nf бака.
GREU, UE adj 1. бүртүктүү,

бүртүк сымал, дан
сымал; 2. бодур, бодуракай, туурулган.
GRÉSILLEMET
nm
1. чартылдоо,
кычыроо,
кырсылдоо, тырсылдоо, чытыроо; 2. чырылдоо,
чыркылдоо (чегиртке).
GRÉSILLER vi 1. майда мөндүрдүн жаашы; il grésille
майда мөндүр жаап жатат; 2. чырылдоо, чыркылдоо.
1
GRÈVE nf 1. кумдуу жээк; 2. чоң бүртүктүү кум.
2
GRÈVE nf ишти таштоо, токтотуу; une grève générale
ишти жалпы таштоо; la grève de la faim ачкачылык
жарыя кылуу; un comité de grève иш токтотуу
комитети; faire (la) grève ишти таштоо; déclarer la
grève иш таштоону жарыялоо.
GRÉVISTE 1. n иш таштоого катышуучу, иш
таштоочу; 2. adj ишти таштаган.
GRIBOUILLAGE nm fam чиймелөө; сызгылоо, начар
тартылган сүрөт.
GRIBOUILLIS nm ыпылас, жаман жасалган нерсе
(жазуу, сүрөт).
GRIÈVEMET adv катуу, оор; il est grièvement blessé
ал оор жарадар болду.
GRIFFE nf 1. тырмак; montrer les griffes арам оюн
билгизип коюу; 2. ярлык (товардын баасы, салмагы,
саны көрсөтүлгөн жазуу, тамга); белги, мөөр.
GRIFFO nm 1. жору; 2. гриф (байыркы мифологияда
– башы бүркүттүн башындай, денеси арстандын
денесиндей чоң айбан).
GRIFFOAGE nm жаман сүрөт тартуу, чиймелөө,
жаман жазуу.
GRIFFOER vt жаман сүрөт тартуу, чиймелөө, жаман
жазуу.
GRIGOTEMET nm кемирүү.
GRIGOTER vt кемирүү.
1
GRILLAGE
nm 1. кууруу, куурулган тамак;
2. бышыруу, күйгүзүү (кирпичти).
2
GRILLAGE nm тор (түрдүү нерсеге колдонулуучу
тордолгон нерсе).
GRILLAGER vt тор менен курчоо.
GRILLE nf темир тор.
1
GRILLÉ , ÉE adj тосулган.
2
GRILLÉ , ÉE adj 1. решётка менен, тор менен
жасалган тосмо; 2. сетка; la grille des salaires тариф
сеткасы.
1
GRILLER
I. vt 1. кууруу; 2. күйгүзүү, бышыруу;
3. тоңдуруу; 4. fam өтүп кетүү; griller un feu rouge
кызылдан өтүп кетүү (светофор); II. vi 1. куурулуу,
бышуу; 2. күйүп кетүү; III. se griller vpr 1. куурулуу,
күйүү; 2. күйүп кетүү.
2
GRILLER vt тор менен тосуу.
GRILLO nm чегиртке.
GRIMAÇAT, ATE adj оозу-бетин кыйшаңдатуу,
мурдун чүйрүү.
GRIMACE nf 1. мурчуюу, мурдун чүйрүү; faire la
grimace à qqn бирөөгө мурчуюп кароо, мурдун чүйрүп
каршы алуу; faire la grimace à une proposition
сунушту жактырбай каршы чыгуу; 2. анткордук, эки
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yeux gros de larmes жашка толгон көз; avoir le cœur
gros, en avoir gros sur le cœur капалануу; II. nm 1. эң
чоң бөлүгү; 2. эң башкы бөлүгү; ортосу, негизги; au
gros de l’hiver кыштын так ортосунда; loc adv en gros
негизинен; tout en gros бардыгы; III. adv көп; gagner
gros көп иштеп табуу; rapporter gros чоң пайда
келтирүү, алып келүү, берүү.
GROSEILLE 1. nf карагат; 2. adj карагат түстүү.
GROSSESSE nf боюнда бардык, жүктүүлүк; une
grossesse extra-utérine жатындан тышкары бойго
бүтүү.
GROSSEUR nf 1. семиздик; жоондук, чоңдук; өлчөм,
көлөм; 2. шишик.
GROSSIER, IÈRE adj 1. сапаты начар (буюм); 2. fig
орой; un homme grossier орой киши; une erreur
grossière одоно ката.
GROSSIÈREMET adv 1. орой, одоно; 2. жалпы
жонунан айтканда.
GROSSIÈRETÉ nf оройлук, одонолук.
GROSSIR I. vt 1. семиртүү; 2. көбөйтүү, күчөтүү;
grossir les rangs катарларын көбөйтүү; 3. апыртуу,
ашыруу, көбөйтүп жиберүү; II. vi 1. семирүү;
2. көбөйүү, өсүү; 3. көтөрүлүү (суу).
GROSSISSEMET nm 1. семиртүү, көбөйтүү, күчөтүү;
семирүү; көбөйүү, күчөө; 2. fig апыртуу, ашыруу,
көбөйтүп жиберүү.
GROSSO MODO loc adv жалпы жонунан айтканда.
GROTESQUE I. adj 1. күлө турган, кызык, күлкү
келээрлик; 2. ойку-кайкы, укмуштуу; II. nm гротеск
(адамдын жана башка нерселердин сүрөтүн
шылдыңдап, күлкү кылып бузуп жасоо).
GROTTE nf үңкүр.
GROUILLAT, ATE adj быжыроо, кыжылдаган;
matelas grouillant de vermines паразиттерге быжырап
толуп кеткен төшөнчү.
GROUILLEMET nm быжыроо, кыжылдоо.
GROUILLER I. vi 1. быжыроо, кыжылдоо; 2. курулдоо
(ич); II. se grouiller vpr fam кыймылдоо, шашуу;
grouille-toi! тез кыймылда!.
GROUPE nm 1. группа, тайпа, топ; un groupe d’études
окуу группасы; un groupe dirigeant башкаруучу
катмар; le groupe sanguin кандын группасы;
2. фракция; un groupe parlementaire парламенттик
фракция.
GROUPEMET nm 1. группировка, топ; 2. улоо, кошуу
(электрде).
GROUPER vt топтоо, түркүмдөө, группалоо; se
grouper топтошуп, үймөлөшүп туруу; se grouper
autour de qqn бирөөнүн тегерегинде чогулуп туруу.
1
GRUAU nm крупа, акталган таруу, арпа, күрүч.
2
GRUAU ou gruon nm жаш турна.
GRUE nf 1. турна; faire le pied de grue күтүп зарыгуу;
2. techn кран; une grue de hissage жүк көтөргүч.
GRUTIER nm крановщик, кранды айдоочу жумушчу.
GRUYÈRE nm Швейцариядан келген быштак (сыр).
GUÉ nm кечүү, кечмелик, өткөөл, кечип өтө турган
жер; passer à gué кечип өтүү.

GUEILLE nf чүпүрөк, тамтыгы кеткен кийим; pl эски
кийим, тамтыгы жок кийим.
GUÉPARD nm гепард.
GUÊPE nf аары; une taille de guêpe кымча бел.
GUÉRET nm шүдүгөр (дем берип айдалган жер).
GUÉRIDO nm бир буттуу тегерек үстөл.
GUÉRIR I. vt айыктыруу, дарылап айыктыруу; II. vi
1. айыгуу; 2. айыгуу, бүтөлүү (жара); III. se guérir vpr
айыгып кетүү.
GUÉRISO nf айыгуу, айыктыруу.
GUÉRISSABLE adj айыгуучу, айыга турган.
GUÉRITE nf күркө (күзөтчүгө, кароолго салынган
кичинекей үй).
GUERRE nf уруш, согуш; la guerre civile граждандык
согуш; la Grande Guerre nationale (patriotique) Улуу
Ата Мекендик Согуш; une guerre impérialiste
империалисттик согуш; un homme de guerre жоокер;
déclarer la guerre согуш жарыялоо; déclencher la
guerre согушка себепкер болуу, согуш чыгаруу; faire
la guerre согушуу.
GUERRIER, IÈRE I. adj согушчан; согуштук, аскердик;
un exploit guerrier аскердик баатырдык; II. nm аскер.
GUERROYER vi согушуу.
GUET nm дозор (кичинекей чалгындоочу отряд),
түнкү кароол; faire le guet коргоп туруу; avoir l’œil au
guet сак болуу, сергек болуу; avoir l’oreille au guet сак
болуу, кулак түрүү.
GUET-APES nm буктурма (бирөөнү жашырынып
тосуу); tomber dans un guet-apens буктурмага
кабылуу, түшүп калуу.
GUÊTRE nf гетра, балтырды сууктан сактоо үчүн кие
турган, тамансыз байпак.
GUETTER vt 1. аңдып жүрүп табуу, изинен табуу;
2. fig күтүү, күтүп туруу; guetter l’occasion оңтойлуу
учурду күтүп жүрүү.
GUEULE nf 1. ооз (жырткыч айбандын); 2. fam une
fine gueule таттуу тамакты жакшы көргөн киши; avoir
beaucoup de gueule тилдүү; fam (ferme) ta gueule
оозуңду жап, жагыңды бас; 3. тумшук.
GUEULER vt бакыруу, кыйкыруу, аңкылдоо.
GUEUX, GUEUSE nf 1. кайырчы, самтырак; 2. алдамчы,
шүмшүк.
GUICHET
nm 1. дубалдагы кичинекей эшик;
2. кичинекей терезе.
GUIDE I. nm 1. гид (туристтерге жол көрсөтүүчү
адам); 2. жол көрсөткүч (китепче); II. nf тизгин.
GUIDER I. vt 1. алып баруу, жол көрсөтүү; guider un
aveugle à travers une rue сокур кишини көчөдөн
өткөзүү; 2. айдоо (машинаны); 3. башкаруу, жүргүзүү;
II. se guider колдонмо кылып алуу.
GUILLEMET nm тырмакча; ouvrir, fermer les
guillemets тырмакчаны ачуу, жабуу.
GUILLOTIE
nf гильотина (өлүм жазасына
тартылгандардын башын кесүүчү курал).
GUILLOTIER vt башын кесүү.
GUIDÉ, ÉE adj кекирейген, текебер, чычайган.
GUIPURE nf гипюр, тор кездеме.
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GUIRLADE nf гирлянда.
GUISE nf à ma, ta, sa guise

гимнастика.

өзү каалагандай; en guise
de loc prép ордуна, шылтоо кылып.
GUITARE nf гитара.
GUITARISTE nm гитарчы.
GYMASE nm 1. гимнастика залы; 2. гимназия.
GYMASTE nm гимнаст.
GYMASTIQUE
I. adj
гимнастикалык;
II. nf

GYÉCOLOGIE nf méd гинекология (аялдардын
жыныс оорулары жана аларды дарылоо жөнүндөгү
илим).
GYÉCOLOGIQUE adj гинекологиялык.
GYÉCOLOGUE ou gynécologiste n гинеколог.
GYPSE
nm гипс (скульптурада, медицинада
колдонулуучу минералдын бир түрү).

H
H, H nm француз алфавитинин сегизинчи тамгасы.
1
HA nm га (гектардын кыскартылып жазылышы);
voir hectare.
2
HA 1. intj (бир жери катуу ооруганда, таң калганда,
күлгөндө колдонулат)а! ба! ай! ах!; ha! ha que c’est
drôle! хa! хa! бул кандай күлкүлүү!
HABILE I. adj чебер, шамдагай, эптүү, эпчил,
жөндөмдүү; des mains habiles чебер кол; II. чебердик,
эптүүлүк, шамдагайлык, акылдуулук менен жасалган.
HABILEMET adv эпчилдик менен, шамдагайлык
менен, чебердик менен, кылдаттык менен; le diplomate
a conduit habilement les négociations дипломат
сүйлөшүүлөрдү чебердик менен жүргүздү.
HABILETÉ nf эпчилдик, чебердик, шамдагайлык; il a
réglé l’affaire avec habileté ал ишти чебердик менен
жөнгө салды.
HABILLAGE nm кийинүү, кийинтүү.
HABILLÉ,
ÉE
adj 1. келишимдүү, келишкен,
жарашыктуу, мыкты, укмуштуу; une robe habillée
келишкен көйнөк; 2. кийимчен, кийими менен; il s’est
couché tout habillé ал кийимчен уктап калды.
HABILLEMET nm 1. кийинтүү, кийинүү; les dépenses
d’habillement кийим сатып алууга кетүүчү каражат;
2. кийим, кийим-кечек; il a toujours un habillement
soigné анын кийимдери дайыма тыкан.
HABILLER I. vt 1. кийинтүү, кийиндирүү; la petite fille
habille sa poupée кичинекей кыз куурчагын кийинтип
жатат; 2. habiller en -га окшоштуруп кийинтүү;
3. бирөөнүн кийимин тигүү; elle habille sa famille ellemême ал үй-бүлө мүчөлөрүнүн кийимин өзү тигет;
4. жарашуу; cette robe vous habille à ravir бул көйнөк
сизге жарашат; II. s’habiller vpr кийинүү; elle ne sait
pas s’habiller ал кийим тандаганды билбейт,
жарашыксыз кийинет.
HABIT nm pl кийим, кийим-кечек; un habit de
cérémonie фрак; ôter ses habits чечинүү, кийимин
чечүү; prov l’habit ne fait pas le moine адамдын сырткы
келбетине карап баа берген болбойт.
HABITABILITÉ nf үйдүн жашоого, турууга боло
тургандыгы, жарамдуулугу.
HABITABLE adj жашоого боло турган, жашаса боло
турган; maison, logement habitable жашоого боло
турган, акыбалы жакшы үй.

HABITAT, ATE

l’immeuble
чогулушта.

sont

n жашоочу, тургун; les habitants de
en réunion үйдүн тургундары

HABITAT nm үй-жай, үй салуу, үй курулушу, жашоо;
habitat sédentaire, nomade отурукташкан жашоо,
көчмөн турмуш.
HABITATIO nf 1. турак үй, үй, үй-жай; 2. жашоо,
туруу, кандайдыр бир үйдө туруу.
HABITER vt, vi жашоо; habiter à la campagne айылда
жашоо; habiter (dans) une maison үйдө жашоо; la paix
habite cette maison бул үйдө ынтымак бар.
HABITUDE nf 1. адат, өнөкөт, көндүм; prendre, avoir
l’habitude de көнүү, адат кылып алуу; loc adv
d’habitude; адатта; 2. үрп-адат, салт; ce sont les
habitudes du pays бул өлкөнүн үрп-адаты.
HABITUÉ, ÉE n туруктуу, дайыма келүүчү; les clients
de ce café sont des habitués бул кафенин кардарлары
туруктуу, дайыма келип туруучулар.
HABITUEL, ELLE adj 1. адаттагы, адат болуп калган,
көндүм болуп калган, баягы эле; le taxi a pris le chemin
habituel такси адаттагы жолуна түштү.
HABITUELLEMET adv адатта, көпчүлүк учурда;
habituellement il pleut en cette saison адатта күн ушул
маалда жаайт.
HABITUER I. vt көндүрүү, үйрөтүү; personne ne les a
habitués à la politesse аларды сылыктыкка эч ким
үйрөткөн эмес; habituer un animal à venir manger
dans la main айбанды колдон келип тамак жегенге
көндүрүү; II. s’habituer vpr көнүү, үйрөнүү, адат
кылуу; les yeux s'habituent à l'obscurité көз
караңгылыкка көнөт.
HÂBLERIE nf мактанчаактык, көйрөңдүк.
HÂBLEUR, EUSE n мактанчаак, көйрөң адам.
HACHE nf балта.
HACHÉ, ÉE adj майдаланган, жанчылган, тууралган;
de la viande hachée жанчылып тууралган эт.
HACHER vt 1. кесүү, тууроо, майдалоо; hacher des
oignons пиязды тууроо, майдалоо; hacher les mots
үзүл-кесил, үзүп-үзүп сүйлөө; 2. жонуу, араалоо.
HACHETTE nf кичинекей балта.
HACHE-VIADE nm inv этти майдалагыч.
HACHIS nm жанчылып тууралган эт, балык, жашылча.
HACHISCH nm нашаа.
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HACHOIR
HACHOIR nm эт туурагыч, эт тууроочу аспап.
HAGARD, ARDE adj абдыраган, корккон; air

HARMOIEUSEMET
HAMAC nm асма керебет.
HAMEAU nm кыштактын

чет жагында жайгашкан
үйлөр, кичинекей кыштак.
HAMEÇO nm кайырмак; mordre à l’hameçon fam
кайырмакка илинүү, колго түшүү.
HAMSTER nm хомяк(чычкандын бир түрү).
HACHE nf сан; mettre les poings sur la hanche колун
бөйрөгүнө таянуу.
HADBALL nm sport гандбол.
HADICAP nm 1. sport гандикап (күчтүүлөргө теңөө
максаты менен начарларга берилген жеңилдик); 2. fig
тоскоолдук, кемчилик.
HADICAPÉ, ÉE n майып.
HADICAPER vt тоскоолдук кылуу, бөгөт болуу.
HAGAR nm 1. ангар, бастырма (учактар үчүн);
2. ангар, бастырма, сере.
HARAGUE nf салтанаттуу сөз.
HARAGUER vt көпчүлүктүн алдында салтанаттуу сөз
сүйлөө; haranguer une foule аламан элдин алдында
салтанаттуу сөз айтуу.
HARAS nm асыл тукум жылкы заводу, конезавод.
HARASSAT, ATE adj чарчаткан, алдан тайдырган.
HARASSÉ, ÉE adj абдан чарчаган, алдан тайган.
HARASSEMET nm абдан чарчоо, алы кетүү.
HARASSER vt абдан чарчатуу; être harassé de travail
жумуштан абдан чарчоо.
HARCELER vt кыйноо, азабын берүү; harceler de
questions суроо жаадыруу.
HARDE nf үйүр, топ (жапайы жаныбарлардын).
HARDES nf pl эски кийимдер.
HARDI, IE I. adj 1. кайраттуу, жүрөктүү, батымдуу,
guerriers
hardis
эр
жүрөк
жоокерлер;
2. жүрөктүүлүктү, тайманбастыкты талап кылган
(нерсе); un projet hardi көп күчтү талап кылган
долбоор; II. intj hardi! кана! коркпостон!
HARDIESSE
nf
батымдуулук,
кайраттуулук,
жүрөктүүлүк; avoir, montrer de la hardiesse
кайратуулук, жүрөктүүлүк кылуу, көрсөтүү.
HARDIMET
adv
жүрөктүүлүк,
батымдуулук,
кайраттуулук менен.
HAREM nm 1. гарем (мусулмандарда үйүнүн аялдар
туруучу бөлүгү); 2. гаремде жашаган аялдар тобу.
HAREG nm сельдь (балыктын бир түрү); un hareng
saur ышталган балык; (serrés) comme des harengs (en
caque) жыкжыйма, өтө тыгылыш.
HARICOT nm 1. буурчак, лоя; des haricots verts көк
буурчак; des haricots blancs ак буурчак.
HARMOIE nf 1. келишкендик, туура келгендик, өз
ара дал келүү, бири-бирине дал келүү, ылайык келүү;
harmonie des couleurs түс, өңдөрдүн бири-бирине
ылайык келиши; 2. адамдардын ортосундагы келишүү,
ынтымак; être en harmonie avec ынтымакта болуу;
3. mus гармония (аккорддорду бири-бирине туура
байланыштыруу жөнүндө музыка теориясынын бир
бөлүмү).
HARMOIEUSEMET
adv
айкалыштырып,
үндөштүрүп, бирге кыл.

hagard

абдыраган, дабдаарыган кебете.
HAIE nf 1. кашаа, тосмо, чырпыктан согуп жасалган
тосмо; 2. sport une course de haie адамдардын,
аттардын тосмолор аркылуу секирип өтүп жарышуу
мелдеши; le quatre cents mètres haies 400 метрге
тосмолор аркылуу өтүп жарышуу.
HAILLO nm pl эски, жыртылган кийим.
HAIE nf жек көрүүчүлүк, жаман көрүүчүлүк; avoir
de la haine pour жек көрүү; prendre en haine жек
көрүп калуу; en haine de жек көргөндүктөн; par haine
жек көргөндүктөн, жаалданып.
HAIEUSEMET adv жек көрүп, жек көрүү менен.
HAIEUX, EUSE adj каардуу, ачуулуу, жек көргөн.
HAÏR I. vt жек көрүү, жаман көрүү; se faire haïr
жаман көрүнүү, жек көрүнүү; II. se haïr vpr өзүн-өзү
жаман көрүү, жек көрүү; бири-бирин жек көрүү.
HAÏSSABLE adj жек көрүнүндү, жексур.
HAÏTIE, E 1. adj гаити, гаитилик; 2. n Гаитинин
тургуну, гаитилик.
HÂLE nm. тотугуу, күнгө күйүү, караруу.
HÂLÉ, ÉE adj тотуккан, күнгө күйгөн, карарган.
HALEIE nf дем, дем алуу; ооздон чыккан жагымдуужагымсыз жыт; une mauvaise haleine ооздон чыккан
жаман, сасык жыт; perdre haleine деми кыстыгуу,
энтигүү; être hors d’haleine демигүү; prendre haleine
дем алып, эс алып алуу, тыныгып алуу; loc adv à
perdre haleine дем ала албай калгыча; de longue
haleine көп күчтү, убакытты талап кылган; la rédaction
de ce dictionnaire est un travail de longue haleine бул
сөздүктүн жазылышы көп күчтү жана убакытты талап
кылуучу жумуш.
HÂLER I. vt тотуктуруу, күнгө күйгүзүү, карартуу;
II. se hâler vpr тотугуу, күнгө күйүү, караруу.
HALETAT, ATE adj энтиккен, демиккен; la chienne
haletante est allongée devant sa niche энтиге дем алган
канчык ит уясына жата кетти.
HALÈTEMET nm энтигүү, дем кыстыгуу, тез-тезден
дем алуу.
HALETER vi энтигүү, тез-тез дем алуу, деми
кыстыгуу.
HALL nm холл, чоң зал.
HALLE nf имараттын ичине жайгашкан базар, жабык
базар.
HALLUCIATIO nf көзгө көрүмчү көрүнүү, жок
нерсени угуу, көрүү.
HALTE
I. nf токтоо(саякатта же сейилдеп
жүргөндө); faire halte токтоо; nous avons fait une halte
chez nos amis de Toulouse биз Тулуздагы
досторубуздукуна токтодук; II. intj halte!, halte-là!
токто! жетишет!
HALTÈRE nm sport штанга; faire des haltères штанга
менен машыгуу.
HALTÉROPHILE I. adj sport оор атлетикага таандык;
II. nm оор атлет, штангист.
HALTÉROPHILIE nf sport оор атлетика.
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HARMOIEUX, EUSE adj айкалышкан, үндөшкөн, дал
келишкен, бир кыл, мелодиялуу.
HARMOIQUE
I. adj
айкалышкан,
үндөшкөн,
мелодиялуу; II. nm 1. mus обертон (тыбыштын негизги
тонуна бөтөнчө түр берүүчү кошумча тон).
HARMOIQUEMET adv айкалыштырып, үндөштүрүп,
дал келиштирип.
HARMOISTE nm mus гармония боюнча адис;
музыкалык аспаптарды күүгө келтирүү боюнча адис.
HARMOISATIO nf айкалыштыруу, дал келиштирүү.
HARMOISER I. vt 1. айкалыштыруу, дал келиштирүү,
бири-бирине ылайык келтирүү; 2. mus үндөштүрүү,
үндөрдү айкалыштыруу (музыкалык чыгарманын
аккорддорун
гармония
эрежелери
боюнча
айкалыштыруу).; II. s’harmoniser vpr дал келүү,
жарашуу, ылайык келүү.
HARACHEMET nm 1. ээр-токум, ат жабдык;
2. токуу, ээр токуу (атты, атка).
HARACHER I. vt токуу, ээр токуу; II. se harnacher
vpr кийинүү, жарактануу.
HARPE nf mus арфа ( музыкалык аспап).
HARPISTE n арфада ойногон музыкант.
HASARD
nm кокустук, кокусунан болгондук,
капысынан болгон иш; nous nous sommes rencontrés
par un heureux hasard биз бактыга жараша капысынан
жолугуп калдык; un malheureux hasard les a séparés
кокусунан болгон жаман окуя аларды ажыраштырды;
un jeu de hasard кумар оюну; loc adv au hasard
тобокелге салып, мейлиге салып, ойлонбостон эле; à
tout hasard не бар не жок; par hasard капысынан,
кокусунан.
HASARDÉ, ÉE adj 1. коркунучтуу, кооптуу, тобокелге
салып иштелген
HASARDER vt 1. тобокелге салуу; 2. батынуу, бир
нерсе жасоого батынуу.
HASARDEUX, EUSE adj
кооптуу, коркунучтуу,
тобокелге салынган, ишеничтүү эмес; une conjecture
hasardeuse ишенимсиз божомол.
HÂTE nf ашыгуу, шашылуу; avoir grande hâte
ашыгуу, шашуу; mettre trop de hâte à partir катуу
шашып жөнөп кетүү; loc adv en (toute) hâte тезинен,
батыраак; à la hâte тез, бат, ыкчамдык менен.
HÂTER I. vt тездетүү, ыкчамдатуу; hâter le pas
кадамын тездетүү; hâter son départ кетүүсүн тездетүү;
II. se hâter vpr шашуу, шашылуу; prov qui trop se hâte,
reste en chemin шашкан шайтандын иши.
HÂTIF, IVE adj 1. шашылыш; prendre une décision
hâtive шашылыш чечим чыгаруу; 2 эрте бышкан, тез
бышкан (жашылча, жемиш).
HÂTIVEMET adv шашылып, ашыгып, тез, бат.
HAUSSE nf 1. жогорулоо, көтөрүлүү; être en hausse
жогорулоо, көтөрүлүү; le cours du dollar est en hausse
доллардын наркы көтөрүлүп жатат; l’inflation entraîne
la hausse des prix инфляция баалардын жогорулашына,
кымбатташына алып келет.
HAUSSEMET nm un haussement d’épaules ийинин
куушуруу.

HAUSSER I. vt жогорулатуу, ашыруу, көтөрүү;
hausser les prix бааларды көтөрүү; hausser la voix, le
ton үнүн көтөрүү, ороңдоо; hausser les épaules ийинин
куушуруу; II. se hausser vpr se hausser sur la pointe des
pieds бутунун учу менен туруу, таканчыктап туруу.
HAUT, HAUTE I. adj 1. бийик; les murs de cette pièce
sont hauts бул бөлмөнүн дубалдары бийик; haut
comme trois pommes кипкичинекей, тырнактай;
2. бийик, узун; la vallée est entourée de hautes
montagnes өрөөн бийик тоолор менен курчалган; cet
homme est de haute taille бул кишинин бою узун; elle a
toujours des talons hauts анын бут кийимдери дайыма
бийик такалуу; 3. бийик; la haute mer көтөрүлгөн
деңиз; avoir la haute main башкаруу, баш-көз болуу; il
a la haute main sur l'entreprise ал ишканада баарына
баш-көз болот; loc adv marcher le front haut башын
бийик көтөрүп басуу; 3. жогорку даражадагы; les
hautes classes de la société коомдун эң жогорку
катмары; 4. күчтүү, чоң, көп; au plus haut degré эң
жогорку даражадагы; haute trahison жогорку чыңалуу;
avoir une haute opinion de qqn бирөө жөнүндө жакшы
пикирде болуу; 5. géog үстүңкү, жогорку; le Haut Rhin
Жогорку Рейн (департамент); 6. катуу; à haute voix
катуу, кыйкырып; 7. la haute antiquité илгерки,
мурунку заман; 7. жогорку баадагы, кымбат; le dollar
est très haut en ce moment азыр доллар абдан
көтөрүлдү; II. nm 1. бийиктик; le haut du jour түш, чак
түш; l’avion vole à mille mètres de haut учак миң метр
бийиктикте учуп бара жатат; vingt mètres de haut
жыйырма метр бийиктик; 2. бир нерсенин жогору,
өйдө жагы, чокусу; le haut du mur дубалдын өйдө
жагы; la haut de la montagne тоонун чокусу; III. adv
1. жогору, бийик; haut placé мартабалуу, жогорку
даражадагы; haut les mains! колуңарды көтөргүлө!
2. катуу, жогору; plus haut катуураак; en haut
жогоруда, өйдө жакта.
HAUTAI, AIE adj текеберлүү, менменсинген, бой
көтөргөн.
HAUTEMET adv абдан, аябай; cet ouvrier est
hautement qualifié бул абдан мыкты жумушчу.
HAUTEUR nf бийиктик; le saut en hauteur sport
бийиктикке секирүү; prendre de la hauteur av абага
көтөрүлүү; à hauteur de бирдей, тең; être à la hauteur
de qqch fig ишин жакшы билүү, жөндөмдүү болуу.
HAUT-FOD nm тайыз жер (суу).
HAUT-LE-CORPS nm inv жүрөгү айлануу, кускусу
келүү, көңүлү айнуу.
HAVAAIS, AISE I. adj et n гаваналык; II. nm болонка
(кандек иттин бир түрү).
HAVAE nm гавана (чылымдын бир түрү).
HAVEUR nm кен казуучу, шахтёр.
HÉ! intj эй! (бирөөнү чакырыш үчүн же бирөөнүн
көңүлүн өзүнө буруш үчүн колдонулат).
HEBDOMADAIRE I. adj жумалык, апталык; une revue
hebdomadaire жумасына бир жолу басылып чыгуучу
басылма; II. nm жумасына бир жолу чыга турган
басылма.
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HÉSITAT

adv апта сайын, жумасына бир

HÉRÉDITÉ nf тукум
HÉRISSÉ, ÉE adj

куучулук.
тикесинен турган, тик турган,
үрпөйгөн; les cheveux hérissés үрпөйгөн чачтар.
HÉRISSER I. vt 1. жүндөрүн үрпөйтүү, тик тургузуу
(айбан); le chat hérisse les poils de sa queue quand il
aperçoit le chien du voisin мышык кошунанын итин
көргөндө куйругунун жүндөрүн үрпөйтөт; 2. (qqch)
тик тургузуу, үрпөйтүү; le froid hérisse les poils
сууктан чачың тик турат; 3. кыжырды кайнатуу, жинди
келтирүү; II. se hérisser vpr 1. үрпөйүү, тик туруу; ses
cheveux se sont hérissés sur sa tête анын чачтары
үрпөйүп калыптыр; 2. кыжырлануу, жини келүү; il se
hérisse dès qu’on lui fait une remarque ал өзүнө сынпикир айтылаары менен кыжырланат.
HÉRISSO nm кирпи, кирпи чечен.
HÉRITAGE nm 1. мурас, мүлк; en héritage мураска;
ma tante m’a laissé sa maison en héritage таежем үйүн
мага мураска калтырды; faire un héritage мураскор
болуп калуу; 2. fig мурас; un héritage culturel маданий
мурас.
HÉRITER I. vi (de) мураска алуу, мураскор болуп
калуу; hériter d’une fortune байлыкты мурас кылып
алуу; II. vt мураскор болуу, мураскор болуп калуу,
мүлктү ээлеп калуу; hériter une fortune de ses parents
ата-энесинин мүлкүн ээлеп калуу, мүлкүнө мураскор
болуп калуу.
HÉRITIER, IÈRE n мураскор.
HERMAPHRODITE I. adj эки жыныстуу; II. nm
гермафродит; эки жыныстуу адам, кызтеке.
HERMÉTICITÉ nf өткөрбөстүк (өзү аркылуу суу,
жарык, тыбыш ж.б. өткөрбөй тургандык).
HERMÉTIQUE adj 1. суу, аба өткөрбөгөн; 2. fig
түшүнүү кыйын болгон, түшүнүксүз; cet écrivain écrit
des poésies hermétiques бул акын түшүнүксүз ырларды
жазат.
HERMÉTIQUEMET adv бекем, эч нерсе өткөрбөй
тургандай кылып.
HERMIE nf 1. арс, арс чычкан; 2. арс чычкандын
териси.
1
HÉROÏE nf каарман аял (чыгармада).
2
HÉROÏE nf героин, апийим.
HÉROÏQUE adj эрдик, баатырдык көрсөткөн, эр
жүрөк.
HÉROÏQUEMET adv каармандык, эр жүрөктүк,
баатырдык менен.
HÉROÏSME nm каармандык, баатырлык, эр жүрөктүк.
HÉRO nm zool көк кытан (куш).
HÉROS nm 1. каарман, баатыр; en héros баатырларча;
leur fils est mort à la guerre en héros алардын уулу
согушта баатырларча курман болгон; 2. башкы каарман
(тасмада, чыгармада).
HERPÈS nm méd чакалай, темир өткү.
HERSE nf мала (айыл чарба шайманы); l’agriculteur
passe la herse dans son champs дыйкан талааны
малалап жатат.
HERSER vt малалоо, мала бастыруу.
HÉSITAT,
ATE
adj чечкинсиз, ыргылжың,

жолу.
HÉBERGEMET nm I. жайгаштыруу, жайланышуу
(жашоо); II. турак үй.
HÉBERGER vt баш калкалатуу, жашаттыруу, жашатуу.
HÉBÉTÉ, ÉE adj et n аңкоо, акмак.
HÉBÉTEMET nm аңкоолук, акмактык.
HÉBÉTER vt аңкоолонтуу, акылынан адаштыруу.
HÉBÉTUDE nf аңкоолук, акылынан адашуу.
HÉBRAÏQUE
adj еврей, еврейлерге таандык,
еврейлердин.
HÉBREU I. adj еврей, еврейлердин, еврейлерге
таандык; II. nm еврей, еврей тили; c’est de l’hébreu fig
бул нерсеге түк түшүнүп болбойт, бул түшүнүксүз.
HECTARE nm гектар.
HECTOMÈTRE nm жүз метр.
HÉGÉMOIE nf үстөмдүк, бир өлкөнүн экинчи өлкөгө
үстөмдүк кылышы.
HEI intj кандай? эмне? кандай дейсиң?
HÉLAS intj кап!, аттиң!, ай!, ой!, ии!.
HÉLIATHE nm күн карама.
HÉLICOPTÈRE nm вертолёт.
HÉMOGLOBIE nf гемоглобин (кан).
HÉMOPTYSIE nf кан түкүрүү, кан жөткөрүү.
HÉMORRAGIE nf каноо, кан чыгуу, кан агуу, кан
кетүү, кансыроо; une hémorragie interne ичинен кан
кетүү; une hémorragie cérébrale мээге кан куюлуу.
HÉMORROÏDAL, ALE, AUX méd adj геморрой.
HÉMORROÏDE nf méd геморрой.
HEIR vi кишенөө.
HEISSEMET nm кишенөө, жылкынын кишенеши.
HÉPATALGIE nf боордун оорушу.
HÉPATIQUE adj боор, боорго таандык; colique
hépatique боордун сайгылашып ооруусу.
HÉPATITE nf сарык оорусу.
HERBACÉ, ÉE adj чөптүү, чөп баскан.
HERBAGE nm 1. от, оттуу жер, чөптүү жер; 2. жайлоо,
жайыт.
HERBE nf чөп; des herbes médicinales, officinales
дары, шыбаалуу чөптөр; les mauvaises herbes отоо чөп;
enlever, arracher les mauvaises herbes отоо чөптөрдү
жулуу; les fines herbes тамак-ашка кошула турган чөп;
un médecin en herbe табып.
HERBIER nm гербарий.
HERBEUX, EUSE adj чөптүү, оттуу.
HERBIVORE zool I. nm чөп жечү, чөп жей турган
айбанаттар; II. adj чөп жечү, чөп жей турган; animal
herbivore чөп жей турган айбанат.
HERBORISER vi өсүмдүктөрдү чогултуу, жыйноо.
HERBORISTE n дары чөптөрдү сатуучу.
HERBORISTERIE nf 1. дары чөптөр соодасы; 2. дары
чөптөр дарыканасы.
HERBU, UE adj чөптүү, чөп баскан, оттуу.
HERCULE nm балбан, күчтүү киши.
HÈRE nm жаш бугу.
HÉRÉDITAIRE adj 1. мурас болуп кала турган, атадан
балага өтө турган; 2. мураскор.
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жазганчаак.

HIBOU nm үкү, жапалак куш.
HIDEUR nf түрү сууктук, көрксүздүк.
HIDEUX, EUSE adj көрксүз, сулуу эмес,

nf тарткынчыктоо, жазгануу, ыргылжың
болуу, бир чечимге келе албоо, эки анжы болуу.
HÉSITER vi тарткынчыктоо, жазгануу, ыргылжың
болуу, бир чечимге келе албоо, эки анжы болуу; sans
hésiter ойлонбостон, чечкиндүүлүк менен, шар.
HÉTÉRODOXE adj көз карашы, ойлоосу башкача,
башкача көз караштагы.
HÉTÉROGÈE adj ар түрдүү, ар кыл, бирдей эмес.
HÉTÉROGÉÉITÉ nf бирдей эместик, ар түрдүүлүк,
окшош эместик.
HÊTRE nm кара кайың.
HEU intj а, ээ, ии! (ыргылжыңдыкты, эки
анжылыкты, күмөн саноону билдирет).
HEURE nf 1. саат, убакыт; l'heure est subdivisée en 60
minutes бир саатта алтымыш мүнөт бар; une petite
heure бир саатка чукул, бир сааттай; avancer, retarder
l’heure саатты алдыга, артка жылдыруу; quelle heure
est-il? саат канча болду? à l’heure dite айтылган
убакытта; travailler à l’heure саатына эмгек акы алуу;
faire des heures supplémentaires кошумча саат иштөө;
d’une heure à l’autre тез арада, тез аранын ичинде;
rouler à cent à l'heure саатына жүз километр жүрүү;
l’heure locale жергиликтүү убакыт; l’heure du dîner
тамактануу маалы; les heures de bureau иш убактысы;
les heures de pointe тыгылыш (автоунаалардын,
адамдардын бир мезгилде, бир жерде топтолуп
калышы); loc adv de bonne heure эрте, эртелеп, таң
атпай; à tout à l’heure жакында көрүшкөнчө.
HEUREUSEMET adv бактыга жараша.
HEUREUX, EUSE I. adj 1. бактылуу, таалайлуу; je suis
heureux de vous voir сизди көргөнүмө кубанычтамын;
2. жолу ачык, иши оңунан чыккан, жолдуу; il est
heureux au jeu ал оюндан жолдуу.
HEURT nm кагылышуу, урулуу, кагылыш; sans heurt
этияттык менен, уруп албай.
HEURTÉ, ÉE 1. жагымсыз, жаман таасир кылуучу,
одоно; exécution heurtée d'une œuvre musicale
музыкалык
чыгарманын
одоно,
жагымсыз
аткарылышы.
HEURTER I. vt 1. сүзүп алуу, уруп алуу, жөөлөп
кетүү; la moto a heurté l’arbre мотоцикл бакты сүзүп
алды; 2. көңүлдү оорутуу, көңүлдү калтыруу, катуу
айтуу; ыза кылуу, таарынтуу; sa grossièreté me heurte
анын оройлугу мени ыза кылат; II. se heurter vpr
1. сүзүшүү, кагышуу; 2. дуушар болуу, туш келүү; se
heurter à une résistance каршылыкка туш келүү.
HEXAGOE nm 1. géom алтыбурчтук; 2. Франция
(картасынын формасы алты бурчтуу болгондуктан
Францияны ушундайча аташат).
HIATUS nm ling сөздүн же эки сөздүн ортосунда эки
үндүүнүн бир келип калышы.
HIBERAL, ALE, AUX adj кышкы.
HIBERAT, ATE adj чээнге кирген, кышында
уктаган (айбанаттар).
HIBERATIO nf чээнге кирүү, кышында уктоо.
HIBERER vi кышында чээнге кирүү, уктоо.
HÉSITATIO
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суук.
HIER adv кечээ, кечээ күнү; hier soir кечээ кечинде;
d’hier кечээ жакында; dater d’hier кечээ жакында
пайда болгон.
HIÉRARCHIE nf иерархия (адамдардын кызмат
даражасына, мансабына карай бөлүнүшү); être au
sommet de la hiérarchie эң жогорку баскычта, тепкичте
болуу.
HIÉROGLYPHE
nm 1. иероглиф; 2. pl окууга,
түшүнүүгө кыйын болгон жазуу.
HILARE adj куунак, шат, көңүлү ачык, маанайы
көтөрүңкү.
HILARITÉ nf каткырык, күлкү, шаттык.
HIDI nm хинди тили.
HIDOU, E adj et n индус.
HIPPIQUE adj ат, атка таандык; un concours hippique
ат чабыш, ат оюндары.
HIPPISME nm ат спорту, ат оюндары.
HIPPODROME nm ипподром, ат майданы.
HIPPOPOTAME nm 1. бегемот; 2. fam семиз, көлөмдүү,
эткээл адам.
HIRODELLE nf чабалекей; un nid d’hirondelle
чабалакейдин уясы; une hirondelle ne fait pas le
printemps prov жалгыз терек токой болбойт.
HIRSUTE adj саксагай, түктүү, жүндүү.
HISPAIQUE adj испания, испанияга таандык.
HISSER vt көтөрүү; hisser le pavillon желекти
көтөрүү; se hisser көтөрүлүү, өйдө болуу (адам).
HISTOIRE
nf 1. тарых; l’histoire de France
Франциянын тарыхы; l’histoire moderne жаңы тарых;
histoire de la littérature адабияттын тарыхы; enseigner
l'histoire тарыхтан сабак берүү; professeur d'histoire et
géographie тарых жана география мугалими;
2. повесть, аңгеме, окуя, күлкүлүү окуя; raconter une
histoire аңгеме айтып берүү; le plus beau de l’histoire
эң кызыгы; une petite histoire күлкүлүү окуя; 3. pl faire
des histoires уруш чыгаруу, ызы-чуу кылып жиберүү.
HISTORICITÉ nf чындыкка жакындык.
HISTORIE, IEE n тарыхчы, тарых боюнча адис.
HISTORIOGRAPHIE nf тарых, тарых илими.
HISTORIQUE adj тарыхий; un roman historique
тарыхий роман.
HISTORIQUEMET adv тарыхий, тарыхий жактан.
HIVER nm кыш; d’hiver кышкы; poét l’hiver de la vie
карылык; poét il compte soixante hivers ал алтымыш
жашта.
HIVERAGE nm 1. кыштоо; 2. кышкы тоют.
HIVERAL, ALE adj кышкы; froid hivernal кышкы
суук.
HIVERAT, ATE n кыштоочу, кышты бир жерден
өткөрүүчү адам.
HIVERER vi кыштоо, кышты өткөрүү; les oiseaux
migrateurs hivernent dans les pays chauds келгин
куштар кышты жылуу өлкөлөрдөн өткөрүшөт.
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HO! intj 1. эй, ай! (чакыруу); 2. айии, оо, ии, охо!
(суктанууну билдирет).
HOCHEMET nm баш ийкөө.
HOCHER vt баш ийкөө, баш чайкоо; hocher la tête
баш чайкоо; il hoche silencieusement la tête de droite à
gauche, comme s’il refusait quelque chose бир нерседен
баш таркандай ал башын чайкады.
HOCKEY nm хоккей; hockey sur glace муз үстүндөгү
хоккей.
HOCKEYEUR nm хоккейчи, хоккей оюнчусу.
HOLÀ I. intj эй, ай (чакыруу); II. nm inv mettre le holà
à fam бир нерсеге чек коюу, чекит коюу.
HOLD-UP nm inv кол салуу, куралчан кол салуу; le
hold-up d’une banque банкка куралчан кол салуу.
HOLLADAIS, AISE I. adj голландияга таандык,
голландия; II. n 1. голландиялык; 2. nm голландия
тили.
HOMARD nm омар, деңиз чаяны.
HOMÉOPATHE méd n гомеопат.
HOMÉOPATHIE nf méd гомеопатия.
HOMICIDE nm адам өлтүргүч, адам өмүрүнө кол
салган адам, канкор, кылмышкер.
HOMMAGE nm урмат, сый, ызаат, кадырлоо; présenter
ses hommages урмат билдирүү; faire, rendre hommage
урмат, урмат-сый көрсөтүү.
HOMME nm 1. адам; ce savant se consacre à l’étude de
l’homme бул окумуштуу адамзатты изилдеп жатат; la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen адам
жана жарандык укуктар боюнча декларация; 2. эркек,
эркек киши, киши; d’homme à homme эркекче; un
jeune homme жигит, жаш жигит; un brave homme
даңктуу, ак ниет киши; un homme public коомдук
ишмер; parole d'homme эркектик сөз; un homme
d’État саясатчы, мамлекеттик ишмер; un homme
d’affaires ишкер адам; sois homme! эркек бол, эркектей
бол!
HOMOGÈE adj бир кылка, бир өңчөй, окшош.
HOMOGÉÉITÉ nf бир кылкалык, бир өңчөйлүк,
окшоштук.
HOMOYME I. adj окшош айтылган; II. nm ling
айтылышы бирдей, бирок мааниси ар башка сөз.
HOMOYMIE nf ling омонимия.
HOMOPHOE I. adj айтылышы бирдей, окшош; II. nm
ling омоним.
HOGROIS, OISE I. adj венгер; II. n 1. венгер; 2. nm
венгер тили.
HOÊTE adj 1. ак ниет, түз, абийирдүү; un honnête
homme абийирдүү адам, түз жүргөн адам; 2. орто,
канааттандыраарлык; obtenir des résultats honnêtes à
l’examen сынактан канаатандыраарлык баа алуу.
HOÊTEMET adv 1. ак, адал, таза, ак ниеттүүлүк
менен; 2. алдабай, чынчылдык менен.
HOÊTETÉ nf адалдык, актык, тазалык, чынчылдык,
түз жүргөндүк.
HOEUR nm 1. абийир, ар-намыс, намыс, аброй; une
question d’honneur ар-намыс маселеси; une parole
d’honneur чын сөз, убада; mettre un point d’honneur

милдетим деп эсептөө; mettre un point d’honneur à
venir келүү милдетим деп эсептөө; sur l’honneur, en
(tout) honneur абийир алдында; j’atteste sur l’honneur
que les renseignements donnés sont exacts берилген
маалыматтар так деп абийир алдында тастыктайм;
2. сыймык, урмат, даңк; elle est honneur de sa famille
ал үй-бүлөөсүнүн сыймыгы; tu as dit la vérité, c’est
tout à ton honneur сен чындыкты айттың, бул сенин
абийириңдин тазалыгы; 3. урматтоо, урмат, сый;
organiser une fête en l’honneur du champion
чемпиондун урматына майрам уюштуруу; une place
d’honneur сыйлуу орун, төр; 4. faire honneur à
урматтоо, сыйлоо, урмат көрсөтүү; pl умат, сый; le
président a été reçu avec tous les honneurs dus à son
rang президент кызматына жараша урмат-сый менен
тосулду.
HOORABILITÉ
nf чынчылдык, ак ниеттик,
абийирдүүлүк.
HOORABLE adj 1. ардактуу, кадырлуу, урматтуу;
2. орто, жетишээрлик, канааттандыраарлык; vos
résultats d’examen sont honorables сынагыңдын
жыйынтыктары канааттандыраарлык.
HOORABLEMET adv кадырлап, сыйлап, урматтап.
HOORAIRE I. adj ардактуу; professeur honoraire
ардактуу окутуучу.
HOORIFIQUE adj ардактуу; un titre honorifique
ардактуу наам.
HOTE nf 1. уят; rougir de honte уятынан кызарып
кетүү; avoir honte уялуу; faire honte уяткаруу, уятка
калтыруу; tu me fais honte сен мени уялтып жатасың;
c’est à mourir de honte бул абдан уят! par honte
уятынан, намысынан; 2. шермендечилик, уят; quelle
honte! кандай уят, шермендечилик!
HOTEUSEMET adv уятсыздык, шермендечилик
менен.
HOTEUX, EUSE adj 1. уят, маскара, уят кылучу, уятка
калтырган; 2. уялчаак, уялган.
HOP intj allez hop, hop là кана кана! (кандайдыр бир
аракетти шыктандыруучу, тездетүүчү сөз).
HÔPITAL nm оорукана, бейтапкана; un hôpital
militaire аскердик оорукана; un hôpital pour enfants
балдар ооруканасы.
HOQUET nm ыктытуу; avoir le hoquet ыктытуу.
HOQUETER vi ыктытуу.
HORAIRE I. adj саат, убакытка таандык; un salaire
horaire саатына төлөнүүчү эмгек акы; décalage horaire
убакыттагы айырма; il y a quatre heures de décalage
horaire entre Paris et Bichkek Париж менен
Бишкектин ортосунда төрт саат айырма бар; II. nm бир
нерсенин иштөө убактысы; les horaires de train
поезддин кетүү убактысы.
HORDE nf каракчылар тобу.
HORIZO nm 1. горизонт (асман менен жердин
кошулган жери сыяктуу болуп турган сызыгы); à
l’horizon горизонтто; 2. fig кругозор; ouvrir des
horizons кругозорду кеңейтүү.
HORIZOTAL,
ALE
I. adj туурасынан кеткен,
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туурасынан; prendre la position horizontale жатуу,
чалкалап жатуу, узунунан жатуу; II. nf 1. түз сызык;
2. fam vieilli сойку, сойку аял.
HORIZOTALEMET adv туурасынан.
HORLOGE nf дубал сааты, мунара сааты; remonter
une horloge саатты буроо; il est réglé comme une
horloge ал сааттай так, чыкыйып жүрөт.
HORLOGER, ÈRE nm саатчы, саат жасап чыгаруучу
адам.
HORLOGERIE nf 1. саат оңдоочу жай; 2. саатты иштеп
чыгаруу.
HORMIS prép - дан тышкары, башка, бөлөк; hormis
que loc conj мындан бөлөк.
HORMOAL, ALE adj physiol гормоналдык.
HORMOE nm гормон.
HOROSCOPE nm гороскоп; lire, consulter son
horoscope гороскопун окуу, кароо.
HORREUR nf коркуу, үрөйү учуу; les horreurs de la
guerre согуш алааматы; faire horreur à qqn бирөөнү
коркутуу; 2. avoir horreur de жаман көрүү, жек көрүү,
жактырбоо; j’ai horreur de me lever tôt мага эрте
турган жакпайт; avoir en horreur абдан жаман, жек
көрүү; 3. жийиркенич, жийиркенүү, жек көрүү; quelle
horreur! кандай жийиркеничтүү!
HORRIBLE adj 1. коркунучтуу, алааматуу; 2. абдан
көрксүз, түрү суук, жийиркеничтүү.
HORRIBLEMET adv абдан, өтө; c’est horriblement
cher бул өтө кымбат.
HORS prép сыртында, тышкары; hors jeu sport
оюндан тышкары; demeurer hors de la ville шаардын
сыртында жашоо; être hors concours сынакка катыша
албоо; cet artiste est hors concours бул артист сынакка
катыша албайт; loc prép hors de сыртында; être hors
d’usage иштебей калуу, жараксыз болуп калуу; être
hors de danger коркунучтан сырткары болуу; hors de
question пайдасыз, бекер.
HORS-D’ŒUVRE nm inv негизги тамактын алдында
желүүчү жеңил, муздак тамак, салат.
HORS-JEU nm inv sport оюндан четтетүү, чыгаруу.
HORS-LA-LOI nm inv мыйзамдан четте калган,
мыйзамды сыйлабаган адам, кылмышкер.
HORTESIA nm bot гортензия (гүлдүү өсүмдүктүн бир
түрү).
HORTICOLE adj
багбанчылык; une exposition
horticole багбанчылык көргөзмөсү.
HORTICULTEUR nm багбан.
HORTICULTURE nf багбанчылык.
HOSPICE nm карылар үйү; un hospice de vieillards
карылар үйү; finir sa vie à l’hospice өмүрүнүн акырын
карылар үйүндө өткөрүү.
HOSPITALIER, IÈRE I. adj меймандос; une famille
hospitalière меймандос үй-бүлө.
HOSPITALISATIO
nf ооруканага, бейтапканага
жаткыруу, дарылоо.
HOSPITALISER vt ооруканага, бейтапканага жаткыруу.
HOSPITALITÉ nf меймандостук; donner l’hospitalité
меймандостук кылуу, көрсөтүү.

HOSTILE adj 1. душмандык, кастык көрсөткөн;
2. заардуу, каардуу; elle m’a regardé d’un air hostile ал
мени жаман көзү менен карады.
HOSTILEMET adv кастык менен, душмандык менен.
HOSTILITÉ nf 1. душмандык, кастык, жек көрүүчүлүк;
2. pl кагылышуулар, согуш, чыр-чатак; commencer,
ouvrir les hostilités согуш аракеттерин баштоо.
HÔTE, HÔTESSE n үй ээси; une hôtesse de l’air
стюардесса; dormir en chambre d’hôte тургундардын,
жергиликтүү элдин үйүндө жатуу, уктоо.
HÔTEL nm 1. мейманкана; descendre à l’hôtel
мейманканага токтоо, жашоо; un maître d’hôtel
мейманкана башкаруучу; 2. un hôtel particulier чоң үй,
бир нече кабаттуу үй; 3. l’hôtel de ville мэрия, шаар
башкармалыгы.
HÔTELIER, IÈRE I. n мейманкананын башкармасы;
II. adj industrie hôtelière мейманкана иштетүү.
HÔTELLERIE nf мейманкана иштетүү, меймандарды
тосуу.
HOUBLO
nm bot кулмак (сыра ачытууда
колдонулуучу, кермек даамы бар оролмо өсүмдүктүн
бир түрү).
HOUILLE nf көмүр, таш көмүр; la houille blanche
электр, электр тогу (суу менен иштетилип
чыгарылган).
HOUILLÈRE nf таш көмүр кени.
HOULE nf толкуу, толкундоо, суу бетиндеги кичине
кыймыл, суу бетинин чыбырчыкташы; (деңизде,
көлдө).
HOULETTE nf койчунун таягы; fig sous la houlette de
буйругу, кол астында; marcher sous la houlette de qqn
бирөөнүн айтканын кылуу, жасоо.
HOULEUX, EUSE adj толкуган, ташкындаган (көл,
деңиз).
HOURRA I. nm pousser des hourras ураалоо, ураалап
кыйкыруу; II. intj ураа!
HOUSSE nf 1. көрпөчө, төшөк; (аттын аркасына
салынуучу); 2. жапкыч; les sièges de ma voiture sont
équipés de housse машинамдын отургучтары жапкыч
менен жабылган.
HUBLOT nm учактын, кеменин терезеси.
HUGUEOT, OTTE I. adj протестанттарага таандык;
II. n протестант.
HUILAGE nm майлоо.
HUILE nf 1. май, тамакка кошулуучу май; l’huile
animale малдын майы; l’huile végétale өсүмдүк майы;
l’huile d’olive зайтун майы; 2. мотордун майы, моторду
майлоочу май; le niveau d’huile мотордогу майдын
деңгээли; 3. une mer d’huile тынч, толкунсуз деңиз;
fam jeter d’huile sur le feu отко май тамызуу, чырагына
май тамызуу, көкүтүп жиберүү, кайраштыруу.
HUILER vt май кошуу, майлоо, май сүртүү.
HUILERIE nf өсүмдүк майын чыгаруу заводу.
HUILEUX, EUSE adj майлуу; une peau huileuse майлуу
тери.
HUIS nm à huis clos жабык, жашыруун; un huis clos dr
жабык эшик, соттун жашыруун кеңешмеси.
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chef aujourd'hui? бүгүн кожоюндун маанайы кандай?
HUMIDE adj нымдуу; les yeux humides de larmes жаш
чалган, жаштуу көздөр.
HUMIDIFICATIO nf нымдоо, суулоо.
HUMIDIFIER vt нымдоо, суулоо.
HUMIDITÉ nf нымдуулук.
HUMILIAT, ATE adj
кемсинткен, кордогон,
таарынткан.
HUMILIATIO nf 1. кемсинтүү, кордоо, таарынтуу,
кемсинүү, кордолуу, таарынуу.
HUMILIER I. vt 1. кемсинтүү, кордоо, таарынтуу;
II. s’humilier vpr кемсинүү, басынуу.
HUMILITÉ nf баш ийиүү, багынуу, моюн сунуу.
HUMORISTE n куудул.
HUMORISTIQUE adj күлкүлүү.
HUMOUR nm юмор (тиричилик, турмуш түрүн, адам
кемчиликтерин мыскылдап, күлкү кылып көрсөтүү),
азил, тамаша; avoir de l'humour, avoir le sens de
l'humour тамашаны көтөрө, түшүнө билүү.
HUPPE nf 1. үрпөк, чок, таажы (куштарда); 2. сасык
үпүп (куш).
HURLAT, ATE adj улуган, айкырган, айгай салган;
une foule hurlante айгайлаган аламан.
HURLEMET nm улуу, кыйкыруу, бакыруу.
HURLER I. vi 1. улуу, кыйкыруу, бакыруу; 2. үнүнүн
жетишинче катуу сүйлөө, ырдоо, кыйкыруу; ne hurle
pas, je ne suis pas sourd кыйкырба, мен дүлөй эмесмин;
II. vt кыйкыруу; hurler des injures кыйкырып сөгүнүү.
HURLEUR, EUSE adj кыйкырган, бакырган.
HURLUBERLU nm өйдө-төмөн, кызыктай сүйлөгөн
адам, апенди.
HUSSARD nm атчан аскер.
HUTTE nf топурактан, самандан, жыгачтан салынган
үй, кепе, алачык.
HYBRIDATIO nf аргындаштыруу, аргындашуу.
HYBRIDE
I. nm
аргын;
II. adj
аргын,
аргындаштыруудан алынган, кыйыштырылган; gram
un mot hybride эки тилден алынып куралган сөз.
HYBRIDER vt аргындаштыруу, кыйыштыруу; plante
qui s'hybride аргындашкан өсүмдүк.
HYBRIDITÉ nf аргындык.
HYDRATE nm chim гидрат (химиялык заттын суу
менен кошулганынан келип чыккан нерсе).
HYDRAULIQUE I. adj суунун күчү менен иштей
турган; une presse hydraulique сууну күчү менен
сыгуу; II. nf гидравлика (суу кыймылдаткычтары,
жана суу курулуштары жөнүндөгү илим).
HYDRAVIO nm гидроучак, суунун үстүнө конуп,
сунун үстүнөн учуп кете ала турган учак.
HYDRE nf ажыдаар.
HYDROCARBURE nm көмүр суутеги.
HYDRODYAMIQUE nf гидродинамика (күчтөрдүн
аракети аркылуу суюктуктун кыймылга келишин
изилдөөчү механиканын бир тармагы).
HYDRO-ÉLECTRICITÉ nf суу электр тогу, суунун
жардамы менен өндүрүлгөн электр тогу.
HYDRO-ÉLECTRIQUE adj суу электрлдик; une centrale

HUISSIER nm 1. эшиктин алдында тосуп алуучу, күтүп
алуучу адам (мекемелердин алдында); 2. соттун
аткаруучусу.
HUIT I. adj 1. сегиз; tous les huit jours ар аптада; dans
huit jours бир жумадан кийин; huit jours après бир
жума өткөндөн кийин; 2. сегизинчи; page huit
сегизинчи бет; numéro huit сегизинчи номер; II. nm
сегиз, сегизинчи; le huit mars сегизинчи март.
HUITAI nm сегиздей, сегизге чукул.
HUITAIE nf сегиз күн, бир жума; remettre, reporter
à huitaine бир аптага калтыруу, артка жылдыруу.
HUITATE adj,n
сексенинчи, сексен (Бельгия,
Швейцарияда).
HUITIÈME I. adj сегиз, сегизинчи; II. n 1. nm
сегизинчи бөлүк; 2. n сегизинчи.
HUITIÈMEMET adv сегизинчиден.
HUÎTRE nf устрица (жешке жарай турган деңиз
моллюскасынын бир түрү).
HULOTTE nf жапалак үкү, мыкый үкү (куш).
HUMAI, AIE I. adj 1. адам, адамдын; le genre
humain адамзат, адам баласы; les choses humaines
тиричилик, күндөлүк иш; les sciences humaines
гуманитардык
илимдер;
2. адамкерчиликтүү,
кайрымдуу; n’avoir rien d’humain таш боор болуу;
II. nm pl poét адам, адам баласы.
HUMAIEMET
adv
адамкерчилик
менен,
кайрымдуулук менен; faire ce qui est humainement
possible адамдын колунан келе тургандын баарын
жасоо.
HUMAISATIO
nf
жакшыртуу,
адамга
ылайыкташтыруу.
HUMAISER I. vt 1. адамдык кейипке келтирүү,
адамдын турпатын берүү; 2. маданиятка үйрөтүү,
адамдар менен сүйлөшө билүүгө үйрөтүү; 3. адамга
ылайыкташтыруу,
адамдык
шарттарды
түзүү;
II. s’humaniser vpr жакшыруу, адамдын жашоого
ылайыкташуусу.
HUMAISME nm гуманизм.
HUMAITAIRE adj 1. гуманитардык; aide humanitaire
гуманитардык жардам.
HUMAITÉ
nf
1. адамзат;
2. адамкерчилик,
кайрымдуулук, боорукерлик.
HUMBLE I. adj жөнөкөй, карапайым; malgré sa
réussite, il est resté humble жетишкен ийгилигине
карабай ал жөнөкөй боюнча калды; 2. жөнөкөй,
карапайым; il est fils d’un humble ouvrier ал
карапайым жумушчунун баласы.
HUMBLEMET adv жөнөкөй, жай, карапайым түрдө.
HUMECTER I. vt нымдоо, суулоо; humecter le linge
avant de le repasser шейшептерды үтүктөөрдүн
алдында суулоо; II. s’humecter vpr нымдоо, суулоо,
нымдалышуу, сууланышуу; s’humecter les lèvres
ээрдин нымдоо.
HUMEUR nf маанай, көңүл; une humeur enjouée
көтөрүңкү маанай; mettre qqn en humeur бирөөнүн
маанайын көтөрүү; être de bonne, mauvaise humeur
маанайы жакшы, жаман болуу; de quelle humeur est le
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hydro-électrique суу электр станциясы.
HYDROFUGE adj суу өткөрбөгөн.
HYDROGÈE I. nm chim суутек (түссүз, эң жеңил газ;
бул газ кислород менен кошулганда суу пайда болот);
II. adj суутектик.
HYDROGLISSEUR
nm глиссер (бат жүрүүчү
реактивдүү мотор менен иштеген кеме).
HYDROGRAPHIE nf гидрография (жер үстүндөгү
сууларды изилдөөчү географиянын бир тармагы).
HYDROGRAPHIQUE adj гидрографиялык.
HYDROLOGIE nf гидрология, сууларды изилдөө.
HYDROLOGIQUE adj гидрологиялык.
HYDROLOGUE n гидролог.
HYDROLYSE nf chim гидролиз (химиялык жол менен
туздарды сууга эритүү).
HYDROMÉCAIQUE adj гидромеханикалык.
HYDROPHILE adj сууну, нымдуулукту өзүнө сиңирип
кеткен.
HYDROPHOBE nf суудан корккон.
HYDROPHOBIE nf суудан коркуу.
HYDROPISIE nf сары суу оорусу (денеге сары суу
толгон оору).
HYDROSOLUBLE adj сууда эрий турган.
HYDROTHÉRAPIE nf суу менен дарылоо.
HYDROXYDE nm chim гидрооксид.
HYÈE nf zool гиена.
HYGIÈE nf тазалык, гигиена; l’hygiène individuelle
жеке гигиена; l’hygiène alimentaire тамактануу
тартиби.
HYGIÉIQUE adj тазалык, гигиенага таандык; du
papier hygiénique даарат кагазы.
HYGROMÈTRE nm абанын нымдуулугун ченөөчү
аспап.
HYGROMÉTRIE nf абанын нымдуулугун ченөө.
HYGROSCOPE nm абанын нымдуулугун ченөөчү
аспап.
HYGROSCOPIE nf абанын нымдуулугун ченөөчү.
HYME nm гимн.

HYPERBOLE nf гипербола (1. лит. ашырып айтуу,
апыртып айтуу; 2. мат. конустун эки түзүүчүсүнө
параллелдүү тегиздикте, конусту кесиш аркылуу
пайда болгон ийри сызык).
HYPERMARCHÉ nm супермаркет.
HYPERSESIBILITÉ
nf
өтө
сезгичтик,
өтө
сезимталдык.
HYPERSESIBLE adj өтө сезгич, өтө сезимтал.
HYPERSOIQUE adj добуштан, үндөн тез.
HYPERTESIO nf кан басымынын жогорулап
кетиши; l’hypertension artérielle жогорку кан басымы.
HYPERTROPHIE nf 1. гипертрофия (дененин бир
мүчөсүнүн ооруп чоңоюп кетиши); l’hypertrophie du
cœur жүрөктүн чоңойуп кетиши.
HYPOSE nf гипноз.
HYPOTIQUE I. adj méd уйкуну келтирген; II. nm
уктатуучу дары.
HYPOTISER vt 1. уктатуу; 2. кызыктыруу, арбоо,
өзүнө тартуу.
HYPOTISEUR nm гипноз.
HYPOCRISIE nf эки жүздүүлүк.
HYPOCRITE I. adj эки жүздүү, өңдү көрсө жүз таят,
анткор; II. n эки жүздүү, өң көрсө жүз тайды киши,
анткор киши.
HYPOCRITEMET adv эки жүздүүлүк менен; répondre
hypocritement эки жүздүүлүк менен жооп берүү.
HYPOGÉ, ÉE adj жер астындагы күмбөз.
HYPOTHÈSE nf
1. божомол, жоромол; 2. gram
гипотеза, божомолду билдирүүчү сүйлөм.
HYPOTHÉTIQUE adj болжолдуу, божомолдуу; une
proposition hypothétique шарттуу сүйлөм.
HYPOTHÉTIQUEMET adv божомолдоп, болжолдоп
алганда, болжол менен.
HYSTÉRIE nf албууттануу, тажаалдануу, ачуулануу.
HYSTÉRIQUE I. adj албуут, ажаан, тажаал; sa femme
est un peu hystérique анын аялы кичине тажаалыраак;
II. n албууттанып, тажаалданып, ажаанданып кеткен
адам.

I
I, I француз алфавитинин тогузунчу тамгасы; mettre
les points sur les i оюн тактап түшүндүрүп берүү; droit
comme un I түптүз.
IAMBE ou ÏAMBE nm littér ямб (басымы экинчи муунда
болгон эки муундуу ыр түзүлүкшү).
IBIDEM adv ошол эле чыгармада (кыскача түрү ibid.,
ib.).
ICEBERG nm айсберг ( деңиз сууларында калкып
жүрүүчү муз тоосу).
ICHTYOLOGIE nf ихтиология (балыктарды изилдөөчү
илим).
ICHTYOLOGISTE n ихтиолог (балыктарды изилдөөчү
адис).

ICI adv 1. бул жерде; бул жерге; ici et là бул жерде да,
тигил жерде да; ici Paris Парижден сүйлөйбүз
(радиодо); ici-bas бул дүйнөдө; par ici бул жактан; fam
je vois ça d’ici мен аны көрүп, түшүнүп турам; 2. бул
убакытта; jusqu’ici азыркы мезгилге чейин; d’ici à
demain эртеңкиге чейин; d’ici là ушул учурдан баштап.
ICÔE nf relig икона (христиандар сыйына турган
кудай же олуялардын кооздоп тартылган сүрөтү).
ICTÈRE nm méd сарык оорусу, гепатит.
IDÉAL, ALE adj 1. ойдогудай, көңүлдөгүдөй, эң
сапаттуу; 2. nm идеал (бир нерсенин эң жогорку
сапаты).
IDÉALEMET adv ойдогудай, эң жакшы.
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IDÉALISATIO nf идеалдаштыруу.
IDÉALISER vt идеалдаштыруу.
IDÉALISME nm идеализм.
IDÉALISTE 1. adj идеалисттик; 2. n кыялкеч.
IDÉE nf 1. ой, түшүнүк; ne pas avoir la moindre

IGOMIIEUX, EUSE adj жексур, арам, уятсыз; une
conduite ignominieuse уятсыз кылык-жорук.
IGORACE nf 1. билбегендик, түшүнбөгөндүк,
маалыматсыздык, билимсиздик, тажрыйбасыздык; être
dans l’ignorance билбөө; je reconnais mon ignorance
en ce domaine мен бул тармакта тажрыйбасыз
экендигимди
мойнума
алам;
2. билимдин
жетишпегендиги, акылдын аздыгы, билимсиздик,
маданиятсыздык, караңгылык; être d’une ignorance
crasse өтө эле түркөй болуу.
IGORAT, ATE I. adj 1. бир нерседен кабары жок,
билбеген; être ignorant des événements окуялардан
кабарсыз болуу; 2. түшүнүгү аз, тажрыйбасыз, начар
билген; il est ignorant en histoire ал тарыхтан начар;
3. сабатсыз, билимсиз, сабаты жоюлбаган; un élève
ignorant сабатсыз окуучу; II. n билимсиз, сабатсыз, эч
нерсе билбеген адам.
IGORÉ, ÉE adj белгисиз, бейтааныш, аты чыкпаган,
аты угулбаган.
IGORER vt 1. билбөө, кабарсыз болуу; j’ignore tout
de cette affaire менин бул иштен эч кандай кабарым
жок; 2. тажрыйбасыз болуу, башынан өткөрбөө,
билбөө; ignorer la peur, la faim коркунучту,
ачкачылыкты башынан өткөрбөө; 3. этибар албоо,
көңүл бурбоо, байкамаксан болуу, көрмөксөнгө салуу;
lorsque je le croise dans la rue, il m’ignore мен аны
көчөдөн көргөндө, ал мени байкамаксанга салып коёт.
IL pl ils 1. pron ал, алар 3-жактын жекелик жана
көптүк түрү; il rit ал күлүп жатат; ils vont arriver алар
азыр келишет; 2. жаксыз сүйлөмдөрдө колдонулат; il
faut керек, il pleut жамгыр жаап жатат; il est trois
heures саат үч болду; il y a бар; dans cette ville il y a
des musées бул шаарда музейлер бар; sur la table il y a
des livres үстөлдүн үстүндө китептер турат; мурун;
(өткөн чак) il a terminé ses études il y a trois ans ал
окуусун үч жыл мурун бүткөн; il est vrai, il est juste
que туура, чындык il est vrai qu’il est un peu rusé анын
митаамыраак экени чындык (туура).
ÎLE nf арал.
ILLÉGAL, ALE adj мыйзамга каршы, мыйзамсыз
түрдө.
ILLÉGALEMET
adv
мыйзамсыз
түрдө,
мыйзамсыздык менен; des réfugiés sont entrés
illégalement en France качкындар Францияга
мыйзамсыз түрдө киришти.
ILLÉGALITÉ nf 1. мыйзамсыздык, мыйзамды бузуу,
мыйзамга баш ийбегендик; entrer dans l’illégalité
мыйзамды
бузуу;
commettre
une
illégalité
мыйзамсыздыкка жол берүү. 2. мыйзамсыздык;
3. мыйзамга каршы иш кылуу.
ILLÉGITIME adj 1. никесиз төрөлгөн; un enfant
illégitime никесиз төрөлгөн бала; 2. мыйзамга каршы,
мыйзамга туура келбеген; un acte illégitime мыйзамсыз
аракет; 3. далили жок, далилденбеген, чындыгы жок;
des craintes, des soupçons illégitimes негизсиз
коркуулар, шектенүүлөр.
ILLÉGITIMEMET adv мыйзамсыз түрдө.

idée
de ойго эч нерсенин келбегендиги; donner une idée de
бир нерсе тууралуу түшүнүк берүү; se faire une idée de
бир ойго келүү; 2. идея; une idée fixe мээге орноп
калган ой; l’idée générale башкы ой; changer d’idée
оюн, көз карашын өзгөртүү.
IDEM adv ошондой эле.
IDETIFICATIO nf 1. окшоштуруу, бирдей деп саноо;
2. айрып таануу.
IDETIFIER I. vt 1. окшоштуруу, бирдей деп саноо;
2. таануу, ким экенин аныктап билүү; identifier un
accusé күнөөкөрдүн ким экенин аныктоо.
IDETIQUE adj бирдей, окшош, барабар.
IDETIQUEMET adv ушундай, ушундай эле.
IDETITÉ nf 1. бирдейлик, окшоштук, барабарлык;
2. таануу, ким экенин аныктап билүү; une carte
d’identité күбөлүк; une pièce d’identité жеке башын
күбөлөндүргөн кагаз; sous une fausse identité жалган
документ менен.
IDÉOGRAMME nm лингв. идеограмма (тилдин
тыбыштык өзгөчөлүгүн чагылдыра албаган, бирок
бүтүндөй бир түшүнүктү билдирүү үчүн колдонулуучу
шарттуу жазуу белгиси).
IDÉOLOGIE nf идеология, дүйнө тааным.
IDÉOLOGIQUE adj идеологиялык, дүйнө таанымдык.
IDÉOLOGUE n идеолог.
IDIOME nm ling идиома (туруктуу сөз айкаштары).
IDIOT, IDIOTE 1. adj акылсыз, жарым эс, акмак 2. n.
акылсыз, жарым эс, акмак адам.
IDIOTIE nf. кемакылдык, акмактык, эссиздик.
IDOLÂTRER I. vt 1. vi өтө жакшы көрүү, жанындай
көрүү, аздектөө; idolâtrer ses enfants балдарын
аздектөө; II. s’idolâtrer vpr бири-бирин жакшы көрүү,
аздектөө.
IDOLÂTRIE nf 1. бутпарастык, бутка сыйынуучулук,
табынуучулук; 2. чексиз урматтоо, абдан жакшы көрүү,
аздектөө.
IDOLE nf 1. бут (сыйынуу, табынуу үчүн жасалган
кудайдын сүрөтү) 2. пир, көңүл арзуусу, аздек; la
nouvelle idole des jeunes жаштардын жаңы аздеги.
IDYLLE nf 1.идиллия (сүйүүнү баяандаган кыска
поезиялык чыгарма); 2. тымызын, жашыруун, кыска,
бат өтмө сүйүү.
IGÉ, ÉE adj 1. оттуу, жалындуу.
IGIFUGE adj отко чыдамдуу, отко күйбөс, отко
эрибес.
IGOBLE adj жексур, арам, уятсыз; un procédé
ignoble арам аракет.
IGOBLEMET adv жексурдук, арамдык,уятсыздык
менен.
IGOMIIE nf жексурдук, арамдык, уятсыздык.
IGOMIIEUSEMET adv уятсыздык, жексурдук
менен.
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ILLÉGITIMITÉ f мыйзамсыздык.
ILLETTRÉ, ÉE adj сабатсыз, сабаты жок, билими жок.
ILLIMITÉ, ÉE adj 1. чектелбеген, чексиз, чеги жок, чек

ILS voir il
IMAGE nf

I 1. чагылышкан сүрөтү, көлөкөсү; voir son
image dans une glace өзүнүн чагылышкан сүрөтүн
кузгүдөн көрүү; une image radiologique рентген
сүрөтү; 2. сүрөт, тартылган сүрөт, иллюстрация;
comme il ne sait pas lire, il regarde juste les images ал
окуганды билбегендиктен, жөн гана сүрөттөрдү карап
жатат II fig окшоштук; cet enfant est l’image de son
père бул бала атасынан айрып алгыс.
IMAGÉ, ÉE adj көркөм, кооз; langage, style imagé
көркөм тил, стиль.
IMAGIABLE
adj
элестетилген,
көз
алдыга
келтирилген.
IMAGIAIRE adj элестеги, ойдогу, кыялдагы.
IMAGIATIF, IVE adj 1. кыялга, ойго бай; une
puissance imaginative кыял күчү; un esprit imaginatif
ойлоп тапкычтык, ойлоп тапкыч адам; 2. ойлоп тапкыч,
ойлоп табууга жөндөмдүү.
IMAGIATIO nf 1. элес, ой, чыгармачылык ой
жүгүртүү; en imagination ой менен, ойлоп, элестетип;
imagination du romancier жазуучунун чыгармачыл ой
жүгүртүүсү; 2. элестетүү, кыялдануу; 3.эс, эс тутум.
IMAGIER I. vt 1. элестетүү, көз алдына келтирүү; j’ai
beaucoup de plaisir à voir les choses que j’avais
imaginées мен көз алдыма келтирген нерселерди
көргөнүмө абдан кубанычтуумун; 2. элестетүү, ойлоо;
je l’imagine bien à ce poste мен анын бул кызматта
турганын элестетип жатам; 3. ойлоп табуу; il ne sait
plus quoi imaginer pour me plaire ал мага жагыш үчүн
эмне ойлоп табарын билбей жатат. II. s’imaginer vpr
өзүн элестетүү; elle s’imaginait à quarante ans ал өзүн
кырк жаштамын деп элестетчү эле.
IMAM nm имам.
IMBÉCILE I. adj 1. акылы кем; акылы аз; 2. келесоо,
акмак; II. n 1. акылы кем, аз адам; 2. акмак адам.
IMBÉCILEMET adv акмактык менен, акылсыздык
менен.
IMBÉCILLITÉ nf 1. méd кем акылдык, акылсыздык;
2. келесоолук, акмактык.
IMBIBER I. vt сиңдирүү, жуткуруу; (суу, май, суюк
зат); je retirais mes chaussures imbibées d’eau мен суу
болуп калган бут кийимимди чечип жатканмын;
II. s’imbiber vpr өзүнө сиңирип алуу.
IMBU, E adj сиңген, каныккан ( сезим, ой ); imbu de
préjugés жаман ойго каныккан; être imbu de soi même, de sa supériorité өзүн башкалардан жогору
коюу.
IMBUVABLE adj 1. ичүүгө жараксыз, ичүүгө болбой
турган; ce vin est imbuvable бул шарап ичүүгө
жараксыз; 2. fig жадаткан, тажаткан; cet homme est
imbuvable бул киши адамды тажатып жиберет.
IMITABLE adj окшоштуруп жасоого боло турган; sa
signature est facilement imitable анын колун оңой эле
окшоштурса болот
IMITATEUR, TRICE I. adj тууроочу; II. n туурагыч
(үндү, чыгарманы).
IMITATIF, IVE adj туураган, окшогон; mots imitatifs

коюлбаган, кенен; des pouvoirs illimités чексиз бийлик;
2. мөөнөтү белгиленбеген, мөөнөтсүз; une grève
illimitée мөөнөтсүз иш таштоо.
ILLISIBLE adj 1. окууга ыңгайсыз, начар жазылган;
une écriture illisible начар кол жазма; 2. кызыксыз,
зериктирме; ce roman est tout à fait illisible бул роман
абдан кызыксыз экен.
ILLOGIQUE adj ыраатсыз, ирээтсиз, байланышы жок,
түшүнүксүз; une conduite illogique түшүнүксүз кылыкжорук.
ILLOGIQUEMET adv ыраатсыз, ирээтсиз, байланышы
жок, түшүнүксүз.
ILLOGISME
nm
маанисиздик,
тантыктык,
сандырактык.
ILLUMIATIO nf 1. жарык берүү, жарыктандыруу;
2. fig эргүү, ойго бир нерсенин келе калышы.
ILLUMIÉ, ÉE 1. adj жарыктандырылган, нурланган;
2. nm көрөгөч, бир нерсени алдын ала билүүчү адам; 3
кыялкеч, кыялдана берүүчү адам.
ILLUMIER I. vt 1. жарык берүү, шоола түшүрүү;
illuminer une place аянтка жарык берүү; 2. fig жарк
эттирүү, жүрөктү кубантуу; la joie illumina sa face
кубаныч анын жүзүн жарк эттирди; II. s’illuminer vpr
жаркыроо, жаркылдоо, жарк этүү; ses yeux
s’illuminèrent de joie анын көздөрү кубанычтан жарк
этти.
ILLUSIO nf иллюзия, жалган түшүнүк, адашуу,
сезим алдоосунун негизинде чыныгы нерсенин
бурулуп көрүнүшү; se faire des illusions адашуу,
алдануу, жаңылышуу.
ILLUSIOER
I. vt
адаштыруу,
алдоо,
жаңылыштыруу; II. s’illusionner vpr жаңылышуу,
адашуу.
ILLUSIOISME nm көз боёчулук, фокусчулук.
ILLUSIOISTE nm көз боёчу, фокусчу.
ILLUSOIRE adj алдамчы, өзгөрүлмө, ишенимсиз,
элестүү, чыныгы эмес.
ILLUSTRATEUR nm сүрөтчү (китеп, журналдар үчүн).
ILLUSTRATIO nf 1. иллюстрация кылуу, сүрөт менен
жабдуу,
көрсөтмөлүү
кылуу;
2. иллюстрация
(тексттин мазмунун түшүндүрүү үчүн тартылган
сүрөт же келтирилген мисал); 3. атак-даңктуулук,
белгилүүлүк.
ILLUSTRE adj атактуу, даңктуу, белгилүү; les hommes
illustres улуу инсандар, атактуу адамдар.
ILLUSTRÉ, ÉE 1. adj иллюстрациялуу, сүрөт менен
жабдылган, сүрөттүү; un livre illustré сүрөттүү китеп.
ILLUSTRER I. vt 1. иллюстрациялоо, сүрөт менен
жабдуу, көрсөтмөлүү кылуу; 2. түшүндүрүү, мисалдар
менен түшүндүрүү; 3. даңкын чыгаруу s’illustrer vpr
даңктануу, өзгөчөлөнүү; il s’illustre parmi ses amis ал
досторунан өзгөчөлөнүп турат.
ÎLOT nm 1. кичинекей арал; 2. un îlot de résistance mil
коргонуу жайы.
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тууранды сөздөр.
IMITATIO nf 1. тууроо, эликтөө; il fait des imitations
très drôles de ses professeurs ал өзүнүн мугалимдерин
абдан күлкүлүү кылып туурайт; 2. окшотуп жасоо,
окшоштуруу; en imitation, d’imitation жасалма; à
l’imitation de loc prép бир нерсенин үлгүсү менен; à
l’imitation des gazettes politiques on imprima en
France des gazettes littéraires Францияда саясий
гезиттердин үлгүсү менен адабий гезиттерди басып
чыгарышкан.
IMITER vt 1. тууроо, окшоштуруп тууроо, эликтөө;
imiter les chants des oiseaux куштардын сайраганын
тууроо; 2. окшотуп жасоо, калп окшотуп жасоо; imiter
la signature de qqn башка бирөөнүн колуна окшотуп
кол коюу.
IMMACULÉ, ÉE adj 1. булганбаган, таза; neige
immaculée аппак кар.
IMMAQUABLE adj болбой койбос, болбой койбогон,
болору күмөнсүз.
IMMAQUABLEMET adv болбой койбос, болбой
койбогон, сөзсүз боло турган.
IMMATRICULER vt каттоо, жазуу, тизмеге алуу.
IMMATURE adj1. дүмбүл, бышпаган; 2. жетилбеген;
des adolescents immatures жетиле элек өспүрүмдөр.
IMMÉDIAT, IATE I. adj тике, тикеден-тике; sentiment
immédiat өзүнөн өзү келип чыккан сезим; 2. болору
күмөнсүз, шексиз, сөзсүз боло турган; danger
immédiat сөзсүз боло турган коркунуч; 3. көз
ирмегенче, көз ачып жумганча, өтө тез; réponse
immédiate өтө тез жооп; II. nm dans l’immédiat loc
жакын арада.
IMMÉDIATEMET adv 1. тике, тикеден тике; 2. ошол
замат, заматта, дароо; il m’a immédiatement compris ал
мени дароо түшүндү.
IMMÉMORIAL, ALE adj байыркы, эзелки, эски, эчаккы,
мурунку замандагы; usage immémorial эски каада салт.
IMMESE adj I. чексиз, учу-кыйыры жок, учукыйырына көз жеткис; un pays immense учукыйырына көз жеткис өлкө; II. эң чоң, эбегейсиз чоң;
la mer immense эбегейсиз чоң деңиз; III. эң эле чоң, эң
мыкты, эң сонун; un immense succès эң чоң ийгилик.
IMMESÉMET adv өтө, эң эле, өтө эле; il est
immensément riche ал өтө эле бай.
IMMESITÉ nf 1. чексиздик, учу-кыйыры жоктук,
учу-кыйырына көз жетпегендик, өтө кеңирилик;
l’immensité de la nature жаратылыштын чексиздиги;
2. кеңдик, чоңдук; dans l’immensité du ciel et de la mer
асмандын жана деңиздин кеңдигинде; 3. барктуулук,
орчундуулук, маанилүүлүк, баалулук; l’immensité de
ses richesses анын байлыктарынын көптүгү.
IMMERGER I. vt 1. батыруу, чөмүлтүү, чөктүрүү,
чөгөрүү (суюктукка); II. s’immerger батуу, чөмүү,
чөгүү; sous-marin qui s’immerge суучул сууга чөмүлүп
жатат.
IMMÉRITÉ, ÉE adj жөнү жок, негизделбеген, негизсиз;
une insulte imméritée жөнү жок ызалоо.
IMMEUBLE I. adj кыймылсыз, аракетсиз; II. nm

1. кыймылсыз мүлк (жер, имарат) 2. үй, көп кабаттуу
үй; un immeuble d’habitation адам жашай турган көп
кабаттуу үй.
IMMIGRAT, ATE n бир жерден экинчи жерге көчкөн
адам.
IMMIGRATIO nf көч, көчүү (башка бир өлкөгө
дайыма же узак туруу үчүн көчүп баруу).
IMMIGRÉ, ÉE I. adj чет өлкөдөн башка бир өлкөгө
жашоо үчүн келген; II. n чет өлкөдөн башка бир өлкөгө
жашоо үчүн келген адам.
IMMIGRER vi көчүү, көчүп баруу, көчүп кетүү.
IMMIECE nf болбой койбостук, сөзсүз боло
тургандык, качып кутулбастык, кутула албастык;
l’imminence de la crise кризистин сөзсүз боло
тургандыгы.
IMMIET, ETE adj 1. болбой койбос, болбой
койбогон, болору күмөнсүз, шексиз, сөзсүз боло
турган; son arrestation est imminente анын камакка
алынышы күмөнсүз.
IMMOBILE adj 1. кыймылсыз, жылбаган, козголбогон,
оордунан жылбаган; rester, se tenir immobile ордунан
жылбоо, козголбоо.
IMMOBILIER,
IÈRE
I. adj кыймылсыз; biens
immobiliers кыймылсыз мүлк; agence immobilière
кыймылсыз мүлк агенттиги; II. n l’immobilier
кыймылсыз мүлк, кыймылсыз мүлк соодасы; travailler
dans l’immobilier кыймылсыз мүлк соодасы менен
алектенүү.
IMMOBILISATIO nf 1. (jur) кыймылдуу мүлктү
кыймылсыздандыруу;
2. кыймылсыздандыруу,
кыймылсыз абалга келтирүү; immobilisation d’un
membre blessé жараланган жерди кыймылсыз абалга
келтирүү, таңуу; 3. (fin) өстүрбөй кармап туруу;
l’immobilisation des capitaux капиталды өстүрбөй
кармап туруу.
IMMOBILISER I. vt 1. (jur) кыймылдуу мүлктү
кыймылсыздандыруу;
2. кыймылсыздандыруу,
кыймылсыз абалга алып келүү, токтотуу; la grippe l’a
immobilisé une semaine сасык тумоонун айынан ал бир
апта кыймылсыз абалда жатты; 3. (méd) гипстөө, таңуу;
immobiliser une jambe cassée сынган бутту таңуу,
гипстөө; 4. (fin) өcтүрбөй кармап туруу; immobiliser les
salaires
айлыкты
өстүрбөй
кармап
туруу;
II. s’immobiliser vpr токтоо, токтоп калуу; ils se sont
immobilisés immédiatement алар капысынан токтоп
калышты.
IMMOBILITÉ nf кыймылдабастык, былк этпестик,
козголбогондук.
IMMODÉRÉ, ÉE adj чексиз, чектен тыш, ыгы жок;
dépenses immodérées ыгы жок чыгым.
IMMODÉRÉMET adv чексиз, өтө эле, ыгы жок, чектен
тыш; boire immodérément ыгы жок ичүү.
IMMOLATIO nf 1. курман, курмандык; 2. fig өзүн өзү курмандыкка чалуу.
IMMOLER I. vt 1. курмандыкка чалуу; immoler une
victime sur l’autel ата-мекен үчүн жан кыюу;
2. өлтүрүү, кыруу; immoler les innocents et les
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coupables
күнөөсүздөрдү
жана
күнөөлүүлөрдү
өлтүрүү; II. s’immoler vpr өзүн курман кылуу.
IMMODE adj 1. (rel) бузук, бузулган, жаман, таза
эмес; 2. кир, таза эмес, жийиркеничтүү; taudis
immonde турууга ыңгайсыз, таза эмес турак жай;
3. сулуу эмес, түрү суук, кебетеси бузук; elle est
immonde ал сулуу эмес, анын түрү суук.
IMMODICE nf 1. vx таза эмес, кир нерсе; 2. pl
шыпырынды, таштанды.
IMMORAL, ALE adj адеп - ахлаксыз, адепсиз, бузук.
IMMORALEMET adv адеп - ахлаксыздык менен,
адепсиздик менен, бузукулук менен.
IMMORALITÉ nf адеп-ахлаксыздык, адепсиздик,
бузуктук.
IMMORTALISER I. vt унуткус, унутулгус кылуу;
II. s’immortaliser vpr өзүнүн атын өчпөс кылуу.
IMMORTALITÉ nf I. өлбөстүк; II. (littér) өлүпөчпөстүк, түбөлүккө жашай тургандык, көпкө сактала
тургандык, унутулгустук; l’immortalité des œuvres de
Pouchkine Пушкиндин чыгармаларынын түбөлүккө
жашай тургандыгы.
IMMORTEL, ELLE I. adj өлбөс, өчпөс, түбөлүк; un
amour immortel өчпөс, түбөлүк сүйүү.
IMMOTIVÉ, ÉE adj негизделбеген, негизсиз, жөнү жок,
далилсиз; une réclamation immotivée жөнү жок талап.
IMMUABLE adj өзгөрүлбөс, өзгөрүлбөгөн, туруктуу,
бир калыптагы.
IMMUISATIO nf эмдөө.
IMMUISER vt эмдөө; personne immunisée contre une
maladie кандайдыр бир ооруга каршы эмделген адам.
IMMUITÉ nf 1. жеңилдик, артыкчылык, өзгөчө укук,
салыктан бошотуу, куткаруу; 2. méd иммунитет; 3. кол
тийбестик; l’immunité parlementaire депутаттык кол
тийбестик; l’immunité diplomatique дипломатиялык
кол тийбестик; la levée de l’immunité parlementaire
депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу.
IMPAIR, AIRE I. adj так, жуп эмес; nombres impairs
так сан; II. nm жаңылыштык, жаңылыш иш, байкабай
кылган иш; commettre un impair жаңылыштык
кетирүү.
IMPARDOABLE
adj кечирилгис, кечирилбес,
кечиримсиз; faute impardonnable кечирилгис ката.
IMPARFAIT, AITE I. adj жетилбеген, жетиле элек,
бүтпөгөн, толук эмес; connaissance imparfaite толук
эмес тааныштык; II. nm gram бүтпөгөн өткөн чак.
IMPARFAITEMET adv жетилбеген, жетиле элек,
бутпөгөн, толук эмес.
IMPARTAGEABLE
adj бөлүнбөс; un héritage
impartageable бөлүнбөс мурас, мүлк.
IMPARTIAL, ALE adj адилет, туура, калыс; un juge
impartial калыс сот.
IMPARTIALEMET adv калыстык менен, эч кимге жан
тартпастан, адилеттик менен; juger impartialement
калыстык менен соттоо, баа берүү.
IMPARTIALITÉ nf калыстык, тууралык, адилеттик.
IMPARTIR vt 1. бөлүп берүү, энчи берүү, берүү; les
dons que la nature nous a impartis жаратылыштын

бизге бөлүп берген тартуусу. 2. берүү; impartir un
délai мөөнөтүн узартуу; des tâches imparties à
жүктөлгөн милдеттер.
IMPASSE nf 1. туюк көчө; habiter dans une impasse
туюк көчөдө жашоо; 2. fig туюкка камалып калгандай
абал; nous sommes dans une impasse биз кыйын
акыбалдабыз; sortir de l’impasse кыйын абалдан чыгуу.
IMPASSIBILITÉ nf камаарабастык, кебелбестик, кош
көңүлдүк, токтоолук, оор басырыктуулук.
IMPASSIBLE adj токтоо, сабырдуу, оор басырыктуу,
кебелбес; un juge impassible оор басырыктуу сот.
IMPASSIBLEMET adv токтоолук менен, сабырдуулук
менен, оор басырыктуулук менен, кебелбестик менен.
IMPATIEMMET adv чыдабай, чыдамсыздык менен,
сабырсыздык менен.
IMPATIECE nf сабырсыздык, чыдамсыздык; attendre
avec impatience чыдамсыздык менен күтүү. impatient,
ente adj сабырсыз, чыдамсыз; il est impatient de vous
revoir ал сизди көрүүгө ашык.
IMPATIETER I. vt кыжырдантуу, жинин келтирүү,
ызалоо, ыза кылуу; II. s’impatienter vpr ачуусу келүү,
чыдамдуулукту жоготуу, сабырдуулугун жоготуу; ne
vous impatientez pas ачууңузду келтирбеңиз.
IMPAYABLE adj 1. vx өтө баалуу, абдан кымбат, баа
жеткис; 2. fam чындыкка окшобогон, укмуштуу,
ишенүүгө болбой турган; aventure impayable
укмуштуу окуя.
IMPAYÉ, ÉE adj төлөнбөгөн.
IMPECCABILITÉ nf 1. айыпсыздык, күнөөсүздүк;
2. кемчиликсиздик, кынтыксыздык, айыбы жоктук.
IMPECCABLE adj 1. айыпсыз, күнөөсүз; 2. кынтыксыз,
айыбы жок, кыйкымсыз; un travail impeccable
кынтыксыз иш
IMPECCABLEMET adv кемчилиги жок, кынтыксыз,
кыйкымсыз, айыбы жок; ce travail est fait
impeccablement бул иш кынтыксыз жасалган.
IMPÉÉTRABILITÉ nf 1. өткөрбөстүк, өтө алгыстык;
2. акыл жетпегендик, түшүнбөгөндүк.
IMPÉÉTRABLE adj 1. өткөргүс, өткөрбөс; forêt
impénétrable чытырман токой; 2. акыл жеткис,
түшүнүксүз, түшүнүүгө кыйын; poèmes impénétrables
түшүнүксүз
ырлар;
3. табышмактуу,
сырдуу;
personnage impénétrable табышмактуу адам.
IMPESABLE adj ойго келгис, акылга келгис,
чындыкка окшобогон, укмуштуу, ишенүүгө болбой
турган.
IMPÉRATIF, IVE I. adj 1. буйрук кылган, өкүм
сүйлөгөн, өкүм; une consigne impérative өкүм
көрсөтмө; 2. өкүм, өкүмчүл; un ton impératif өкүм үн;
II. nm 1. gram этиштин буйрук ыңгайы; conjuguer un
verbe à l’impératif présent этишти буйрук ыңгайдын
учур чагында жактоо; 2. талап, буйрук; les impératifs
de notre temps мезгилдин талаптары.
IMPÉRATIVEMET adv 1. буйрук кылган түр менен;
parler impérativement буйрук кылган түр менен
сүйлөө; 2. милдеттүү түрдө, кандай болсо да, сөзсүз; il
doit impérativement remettre son travail lundi
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prochain ал жумушун милдеттүү түрдө келерки
дүйшөмбүдө тапшырышы керек.
IMPÉRATRICE nf император аял.
IMPERCEPTIBILITÉ nf эң эле кичинелик, эң эле аздык,
билинбегендик, сезилбегендик, билинер-билинбестик.
IMPERCEPTIBLE
adj 1. көрүнбөс, көрүнбөгөн,
сезилбеген,
байкалбаган,
угулбаган,
дабышын
чыгарбаган; imperceptible à l’œil nu көзгө көрүнбөгөн,
көз менен көрүүгө мүмкүн эмес; un son imperceptible
угулбаган дабыш; 2. билинбеген; des nuances
imperceptibles
билинбеген
айырмачылыктар;
сезилбеген; une ironie imperceptible тымызын
шылдың; 3. эң эле кичине, эң эле аз, билинербилинбес; un sourire imperceptible мыйыгынан болгон
жылмаюу.
IMPERCEPTIBLEMET adv көрүнбөстөн, көрүнбөй,
билинбей, байкоосуз, билгизбестен, тымызын, шырп
алдырбастан; changer imperceptiblement тымызын
алмаштыруу.
IMPERDABLE adj утпай койбос, утпай койбой турган.
IMPERFECTIBLE adj жакшыртууга болбой турган.
IMPERFECTIO nf 1. бүтпөгөндүк, аяктабандык, толук
эместик; 2. кемчилик, ката, жетишпестик.
IMPÉRIAL, ALE adj императорлук, императордун,
империялык; le pouvoir impérial императорлук бийлик;
les villes impériales империялык шаарлар.
IMPÉRIALISME nm империализм (башка мамлекетти
басып алуу аракети).
IMPÉRIALISTE I. adj империалисттик; une politique
impérialiste
басып
алуучулук
саясат;
II. nm
империалист (башка жерлерди басып алуу саясатын
жүргүзгөн адам).
IMPÉRIEUSEMET adv өкүмдүк менен; commander
impérieusement өкүмдүк менен буйрук берүү.
IMPÉRIEUX, EUSE adj 1. өкүм; un ton impérieux өкүм
үн; 2. өтө зарыл, өтө керек; un besoin impérieux өтө
зарылдык; une nécessité impérieuse өтө зарылдык.
IMPÉRISSABLE adj
өлбөс, түбөлүк; un écrit
impérissable түбөлүк кол жазма.
IMPERMÉABILITÉ
f
1. суу
өтпөстүк,
суу
өткөрбөгөндүк; 2. туйбастык, сезбестик.
IMPERMÉABLE adj 1. суу өткүс, суу өткөрбөй турган;
des tissus imperméables суу өткөрбөй турган
кездемелер; 2. туйбас, сезбес; être imperméable au
charme de qqn бирөөнүн ажарын, сыйкырдуу күчүн
сезбөө; 3. nm суу өткөрбөс сырт кийим.
IMPERSOALITÉ
nf
1. gram
жаксыздык;
l’impersonnalité d’un verbe этиштин жаксыздыгы;
2. калыстык; l’impersonnalité d’un jugement пикирдин,
ойдун калыстыгы.
IMPERSOEL, ELLE adj 1. gram. жаксыз; un verbe
impersonnel жаксыз этиш; 2. калыс; un jugement
impersonnel калыс пикир.
IMPERSOELLEMET adv калыстык менен, калыс.
IMPERTIEMMET adv оройлук менен, осолдук
менен, адепсиздик менен, одонолук менен.
IMPERTIECE nf оройлук, осолдук, адепсиздик,

одонолук; répondre avec impertinence оройлук менен
жооп берүү.
IMPERTIET, ETE I. adj 1. орой, осол, адепсиз,
одоно; un élève impertinent адепсиз окуучу.
IMPERTURBABLE
adj
камаарабас,
кебелбеген,
салмактуу.
IMPERTURBABLEMET adv камаарабастык менен,
кебелбестик менен, салмактуулук менен.
IMPÉTUEUSEMET adv дуулдап, шуулдап, күүлдөп,
дүркүрөп, катуу, шар, тез, ылдам.
IMPÉTUEUX, EUSE adj 1. дуулдаган, шуулдаган,
күүлдөгөн, тез, ылдам; un torrent impétueux шар суу;
2. оолукма, буулукма, жаңжалчы, ээ бербеген, ээ-жаа
бербеген, кызуу кандуу.
IMPÉTUOSITÉ nf 1. дуулдагандык, шуулдагандык,
күүлдөгөндүк, тездик, ылдамдык; 2. кызуу кандуулук;
l’impétuosité de la jeunesse жаштыктын кызуу
кандуулугу.
IMPIE I. adj динсиз, динге, кудайга ишенбеген; II. n
динге, кудайга ишенбеген адам.
IMPIÉTÉ nf 1. динсиздик, кудайга ишенбөөчүлүк;
l’impiété
de
Voltaire
Вольтердин
кудайга
ишенбөөчүлүгү; 2. бирөөнүн динин, диний үрпадаттарын шылдыңдаган, маскаралаган сөз, аракет.
IMPITOYABLE adj катаал, таш боор, ырайымсыз; un
ennemi impitoyable таш боор, ырайымсыз душман.
IMPITOYABLEMET adv катаалдык менен, таш
боордук менен, ырайымсыздык менен.
IMPLACABLE
adj ырай кылбас, ырайымсыз,
келишпес, катаал, каардуу; une haine implacable аёсуз
жек көрүү.
IMPLATATIO nf 1. уюштуруу, негиз салуу, түзүү;
l’implantation de filiales à l’étranger чет өлкөдө
бөлүмдөрдү уюштуруу; l’implantation d’un parti
politique саясий партияга негиз салуу; 2 méd жамоо,
жамаштыруу, этти жамаштыруу.
IMPLICATIO nf 1. jur тартуу, катыштыруу, үндөө
(кылмыш ишине); 2. натыйжа, кесепет.
IMPLICITE adj 1. болжолдуу, болжол кылынган,
болжолдонгон, даана эмес, так эмес; une condition
implicite болжолдуу шарт; 2. nm айтылбаган нерсе; il y
a trop d’implicite dans ces échanges de vues көз
караштарда көп айтылбаган нерсе бар.
IMPLICITEMET adv болжолдуу түрдө, даана эмес,
так эмес.
IMPLIQUER vt 1. тартуу, кабылтуу, үндөө; impliquer
qqn dans une affaire, dans un procès кимдир бирөөнү
сот ишине кабылтуу; 2. ичине камтуу, өзүнө камтуу; la
lutte et la révolte impliquent toujours une certaine
quantité d’espérance күрөш жана козголоң өзүлөрүнө
ар дайым кандайдыр бир зор үмүттү камтыйт.
IMPLORAT, ATE adj тиленген, жалдыраган,
жалынган, өтүнгөн ; un regard implorant жалдыраган
көз караш
IMPLORATIO
nf жалынып-жалбарган өтүнүч,
жалынуу, жалбаруу.
IMPLORER vt жалынуу, жалбаруу, сурануу; implorer
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le Ciel Теңирге жалынуу.
IMPOLI, IE adj адепсиз, орой, сылык эмес; un enfant
impoli орой, адепсиз бала.
IMPOLIMET adv адепсиздик менен, орйлук менен;
s’adresser impoliment à qqn кимдир бирөөгө оройлук
менен кайрылуу.
IMPOLITESSE nf адепсиздик, оройлук, сылык эместик.
IMPODÉRABLE I. adj салмаксыз, салмагы жок; les
particules impondérables салмаксыз бөлүкчөлөр. II. nm
күтүлбөгөндүк, кокустук; les impondérables de la vie
жашоонун күтүлбөстүктөрү.
IMPOPULAIRE adj белгилүү эмес, элге алынбаган,
таанылбаган, таанымал эмес; un gouvernement
impopulaire элге алынбаган өкмөт.
IMPOPULARITÉ nf белгисиздик, элге алынбагандык,
таанымал эместик.
IMPORTABLE adj I. импорттоого боло турган,
тыштан, чет өлкөдөн алып келүүгө боло турган;
II. кийүүгө болбой турган кийим.
IMPORTACE nf 1. маанилүүлүк, мазмундуулук,
керектүүлүк; mesurer l’importance d’un événement
окуянын маанилүүлүгүнө баа берүү; accorder, attacher
de l’importance à qqch бир нерсеге маани берүү; cela
n’a aucune importance мунун эч кандай мааниси жок;
de peu d’importance маанисиз, мазмунсуз; de haute
importance зор маанилүү; avoir de l’importance
мааниге ээ болуу.
IMPORTAT, ATE I. adj маанилүү, мазмундуу,
керектүү; une question importante маанилүү суроо; ce
n’est pas très important бул анча деле маанилүү эмес;
il est important de зарыл, керек II. nm 1. эң башкысы,
негизгиси; l’important c’est de participer негизгиси
катышуу; 2. бой көтөргөн адам; faire l’important бой
көтөрүү.
IMPORTATIO nf 1. тыштан, чет өлкөдөн алып келүү;
l’importation de voitures étrangères чет өлкөдөн
унааларды алып келүү; 2. чет өлкөдөн келген товарлар;
3. киргизилүү, алынып келинүү; l’importation de la
pomme de terre en Europe Европага картөшкөнүн
алынып келиниши; 3. бир өлкөдөн экинчи өлкөгө
ооруну таркатуу.
1
IMPORTER vt 1. тыштан, чет өлкөдөн алып келүү; des
chaussures importées de France Франциядан алынып
келинген бут кийимдер; 2. киргизүү, алып келүү,
таркатуу; importer une maladie ооруну таркатуу, алып
келүү; importer une mode nouvelle жаңы моданы
киргизүү.
2
IMPORTER
vi 1. бир нерсеге маани берүү,
кызыктыруу; votre opinion nous importe beaucoup
сиздин оюңуз бизди абдан кызыктырат; il importe de,
que маанилүү, керек, зарыл; il importe de ne pas se
tromper жаңылбоо зарыл; il lui importe que tu
réussisses сенин ийгиликке жетишүүң ал үчүн абдан
маанилүү; 2. маанилүү болуу, чоң мааниге ээ болуу;
c’est la seule chose qui importe ушул гана нерсенин
мааниси бар; peu importe кажети жок, мааниси жок;
peu importe que tu viennes ou non сенин келээр

келбесиңдин мага кажети жок; n’importe! баары бир,
кайсынысы болсо; lequel des deux veux-tu? –
n’importe! экөөнүн кайсынысын аласың? – мага баары
бир; 3. n’importe qui ким болсо да; n’importe qui
pourrait entrer ким болсо да кире алмак; n’importe
quoi ар кайсынын башы; tu dis n’importe quoi сен ар
кайсынын башын айтып жатасың; n’importe (le) quel
кайсынысын болсо да; donne-moi un livre, n’importe
lequel мага бир китеп берип койчу, кайсынысын болсо
да; n’importe comment оюна келгендей, жаман, кандай
болбосун; elle s’habille n’importe comment ал оюна
келгендей кийинет; n’importe comment j’y arriverai
кандай болбосун мен максатыма жетем; n’importe
quand кайсы убакта болбосун; il dort n’importe quand
ал кайсы убакта болбосун уктай берет; n’importe où
кайда болсо да; partons n’importe où! кайда болсо да
кетеличи.
IMPORTU, UE I. аdj жадатма, жадатып жиберме,
зериктирме, тажатма; vous êtes importun сиз
жадатмасыз II. nm жадаткан, жадатма адам; il s’est
rapidement débarrassé des importuns ал жадатма
адамдардан бат эле алыстады.
IMPORTUER vt жадатуу, зериктирүү, тажатуу,
тоскоол болуу; ce bruit m’importune бул ызы-чуу мага
тоскоол болуп жатат; vous m’importunez avec vos
questions сиз мени суроолоруңуз менен тажатып
жибердиңиз.
IMPORTUITÉ
nf
1. маңыздык,
жадатып
жиберүүчүлүк; 2. жагымсыз көрүнүш.
IMPOSAT, ATE adj орчундуу, маанилүү, олуттуу;
une imposante majorité de députés a voté la loi
депутаттардын орчундуу бөлүгү мыйзамга добуш
беришти.
IMPOSER I. vt салык салуу, салык төлөтүү; être
imposé sur ses bénéfices тапкан кирешесине салык
төлөө; II. 1. (qqch à qqn) буйрук берүү, буйуруу,
тапшыруу, милдеттендирүү, аргасыз кылуу, эрксиз
иштетүү, таңуулоо, мажбурлоо, акыл үйрөтүү; imposer
un travail, une tâche à qqn бирөөгө кандайдыр бир
жумушту, тапшырманы таңуулоо; imposer ses
conditions өзүнүн шарттарын таңуулоо, коюу; le
vainqueur a imposé ses conditions au vaincu жеңип
чыккан жеңилгенге өзүнүн шарттарын койду; imposer
le silence à qqn бирөөнү үндөбөөгө аргагасыз кылуу;
2. таңуулоо; imposer qqn pour, comme chef; бирөөнү
башчы деп таңуулоо; 3. en imposer à таасир калтыруу;
il est très autoritaire et en impose à tout le monde ал
абдан өкүм жана ошонусу менен элге таасир калтырат;
III. s’imposer vpr 1. өзүн таанытуу, өзүн көрсөтүү;
s’imposer par son talent өзүн таланты менен таанытуу;
elle s’est imposée à la tête de l’entreprise par ses
compétences
ал
ишкананын
башына
өзүнүн
жөндөмдүүлүгү менен келди; 2. зарыл болуу, керек;
après ces mois de travail, les vacances s’imposent бир
нече ай жумуштан кийин эс алуу зарыл.
IMPOSSIBILITÉ
nf мүмкүн эместик; en cas
d’impossibilité мүмкүн болбой калган учурда; je suis
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dans l’impossibilité de vous aider менин сизге жардам
беришим мүмкүн эмес; mettre qqn dans l’impossibilité
de faire qqch кимдир бирөөгө тоскоол болуу.
IMPOSSIBLE I. adj 1. мүмкүн эмес, мүмкүнчүлүгү
жок, аткарылышы мүмкүн эмес; il est impossible de
réaliser ce travail бул жумушту аткарууга мүмкүн
эмес; c’est impossible de savoir билүүгө мүмкүн эмес; il
lui est impossible de se taire анын сүйлөбөй калуусу
мүмкүн эмес; 2. абдан оор, абдан кыйын, чыдагыс,
чыдай алгыс; son fils lui rend la vie impossible уулунун
айынан анын жашоосу кыйын; sa fille est impossible
certains jours кээ күндөрү анын кызына адам чыдай
албайт (кыялына); 3. fam таң калаарлык, таң
калтыраарлык, чындыкка окшобогон, укмуштуу,
ишенүүгө болбой турган; il lui arrive toujours des
histoires impossibles ал дайыма таң калаарлык
окуяларга туш болот; II. nm мүмкүн эмес нерсе;
demander l’impossible мүмкүн эмес нерсени суроо;
faire l’impossible колдо болгон мүмкүнчүлүктү
пайдалануу; je ferai l’impossible pour venir мен келиш
үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланам.
IMPOSTEUR nm 1. калпычы, жалганчы, алдамчы,
ишеничтен чыккан; 2. эки жүздүү, өң көрсө жүз тайды
киши, анткор киши.
IMPOSTURE nf калп, жалган; on a découvert
l’imposture калптын бети ачылды.
IMPÔT nm салык, төлөм; l’impôt sur le revenu
кирешеге жараша алынуучу салык; un impôt direct,
indirect тике, кыйыр салык; la perception des impôts
салык өндүрүү; augmenter les impôts салыкты көтөрүү.
IMPOTECE
nf
күчсүздүк,
кубатсыздык,
дармансыздык, алсыздык, майыптык.
IMPOTET, ETE I. adj күчсүз, кубатсыз, дармансыз,
алсыз, майып; son grand-père est un vieillard impotent
анын чоң атасы алсыз адам; II. n майып адам.
IMPRATICABLE
adj 1. аткарылгыс, орундалгыс,
аткарылышы мүмкүн эмес; des projets utiles, mais
impraticables пайдалуу, бирок аткарууга мүмкүн
болбогон долбоорлор; 2. жүрө алгыс, өтө алгыс (жол);
le chemin est devenu impraticable à cause de la pluie
жаандын айынан жол адам жүрө алгыс болуп калды.
IMPRÉCATIO nf каргыш, наалат; lancer, proférer des
imprécations contre qqn бирөөгө каргыш айтуу, наалат
келтирүү.
IMPRÉCIS, ISE adj так эмес, ачык эмес, күңүрт, элесбулас; je n’ai que des souvenirs imprécis de cette
époque ал мезгил менин эсимде элес-булас калды.
IMPRÉCISIO nf так эместик, ачык эместик,
күңүрттүк.
IMPREABLE adj I. бекем (шаар, чеп ); une forteresse
imprenable бекем чеп; II. 1. une vue imprenable бир
нерсе курууга тыюу салынган жер; 2. көрүнүш.
IMPRÉSARIO
nm
1. театрдын
жетекчиси;
2. продюссер, менеджер; l’imprésario d’une chanteuse
ырчынын продюссери.
IMPRESCRIPTIBILITÉ
nf
ажырабастык,
ажыратылбастык, бөлүнбөстүк, туруктуулук, бектик,

кебелбестик.
IMPRESCRIPTIBLE adj ажырыбас, ажыратылбас,
ажырагыс,
бөлүнбөс,
туруктуу;
un
droit
imprescriptible ажырагыс укук; la loi imprescriptible
de la nature жаратылыштын туруктуу мыйзамы.
IMPRESSIO nf 1. таасир, бирөөдөн же бир нерседен
алган таасир; ce spectacle produit une forte impression
sur le public бул спектакль көрүүчүлөргө абдан чоң
таасир калтырды; faire bonne, mauvaise impression
жакшы, жаман таасир калтыруу; cela ne lui fait aucune
impression бул ага эч кандай таасир калтырган жок; ils
échangent leurs impressions de voyage алар саякаттан
алган таасирлери менен бөлүшүп жатат; 2. сезим; le
professeur leur a donné l’impression d’être un homme
très calme мугалим аларга токтоо адамдай сезим
калтырды; avoir l’impression de ойлоо, cезилүү; elle a
l’impression de perdre son temps ага убакытын
коротуп жаткандай сезилип жатат; 3. басып чыгаруу,
басмага берүү; une faute d’impression басмадан
кетирилген ката.
IMPRESSIOABILITÉ nf 1. бат таасирлөнүүчүлүк,
таасирге тез берүлүүчүлүк, тез кабыл алуучулук
2. сезгичтик, кабылдагычтык (сүрөт пленкасы).
IMPRESSIOABLE adj бат таасирленүүчү, таасирге
тез берүлүүчү, тез кабыл алуучу; cet un enfant
impressionnable бул бала тез таасирленет.
IMPRESSIOAT, ATE adj таасир калтырган,
таасирленткен, таасирлүү; il a fait un discours
impressionnant ал таасирлүү сөз сүйлөдү.
IMPRESSIOER vt таасир калтыруу, таасирлентүү,
сезим калтыруу, толкундатуу, тынчсыздандыруу; cette
mort
m’a
impressionné
бул
өлүм
мени
тынчсыздандырды; la première scène du film a
impressionné de nombreux spectateurs тасманын
биринчи бөлүгү көптөгөн көрүүчүлөргө таасир
калтырды.
IMPRESSIOISME nm импрессионизм (искусстводогу
жана адабияттагы агым).
IMPRESSIOISTE I. adj импрессионисттик; l’école
impressionniste импрессионисттер мектеби; II. n
импрессионист;
un
peintre
impressionniste
импрессионист сүрөтчү.
IMPRÉVISIBLE adj алдын ала көрө билүүгө, байкоого
мүмкүн эмес; il est imprévisible аны алдын ала көрө
билүүгө мүмкүн эмес.
IMPRÉVISIO nf алдын ала көрө билбестик, алдын ала
байкабастык.
IMPRÉVOYACE
nf
келечегин
карабагандык,
келечегин
ойлобогондук,
артын
ойлобогондук,
абайлабагандык son imprévoyance lui a coûté cher
анын келечегин ойлонбогондугу ага кымбатка турду.
IMPRÉVOYAT, ATE adj келечегин карабаган,
келечегин ойлобогон, артын ойлобогон, абайлабаган.
IMPRÉVU, UE I. adj алдын алынбаган, күтүлбөгөн; les
dépenses imprévues күтүлбөгөн чыгымдар; II. nm
күтүлбөгөндүк; nous avons fait un voyage plein
d’imprévu биз күтүлбөгөндүктөргө жык толгон саякат

181

IMPRIMÉ

IMPUISSAT

жасадык.

дайындалуу; on ne s’improvise pas chef d’entreprise
ишкананын башчысы болуп капысынан дайындалбайт.
IMPROVISTE (À L’) loc adv кокустан, күтүлбөгөн
жерден, капысынан; prendre qqn à l’improviste
бирөөнүн үстүнөн капысынан чыгуу; attaquer à
l’improviste камынтпай, капысынан кол салуу, басып
алуу.
IMPRUDEMMET
adv ойлонбостон, ойлонбой,
ойлонбостон эле, ойлонбой эле, абайлабастан,
байкабастан, байкоосуздан; parler imprudemment
ойлонбой сүйлөө, байкабай айтып алуу; suivre
imprudemment qqn бирөөнү ойлонбостон эле ээрчип
кетүү.
IMPRUDECE
nf ойлонбостук, ойлонбогондук,
ойлонбой кылгандык, абайлабагандык, байкабастык;
j’ai eu l’imprudence de lui confier un secret мен ага
ойлонбогондуктан
жашыруун
сырды
айтып
коюуптурмун; ne faites pas d'imprudences абайлагыла,
каталык кетирбегиле.
IMPRUDET, ETE adj сак эмес, байкабаган,
ойлонбогон, абайлабаган; un automobiliste imprudent
абайлабаган айдоочу; à mon avis, une telle démarche
est imprudente менин оюмча бул ойлонбой кылган иш.
IMPUDEMMET adv уятсыздык менен, уяты жоктук
менен, абийирсиздик менен; mentir impudemment
уятсыздык менен, абийирсиздик менен алдоо.
IMPUDECE
nf
уятсыздык,
уяты
жоктук,
абийирсиздик, бетпактык, уят сыйытты билбегендик; il
a eu l’impudence de se présenter chez vous? quelle
impudence! ага сиздердикине келүүгө абийири жол
бердиби? кандай бетпактык!
IMPUDET, ETE adj уятсыз, уяты жок, абийирсиз,
бетпак.
IMPUDEUR nf адепсиздик, ээн баштык, уят сыйыты
жоктук, уятсыз; il a l’impudeur de demander encore de
l’argent уятсыздык аны дагы акча суроого түрттү.
IMPUDICITÉ nf уятсыздык, бузулгандык, бузуктук,
адепсиздик,
ээн
баштык;
l’impudicité
d’un
comportement адепсиз жүрүш-туруш.
IMPUDIQUE adj уятсыз, бузулган, бузук, адепсиз, ээн
баш.
IMPUDIQUEMET adv уятсыздык менен, бузулгандык
менен, бузуктук менен, адепсиздик менен, ээн баштык
менен.
IMPUISSACE
nf
1. алсыздык,
күчсүздүк,
жөндөмсүздүк, колунан эч нерсе келбегендик;
l’impuissance humaine адамзаттын алсыздыгы; frapper
d’impuissance алсыратуу, күчүн кетирүү; l’impuissance
à exprimer qqch бир нерсени түшүндүрүүгө жөндөмү
жетпөө; l’impuissance à résoudre les difficultés
кыйынчылыктарды, маселелерди чечүүгө жөндөмү
жетпөө, мүмкүнчүлүгү келбөө; 2. урук мүчөсүнүн
шалдыгы, жыныс мүчөсүнүн алсыздыгы.
IMPUISSAT, ATE I. 1. adj алсыз, күчсүз, жөндөмсүз,
колунан эч нерсе келбес; le gouvernement est
impuissant à résoudre la crise өкмөт каатчылыктан
чыгууга жөндөмсүз; 2. méd чурку, жынысы жагынан

I. adj 1. басылган, басма; un livre
imprimé басылган китеп; 2. гүлдүү, түр салынган; un
tissu imprimé гүлдүү кездеме; II. nm басылган,
басылып чыгарылган эмгек.
IMPRIMER I. vt 1. басуу, басып чыгаруу; ce roman a
été imprimé à cent mille exemplaires бул роман жүз
миң экземплярда басылып чыгарылган; 2. из калтыруу,
из түшүрүү; imprimer ses pas dans la neige карга изин
түшүрүү; 3. гүл түшүрүү, кооздоо (кездемеге);
imprimer des dessins, des fleurs sur un tissu кездемеге
сүрөттөрдү, гүлдөрдү түшүрүү.
IMPRIMERIE nf 1. басмакана; il est directeur d’une
imprimerie ал басмакананын жетекчиси.
IMPRIMEUR nm басмаканада иштеген адам, же ошол
басмакананын ээси.
IMPROBABILITÉ
nf
күмөндүүлүк,
шектүүлүк,
чындыкка туура келбегендик.
IMPROBABLE adj күмөндүү, шектүү, чындыкка туура
келбеген; il est improbable qu’il vienne анын келээри
күмөн.
IMPROBITÉ nf арамзаалык, митаамдык.
IMPRODUCTIF,
IVE
adj өндүрүмсүз, өнүмсүз,
өндүрүмү жок, натыйжасыз, жемишсиз; un travail
improductif өндүрүмү жок, натыйжасыз жумуш
IMPRODUCTIVITÉ nf өнүмсүздүк, өндүрүмү жоктук,
натыйжасыздык.
IMPROOÇABLE adj айтууга болбой турган, айтууга
кыйын; un mot imprononçable айтууга болбой турган
сөз.
IMPROPRE adj I. келишпеген, ылайыксыз, өзүнө
таандык эмес, туура эмес (тилде); usage impropre de
certains mots кээ бир сөздөрдүн туура эмес
колдонулушу; comme il connaît mal la langue, il
emploie souvent des expressions impropres ал тилди
начар билгендиктен ылайыксыз сөз айкаштарын
колдонуп сүйлөйт. II. 1. (à) жөндөмсүз, жөндөмү жок;
être impropre à un travail, à faire qqch кандайдыр
ишти аткарууга, бир нерсе жасоого жөндөмү жок
болуу; 2. жараксыз, жарамсыз; cette eau est impropre à
la consommation бул суу ичүүгө жараксыз.
IMPROVISATEUR, TRICE n төкмө акын, төкмө ырчы,
жамакчы.
IMPROVISATIO nf жамактоо, жамактап төгүү;
уюштуруп сүйлөө.
IMPROVISÉ, ÉE adj капысынан даярдалган, алдын ала
даярдалбаган.
IMPROVISER I. vt 1. жамактоо, жамактап төгүү,
жамактап күү чертүү, жамактап сүйлөө; 2. бир нерсени
даярданбай туруп эле жасап жиберүү, уюштуруп
жиберүү; le nouveau député improvise un discours
pour remercier ses électeurs жаңы депутат
шайлоочуларына ыраазылык билдириш үчүн сөз ойлоп
жатат; elle a improvisé un dîner avec ce qu’il y avait
dans le réfrigérateur ал муздаткычтагы болгон
нерселери менен эле кечки тамакты жасап жиберди;
II. s’improviser vpr капысынан болуп калуу,
IMPRIMÉ, ÉE
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алсыз; il est devenu impuissant à la suite d’un accident
ал жол кырсыгынан кийин жынысы жагынан алсыз
болуп калды.
IMPULSIO nf 1. түртүү, уруу; la force d’impulsion
түртүү күчү; 2. күч; le nouveau directeur a donné une
nouvelle impulsion à l’entreprise жаңы директор
ишканага зор күч берди; 3. таасир, түрткү; céder à
l’impulsion de son cœur жүрөгүнө баш ийүү.
IMPUÉMET adv 1. жазасыз, жаза тарпай, жаза
көрбөй, жазага тартылбай; voler, tuer impunément
жазасыз уурдоо, өлтүрүү; 2. начар натыйжасыз,
коркунучсуз; on ne fume pas cinquante cigarettes par
jour impunément күнүнө элүү чылым чегүү коркунуч
алып келбей койбойт.
IMPUI, IE adj жазасыз; ce dangereux criminel ne
restera pas impuni бул коркунучтуу кылмышкер
жазасыз калбайт; sa faute est restée impunie анын
жаңылыштыгы жазасыз калды.
IMPUITÉ nf жазасыздык, жазаланбагандык; en toute
impunité таптакыр жазаланбагандык; l’impunité d’un
crime кандайдыр бир кылмыштын жазасыздыгы.
IMPUR, URE adj 1. таза эмес, булганган, булганыч, бир
нерсе кошулган; cette eau est impure, ne la bois pas бул
суу таза эмес, аны ичпе; 2. арам; le porc est un animal
impur pour les musulmans мусулмандар үчүн чочко
арам жаныбар.
IMPURETÉ nf 1. таза эместик, булганычтык, кирдик,
ыпластык; on élimine les impuretés de l’eau en la
filtrant суудагы ыпластыктарды чыпкалап тазалайт;
2. арамдык.
IMPUTABLE adj 1. айып коюлган, айып жүктөлгөн,
күнөөлөнгөн; une faute, un accident imputable à qqn
бирөөгө коюлган, жүктөлгөн ката, кырсык; 2. төлөнүп
берүүгө тиешелүү, алууга тиешелүү, которулууга
тиешелүү (эсептен, суммадан); une somme imputable
sur tel crédit кандайдыр бир кредиттен алына турган
сумма.
IMPUTATIO nf 1. айыптоо, күнөөлөө; se défendre
contre des imputations calomnieuses жалаа жапкан
күнөөлөөлөрдөн
коргонуу;
2. которуу
(акча);
imputation d’une somme au crédit кредиттен которула
турган сумма.
IMPUTER I. vt 1. деп эсепттөө, себепкер деп эсептөө;
le patron impute l’erreur à sa secrétaire жетекчи
катчысын күнөөлүү деп эсептейт; 2. күнөөлөө, мойнуна
коюу; imputer un crime à qqn кылмышты бирөөнүн
мойнуна коюу; 3. которуу (акча); cette somme a été
imputée au budget de la ville бул акча шаардын
бюджетинен которулган.
I- préf сөздүн алдына келип, анын тангыч маанисин
билдирет (варианттарыi: il-, im-, ir-).
IABORDABLE adj 1. кол жеткис, адам жеткис, адам
бара алгыс, адам жете алгыс; un rivage, une côte
inabordable адам бара алгыс жээк; 2. fig абдан кымбат,
баасы жогору; les fraises sont inabordables en hiver
кышында бүлдүркөн абдан кымбат.
IACCETUÉ, ÉE adj gram басымсыз.

IACCEPTABLE adj туура келбеген, ылайыксыз, жөнү
жок, мүмкүн болбогон; une conduite inacceptable жөнү
жок жүрүм-турум.
IACCESSIBILITÉ nf кол жеткистик, адам баргыс,
киши жеткис.
IACCESSIBLE adj 1. кол жеткис, адам жеткис, адам
бара алгыс, адам жете алгыс; une montagne
inaccessible адам бара алгыс тоо; 2. жете албаган; il
s’est fixé un objectif inaccessible ал өзүнүн алдына жете
албаган максат койду.
IACCOUTUMÉ, ÉE adj 1. адаттан тыш, башкача; il y a
une agitation inaccoutumée dans les rues көчөдө
кыймыл адаттан тыш (башкача).
IACHEVÉ, ÉE adj бүтпөгөн, толук эмес, толук
бүтпөгөн; un travail inachevé бүтпөгөн жумуш.
IACHÈVEMET nm бүтпөгөндүк, толук эместик,
толук бүтпөгөндүк.
IACTIF, IVE adj 1. кыймылсыз, иш-аракетсиз fig
шалаакы, жалкоо, бекерпос, ынтасыз, жигерсиз,
демилгесиз; il ne peut pas rester inactif ал ишсиз,
(кыймылсыз) тура албайт; 2. күчү жок, күчсүз; un
remède inactif күчү жок дары; 3. кыймылсыз,
иштебеген; la population inactive du pays өлкөнүн
калкынын иштебеген катмары.
IACTIO nf бекерчилик; il supporte mal l’inaction ал
бекерчиликти жаман көрөт.
IACTIVITÉ
nf
1. шалаакылык,
жалкоолук,
бекерпостук,
ынтасыздык,
жигерсиздик,
демилгесиздик, ишсиздик, кыймылсыздык; il ne
supporte
pas
l’inactivité
ал
жалкоолукту,
(бекерчиликти) жаман көрөт; 2. dr, admin кызматынан
кетүү, ээлеген оордунан кетүү.
IACTUEL, ELLE adj азыркы убакыт үчүн мааниси
жок.
IADAPTÉ, ÉE adj 1. ылайыкталбаган, ылайык
келбеген, дал келбеген, туура келбеген; ces moyens
sont inadaptés au but poursuivi бул каражаттар
көздөгөн максатка дал келбейт; les études inadaptées à
une profession ала турган кесипке дал келбеген
окуулар; 2. n ийкеми жок, кыйындык менен тарбиялана
турган; un enfant inadapté ийкеми жок, кыйындык
менен тарбиялана турган бала; les enfants inadaptés
vont dans des écoles spéciales ийкеми жок балдар
атайын мектептерге барышат.
IADÉQUAT, ATE adj дал келбеген, туура келбеген,
ылайыксыз; ce mot est inadéquat pour exprimer ma
pensée бул сөз менин оюмду түшүндүрүүгө дал
келбейт, ылайыксыз.
IADMISSIBLE adj мүмкүн болбогон, туура келбеген,
жарабаган, начар; c’est inadmissible бул жарабайт,
мындай болушу мүмкүн эмес; une opinion inadmissible
жарабаган пикир; votre fils a une conduite inadmissible
en classe сиздин балаңыздын класстагы жүрүш-турушу
начар.
IAMICAL, ALE adj душман, кас, жоо
IAIMÉ, ÉE adj жансыз, жаны жок; un corps inanimé
gît sur le lit керебетте жансыз дене жатат.
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IAPAISABLE adj кана албаган, канбаган, тойбогон;
une soif inapaisable канбаган суусун.
IAPAISÉ, ÉE adj канбаган, канааттанбаган, ишке
ашпаган; des désirs inapaisés ишке ашпаган тилектер,
каалоолор.
IAPERÇU, UE adj байкалбаган, көрүнбөгөн; passer
inaperçu байкалбай калуу, көрүнбөй калуу; dans cette
tenue il ne passera pas inaperçu аны бул кийими менен
байкабай калууга болбойт.
IAPPLICABLE
adj
колдонулбас,
колдонууга
ылайыксыз; une théorie inapplicable колдонууга
ылайыксыз теория.
IAPPLICATIO nf 1. тырышчаак эместик, кунт
койбогондук; 2. колдонулбас, колдонууга ылайыксыз;
l’inapplication d’une loi мыйзамдын колдонулбашы.
IAPPRÉCIABLE adj 1. баа жеткис, абдан кымбат, өтө
баалуу; ses amis lui ont apporté un soutien
inappréciable достору ага баа жеткис колдоо
көрсөтүштү.
IAPTE adj жөндөмсүз, жараксыз; être inapte à un
travail жумушка жөндөмү жок болуу; le médecin l’a
déclaré inapte au service militaire дарыгер аны кызмат
өтөөгө жараксыз деп тапты.
IAPTITUDE
nf
жөндөмсүздүк, жарамсыздык,
жарамсыз болуп калгандык; une inaptitude pour faire
qqch бир нерсе жасоого жөндөмсүздүк; une inaptitude
au travail эмгекке жарамсыздык.
IARTICULÉ, ÉE adj ачык эмес, так эмес, түшүнүксүз;
émettre des sons inarticulés түшүнүксүз дабыштарды
чыгаруу.
IATTAQUABLE adj 1. күч жеткис, чың, кебелбес,
майтарылгыс; une position inattaquable майтарылгыс,
кебелбес көз караш; 2. талашсыз, таза, кынтыксыз,
кемчиликсиз; elle a donné des arguments inattaquables
ал талашсыз далилдерди берди; une réputation
inattaquable кынтыксыз аброй, бедел; 3. чыдамкай,
бышык; un métal inattaquable бышык темир.
IATTEDU, UE adj күтүлбөгөн, кокустан болгон,
кокустан, капысынан; ce matin, j’ai eu une rencontre
inattendue; эртең менен менде күтүлбөгөн жолугушуу
болду.
IATTETIF, IVE adj ыклас койбогон, көңүл койбогон,
ынтаасы жок, кош көңүл, көңүл кош; un élève inattentif
ынтаасыз, көңүл койбогон окуучу; elle est inattentive à
ce qui se passe autour d’elle ал тегерегинде болуп
жаткан нерселерге кош көңүл.
IATTETIO nf ынтаасыздык, ыклас койбогондук,
көңүл койбогондук, кош көңүлдүүлөк, көңүл
коштуулук; en voiture, un moment d’inattention peut
provoquer un accident автоунаа менен жүргөндө
кенедей ынтаасыздык кырсыкка алып келиши мүмкүн;
une
faute,
une
erreur
d’inattention
кош
көңүлдүүлөктөн улам келип чыккан ката.
IAUGURAL, ALE adj ачылыш, кириш; un discours
inaugural бир нерсенин ачылыш аземине карата
айтылган сөз ; une cérémonie inaugurale ачылыш
аземи.

IAUGURATIO nf 1. салтанатуу ачылыш аземи;
l’inauguration d’une exposition de peinture сүрөт
көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылышы; discours
d’inauguration бир нерсенин ачылыш аземине карата
айтылган сөз; le ministre a fait un discours pour
l’inauguration du musée министр музейдин ачылыш
аземине карата салтанаттуу сөз сүйлөдү 2. fig
башталыш, башы; l’inauguration d’une nouvelle
politique жаңы саясаттын башталышы.
IAUGURER vt 1. бир нерсени салтанаттуу түрдө ачуу;
inaugurer une route жолду салтанаттуу ачуу; le
ministre a inauguré un nouvel hôpital министр жаңы
оорукананы салтанатту түрдө ачты; 2. fig ишке
ашыруу, негиз салуу; bientôt, le gouvernement
inaugurera une nouvelle politique sociale жакында
өкмөт жаңы социалдык саясатты ишке ашырат.
IAUTHETIQUE adj анык эмес, чын эмес, күмөндүү,
такталбаган; les faits inauthentiques такталбаган
фактылар.
IAVOUABLE adj уяттуу, күнөөлүү, жаман ойлуу, кара
ниет.
IAVOUÉ, ÉE adj айтылбаган, жашыруун; ce crime est
resté inavoué бул кылмыш жашыруун бойдон калды;
les sentiments inavoués айтылбаган сезимдер.
ICALCULABLE adj 1. сан жеткис, сансыз, аябаган
көп; le nombre incalculable des étoiles сан жеткис
жылдыздар; 2. олуттуу, чектелбеген, ченелбеген, учукыйыры жок; cette décision a eu des conséquences
incalculables бул чечим олуттуу натыйжаларга алып
келди.
ICATATIO nf сыйкырчылык, дубалоо, арбоо, көз
байлоо, les incantations des sorciers бакшынын
дубалоосу.
ICAPABLE I. adj (de qqch, de faire qqch)
1. жөндөмсүз, жараксыз; le bébé est encore incapable
de marcher бөбөк али басканга жарай элек; être
incapable de faire un travail кандайдыр бир ишти
аткарууга жөндөмсүз болуу; rendre qqn incapable de
faire qqch бирөөгө бир нерсе жасоого тоскоол болуу;
2. тажрыйбасыз; le patron de cette entreprise est
incapable бул ишкананын башчысы тажрыйбасыз; II. n
1. зээнсиз, талантсыз адам; cet employé est un
incapable бул талантсыз кызматчы; 2. dr укукка ээ
эмес, укугу жок; les incapables ne peuvent pas voter
укугу жоктор шайлай алышпайт.
ICAPACITÉ
nf 1. жөндөмсүздүк, жараксыздык,
мүмкүнчүлүгү жоктук; je suis dans l’incapacité de te
répondre менин сага жооп берүүгө мүмкүнчүлүгүм
жок; son incapacité à agir анын аракет кылууга
жөндөмсүздүгү; 2. тажрыйбасыздык; il a reconnu son
incapacité ал өзүнүн тажрыйбасыздыгын мойнуна
алды; 3. dr l’incapacité électorale шайлоо укугунан
ажыроо.
ICARCÉRATIO
nf түрмөгө отуруу, түрмөгө
камалуу; un lieu d’incarcération камак жайы.
ICARCÉRER vt түрмөгө отургузуу, түрмөгө камоо; le
malfaiteur a été incarcéré à la prison centrale
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кылмышкер борбордук түрмөгө олтургузулду.
ICARATIO nf 1. ишке ашыруу, ишке ашуу;
2. элестетип көрсөтүү, элесин калтыруу; elle est
l’incarnation de la douceur ал назиктиктин элесин
калтырат.
ICARER I. vt 1. ишке ашыруу; 2. ойноо (роль);
3. элестетип көрсөтүү, элесин калтыруу; pour moi,
cette femme incarne la méchanceté мага бул аял
каардуулуктун элесин көрсөтөт; II. s’incarner vpr ишке
ашуу.
ICASSABLE adj cынбаган, кетилбеген; ses lunettes
ont des verres incassables анын көз айнеги сынбаган
айнектен жасалган.
ICEDIAIRE I. adj жандыра турган, күйгүзө турган,
өрттөй турган; une bombe incendiaire өрт чыгаруучу
бомба; II. n өрт чыгарган адам; l’incendiaire a été
arrêté par la police өрт чыгарган адам полиция
тарабынан кармалды.
ICEDIE nf өрт, жалын. les pompiers ont éteint
l’incendie өрт өчүрүүчүлөр өрттү өчүрүштү.
ICEDIER vt 1. өрт чыгаруу, өрттөө; incendier une
maison үйдү өрттөө; 2. күйгүзүү; les piments lui ont
incendié la gorge калемпир анын тамагын күйгүзүп
кетти; 3. кызарган шоола берүү; un gros soleil rouge
qui incendie nos vitres биздин терезеге кызарган шоола
берип турган күндүн нуру; 4. (qqn) fam аябай тилдөө,
урушуу; si tu fais ça, il va t’incendier эгер сен бул ишти
жасасаң, ал сени урушат; se faire incendier бирөөдөн
тил угуу.
ICERTAI, AIE I. adj 1. белгисиз; l’heure de son
arrivée est incertaine анын качан келээри белгисиз;
2. болжолдуу, күмөндүү, көз жетпеген; un succès
incertain көз жетпеген ийгилик; 3. кубулма, өзгөрмө;
on ne peut rien prévoir avec ce temps incertain бул
өзгөрүлмө аба ырайы менен күн мурунтан эч нерсе
кыла албайсың.
ICERTITUDE nf 1. ишенбегендик, шек уруу, күмөн
санагандык; l’incertitude de l’avenir келечектен күмөн
санагандык; 2. кокустук, кокусунан болгондук; il y a
trop d’incertitudes dans cette affaire бул иште
көптөгөн кокустуктар бар; 3. тынчсыздануу, чочулоо;
je suis dans l’incertitude мен тынчсызданып жатам.
ICESSAMMET
adv 1. үзгүлтүксүз, токтоосуз,
дайыма; 2. токтоосуз, бат, тез, ылдам; il doit arriver,
venir incessamment ал токтоосуз түрдө келиши керек.
ICESTE nm жакын кишиси менен (атасы, кызы,
агасы, карындашы) жыныстык катнашта болгон адам.
ICHAGÉ, ÉE adj өзгөрбөгөн, окшош, туруктуу; la
situation demeure inchangée кырдаал өзгөрбөгөн
боюнча калууда; un prix inchangé туруктуу баа.
ICHAGEABLE adj өзгөртүүгө болбой турган.
ICHAVIRABLE adj көңтөрүүгө, оодарууга болбой
турган.
ICHOATIF, IVE adj ling. баштапкы, алгачкы.
ICIDEMMET
adv
кокусунан,
капысынан,
байкоосуздан; je lui ai demandé incidemment мен
андан байкоосуздан сурадым; j’ai appris la nouvelle

incidemment мен жаңылыкты кокусунан уктум.
ICIDECE nf 1. phys түшүү; un angle d’incidence
түшүү бурчу; 2. fig таасир, натыйжа; avoir des
incidences sur таасир этүү.
ICIDET nm 1. окуя, чатак; un incident imprévu
күтүлбөгөн окуя; 2. көрүнүш, эпизод; 3. adj gram
кириш, кыстырынды; une proposition incidente
кыстырынды сүйлөм.
ICIÉRATIO nf өрттөө, күйгүзүү, күлгө айланту
(өлүктү).
ICIÉRER vt өрттөө, күйгүзүү, күлгө айлантуу;
incinérer des ordures таштандыларды өрттөө; il veut se
faire incinérer après sa mort ал өлгөндөн кийин
сөөгүнүн өрттөлүшүн каалайт.
ICISE nf gram кыстырынды сүйлөм.
ICITATEUR, TRICE n азгыруучу, эликтирүүчү,
жолдон чыгаруучу.
ICITATIO nf 1. азгыруу, жолдон чыгаруу; incitation
à la révolte көтөрүлүшкө азгыруу; 2. түрткү берүү,
шыктандыруу; incitation au travail жумушка
шыктандыруу.
ICITER vt (à qqch) түрткү берүү, шыктандыруу; la
publicité incite à acheter жарнама сатып алууга түрткү
берет.
ICLÉMECE
nf
катаалдык,
таш
боордук;
l’inclémence de l’hiver кыштын катаалдыгы.
ICLÉMET, ETE adj катаал, таш боор, каардуу; un
juge inclément каардуу сот.
ICLIAISO nf 1. эңкейиш, айдөш, жантайыш, тик
жар; inclinaison d’un terrain жердин эңкейиштиги;
2. бир капталга кыйшаюу; inclinaison d’un navire
кеменин бир жакка кыйшайышы; 3. phys эңкейүү,
ийилүү; l’inclinaison magnétique магниттик ийилүү.
ICLIATIO nf 1. ийүү, төмөн ийүү, эңкейүү
(башты, денени); 2. жакшы көргөндүк, кыйбастык; un
mariage d’inclination сүйүшүп баш кошуу; 3. шык,
ынтаа, каалоо, умтулуу, кызыгуу; montrer de
l’inclination pour les sciences илимге кызыгуусун
көрсөтүү.
ICLIÉ, ÉE adj жантык, эңкейиш, айдөш, эңкейме,
жантайма.
ICLIER
I. vt 1. ийүү, эңкейтүү, жантайтуу,
кыйшайтуу, жапыруу; le vent incline les épis шамал
буудайдын баштарын жапырып жатат; incliner sa tête
башын ийүү; le comédien incline la tête pour saluer
маскарапоз учурашуу үчүн башын ийкеп жатат;
2. түрткү болуу, козутуу, таасир берүү; tout m’incline à
penser que vous avez raison баардыгы мени сиздики
туура деп ойлоого түрткү берип жатат; II. vi 1. (vers, à
qqch) ийилүү, эңкейүү, бир жакка кыйшаюу, макул
болуу; incliner à l’indulgence, vers l’indulgence
айкөлдүк кылуу; j’incline à croire qu’il a raison мен
аныкы туура деп ойлоого макул болуп жатам; 2. кирүү,
түшүү; le jour inclina sous l’horizon күн батып кетти;
III. s’incliner vpr 1. ийилүү, эңкейүү, жүгүнүү; saluer
en s’inclinant profondément ийилип учурашуу,
саламдашуу; 2. fig баш ийүү, моюн сунуу; il ne s’incline
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devant aucune autorité ал эч кимге баш ийбейт.
ICLURE vt тиркөө, киргизүү; inclure un chèque, un
billet dans une lettre катка чекти, билетти тиркөө;
j’inclus votre nom, dans la liste мен сиздин атаңыздын
атын тизмеге киргизем; 2. өзүнө камтуу; le prix inclura
tous les frais баа баардык чыгымдарды өзүнө камтыйт.
ICLUS, USE adj кошо санаганда, кошо, кошо
киргизилген, камтылган; jusqu’au troisième chapitre
inclus үчүнчү бөлүктү кошо; ci-inclus кошо тиркелген,
тиркелген; vous trouverez ci-inclus réponse à votre
demande өтүнүчүңүздүн жообу кошо тиркелген.
ICLUSIF, IVE adj 1. өзүнө камтыган, өзүнө киргизген.
ICLUSIO nf кошуу, киргизүү.
ICLUSIVEMET adv кошо, кошо санаганда; jusqu’au
quinzième siècle inclusivement он бешинчи кылымды
кошо санаганда.
ICOGITO I. adv жашыруун; voyager incognito
жашыруун саякат кылуу; II. nm жашыруун ат; garder
l’incognito жашыруун ат менен жүрүү.
ICOHÉRECE
nf
1. байланыш
жоктук,
байланышсыздык; l’incohérence d’un discours сөздүн
байланышынын жоктугу; 2. ыраатсыздык, ирети
жоктук; ce film est plein d’incohérences бул тасма
абдан ыраатсыз.
ICOHÉRET,
ETE
adj
байланышы
жок,
байланышсыз, ыраатсыз, ырааты жоктук; le malade
prononce des mots incohérents оорулуу жөөлүп жатат;
des mots incohérents байланышы жок сөздөр.
ICOLORE adj 1. түссүз, өңсүз; un liquide incolore
түссүз суюктук; 2. fig супсак; il me regarde avec un
sourire incolore ал мени супсак жылмаюу менен карап
жатат.
ICOMMESURABILITÉ nf чексиздик, өлчөөсүздүк.
ICOMMESURABLE adj чексиз, өлчөөсүз.
ICOMMESURABLEMET adv чексиз, өлчөөсүз.
ICOMMODAT, ATE adj жагымсыз, жайсыз, тынчы
жок; une odeur incommodante жагымсыз жыт.
ICOMMODE
adj 1. ыңгайсыз; un vêtement
incommode ыңгайсыз кийим; 2. жагымсыз, жайсыз.
ICOMMODÉMET adv ыңгайсыз, жагымсыз, жайсыз.
ICOMMODER vt 1. тынчын алуу, мазасын алуу,
тоскоол болуу; ce bruit m’incommode бул ызы-чуу
менин тынчымды алып жатат; 2. чарчатуу, алын
кетирүү; être incommodé par la chaleur ысыктан алы
кетүү.
ICOMMODITÉ
nf жагымсыздык, ыңгайсыздык,
тынчы жоктук, жайсыздык; l’incommodité d’un
voisinage bruyant кошунанын тынчы жоктугунан улам
келип чыккан ыңгайсыздык; l’incommodité d’un
appartement турак үйдүн жайсыздыгы.
ICOMPARABLE adj 1. салыштыргыс, теңдештиргис;
ces deux musiciens sont incomparables бул эки
музыкантты салыштырып болбойт; 2. теңдеши жок,
сонун; elle était d’une incomparable beauté ал теңдеши
жок сулуу болчу.
ICOMPARABLEMET adv салыштырууга болбой
турган, эң сонун; elle chante incomparablement mieux

que ses camarades ал жолдошторуна караганда
алдаганча жакшы ырдайт.
ICOMPATIBLE adj карама-каршы, туура келбеген,
келишпеген, дал келбеген; des caractères incompatibles
келишпеген мүнөздөр; ses dépenses sont incompatibles
avec ses ressources анын чыгымдары кирешелерине дал
келбейт.
ICOMPÉTECE
nf
билбестик,
билбегендик,
тажрыйбасыздык,
иштен
кабары
жоктук,
жөндөмсүздүк;
l’incompétence
d’un
architecte
архитектордун жөндөмсүздүгү.
ICOMPÉTET, ETE adj жөндөмсүз, иштен кабары
жок, тажрыйбасыз, билбеген; elle est incompétente
dans ce domaine анын бул тармактан кабары жок.
ICOMPLET, ÈTE толук эмес, кем, жетишсиз; une liste
incomplète толук эмес тизме.
ICOMPLÈTEMET adv толук эмес, жарым жартылай;
il est incomplètement guéri ал жарым-жартылай
айыкты.
ICOMPRÉHESIBILITÉ nf түшүнүксүздүк.
ICOMPRÉHESIBLE adj
түшүнүксүз; un mot
incompréhensible түшүнүксүз сөз.
ICOMPRÉHESIF, IVE adj түшүнүксүз, түшүнүгү
жок, аңдабаган.
ICOMPRÉHESIO nf түшүнүксүздүк, түшүнүгү
жоктук,
аңдабагандык,
түшүнбөгөндүк;
l’incompréhension entre deux personnes эки адамдын
ортосундагы келишпестиктер.
ICOMPRIS, ISE adj түшүнбөгөн, түшүнүксүз,
түшүнүүгө мүмкүн болбогон.
ICOCEVABLE
adj акыл жеткис, таптакыр
түшүнүксүз, таң каларлык, ойго келгис, ишенүүгө
болбой турган; cette histoire est inconcevable бул таң
калаарлык окуя.
ICOCEVABLEMET adv ойдо жок жерден.
ICOCILIABLE adj 1. элдешпес, келишпес, карама
каршы, бири-бирине дал келбеген; des intérêts
inconciliables
бири-бирине
дал
келбеген
кызыкчылыктар; chercher à réconcilier des ennemis
inconciliables келишпес душмандарды элдештирүүнүн
жолун издөө.
ICODITIOÉ,
ÉE
adj шартталбаган, шарт
коюулбаган, чектелбеген.
ICODITIOEL, ELLE I. adj чексиз, чек коюлбаган,
абдан, эң эле, толук, шартталбаган, сөзсүз, үнсүз; une
reddition inconditionnelle кыңк этпей багынуу; II. nm
жактоочу; il est l’inconditionnel de ce parti ал бул
партиянын жактоочусу.
ICODUITE nf бузуктук, бузулгандык, бузулган
жүрүм-турум, адеп-ахлаксыздык.
ICOFORT nm жайсыздык, ыңгайсыздык; l’inconfort
d’un logement үй-жайдын жайсыздыгы; ils ont
l’habitude de vivre dans l’inconfort алар ыңгайсыз
шартта жашаганга көнүп калышкан.
ICOFORTABLE adj 1. жайсыз, ыңгайсыз; une
maison inconfortable жайсыз үй; 2. fig жагымсыз; être
dans une situation inconfortable жагымсыз абалда
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басылбаган, муңдуу, муңканган.
ICOSOMMABLE adj жегенге болбой турган, желбес.
ICOSTACE nf 1. туруктуу эместик, туруксуздук,
оомалык; l’inconstance du public көрүүчүлөрдүн,
элдин туруктуу эместиги; 2. опаасыздык, көзгө чөп
салуучулук; l’inconstance d’un amant, d’une maîtresse
ойноштун туруксуздугу.
ICOSTAT,
ATE
adj 1. өзгөрмө, кубулма,
чечкинсиз; un homme inconstant чечкинсиз, оюн батбат өзгөрткөн адам; 2. чыдамсыз, алсыз, туруксуз; les
idées inconstantes туруксуз, тайыз ойлор.
ICOSTITUTIOEL, ELLE adj конституцияга каршы;
une loi inconstitutionnelle конституцияга каршы
мыйзам.
ICOTESTABLE adj талашсыз, төгүндөлбөс, четке
кагылбас, шексиз; un fait réel et incontestable чыныгы
жана талашсыз далил; il est incontestable qu’il pourrait
réussir анын ийгиликке жетээри шексиз.
ICOTESTABLEMET adv талашсыз, далилдүү,
шексиз, күмөнсүз; elle est incontestablement la
meilleure de nous tous анын биздин арабыздан эң
мыктыбыз экени талашсыз.
ICOTESTÉ, ÉE adj талашсыз, далилдүү, шексиз,
күмөнсүз.
ICOTIECE nf 1. бузуктук, бузукчулук; 2. méd
жижиң; l’incontinence d’urine зааранын токтобошу; ce
vieillard souffre d’incontinence бул кары адам заарасы
токтобогондугунун азабын тартып жүрөт; 3. оозу жөн
турбагандык, оозуна ээ боло албагандык, тилине ээ
боло албагандык, өзүн-өзү токтото албагандык;
l’incontinence de langage тилин тартып сүйлөй
албагандык; l’incontinence émotionnelle эмоцияга
алдыргандык.
1
ICOTIET , ETE adj 1. оозу жөн турбаган, оозуна
ээ боло албаган, тилине ээ боло албаган, өзүн-өзү
токтото
албагандык;
2. méd
жижиң,
заарасы
токтобогон; un malade incontinent заарасы токтобогон
оорулуу.
2
ICOTIET adv заматта, дароо, токтоосуз, бат, тез,
ылдам; je veux que tout soit réglé incontinent мен тез
эле баары жайында болуп калышын каалайм.
ICOTRÔLABLE adj текшерүүгө болбой турган; un
alibi incontrôlable текшерүүгө болбой турган далил.
ICOTRÔLÉ, ÉE adj көзөмөлгө алынбаган, көз
жаздымда калган, көзөмөлсүз, көзөмөлгө алууга
болбой турган; des forces incontrôlées көзөмөлгө
алууга болбой турган күчтөр.
ICOVEACE nf жөнү жоктук, ыгы жоктук, орду
жоктук, уят-сыйытсыздык, адепсиздик; dire des
inconvenances орду жок сөздөрдү сүйлөө.
ICOVEAT, ATE adj жөнү жок, орунсуз, ыгы
жок, адепсиз, уят-сыйытсыз, ылайыксыз, орой; une
question inconvenante орунсуз суроо; je l’ai trouvé
inconvenant ал мага адепсиз көрүндү.
ICOVÉIET nm 1. коркунуч; il n’y a pas
d’inconvénient à prendre ce médicament бул дарыны
ичүү коркунуч туудурбайт; si vous n’y voyez pas

adj жөнү жок, ыгы жок, ынтаасыз,
орунсуз, жарабай турган, жарашпаган, адепсиз, чеки,
уят, орой; une personne incongrue адепсиз адам; un ton
incongru орой үн.
ICOGRUITÉ nf жөнү жоктук, ыгы жоктук,
ынтаасыздык, орунсуздук, адепсиздик, чекилик,
уятсыздык; dire des incongruités орунсуз сөздөрдү
сүйлөө.
ICOAISSABLE philos I. adj билип болбос, билип
болбой турган, билүүгө мүмкүн болбогон; l’avenir
inconnaissable билүүгө мүмкүн болбогон келечек;
II. nm таанып билүүгө болбой турган нерсе.
ICOU, UE I. adj 1. белгисиз, бейтааныш, тааныш
эмес, ачыла элек, жашыруун; ce livre a été écrit par un
auteur inconnu бул китептин автору белгисиз;
découvrir, révéler un trésor inconnu катылган
байлыкты табуу; enfant né de père inconnu белгисиз
атадан төрөлгөн бала; 2. элге белгилүү эмес, аты чыга
элек; un acteur encore inconnu аты чыга элек актер;
3. чоочун; son visage ne m’est pas inconnu мен аны
мурда көргөнмүн; être en pays inconnu чоочун жерде
жүрүү; II. n 1. бейтааныш адам; les policiers ont
découvert le corps d’une inconnue полиция бейтааныш
аялдын сөөгүн тапты; 2. nm белгисиздик, маалым
эместик; il a peur de l’inconnu ал белгисиздиктен
коркот.
ICOSCIEMMET adv ойлонбостон, акылга салбай;
agir inconsciemmentойлонбостон иш кылуу.
ICOSCIECE
nf
1. ойлонбостук,
акылга
салбагандык, артын ойлобогондук; 2. эс-учун жоготуу;
le malade a sombré dans l’inconscience оорулуу эсучун жоготту.
ICOSCIET, ETE adj 1. ойлонбогон, акылга
салбаган, артын ойлобогон; 2. эс-учун жоготкон; le
blessé est resté inconscient plusieurs minutes жарадар
бир нече мүнөт эс-учу жок жатты.
ICOSÉQUECE
nf
1. ойлонбогондук,
таразалабагандык, алдын албагандык; 2. ойлонбой
кылынган иш, ойлонбой айтылган сөз.
ICOSÉQUET,
ETE
adj
1. ойлонбогон,
таразалабаган, алдын албаган; il s’est montré
inconséquent et maintenant il le regrette ал ойлонбой
иш кылганына өкүнүп жатат; 2. ыраатсыз, ирээтсиз,
дал келбеген.
ICOSIDÉRÉ, ÉE adj ойлонулбаган, ойлонбой
кылынган, абайлабаган, байкабаган; une démarche
inconsidérée ойлонбой кылган иш.
ICOSIDÉRÉMET
adv ойлонбостон, ойлобой,
ойлонбой эле; bavarder inconsidérément ойлонбой эле
сүйлөй берүү.
ICOSOLABLE adj кайгысы арылбаган, сооронбогон,
басылбаган, муңдуу, муңканган; une veuve, un orphelin
inconsolable кайгысы арылбаган, муңдуу жесир,
жетим; une douleur inconsolable сооротулбас кайгы,
муң.
ICOSOLÉ, ÉE adj кайгысы арылбаган, сооронбогон,
ICOGRU, UE
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d’inconvénient эгер бул сизге тоскоол болбосо;
2. кемчилик, жетишпегендик; les avantages et les
inconvénients de qqch бир нерсенин жакшы жана
жаман жактары; toute chose a ses inconvénients бардык
нерсенин жетишпеген жактары бар.
ICOVERTIBLE adj fin алмаштырууга, айландырууга
болбой турган (акча бирдиги).
ICOORDIATIO nf өз ара айкашуунун жоктугу,
шайкештиктин жоктугу; incoordination des idées
ойлордун шайкеш келбегендиги.
ICORPORATIO
nf
1. кошуу,
аралаштыруу;
l’incorporation de jaunes d’œufs dans du sucre
жумуртканын сарысын кум шекер менен аралаштыруу;
2. кошуу, бириктирүү, киргизүү; l’incorporation d’un
territoire à un empire, dans un empire кандайдыр бир
аймактын империяга кошулушу.
ICORPOREL, LE adj заттык эмес, заттык сөлөкөтү
жок.
ICORPORER I. Vt 1. аралаштыруу, кошуу; incorporer
de la levure dans la pâte ачыткыны камырга кошуу;
2. кошуу, бириктирүү, киргизүү; incorporer un
territoire à un empire, dans un empire кандайдыр бир
аймакты империяга кошуу; II. s’incorporer vpr
кошулуу, кирүү, аралашуу.
ICORRECT, E adj 1. туура эмес, ката, жаңылыш; tu as
écrit une phrase incorrecte сен сүйлөмдү ката жаздың;
2. адепсиз, орой; elle a été incorrecte avec son
professeur ал мугалимине орой мамиле жасады.
ICORRECTEMET adv 1. туура эмес, начар; parler
incorrectement une langue тилди начар сүйлөө;
2. оройлук менен, адепсиздик менен; il s’est conduit
très incorrectement avec moi ал мага абдан оройлук
менен мамиле жасады.
ICORRECTIO nf 1. ката, жаңылыштык, туура
эместик; il y a de nombreuses incorrection dans ton
devoir сенин үй тапшырмаңда көп каталар бар;
2. оройлук, адепсиздик; il a commis là une grave
incorrection ал чоң оройлук жасады.
ICORRIGIBILITÉ
nf
тартипке
келбегендик,
түзөлгүстүк, оңолгустук.
ICORRIGIBLE adj түзөлгүс, оңдолгус, оңолгус; un
enfant incorrigible тартипке келбеген бала.
ICORRUPTIBILITÉ nf 1. бузулбаган, чирибеген,
ирибеген; 2. акчага сатылбастык, туруктуулук.
ICORRUPTIBLE
adj 1. бузулбаган, чирибеген,
ирибеген; 2. акчага сатылбаган, туруктуу, уяттуу; un
juge incorruptible акчага сатылбаган сот.
ICRÉDIBILITÉ
nf
чындыкка
окшобогондук;
l’incrédibilité d’un récit аңгеменин чындыкка
окшобогондугу.
ICRÉDULE I. adj 1. динсиз, динге ишенбеген;
2. ишенбеген, ишенбес, күмөндүү; II. nm 1. динге
ишенбеген адам; 2. бир нерсеге ишенбеген, бир
нермеден күмөн санай берген адам.
ICRÉDULITÉ nf 1. динсиздик, динге ишенбегендик;
2. күмөндүүлүк, күмөн санагандык, ишенбегендик.
ICROYABLE adj чындыкка окшобогон, ишенүүгө

болбой турган, ишенүүгө кыйын, укмуштуу, таң
калычтуу; un récit incroyable укмуштуу аңгеме; il est
incroyable que мүмкүн эмес; c’est incroyable ce qu’il
fait chaud күн укмуш ысып жатат; un courage
incroyable таң калычтуу эрдик.
ICROYABLEMET adv укмуш, укмуштай, өтө эле,
аябай; il est incroyablement paresseux ал аябай жалкоо.
ICROYACE nf динсиздик, динге ишенбегендик.
ICROYAT, ATE adj динсиз, динге ишенбеген.
ICUBATEUR, TRICE I. adj un appareil incubateur
жөжө чыгаруучу аспап; II. nm инкубатор, жөжө
чыгаруучу жай.
ICUBATIO nf 1. инкубация (жумурткадан балапан
чыгаруу) 2. méd инкубация мезгили (оору жуккандан
тартып, анын биринчи белгисинин пайда болушуна
чейин өтө турган убакыт).
ICULPATIO nf айыптоо, күнөөлөө, айып коюу; être
arrêté sous l’inculpation d’assassinat, de vol киши
өлтүрдү деген, ууру деген айып коюу.
ICULPÉ, ÉE adj айыпталуучу, айыпталган адам.
ICULPER vt айыптоо, күнөөлөө, айып коюу,
күнөөлүү деп табуу.
ICULTE
adj
1. иштетилбеген,
айдалбаган,
себилбеген; un terrain inculte иштетилбеген жер;
2. багылбаган, каралбаган; une barbe inculte
каралбаган сакал; 3. билими жок, билимсиз, маданияты
жок, маданиятсыз; être inculte dans un domaine
кандайдыр бир тармактан түшүнүгү жок болуу.
ICULTIVABLE adj айдоого, себүүгө, иштетүүгө
болбой турган жер.
ICURABLE adj 1. айыкпаган, дабаасыз, сакайгыс; il
est atteint d’une maladie incurable ал айыкпас дартка
чалдыкты; 2. оңолгус, оңдолгус, оңолбогон.
ICURIE
nf
бейгамдык,
кош
көңүлдүүлүк,
шалаакылык, камырабастык, камылгасыздык; une
incurie administrative чарбасыздык.
ICURIOSITÉ nf бир нерсени билүүгө умтулбагандык,
кызыкпагандык, кош көңүлдүк, көңүл коштук,
камаарабастык.
ICURSIO nf басып кирүү, басып алуу; une incursion
aérienne абадан чабуул жасоо.
IDE nm индиго (кочкул көк боёк).
IDÉCEMMET adv уятсыздык менен, адепсиздик
менен.
IDÉCHIFFRABLE adj 1. ачык эмес, даана эмес; une
écriture indéchiffrable окууга кыйын кол жазма;
2. түшүнүксүз, табышмактуу.
IDÉCHIRABLE
adj айрылбаган, жыртылбаган,
бышык; un tissu indéchirable бышык кездеме.
IDÉCIS, ISE adj 1. чечилбеген, белгисиз, күмөндүү; la
question reste indécise суроо чечилбеген бойдон
калууда; 2. чечкинсиз, чечкиндүү эмес, ыргылжың;
c’est un homme indécis бул чечкинсиз адам; je reste
indécise entre ces deux solutions мен бул эки чечимдин
ортосунда ыргылжың болуп турам.
IDÉCISIO nf чечкинсиздик, жазганчаактык, батымы
жоктук.
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IDÉCLIABLE adj 1. gram. жөндөлбөгөн, жөндөлбөс;
2. болбой койбос, сөзсүз боло турган; une invitation
indéclinable сөзсүз боло турган чакыруу.
IDÉCOMPOSABLE adj
ажыратылгыс, бөлүнгүс,
бөлүнүүгө мүмкүн болбогон.
IDÉFECTIBLE adj 1. бузулгус, түбөлүк, бекем; une
fidélité indéfectible түбөлүк берилгендик, кыйбастык;
une amitié indéfectible бекем достук; 2. кажыбас,
тайбас, алсырабаган.
IDÉFECTIBLEMET adv бекемдик менен, кыйбастык
менен.
IDÉFEDABLE adj 1. коргоого болбой турган;
2. ишенимдүү эмес, негизсиз; ce point de vue est
indéfendable бул көз караш негизсиз.
IDÉFII, IE adj 1. белгисиз; un article indéfini gram
белгисиз артикль; un pronom indéfini белгисиз ат
атооч; 2. чексиз, чеги жок; un espace indéfini чексиз
мейкиндик.
IDÉFIIMET adv 1. gram mot employé, pris
indéfiniment белгисиз түрдө колдонулган сөз;
2. чексиз, чеги жок; répéter indéfiniment qqch бир
нерсени кайра кайра кайталоо.
IDÉFIISSABLE adj 1. аныктоого болбой турган,
аныктамасы жок; un mot indéfinissable аныктамасы
жок сөз; 2. такталбаган, ажыратууга кыйын, айрып
таанууга кыйын; une couleur, une saveur indéfinissable
айрып таанууга кыйын өң, жыт.
IDÉLIBÉRÉ, ÉE adj ойлонулбай жасалган, иштелген,
жакшы ойлонулбаган, ойлонуп көрүлбөгөн.
IDÉLICAT, ATE adj 1. сылык эмес, адепсиз, одоно,
орой; un homme indélicat орой адам; 2. түзүк эмес,
жакшы эмес, арамзаа, митаам; il est indélicat en affaires
ишке келгенде ал митаам.
IDÉLICATEMET adv 1. оройлук менен, адепсиздик
менен; 2. армзаалык менен, митаамдык менен.
IDÉLICATESSE nf 1. оройлук, адепсиздик, сылык
эместик; 2. арамзаалык, митаамдык.
IDEME adj зыян болбой, аман-эсен, соо-саламат,
запкы көрбөгөн, жабыр тартпаган; sortir indemne d’un
accident кырсыктан аман-эсен чыгуу; rester indemne
аман калуу.
IDEMISATIO nf келтирилген чыгым үчүн акы
төлөө.
IDEMISER vt төлөө, төлөп берүү, ордун толтуруу,
ордуна коюу; indemniser qqn de ses frais бирөөнүн
кетирген чыгымдарын төлөп берүү; les sinistrés ont été
indemnisés par l’État жабырлануучуларга мамлекет
тарабынан төлөмдөр жүргүзүлдү.
IDEMITÉ nf кетирилген чыгымдын ордун толтуруу,
төлөп берүү; une indemnité de déplacement жолго
кеткен чыгымга төлөнүүчү акча; les indemnités
journalières de chômage, versées par l’État мамлекет
тарабынан жумушсуздук үчүн төлөнүп берилүүчү акча
каражаты.
IDÉIABLE adj калпка чыккыс, танылгыс, жалганга
чыккыс, төгүндөлгүс, талашсыз, шексиз, анык, ырас; il
est indéniable que vous avez raison сиздики талашсыз

экени чын; une
төгүндөлгүс далил.

preuve

indéniable

талашсыз,

IDÉPEDAMMET adv I. өз алдынча; il préfère agir
indépendamment ал өз алдынча аракет кылганды
каалайт; II. indépendamment de бөлөк, башка;
indépendamment de son salaire, il touche de
nombreuses indemnités ал айлыгынан бөлөк дагы
көптөгөн төлөмдөрдү алат; indépendamment de sa
maison, il possède quelques appartements үйүнөн
башка дагы анын бир нече батирлери бар.
IDÉPEDACEnf көз карандысыздык, эркиндик, өз
алдынчалык.
IDÉPEDAT, ATE adj көз карандысыз, эркин, өз
алдынча.
IDÉRACIABLE adj канга сиңген.
IDESCRIPTIBLE adj сүрөттөп берүүгө болбогон,
сыпаттап бүткүс; leur joie est indescriptible алардын
кубанычы койнуна батпайт.
IDÉSIRABLE adj көңүл тилебеген, каалабаган,
ылайыксыз.
IDESTRUCTIBLE adj I. кыйрабаган, бузулбаган,
бүлүнбөгөн; ce monument a été fait dans un matériau
indestructible бул эстелик бышык жабдыктан
жасалган. II. айрылгыс, ажырагыс, тыгыз; une
indestructible
solidarité
ажырагыс
биримдик,
тилектештик.
IDÉTERMIATIO nf I. 1. белгисиздик, так эместик,
күңүрттүк; 2. math белгисиздик; II. чечкинсиздик,
ыргылжыңдык, олку-солкулук, арсар болгондук.
IDÉTERMIÉ, ÉE adj белгисиз, так эмес, көмүскө.
IDEX nm 1. сөөмөй; levant l’index à sa bouche, elle
me fit un signe de silence сөөмөйүн оозуна такап, ал
мага унчукпа деген белги берди; 2. бир нерсени
көрсөтүүчү көчмө жебе; 3. көрсөткүч, ариптик
көрсөткүч; l’index des auteurs cités колдонулган
авторлордун ариптик көрсөткүчү; mettre qqn ou qqch
à l’index бирөөнү же бир нерсени коркунучтуу деп
табуу.
IDICATEUR, TRICE I. adj көрсөткүч, көрсөтүүчү; un
panneau indicateur көрсөткүч такта; II. nm 1. кабар
берүүчү, билдирүүчү, тыңчы, сөз ташуучу, кабарчы; les
policiers ont pu arrêter le coupable grâce aux
informations de leur indicateur полиция күнөөлүүнү
тыңчынын берген маалыматтарынын аркасы менен
кармады; 2. маалымат берүүчү китеп, такта; indicateur
des chemins de fer поезддердин келүү убактысын
көрсөтүүчү такта; 3. techn өлчөө аспабы, көрсөткүч
аспап; un indicateur de vitesse ылдамдыкты көрсөтүүчү
аспап; un indicateur d’altitude бийиктикти көрсөтүүчү
аспап.
IDICATIF, IVE I. adj көрсөткүч; à titre indicatif
маалымат үчүн; signe indicatif d’une maladie оорунун
көрсөткүч белгилери; II. nm gram жай ыңгай.
IDICATIO nf 1. көрсөтмө, маалымат; j’ai trouvé le
chemin grâce à ses indications мен жолду анын айтып
берүүсү боюнча таптым; 2. белги, кабар; sa fuite est
une indication de sa culpabilité анын качышы,
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күнөөлүү экендигинин белгиси; 3. көрсөтмө, көрсөтүү;
le chef a donné toutes les indications pour faire ce
travail жетекчи бул жумушту аткарыш үчүн бардык
көрсөтмөлөрдү берди.
IDICE nm1. белги, жышана, айгак; les premiers
indices du printemps жаздын биринчи белгилери; les
indices d’une maladie оорунун белгилери; 2. dr. кыйыр
далил, айгак; la police n’a aucun indice полициянын эч
кандай далили жок; 3. écon. көрсөткүч; l’indice des prix
баалардын көрсөткүчү; l’indice des salaires маянанын
көрсөткүчү.
IDICIBLE adj тил менен айтып жеткире алгыс,
сүрөттөп бере алгыс, сөз менен жеткире алгыс ; une
joie indicible сүрөттөп бере алгыс кубаныч.
IDICIBLEMET adv тил менен айтып жеткире алгыс,
сүрөттөп бере алгыс, сөз менен жеткире алгыс.
IDIE, IEE adj et n индиялык.
IDIFFÉREMMET adv 1. айырмасыз, баары бир; il
mange indifféremment du poisson ou de la viande
балык жейби, эт жейби ага баары бир; 2. кош көңүл,
көңүл кош.
IDIFFÉRECE nf кош көңүлдүк, көңүл коштук; il
hausse les épaules pour montrer son indifférence ал
ийинин куушуруп, өзүнүн көңүл кош экендигин
көрсөттү.
IDIFFÉRET, ETE I. adj (choses et personnes)
1. кызыксыз, маанисиз; parler de choses indifférentes
маанисиз, кызыксыз нерселер жөнүндө сүйлөшүү;
2. кызыктырбаган; son sort m’est indifférent анын
тагдыры мени кызыктырбайт; 3. кош көңүл, көңүл
кош; il est indifférent de faire ceci ou cela муну
жасайбы, тигини жасайбы ага баары бир; ici ou là cela
m’est indifférent бул жердеби, тиги жердеби мага
баары бир; II. (personne) 1. калыс, эч кимге жан
тартпаган, адилеттүү; 2. сабырдуу, кебелбеген, токтоо,
оор басырыктуу, кош көңүл, көңүл кош; être
indifférent à qqch бир нерсеге кош көңүл кароо; il nous
regarde avec un air indifférent ал бизди сабырдуу түр
менен карады; elle m’est indifférente ал мени
кызыктырбайт; vos difficultés ne me laissent pas
indifférent сиздин кыйынчылыктарыңыз мени кош
көңүл калтырбайт; III. n кош көңүл, көңүл кош адам.
IDIGECE nf 1. кедейлик, кембагалдык, жакырдык,
жардылык, бечаралык; être, vivre, tomber dans
l’indigence жакырдыкта жашоо; 2. fig акыл жактан,
моралдык жактан жетишпегендик; l’indigence d’esprit,
d’idée акылдын, ойдун жетишпегендиги.
IDIGÈE I. adj жергиликтүү; la population indigène
жергиликтүү калк; nous avons été très bien accueillis
par la population indigène жергиликтүү калк бизди
абдан жакшы кабыл алды; II. n жергиликтүү тургун,
жердик адам.
IDIGET, ETE I. adj кедей, кембагал, жакыр,
жарды, бечара, колунда жок II. nm кедей, кембагал,
жакыр, жарды, бечара адам.
IDIGESTE adj 1. сиңбеген, сиңиши кыйын; un
aliment, une nourriture indigeste сиңиши кыйын тамак;

j’ai mangé un aliment indigeste менин тамагым сиңбей
жатат; 2. окууга, түшүнүүгө кыйын; ce livre est
vraiment indigeste бул китеп чынында эле түшүнүксүз
экен.
IDIGESTIO
nf 1. күптү болуу (ашказандын
тамакты жакшы сиңире албагандыгынан келип
чыккан оору); elle a mangé tellement de chocolat qu’elle
a une indigestion ал таттуну көп жеп алып күптү болуп
жатат; 2. fig avoir une indigestion de qqch бир нерседен
көңүлү калуу, бир нерсени көргүсү келбей калуу; j’ai
trop regardé la télévision, j’en ai une indigestion
сыналгыны тиктей берип, андан дагы көңүлүм калды.
IDIGATIO nf кыжыры кайноо, ачуусу келүү;
protester avec indignation кыжырдануу; il est rempli
d’indignation par les personnes qui maltraitent les
animaux жаныбарларга начар мамиле жасаган адамдар
анын кыжырын келтирет.
IDIGE adj 1. арзыбас, татыбас; elle est indigne de
notre confiance ал биздин ишенимге арзыбайт; 2. жек
көрүндү, адамкерчиликсиз, кара санатай, жаман ойлуу,
ырайымсыз, таш боор; les parents indignes таш боор
ата-эне; 3. кыянат, туура эмес; les ravisseurs d’enfants
commettent un acte indigne балдарды уурдаган
адамдар кыянат болушат, кыянаттык көрсөтүшөт; je
trouve ce travail indigne de moi бул жумуш мен үчүн
туура эмес, ылайыксыз, жакшы эмес.
IDIGEMET adv арзыбас, татыбас, кыянат, туура
эмес, жек көрүндү, адамкерчиликсиз, кара санатай,
жаман ойлуу, ырайымсыз, таш боор.
IDIGER I. vt кыжырды кайнатуу, кыжырдантуу,
каардантуу, көңүлдү калтыруу; sa conduite a indigné
tout le monde анын кылык-жоругу элдин кыжырын
кайнатты; II. s’indigner vpr (de qqch) кыжыр кайноо,
ачуусу келүү; je m’indigne qu’il soit si lâche мен анын
алсыздыгына кыжырданам; il s’indigne de voir ce crime
impuni бул кылмыштын жазасыз калганына анын
ачуусу келет.
IDIGITÉ nf жек көрүндүлүк, адамкерчиликсиздик,
кара санатайлык, жаман ойлуулук, ырайымсыздык, таш
боорлук; c’est une indignité бул адамкерчиликсиздик.
IDIGO nm индиго (кочкул көк түс) il a une voiture
indigo анын кочкул көк түстөгү унаасы бар.
IDIQUER vt 1. көрсөтүү, көрсөтүп берүү; indiquer
qqch du doigt, du regard бир нерсени кол менен, көз
менен жаңсап көрсөтүү; l’horloge indique deux heures
сааттын жебеси экини көрсөттү; il nous a indiqué la
bonne direction ал бизге жолду көрсөтүп берди;
2. кеңеш берүү, сунуш кылуу, айтып берүү, белгилөө; il
m’a indiqué un bon médecin ал мага жакшы дарыгер
сунуштады; pouvez-vous m’indiquer quand arrive le
train? сиз мага поезддин качан келээрин айтып бере
аласызбы? à l’endroit indiqué белгиленген жерде; à
l’heure indiquée белгиленген убакытта; 3. айтуу
белгилөө; comme son nom l’indique аты айтып
тургандай; 4. чиймелөө, жонунан жазуу, үстүртөн
жазуу; l’auteur n’a fait qu’indiquer le caractère de ce
personnage secondaire автор бул каармандын бейнесин
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үстүртөн гана көрсөттү.
IDIRECT, E adj 1. айланма, тегеренме, жаныткан; un
itinéraire indirect тегеренип баруучу жол; un éclairage
indirect шыпка карай кеткен жарык; elle l’a accusé
d’une manière indirecte de lui avoir fait perdre son
temps убактысын жоготкондугуна анын күнөөлүү
экендиги тууралуу ал ага жанытты; 2. кыйыр, түз эмес;
un complément indirect gram кыйыр толуктооч; le
discours indirect кыйыр сүйлөм; les impôts indirects
кыйыр салык.
IDIRECTEMET adv жандатып, жанытып, тике эмес;
j’ai appris la nouvelle indirectement мен жаңылыкты
бирөөдөн уктум; cela s’adressait indirectement à moi
бул айланып келип, мага тийип жатты.
IDISCIPLIE nf тартипсиздик, баш ийбегендик,
моюн сунбагандык; l’élève a été puni pour indiscipline
окуучу тартипсиздиги үчүн жазаланды; l’impuissance
des chefs et l’indiscipline des subordonnés
жетекчилердин боштугу жана кол алдындагылардын
баш ийбегендиги.
IDISCIPLIÉ, ÉE adj I. тартипсиз, моюн сунбаган,
баш ийбеген, адепсиз; un écolier indiscipliné тартипсиз
окуучу; II. fig les cheveux indisciplinés үрпөйгөн, ыкка
көнбөгөн чач.
IDISCRET, ÈTE I. adj 1. ойлонбогон, ойлонуп иш
кылбаган, абайлабаган, алдын албаган; 2. жадатма,
маңыз, зериктирме; une question indiscrète жадатма
суроо; il pose souvent des questions indiscrètes ал
маңыз суроолорду бере берет; 3. сүйлөөк, сырын ичине
ката албаган; un médecin indiscret сырын ичине ката
албаган дарыгер; II. nm жадатма, маңыз адам.
IDISCRÈTEMET adv
1. ойлонбогондук менен,
ойлонуп иш кылбагандык менен, абайлабагандык
менен, алдын албагандык менен; 2. тартынбастык
менен; il avait indiscrètement ouvert cette armoire ал
шкафты тартынбастык менен ачты; 3. сырын ичине
ката албагандык; dévoiler indiscrètement un secret
жашыруун сырды ачуу.
IDISCRÉTIO nf 1. ойлонбостук, ойлонбой иш
кылгандык; 2. тартынбастык, чекилик кылуу; il a eu
l’indiscrétion de lui demander son âge ал анын жашын
сурап чекилик кылды; 3. сырын ичине ката
албагандык; son indiscrétion lui a fait beaucoup
d’ennemis тилинин айынан анын душмандары көп.
IDISCUTABLE adj талашсыз, анык; une preuve
indiscutable талашсыз далил.
IDISCUTÉ, ÉE adj талашсыз, анык.
IDISPESABLE I. adj 1. милдеттүү, милдеттүү түрдө;
il est indispensable que tu viennes avec nous сен биз
менен милдеттүү түрдө барышың керек; 2. зарыл,
керек, керектүү; un objet indispensable керек оокат;
votre présence est indispensable сиздин катышууңуз
зарыл; 3. эң мыкты (personne); il se croit indispensable
ал өзүн эң мыктымын деп сезет; II. nm зарыл, керектүү
нерсе.
IDISPOIBLE adj 1. dr пайдаланууга болбой турган,
пайдаланууга мүмкүн болбогон; 2. колу бош эмес,

убактысы жок; il est indisponible toute la journée анын
бүгүн колу бош эмес; 3. mil аскерге жараксыз.
IDISPOSÉ, ÉE adj чарчаңкы, сыркоо; il se sent
indisposé ал өзүн чарчаңкы сезип турат; 2. par euphém.
(au fém) этек кири, айызы келген аял заты.
IDISPOSER vt 1. сыркоолотуу, көңүлүн айнытуу;
l’odeur de la cigarette l’indispose тамекинин жыты
анын көңүлүн айнытып жатат; 2. кыжырлантуу,
туталантуу, кыжырын кайнатуу, ачуусун келтирүү; il
indispose tout le monde avec ses remarques ал өзүнүн
эскертүүлөрү менен элдин баарын кыжырлантат.
IDISPOSITIO nf 1. ноокастоо, сыркоолоо; une
disposition passagère l’a empêché de venir travailler
aujourd’hui ал сыркоосуна байланыштуу жумушка
келбей калды; 2. (euphém) этек кири, айызы келүү.
IDISSOLUBLE adj ажырагыс, тыгыз, бузулбас; des
liens indissoluble тыгыз байланыш.
IDISSOLUBLEMET adv ажырагыс, тыгыз, бузулбас.
IDISTICT, ICTE adj даана так эмес, бүдөмүк,
күңүрт; des lumières indistinctes бүлбүлдөгөн жарык.
IDISTICTEMET adv даана эмес, так эмес бүдөмүк,
күңүрт; voir qqch indistinctement бир нерсени бүдөмүк
көрүү; parler indistinctement так эмес, бүдөмүктөтүп
сүйлөө.
IDIVIDU nm I. 1. sens large өзүнчө жашоочу зат;
2. адам заты, адам, киши; il y a plusieurs milliards
d’individus sur terre жер жүзүндө бир нече миллиард
адам заты жашайт; II. 1. fam өзүнүн мүнөзү, жүрүштурушу менен өзгөчө болуп турган адам; c’est un drôle
d’individu бул таң калычтуу, кызык адам; qui est cet
individu? бул ким?
IDIVIDUALISATIO nf жекелөө, жекелештирүү,
бөлүү; l’individualisation de l’enseignement окутууну
жекелештирүү (окуучунун жашына жана жөндөмүнө
жараша).
IDIVIDUALISER vt I. 1. мүнөздөө, айырмалоо; les
caractères qui individualisent les êtres жандуу
нерселерди айырмалап турган мүнөздөр; 2. жекелөө,
жекелештирүү, бөлүү; l’enseignement individualisé
жеке окутуу (окуучунун жашына жана жөндөмүнө
жараша). II. pronom. s’individualiser жекеленүү,
айырмалануу, өзгөчөлөнүү, обочолонуу.
IDIVIDUALISME
nm
philos
индивидуализм,
жекеленүү, айырмалануу, өзгөчөлөнүү, обочолонуу.
IDIVIDUALISTE I. adj, 1. өзгөчөлөнгөн, обочолонгон,
жекеленген, айырмаланган; 2. өзүмчүл, керт башынын
гана камын ойлоочу; II. n өзгөчөлөнгөн, обочолонгон,
жекеленген, айырмаланган, өзүмчөл, керт башынын
гана камын ойлоочу адам.
IDIVIDUALITÉ nf бир затты, экинчи заттан
айырмалоочу касиет.
IDIVIDUEL, ELLE I. adj 1. жеке, өзүмдүк, өзүнчө; une
opinion individuelle жеке пикир, жеке ой; 2. жеке,
өзүнчө адамга таандык; une chambre individuelle
өзүнчө бөлмө; II. nm 1. жалгыз адам жата турган купе;
2. жеке спорт, жеке спортчу.
IDIVIDUELLEMET adv жеке, өзүнчө, өз алдынча.
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IDIVIS, ISE adj бөлүнбөс, бөлүнгүс, бөлүнбөгөн,
жалпы; des biens indivis бөлүнбөс мүлк; par indivis loc
adv бөлүнбөгөн, жалпы; les propriétaires qui possèdent
un bien par indivis бөлүнбөгөн, жалпы мүлктүн ээлери.
IDIVISÉMET adv dr биригип, бөлүнбөй, жалпы;
posséder des biens indivisément мүлккө жеке ээлик
кылуу.
IDIVISIBILITÉ nf бөлүнбөгөндүк, ажырабастык.
IDIVISIBLE adj бөлүнбөгөн, ажырабаган.
IDOCILE adj тил албаган, тил укпаган, баш ийбеген,
моюн сунбаган; un enfant indocile айткан тилди
укпаган бала.
IDOCILITÉ nf тил албагандык, баш ийбегендик,
моюн сунбагандык.
IDO-EUROPÉE, EE adj индоевропалык; le français
est une langue indo-européenne француз тили
индоевропа тили.
IDOLEMMET
adv
жалкоолонуп,
эринип,
бошоңдонуп, суз, кош көңүл менен.
IDOLECE nf 1. жалкоолук, эринчээктик, бошоңдук,
кош көңүлдүк, шалаакылык; les fortes chaleurs de l’été
poussent à l’indolence жайдын ысык аптабы
шалдыратат; 2. ооруну сезбегендик.
IDOLET, ETE adj 1. кыйналбаган, ооруну сезбеген;
2. кыйнабаган, оорутпаган; 3. кош көңүл, көңүл кош,
сезимсиз, сезими жок; 4. жалкоо, эринчээк, бошоң,
шалаакы.
IDOMPTABLE adj 1. колго үйрөнгүс, ыкка көнгүс,
майышпас; un fauve indomptable колго үйрөнгүс
жырткыч; 2. баш бербеген, текебердүү; un caractère
indomptable текебердүү мүнөз.
IDOMPTÉ, ÉE adj 1. үйрөтүлбөгөн, колго көнбөгөн;
un cheval indompté үйрөтүлбөгүн ат; 2. чексиз, чеги
жок; ma joie a quelque chose d’indompté менин
кубанычымда чек жок.
IDU, UE I. adj 1. шартка ылайык келбеген,
ылайыксыз; une heure indue бир нерсе жасоого туура
келбеген убакыт; à une heure indue абдан кеч; il rentre
toujours à des heures indues ал үйүнө дайыма кеч
кайтат; 2. оорунсуз, туура эмес une réclamation indue
оорунсуз талап; II. nm белгиленбеген, тиешелүү эмес;
un paiement de l’indu жаңылыш төлөм.
IDUBITABLE adj шексиз, талашсыз, анык; une
preuve indubitable талашсыз далил.
IDUBITABLEMET adv шексиз, талашсыз, анык
албетте; tôt ou tard nous romprons indubitablement
эртеби кечпи биз бир күнү албетте ажырашабыз.
IDUCTEUR, TRICE I. adj log. шыктандырган, түрткү
берген, сүрөмөлөгөн, жетелеген; une proposition
inductrice түрткү берген, шыктандырган сунуш; II. nm
индуктор (алмашма ток берүүчү анча чоң эмес
электромагниттүү машина).
IDUCTIO nf 1. индукция ( айрым далилдердин
негизинде
жалпы
корутундуларды
чыгаруу);
2. индукция (жакын турган телолорго электр жана
магниттүү энергиялардын таасир этиши); l’induction
électromagnétique электромагниттик индукция.

IDUIRE
vt 1. шыктандыруу, түрткү берүү,
сүрөмөлөө; induire qqn à faire qqch бирөөгө бир нерсе
жасоого түрткү берүү; 2. адаштыруу, жаңылтуу;
induire qqn en erreur кимдир бирөөнү адаштыруу;
3. корутундулоо, жыйынтыктоо, натыйжалоо; qu’en
induisez-vous? сиз кандай жыйынтыкка келдиңиз? j’en
induis que … деген жыйынтыкка келдим.
IDULGECE nf 1. кечиримдүүлүк, түшүнүктүүлүк,
айкөлдүк, жумшактык, мээримдүүлүк, кайрымдуулук,
көтөрүмдүүлүк; montrer de l’indulgence pour les fautes
de qqn бирөөнүн кетирген катасына кечиримдүүлүк
көрсөтүү; 2. relig күнөөсүн кечирүү.
IDULGET, ETE adj кечиримдүү, айкөл, жумшак,
көтөрүмдүү,
түшүнүктүү;
un
père
indulgent
көтөрүмдүү, айкөл ата.
IDÛMET adv мыйзамсыз, туура эмес түрдө;
protester indûment мыйзамсыз түрдө каршылык
көрсөтүү.
IDUSTRIALISATIO nf 1. ири унаа шаймандарын эл
чарбасында, өнөр жайда колдонуу; 2. өнөр жайды
өнүктүрүү.
IDUSTRIALISER I. vt 1. өнөр жайды шаймандар
менен жабдуу; 2. өнөр жайды өнүктүрүү; industrialiser
un
pays
өлкөнүн
өнөр
жайын
өнүктүрүү;
II. s’industrialiser vpr өнүгүү III. adj les pays
industrialisés өнүккөн өлкөлөр.
IDUSTRIE nf I. кесип, өнөр, жумуш, иш; II. 1. өнөр
жай; les branches de l’industrie өнөр жайдын
тармактары; l’industrie lourde, légère оор, жеңил өнөр
жайы; l’industrie métallurgique темир иштетүү;
l’industrie automobile машина куруу; donner une
industrie à un pays өлкөнү өнөр жайы менен камсыз
кылуу; une petite, moyenne, grande industrie кичине,
орто, чоң өнөр жай; 2. өнөр жай ишканасы, завод,
фабрика.
IDUSTRIEL, ELLE I. adj 1. өнөр жайлык; өнөр
жайлуу; un secteur industriel өнөр жайлуу сектор
(бөлүм); un centre industriel өнөр жай борбору; 2. өнөр
жайында иштетилип чыккан; un pain, un fromage
industriel өнөр жайында иштетилип чыккан нан,
быштак; quantité industrielle loc fam өтө чоң санда, ири
суммада; faire des crêpes en quantité industrielle ири
суммада жупка чыгаруу; 3. өнөр жайы өнүккөн; une
ville industrielle өнөр жайы өнүккөн шаар. II. nm өнөр
жай ишканасынын ээси, кожоюну.
IDUSTRIELLEMET adv 1. өндүрүштүк жол менен;
un produit fabriqué industriellement өндүрүштүк жол
менен иштетилип чыккан продукция; 2. өндүрүш
багыты, тармагы; le pays industriellement le plus
avancé өндүрүш багыты боюнча өнүккөн өлкө.
IDUSTRIEUX, EUSE эптүү, шамдагай, жөндөмдүү,
өнөрлүү, табышкер.
IÉBRALABLE adj 1. бышык, бекем, козголбос,
сынбаган, бузулбас; une colonne inébranlable
козголбогон, бекем тирөөч. 2. тайманбас, жеңилбеген,
эр жүрөк, өзгөрбөгөн; rester inébranlable dans ses
résolutions ойлогон оюнда бекем туруу.
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IÉDIT, ITE I. adj 1. чыга элек; басылып чыга элек,
жарык көрө элек; son roman est encore inédit en
Espagne анын романы Испанияда дагы эле жарык көрө
элек; 2. көрсөтүлө элек, угузула элек; un film inédit en
France Францияда көрсөтүлө элек тасма; 3. угула элек,
белгилүү эмес, жаңы; un spectacle inédit жаңы
спектакль; II. nm c’est de l’inédit бул жаңылык.
IEFFAÇABLE adj 1. өчпөгөн, кетпеген, өчүрүүгө
болбой турган; une empreinte ineffaçable өчпөгөн из,
так; 2. fig бузулбаган, түбөлүк эсте кала турган,
унутулбаган; un souvenir ineffaçable унутулгус
эстелик.
IEFFICACE adj күчү жок, натыйжасыз, кажетсиз; un
remède inefficace күчү жок дары; une démarche
inefficace натыйжасыз аракет.
IEFFICACITÉ
nf
күчсүздүк, натыйжасыздык;
l’inefficacité de qqn бирөөнүн күчсүздүгү.
IÉGAL, ALE adj 1. тең эмес, бирдей эмес, окшош
эмес; deux nombres inégaux барабар эмес сандар;
2. шайкеш эмес, калыс эмес; un partage inégal des
biens мүлктүн калыс бөлүнбөшү; 3. түз эмес; une rue
au pavé inégal таштак жол; 4. бир калыпта эмес,
өзгөрмө; il marche d’un pas inégal анын арышы бир
калыпта эмес; il est d’humeur inégale анын көңүлү жай
эмес.
IÉGALEMET adv окшош эмес, тең эмес, бирдей
эмес, калыс эмес; ses biens ont été inégalement partagés
анын мал мүлкү калыс бөлүнгөн жок.
IÉGALITÉ nf 1. теңсиздик; l’inégalité sociale est
grande dans ce pays бул өлкөдө социалдык теңсиздик
күчтүү; 2. тегиз эместик, түз эместик; la voiture roule
lentement à cause des inégalités du terrain унаа жолдун
түз эместигинен жай бара жатат.
IÉLÉGAMMET adv көрктүү эмес, кооз эмес, сулуу
эмес.
IÉLÉGAT, ATE adj көрктүү эмес, кооз эмес, сулуу
эмес,
келишимсиз;
une
silhouette
inélégante
келишимсиз келбет; un procédé, geste inélégant
ылайыксыз, жараксыз иш.
IEMPLOYÉ, ÉE adj колдонулбаган, пайдаланылбаган.
IÉPROUVÉ, ÉE adj сындан өтө элек, байкоодон өтө
элек; une vertu inéprouvée сындан өтө элек эрдик.
IEPTE adj 1. vx жөндөмсүз; 2. келесоо, акмак,
акылсыз, маанисиз, сандырак, тантык.
IEPTIE nf акмактык, акылсыздык, маанисиздик,
келесоолук.
IÉPUISABLE adj 1. соолугус, түгөнгүс, түбү жок; une
source inépuisable cоолбос булак; 2. аягы жок; il est
inépuisable sur ses enfants анын балдары жөнүндө сөзү
түгөнбөйт.
IÉPUISÉ, ÉE adj соолугус, түгөнгүс, бүтпөгөн.
IERTE adj 1. аракетсиз, кыймылсыз; phys une masse
inerte кыймылсыз масса; chim gaz, liquide inerte
инерттик газ, суюктук; 2. жансыз, кыймылсыз; un
corps inerte жансыз дене.
IERTIE
nf 1. phys инерция; 2. шалаакылык,
демилгесиздик, жалкоолук.

IESPÉRÉ, ÉE adj күтүлбөгөн, капысынан болгон; un
succès inespéré күтүлбөгөн ийгилик.
IESTHÉTIQUE adj көркөм эмес, кооз эмес, сулуу
эмес; une cicatrice inesthétique cерт тырык.
IESTIMABLE adj баа жеткис, ченебеген, абдан
баалуу, абдан кымбат.
IÉVITABLE adj сөзсүз боло турган, болбой койбогон,
болору күмөнсүз, шексиз; une difficulté inévitable
сөзсүз боло турган кыйынчылык.
IÉVITABLEMET adv сөзсүз, күмөнсүз, шексиз.
IEXACT, ACTE adj 1. туура эмес, так эмес, ката; une
traduction inexacte туура эмес котормо; 2. ишенимсиз,
тыкан эмес (адам); être inexact à un rendez-vous
жолугууга кечигип келүү.
IEXACTEMET adv туура эмес, так эмес, ката.
IEXACTITUDE nf 1. чындыкка дал келбегендик,
туура эместик; l’inexactitude d’une nouvelle
жаңылыктын чындыкка дал келбегендиги; 2. туура
эместик, так эместик, каталык; relever, trouver de
petites inexactitudes dans un article макаладан
каталарды табуу; 3. кечиккендик, тыкан эместик.
IEXAUCÉ, ÉE adj аткарылбаган, ишке ашпаган; des
vœux inexaucés ишке ашпаган тилектер.
IEXCITABLE adj козголбогон, сезбеген.
IEXCUSABLE
adj
кечирилбеген,
кечирилгис,
кечирүүгө болбой турган; une faute inexcusable
кечирилгис ката.
IEXÉCUTABLE adj аткарылгыс, орундалгыс; un
travail inexécutable аткарылгыс иш.
IEXISTAT, ATE adj 1. жашабаган, бар болбогон,
жок; 2. fam эч нерсеге жарабаган, татыбаган; l’aide
qu’il m’apporté est inexistante анын мага берген
жардамы эч нерсеге арзыбайт.
IEXISTECE nf 1. жашабагандык, болбогондук,
жоктук; 2. арзыбастык, татыбастык.
IEXORABLE adj ырайымсыз, таш боор, мээримсиз,
катаал; un juge inexorable ырайымсыз, катал сот.
IEXORABLEMET adv ырайымсыздык менен, таш
боорлук менен, мээримсиздик менен, катаалдык менен.
IEXPÉRIECE nf тажрыйбасыздык, такшалбагандык,
дасыкпагандык; j’avoue mon inexpérience dans ce
domaine мен бул тармакта тажрыйбасыздыгымды
мойнума алам.
IEXPÉRIMETÉ,
ÉE
adj
1. тажрыйбасыз,
такшалбаган, дасыкпаган; иштин көзүн билбеген; un
alpiniste inexpérimenté тажрыйбасыз альпинист;
2. сыналбаган, текшерилбеген, тажрыйбадан өтпөгөн;
une arme nouvelle encore inexpérimentée сыноодон өтө
элек жаңы курал.
IEXPLICABLE adj түшүндүрүүгө болбой турган,
түшүндүрүү кыйын, түшүнүксүз, таң калычтуу,
табышмактуу; il est inexplicable qu’il soit parti анын
кетип калганы түшүнүксүз болуп жатат; cet accident
paraît inexplicable бул кырсык табышмактуу.
IEXPLIQUÉ, ÉE adj түшүндүрүлбөгөн, табышмактуу.
IEXPLOITABLE adj пайдаланууга болбой турган,
колдонууга болбой турган.
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IEXPLOITÉ, ÉE adj пайдаланыла элек, колдонула
элек; des ressources inexploitées пайдаланыла элек
каражаттар.
IEXPLORÉ, ÉE adj иштетилбеген, иштетиле элек,
изилденбеген; une terre inexplorée иштетиле элек жер;
les domaines encore inexplorés de la science илимдин
алигиче изилделе элек тармактары.
IEXPRESSIF, IVE adj 1. ачык-айкын эмес, маанилүү
эмес, дана эмес; les mots inexpressifs маанисиз сөздөр;
2. таасирсиз, үлдүрөгөн, жансыз; des yeux inexpressifs
таасирсиз көз; un regard inexpressif үлдүрөгөн көз
караш.
IEXPRIMABLE adj сөз жеткис, сөз менен айтып
түшүндүрө алгыс.
IEXPRIMÉ, ÉE adj айтылбаган, билдирилбеген,
көрсөтүлбөгөн.
IEXPUGABLE adj чабуулга алынбаган, жеңилбеген,
жеңилгис; une forteresse inexpugnable чабуулга алууга
мүмүкүн болбогон чеп, коргон.
I EXTREMIS loc adv 1. өлүм алдында, көр оозунда;
un mariage in extremis өлүм алдында никеге туруу;
2. акыркы көз ирмемде; rattraper in extremis un objet
qui va tomber кулап бара жаткан нерсени акыркы көз
ирмемде кармап калуу.
IEXTRICABLE adj чатак, чатышкан, чарасыз,
аргасыз, амалсыз, айласыз; la situation est inextricable
абал, жагдай аргасыз, амалсыз.
IFAILLIBILITÉ
nf 1. талашсыздык, шексиздик,
күмөнсүздүк; l’infaillibilité d’un succès сөзсүз боло
турган ийгилик; 2. жаңылбастык, жаңылышпастык,
тууралык.
IFAILLIBLE adj 1. талашсыз, шексиз, күмөнсүз; un
succès infaillible талашсыз ийгилик; 2. ишенимдүү,
натыйжалуу; un remède infaillible contre la toux
жөтөлгө каршы ишенимдүү дары; 3. жаңылбаган,
жаңылышпаган, туура.
IFAILLIBLEMET adv болбой койбогон, болору
шексиз, күмөнсүз; cela arrivera infailliblement бул
болбой койбойт.
IFAISABLE adj мүмкүн болбогон, ишке ашпаган,
орундалбаган; un travail infaisable орундалбаган
жумуш.
IFAMAT, ATE adj абийирди кетирүүчү, уят
кылуучу, маскаралоочу, шерменде кылуучу; une peine
infamante маскаралоочу жаза.
IFÂME adj 1. адамкерчиликсиз, кыянат, эки жүздүү,
митаам, кара санатай, шерменде, жүзү кара; 2. жексур,
арам, кара санатай.
IFAMIE nf 1. абийир төгүлгөндүк, уят болгондук,
шермендеси чыккандык; couvrir qqn d’infamie
бирөөнүн абийирин төгүү; 2. адамкерчиликсиздик,
кыянаттык, эки жүздүүлүк, митаамдык, кара
санатайлык, жүзү каралык; 3. ашкерелегендик; dire des
infamies à qqn бирөөнү ашкерелөө, уятын чыгаруу.
IFATERIE nf жөө аскер; l’infanterie de l’air аба
аскер күчтөрү
1
IFATICIDE nm бала өлтүргүч.

IFATICIDE I. adj бала өлтүргүч; II. n балдарды
өлтүргөн адам.
IFATILE adj 1. балдардын, балага тиешелүү; des
maladies infantiles балдар оорусу; la médecine infantile
балдар медицинасы; 2. балалык; un comportement
infantile балалык кылык-жорук.
IFARCTUS nm инфаркт.
IFATIGABLE adj чарчабай, кажыбай, чыдамкай; un
travailleur infatigable иштерман адам.
IFATIGABLEMET adv чарчабай, кажыбай, чыдап;
répéter infatigablement les mêmes choses бир нерсени
чарчабай кайталоо.
IFÉCOD, ODE adj 1. тукум бербес, төрөбөс,
туубас; 2. арык, түшүм бербеген; une terre inféconde
арык жер.
IFÉCODITÉ nf тукумсуздук, түшүм бербегендик.
IFECT, E 1. сасыган, быкшыган, коңурсуган; une
odeur infecte коңурсуган жыт; 2. fam жаман,
жагымсыз; un temps infect жагымсыз аба ырайы.
IFECTAT, ATE adj жугуштуу.
IFECTER I. vt 1. ууландыруу, ууктуруу, булгоо;
l’usine de produits chimiques infecte l’atmosphère
химиялык заттарды чыгаруучу завод абаны булгап
жатат; 2. méd жугузуу, жуктуруу (ооруну); infecter une
plaie жараны ырбатуу; 3. коңурсуган, сасык жыт
чыгаруу; II. vpr оору жугузуп алуу, жуктуруп алуу; ton
pansement est affreusement sale, tu va t’infecter сенин
таңгычың абдан кир экен, жараң ырбап кетет.
IFECTIEUX, EUSE adj жугуштуу; des maladies
infectieuses жугуштуу оорулар.
IFECTIO nf инфекция (оору туудуруучу нерсенин
организмге кириши), оору жугуу, ооруга чалдыгуу.
IFÉRIEUR, IEURE I. adj 1. астыңкы; la lèvre
inférieure астыңкы эрин; les couches inférieurs du sol
жердин астыңкы катмары; 2. ылдыйкы, төмөнкү; le
cours inférieur d’un fleuve дарыянын төмөнкү агымы;
3. кичинекей, кичик, ылдыйраак, төмөнүрөөк; une note
inférieure à la moyenne ортодон төмөнүрөөк баа; cet
élève a obtenu des notes inférieures à la moyenne бул
окуучу ортодон төмөнүрөөк бааларды алды; les classes
inférieures de la société коомдун жарды катмары; de
qualité inférieure начар сапаттагы; 4. кичирээк,
азыраак; cinq est inférieur à six беш алтыдан кичик;
II. n кол астындагы, карамагындагы адам; ils sont mes
inférieures алар менин кол алдымда, менин
карамагымда.
IFÉRIEUREMET adv inférieurement à начарыраак,
жаманыраак.
IFÉRIORITÉ nf 1. төмөнкү абал, төмөнкү деңгээл,
төмөнкү даража, алсыздык, начарлык; il éprouve un
sentiment d’infériorité vis-à-vis de son frère ал өзүнүн
деңгээлин бир тууганыныкына караганда төмөн сезет;
2. жолтоо, кедерги; c’est une infériorité pour un sportif
бул спортчуга кедерги.
IFERAL, ALE adj 1. өтө коркунучтуу, үрөй учурган,
абдан катуу; les puissances infernales абдан катуу күч,
кудурет; 2. абдан катуу, абдан күчтүү, чыдагыс un
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bruit infernal үрөй учурган чуру-чуу; une chaleur
infernale абдан катуу, чыдай алгыс ысык.
IFERTILE adj 1. арык, түшүм бербеген, асылсыз; une
terre infertile түшүм бербеген, арык жер; 2. fig
натыйжасыз, жемишсиз, жарды; un esprit infertile
жарды акыл.
IFERTILITÉ nf натыйжасыздык, жемишсиздик,
түшүмсүздүк, төрөбөстүк, туубастык.
IFIDÈLE I. adj 1. ак эмес, алдамчы; elle a un mari
infidèle күйөөсү анын көзүнө чөп салат; 2. арамзаа,
митаам, чыккынчы; vous avez été infidèle à votre parole
сиз сөзүңүзгө турган жоксуз; être infidèle à qqn кимдир
бирөөгө чыккынчылык кылуу; 3. толук кандуу эмес,
сапаты начар, так эмес, туура эмес, ишенимсиз, un
traducteur infidèle ишенимсиз котормочу; il a fait une
traduction infidèle ал так эмес, туура эмес которду;
II. nm relig кайырдин, динге ишенбеген адам.
IFIDÈLEMET adv так эмес, туура эмес, ката.
IFIDÉLITÉ
nf
1. ак
эместик,
алдамчылык,
арамзаалык; il a fait bien des infidélités à sa femme ал
аялынын көзүнө чөп салды; 2. чыккынчылык,
саткынчылык; 3. ишин так аткарбагандык; l’infidélité à
la parole donnée айткан сөзгө турбагандык; 4. так
эместик, туура эместик, каталык; il y a beaucoup
d’infidélité dans cette traduction бул котормодо көп так
эместиктер бар.
IFILTRATIO nf 1. кирүү, өтүү, сиңүү; l’infiltration
des eaux de pluie dans le sol жаандын суусунун жерге
сиңиши; 2. саюу, куюу (дарыны); on lui a fait des
infiltrations dans le coude анын чыканагына дары
сайышты; 3. кирүү, кирип келүү; une infiltration de
terroristes dans le pays террористтердин өлкөгө кирип
келиши.
IFILTRER I. vt 1. жылжытып киргизүү, куйуу
(суюктукту);
infiltrer
un
anti-inflammatoire
сезгенүүгө каршы дары куйуу; 2. киргизүү; infiltrer
une organisation terroriste террористик уюмду
киргизүү; II. s’infiltrer vpr 1. сиңүү; l’eau s’infiltre
dans le sol суу жерге сиңип жатат; 2. кирүү; des espions
se sont infiltrés dans l’ambassade тыңчылар элчиликке
кирип барышты.
IFII, IE I. adj чексиз, чеги жок, аягы жок, түгөнгүс,
сан жеткис, бүтпөс; il y a dans le ciel un nombre infini
d’étoiles асманда сан жеткис жылдыздар бар; une
patience infinie чексиз сабырдуулук, чыдамкайлык; des
bavardages infinis бүтпөгөн сөз; II. nm учу-кыйры
жоктук, чексиздик; l’infinie de l’océan учу-кыйры жок
океан; à l’infini loc adv аягы жок; on ne va pas discuter
de ça à l’infini бул жөнүндө узакка сүйлөшпөйбүз.
IFIIMET adv 1. чексиз; l’infiniment petit, grand
абдан кичине, чоң; l’espace est infiniment grand
мейкиндик абдан чоң, чеги жок; 2. эң чоң, эң көп; je
vous remercie infiniment мен сизге чексиз ыраазымын.
IFIITÉ nf 1. чексиздик, эбегейсиздик; 2. эң көп
сандагы, сан жеткис; il y a une infinité de grains de
sable sur la plage жээктеги кумга сан жетпейт.
IFIITIF, IVE gram I. adj жаксыз; une proposition

infinitive жаксыз сүйлөм; II. nm этиштин жаксыз
формасы.
IFIRME I. adj майып, оорулуу, алсыз; il est devenu
infirme à la suite d’un accident ал кырсыктан кийин
майып болуп калды; II. n майып, оорулуу, алсыз адам.
IFIRMERIE nf эмдөө бөлүмү, оорукана; l’infirmerie
d’une entreprise ишкананын эмдөө бөлүмү.
IFIRMIER, IÈRE n эмчи мырза, эмчи айым.
IFIRMITÉ
nf
1. дармансыздык,
алсыздык;
2. кыңкыстап жүрүү, ооруп жүрүү; 3. майыптык,
оорулулук.
IFLAMMABILITÉ nf тез тутангандык, от алгычтык,
дүрт эткичтик.
IFLAMMABLE adj 1. күйүүчү, тез тутануучу; le gaz
inflammable тез тутануучу, күйүүчү газ.
IFLAMMATIO nf 1. жалбырттоо, дүрт этүү, от алуу;
2. méd сезгенүү, кагынуу; sa gorge est atteinte
d’inflammation анын тамагы сезгенип калыптыр.
IFLATIO nf 1. инфляция (баалардын өсүшү жана
акчанын наркынын төмөндөшү); ce pays a un taux
d’inflation très bas бул өлкөдө инфляция эң төмөн;
2. méd көбүү, шишүү.
IFLÉCHIR I. vt 1. майыштыруу, ийүү, эңкейтүү;
2. буруу, өзгөртүү; infléchir la politique du
gouvernement
өкмөттүн
саясатын
өзгөртүү;
II. s’infléchir vpr 1. майышуу, бүгүлүү, ийилүү; 2. fig
багытын өзгөртүү; leur politique s’est infléchie à
gauche алардын саясаты солду көздөй багыт алды.
IFLEXIBILITÉ nf ийилбестик, катуулук.
IFLEXIBLE
adj
1. катуу,
ийилчээк
эмес;
2. майышпаган, тайманбаган, айтканынан кайтпаган;
un homme inflexible айтканынан кайтпаган адам.
IFLEXIBLEMET
adv
туруктуулук
менен,
тайманбастык менен.
IFLIGER 1. vt салуу, зыянга учуратуу; infliger une
amende айып салуу, төлөтүү; 2. таңуулоо; il nous
inflige la lecture de ses poèmes ал бизге ырларын
окууну таңуулап жатат.
IFLUEÇABLE adj таасирленген, таасирге бат
берилген, мүнөзү бош.
IFLUECE nf 1. таасир; l’influence de l’éducation
тарбиянын таасири; sous l’influence de таасири менен,
таасири астында; il a agi sous l’influence de la boisson
ал ичимдиктин таасири менен жасады; 2. барк, бедел;
кадыр; avoir de l’influence sur qqn бирөөгө таасир
берүү; avoir de l’influence кадыр-барктуу болуу.
IFLUECER vt таасир берүү, таасир тийгизүү, таасир
этүү; se laisser influencer таасирленүү, таасирге кирүү.
IFLUET, ETE adj беделдүү, таасирлүү, инабаттуу,
барктуу, кадырлуу.
IFLUER vt таасир этүү, таасир тийгизүү, таасир
көрсөтүү, таасирлентүү.
IFORMATEUR, TRICE n кабарчы, кабар берүүчү,
кабар жеткирүүчү адам; l’informateur de police тыңчы;
l’informateur de presse кабарчы.
IFORMATIO nf I. 1. маалымат; les voyageurs
peuvent
s’adresser au
bureau
d’information
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саякатчылар маалымат бөлүмүнө кайрылышса болот;
2. иликтөө, иликтөө жүргүзүү, маалымат чогултуу,
таанышуу; un voyage d’information таанышуу үчүн
бир жакка барып келүү; 3. au plur les informations
журналиcттер аркылуу берилген маалыматтар; il
regarde chaque soir les informations télévisées ал
күнүгө кечинде жаңылыктарды көрөт; II. маалымат
берүү, тааныштыруу; la radio transmet une
information de dernière minute радио акыркы
кабарларды берип жатат; une agence d’information
маалымат борбору.
IFORMATIQUE nf информатика.
IFORME adj 1. формасы жок, формасыз; 2. калыпка
келтирилбеген, ийге салынбаган, бүтпөгөн, бүтө элек,
аяктабаган; 3. көрксүз, түрү суук; un vêtement informe
көрксүз кийим.
IFORMÉ, ÉE I. adj кабардар, кабары бар, маалыматы
бар; II. nm jusqu’à plus ample informé dr кеңири
маалымат алгыча.
IFORMER I. vt (qqn de qqch) маалымат берүү,
кабарлоо, билдирүү; être bien informé de, sur qqch бир
нерседен кабардар болуу; informer qqn de sa décision
бирөөгө өзүнүн чечими туралуу билдирүү жасоо; II. vi
dr тергөө жүргүзүү; III. s’informer vpr (de) маалымат
алуу, кабар алуу, билүү; s’informer de la santé de qqn
бирөөнүн ден соолугунан кабар алуу, ден соолугун
суроо.
IFORMULÉ, ÉE adj так, даана айтылбаган; un vœu
informulé так айтылбаган каалоо.
IFORTUE nf шор, бактысыздык, кыйынчылык,
каатчылык, жол болбоо, кырсык.
IFORTUÉ, ÉE adj бактысыз, таалайсыз, жолу
болбогон.
IFRACTIO nf тартип бузуу, мыйзамды бузуу,
эрежени сактабоо, кылмыш; commettre une infraction,
être en infraction тартипти бузуу, эрежени сактабоо;
l’infraction aux règlements эрежени бузуу.
IFRACHISSABLE adj өтө албаган, багындыра
албаган; un mur infranchissable адам өтө албаган
дубал; des distances infranchissables багындырылбаган
аралык.
IFRAGIBLE adj бышык, сынбаган, бекем.
IFRAROUGE adj phys инфракызыл (жылуулук
шоолалары).
IFRASTRUCTURE nf инфраструктура.
IFRUCTUEUX, EUSE adj натыйжасыз, натыйжа
чыкпаган, ийгиликсиз, куру, бекер; une démarche
infructueuse натыйжасыз иш аракет.
IFUS, USE adj тубаса, табийгый; avoir la science
infuse бир нерсени окубай туруп, табиятынан, тубаса
билүү.
IFUSER I. vt 1. демдөө, ширелентүү, даамын
чыгаруу; infuser le thé чай демдөө; laisser infuser
quelques minutes бир нече мүнөт демдеп коюш керек;
2. méd куюу; infuser du sang à qqn бирөөгө кан куюу.
IFUSIO nf 1. демдөө, ширелентүү, даамы чыгаруу;
le thé se fait par l’infusion dans l’eau chaude чай

кайнак суу менен демделет; 2. маңыз, шире
(өсүмдүктүн).
IGÉIEUR nm инженер; un ingénieur en chef башкы
инженер; un ingénieur du bâtiment курулуш инженери;
un ingénieur des ponts et chaussées жол курулуш
инженери; un ingénieur mécanicien инженер-механик;
un ingénieur du son үн оператору.
IGÉIEUSEMET adv чебердик менен, эптүүлүк
менен.
IGÉIEUX, EUSE adj ойлоп тапкыч, эптүү, тапкыч,
чебер, уста, мыкты.
IGÉIOSITÉ
nf ойлоп тапкычтык, эптүүлүк,
тапкычтык, чеберлик, усталык, мыктылык.
IGÉU, UE I. adj аңкоо, ишенчээк, ачык-айрым, ак
көңүл, мээримдүү, жөнөкөй. II. nf th инженю (ак көңүл
жайдары кыздын ролу).
IGÉRECE nf кийлигишүү, киришүү; cet acteur
célèbre ne supporte pas l’ingérence des journalistes
dans sa vie privée бул белгилүү актёр журналисттердин
анын жеке турмушуна кийлигишүүсүн көтөрө албайт.
IGÉRER I. vt жутуу, жутуп жиберүү, сиңирүү, жеш;
ingérer de l’alcool ичимдик ичүү; II. s’ingérer vpr (dans
qqch) кийлигишүү, киришүү; s’ingérer dans les affaires
d’autrui бирөөнүн ишине киришүү.
IGRAT, ATE adj I. 1. жакшылыкты билбеген, ыраазы
болбогон; elle s’est montrée ingrate envers ceux qui
l’ont aidée ал алардын жардамына ыраазы болгон жок;
2. акыбетти кайтарбаган, жакшы натыйжа бербеген,
эмгекти баалабаган; ici, la terre est ingrate бул жер
акыбетти кайтарбайт, эмгекти актабайт; 3. жагымсыз;
un visage ingrat жагымсыз ырай, өң; II. n жакшылыкты
билбеген адам.
IGRATITUDE nf жакшылыкты билбегендик, ыраазы
болбогондук.
IGUÉRISSABLE adj 1. айыккыс, айыкпаган, дабаасыз;
il est atteint d’une maladie inguérissable ал айыкпас
ооруга чалдыкты; 2. abstrait унутулбас, айыкпас; un
chagrin inguérissable унутулбас кайгы.
IHABILETÉ
nf
олдоксондук,
эби
жоктук,
ийкемсиздик.
IHABITABLE adj адам жашоого ыңгайсыз, адам
жашоого болбой турган; une maison inhabitable адам
жашоого болбой турган үй.
IHABITÉ, ÉE adj ээн, элсиз, эл турбаган, эли жок; une
terre inhabitée эл турбаган, ээн жер.
IHABITUEL, ELLE adj башкача, адаттан тыш.
IHALATEUR, TRICE 1. adj ингаляциялык; 2. nm
1. ингалятор (тамак буулоочу аспап), 2. кислород
куралы.
IHARMOIE nf айкалышпагандык, дал келбегендик.
IHARMOIEUX, IEUSE adj айкалышпаган, дал
келбеген, келишимсиз; des sons inharmonieux
келишимсиз үн.
IHÉRET, ETE adj өзүнө таандык, тиешелүү,
ажырагыс; les qualités inhérentes à la personne адамга
тиешелүү сапаттар.
IHOSPITALIER, IÈRE adj 1. меймандос эмес, конокту
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philosophie бирөөгө философияны үйрөтүү; II. s’initier
vpr (à qqch) окуп баштоо, үйрөнүп баштоо, тартылуу,
киришүү. elle s’est initiée aux mathématiques ал
математиканы үйрөнө баштады.
IJECTÉ, ÉE adj канжалаган, канаган; les yeux injectés
du sang канталаган көздөр; une face injectée
канжалаган, канга боёлгон бет.
IJECTER I. vt киргизүү, куюу (суюктукту); le
médecin injecte un calmant au malade дарыгер
оорулууга тынчтандыруучу дары сайып жатат;
II. s’injecter vpr 1. өзүнө киргизүү, саюу; 2. канталоо.
IJECTEUR, TRICE I. adj méd дары куюучу аспап; une
seringue injectrice ийне; II. nm techn инжектор.
IJECTIO nf 1. méd дары жиберүү, дары куюу;
2. techn un moteur à injection инжектор менен иштеген
мотор (кыймылдаткыч).
IJURE nf 1. адилетсиздик; faire injure à qqn бирөөгө
адилетсиздик кылуу; 2. зыян; l’injure du sort
таалайдын оомалуулугу; 3. кордоо, кордук көрсөтүү,
кемсинтүү; dire, adresser, proférer des injures
кордогон, шылдыңдаган сөз айтуу.
IJURIER I. vt сөгүү, кордоо, ызалоо, тилдөө, урушуу;
II. s’injurier vpr бири бирин сөгүшүү.
IJURIEUSEMET adv кордоп, сөгүп, жемелеп,
ызалантып.
IJURIEUX, EUSE adj 1. адилетсиз, туура эмес;
2. ызаланткан, кордогон, тилдеген, жемелеген, сөккөн;
il lui a dit des choses injurieuses ал ага ызалаган,
кордогон сөздөрдү айтты.
IJUSTE I. adj адилетсиз, туура эмес; ce serait injuste
qu’il soit puni à la place du coupable анын
күнөөлүүнүн ордуна жазаланышы туура эмес болмок;
II. nm адилетсиздик.
IJUSTEMET adv адилетсиздик менен.
IJUSTICE nf адилетсиздик; être victime d’une
terrible injustice ашкере адилетсиздиктин курманы
болуу.
IJUSTIFIÉ, ÉE adj негизи жок, жөнү жок, себеби жок;
ta peur est injustifiée сенин коркушуң негизсиз.
ILASSABLE adj чарчабаган, чыдамкай; un chercheur
inlassable талыкпаган илим изилдөөчү.
ILASSABLEMET adv чарчабастан, талыкпастан,
чыдамкайлык менен.
IÉ, ÉE adj тубаса, табигый; un don inné тубаса
жөндөм, талант.
IÉITÉ nf тубасалык.
IOCEMMET adv атайын эмес, билбей, билбей
туруп, байкоосуздан.
IOCECE nf 1. айыпсыздык, айыбы жоктук,
күнөөсү жоктук; l’innocence d’un enfant баланын
айыпсыздыгы; prouver l’innocence de qqn бирөөнүн
күнөөсүздүгүн далилдеп берүү; 2. зыянсыздык,
заласыздык; 3. айыпсыздык, күнөөсүздүк, арам иш
жасабагандык.
IOCET, ETE I. adj 1. айыпсыз, күнөөсүз; il est
innocent du crime dont on l’accuse мойнуна коюлуп
жаткан кылмышта анын күнөөсү жок; 2. таза, күнөөсүз,

сүйбөгөн; un peuple inhospitalier меймандос эмес эл;
2. жагымсыз, катаал; un climat inhospitalier жагымсыз
климат.
IHUMAI, AIE adj адамкерчиликсиз, өтө катаал,
кишичилиги жок, киши чыдагыс, кайрымсыз; un cri
inhumain адам чыдагыс кыйкырык.
IHUMAIEMET
adv
кайрымсыздык
менен,
адамкерчиликсиздик менен, ырайымсыздык менен, таш
боордук менен; traiter inhumainement un prisonnier
камалган адамга ырайымсыз мамиле кылуу.
IHUMAITÉ
nf
адамкерчиликсиздик,
ырайымсыздык, ташбоордук, катаалдык.
IHUMATIO nf өлгөн адамды коюу, көмүү,
жашыруу.
IHUMER vt өлгөн адамды коюу, көмүү, жашыруу.
IIMAGIABLE adj ойго келбеген, элестетүүгө
мүмкүн болбогон, укмуштуу, ишенүүгө болбой турган.
IIMITABLE
adj
тууроого
болбой
турган,
окшоштурууга болбой турган; il est inimitable dans ce
domaine ага бул тармакта эч ким жетпейт; il parle avec
un accent inimitable анын сүйлөгөнүн туурай
албайсың.
IIMITIÉ nf кастык, таттуу эместик, жек көрүүчүлүк,
жек көрүүчүлүк; avoir, concevoir de l’inimitié pour,
contre qqn бирөөнү жек көрүү, жаман көрүү, бирөөгө
кастык мамиле кылуу.
IIFLAMMABILITÉ nf күйбөгөндүк, тутанбагандык.
IIFLAMMABLE adj күйбөгөн, тутанбаган.
IITELLIGECE nf акылсыздык, зээнсиздик, бир
нерсени түшүнүүгө жөндөмсүздүк, сезими жоктук.
IITELLIGET, ETE adj акылсыз, зээнсиз, бир
нерсени түшүнүүгө жөндөмсүз, сезимсиз; un élève
inintelligent зээнсиз окуучу.
IIQUE adj адилетсиз, адилеттиги жок, туура эмес;
être inique avec, pour qqn бирөөгө туура эмес мамиле
жасоо.
IIQUEMET adv адилетсиз, адилеттиги жок, туура
эмес; être iniquement condamné адилетсиз айыпталуу.
IIQUITÉ nf 1. адилетсиздик, адилет эместик;
2. күнөөлүлүк, айыптуулук, туура эместик.
IITIAL, ALE I. adj 1. башкы, алгачкы, баштапкы,
оболку; une cause initiale башкы себеп; 2. биринчи; le
mot initial d’une phrase сүйлөмдүн биринчи сөзү; II. nf
биринчи тамга (сөздүн, аттын).
IITIALEMET adv а дегенде, башында; initialement
le projet était différent башында долбоор башкача
болчу.
IITIATIVE nf демилге, саамалык; prendre l’initiative
демилге көтөрүп чыгуу; 2. демилгелүүлүк; avoir de
l’initiative демилгелүү болуу; un groupe d’initiative
демилге тобу; de sa propre initiative өзүнүн демилгеси
менен.
IITIÉ, ÉE n иштен кабары бар, сырдуу адам.
IITIER I. vt (qqn à qqch) 1. маалымат берүү,
тааныштыруу, initier qqn aux secrets d’une affaire
бирөөгө бир иштин жашыруун сырларын маалымдоо;
2. окутуп баштоо, үйрөтө баштоо; initier qqn à la
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арам иш жасабаган; innocent comme l’enfant
наристедей таза; 3. ишенчээк, куулук-шумдугу жок;
жөнөкөй; il faut être bien innocent pour croire un
mensonge pareil мындай калпка ишениш үчүн абдан
ишенчээк болуш керек; 4. зыяны жок, залалы жок; les
jeux innocents зыяны жок кумар оюндары; II. n
1. айыпсыз, күнөөсүз адам; 2. куулук-шумдугу жок,
аңкоо чалыш адам.
IOCETER vt айыпсыз, күнөөсүз деп табуу, актоо;
innocenter un accusé айыпталынуучуну актоо.
IOCUITÉ
nf зыяны жоктук, залалсыздык,
зыянсыздык.
IOMBRABLE adj саноого мүмкүн болбой турган,
абдан көп, бир далай.
IOVATEUR, TRICE 1. n жаңы нерсени киргизген,
жаңылык киргизген адам, ойлоп табуучу адам;
2. жаңычыл, ойлоп табуучу.
IOVATIO nf жаңы, жаңылык киргизүү, өзгөртүү
киргизүү, жаңы нерсени ойлоп табуу.
IOVER vi, vt жаңылык киргизүү, өзгөртүү киргизүү;
innover une mode жаңы мода киргизүү.
IOBSERVABLE adj 1. байкоого болбой турган; un
phénomène inobservable байкоого болбой турган
кубулуш; 2. сактоого болбой турган; un règlement
inobservable сактоого болбой турган эреже.
IOCCUPATIO
nf бекерчилик, иштебегендик,
бекерпоздук, колу боштук.
IOCCUPÉ, ÉE adj 1. бош, ээн; un logement inoccupé
ээн турак жай; une place inoccupée бош орун; 2. бекер,
иштебеген; avoir les mains inoccupées колу бош болуу.
IOCULATIO nf méd эмдөө.
IOCULER I. vt 1. méd эмдөө; le médecin lui a inoculé
un vaccin дарыгер аны эмдеди; 2. сезим туудуруу,
сезимин ойготуу, кызыктыруу, түрткү берүү; elle a
inoculé à sa fille l’amour de la musique ал кызынын
музыкага болгон сүйүү сезимин ойготту; II. s’inoculer
vpr кандайдыр бир ооруга каршы эмдөө алуу, эмделүү.
IOFFESIF, IVE adj зыяны жок, залалы жок,
жамандыгы жок, коопсуз; n’ayez pas peur, mon chien
est inoffensif коркпогула, менин итим каппайт; un
homme inoffensif зыянсыз адам; rendre inoffensif
зыянсыздандыруу.
IODABLE adj суу жайпап кете турган, суу каптап
кете турган.
IODATIO nf 1. ташкын, суу каптоо, суу ташкыны,
сел каптоо; la fonte des neiges a provoqué une
inondation карлардын эриши суу каптоого алып келди;
2. fam суу кылуу, суу төгүү, ташытуу; la fuite a
provoqué une inondation dans la salle de bains шыптан
аккан тамчы жуунуучу бөлмөнү суу кылды; 3. fig
басып кирүү, басып алуу.
IODÉ, ÉE 1. adj суу каптаган, суу баскан, сел
каптаган; 2. n сел каптоодон, суу каптоодон
жабыркагандар.
IODER vt I. 1. жайпоо, жайпап кетүү, каптоо,
каптап кетүү (суу менен); le fleuve a inondé les champs
өзөн, дарыя талааны каптап кетти; 2. суу кылуу,

нымдоо; inonder la salle de bains en prenant une
douche чайканып жатып жуунуучу бөлмөнү суу кылуу;
les larmes inondaient son visage анын көз жашы жүзүн
каптап жатты; 3. басып алуу, толуп кетүү; je suis
inondé de courrier мага каттар толуп кетти; 4. fig кирип
келүү, каптап кетүү; la campagne est inondée de
l’odeur des foins айыл чөптүн жытына толуп кетти;
II. vpr себинүү; elle s’est inondée de parfum ал атыр
себинип алды.
IOPÉRABLE adj операция кылууга болбой турган.
IOPÉRAT, ATE adj dr күчү жок, таасир бербеген,
натыйжа бербеген; un remède inopérant таасир
бербеген дары; être inopérant көздөгөн максатына
жетпей калуу.
IOPIÉ, ÉE adj күтүлбөгөн, күтүлбөгөн жерден,
капысынан; une mort inopinée капысынан болгон
өлүм; sa visite inopinée a surpris tout le monde анын
күтүлбөгөн жерден келиши элдин баарын таң
калтырды.
IOPIÉMET adv күтүлбөгөн, күтүлбөгөн жерден,
капысынан; arriver inopinément chez qqn кимдир
бирөөнүкүнө капысынан келүү.
IOPPORTU, UE adj жайсыз убакта, жайсыз маалда,
туура эмес убакта, жөнү жок, ыгы жок, ыңгайсыз,
орунсуз; le moment est inopportun pour s’expliquer
сүйлөшүүгө ыңтайсыз убакыт; une demande
inopportune ыгы жок өтүнүч.
IOPPORTUÉMET adv adj жайсыз убакта, жайсыз
маалда, туура эмес убакта, жөнү жок, ыгы жок,
ыңтайсыз, орунсуз.
IOPPORTUITÉ
nf
орунсуздук,
жайсыздык,
ыңгайсыздык, жөнү жоктук, ыгы жоктук.
IORGAIQUE adj органикалык эмес.
IORGAISÉ, ÉE adj nm 1. органикалык эмес;
2. профсоюздун мүчөсү эмес, саясий түзүлүшкө
тиешеси жок.
IOUBLIABLE adj унутулбаган, түбөлүк эсте кала
турган.
IOUÏ, ÏE adj 1. кулак укпаган, тааныш эмес, жаңы;
2. укмуштуу, таң калычтуу.
I PETTO loc adv оюнда, ичинде, өз ичинен, астыртан.
IQUALIFIABLE adj тил жеткис, айтып жеткирүүгө
мүмкүн эмес; une conduite inqualifiable жарабас,
жаман кылык.
IQUIET, IQUIÈTE I. adj тынчы жок, тынчы кеткен,
санааркаган, санаалуу; II. n. санаакор, санаачыл адам.
IQUIÉTAT, ATE adj санаага салган, убайымга
салган, тынчтыкты алган, санааркаган, санаалуу; il a un
visage inquiétant анын жүзү санаалуу.
IQUIÉTER vt I. тынчын алуу, беймаза кылуу; sa santé
m’inquiète анын ден соолугу менин тынчымды алат;
cette situation les inquiétait бул жагдай аларды
тынчсыздандырар
эле;
II. s’inquiéter
vpr
тынчсыздануу, тынчы кетүү, чочуу, чочулоо; ne
t’inquiète pas, ça va s’arranger тынчсызданба, баарысы
жайында болот.
IQUIÉTUDE nf чочулоо, тынчсыздануу, коркуу,
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тынчы
кеткендик;
soyez
sans
inquiétude
тынчсызданбаңыз;
être
dans
l’inquiétude
тынчсыздануу.
ISAISISSABILITÉ
nf
1. карматпастык,
колго
тийбестик, 2. көзгө илээшпегендик, өтө тездик.
ISAISISSABLE adj 1. карматпаган, колго түшпөгөн,
колго тийбеген; un fugitif insaisissable колго түшпөгөн
качкын; 2. көзгө илээшпеген, өтө тез; ажыратып
болбой турган; poursuivre une image insaisissable
көзгө илээшпеген, өтө тез көрүнүштү байкоо; 3. dr кол
тийбес, өзүнө гана тиешелүү; la partie insaisissable du
salaire айлыктын кол тийбес бөлүгү. 4. түшүнүүгө
кыйын; il a une personnalité insaisissable анын күлкмүнөзү түшүнүксүз.
ISALUBRE adj ден соолукка зыяндуу; un climat
insalubre ден соолукка зыяндуу климат.
ISALUBRITÉ nf зыяндуулук.
ISAITÉ
nf
1. акылсыздык,
алаңгазарлык;
2. маанисиздик, тантырактык; dire des insanités жаман
сөз айтуу.
ISATISFACTIO nf канааттанбагандык, нааразалык.
ISATISFAIT, AITE adj канааттанбаган, нааразы.
ISCRIPTIO nf 1. жазуу (бир нерсенин бетине,
сыртына жазылган жазуу); le mur de l’immeuble est
couvert d’inscriptions имараттын дубалы жазууга
толуп кеткен; 2. жазуу, каттоо, киргизүү; inscription
des citoyens sur les listes électorale жарандарды
шайлоочулардын
тизмесине
киргизүү,
каттоо;
inscription d’un étudiant dans une faculté студентти
факультетке кабыл алуу.
ISCRIRE I. vt 1. чегүү (ташка, мраморго); inscrire
une épitaphe sur une tombe эстеликти чегүү; 2. жазуу;
киргизүү, белгилөө; inscrire une question à l’ordre du
jour суроону күн тартибине киргизүү; inscrire un
enfant à la crèche баланы бала бакчага киргизүү;
II. s’inscrire vpr жазылуу, катталуу; s’inscrire à un
examen сынакка жазылуу; s’inscrire en faux dr тануу,
төгүнгө чыгаруу, каршы чыгуу, каршы болуу.
ISCRIT, ITE I. adj жазылган, катталган, тизмеге
кирген; II. тизмеде бар, тизмедеги, тизмедегилер.
ISÉCABLE adj бөлүнбөс, бөлүнгүс, бөлүнбөгөн,
кесилбеген; un mot insécable бөлүнбөгөн сөз.
ISECTE nm курт-кумурска.
ISECTICIDE I. adj курт-кумурскаларды өлтүрүүчү;
II. nm курт-кумурскаларды өлтүрүүчү каражат, дары.
ISÉCURITÉ
nf
кооптуулук,
коркунучтуулук,
шектүүлүк; vivre dans l’insécurité коркунуч менен
жашоо.
ISÉMIATIO
nf
уруктандыруу,
куудуруу;
l’insémination artificielle кол менен уруктандыруу.
ISESÉ, ÉE I. adj 1. алаңгазар, эси жок, акылы жок;
2. маанисиз, таң калычтуу, бөтөнчө; II. nm акылсыз,
акылы жок адам.
ISESIBILISATIO nf жансыздандыруу, ооруну
сездирбөө; insensibilisation d’un nerf нервин алып
салуу.
ISESIBILISER vt ооруну сезбегендей кылуу, уктатуу

(операциянын алдында); insensibiliser un malade avant
de l’opérer операциянын алдында оорулууну уктатуу.
ISESIBILITÉ
nf
1. сезбестик,
сезбегендик;
l’insensibilité à la douleur ооруну сезбегендик; 2. fig
мээримсиздик,
катаалдык,
көңүл
коштук,
камаарабастык; son insensibilité à ce qui se passe
autour d’elle m’étonne toujours анын айланасында
болуп жаткандарга көңүл кош карашы мени дайыма
таң калтырат.
ISESIBLE I. adj 1. жансыз; 2. сезбеген; insensible au
froid суукка чыдамкай; insensible à la douleur ооруну
сезбеген; 3. fig мээримсиз, таш боор, өзүмчүл, көңүл
кош; insensible à la poésie поэзияга көңүл кош кароо;
II. көрүнбөгөн,
байкалабаган,
сезилбеген;
une
différence insensible сезилбеген айырмачылык.
ISESIBLEMET adv астыртан, билгизбей, тымызын,
акырындан, жай.
ISÉPARABLE I. adj 1. ажырабас, бөлүнбөс, бир; un
couple inséparable ажырабас жубайлар; 2. бөлүп
кароого болбой турган, бөлүнбөс; l’apprentissage de la
lecture est inséparable de celui de l’écriture окутууга
үйрөтүүнү жазууга үйрөтүүдөн бөлүп кароого болбойт;
II. n түбөлүк, кан дос.
ISÉPARABLEMET adv ажыратпастан, ажырабай,
бөлүнбөй, бир.
ISÉRER I. vt (dans qqch) киргизүү, кошуу, тагуу,
басып чыгаруу; insérer un article макаланы чыгаруу;
II. s’insérer vpr көнүү, аралашуу, ордун табуу; les
travailleurs immigrés ont souvent du mal à s’insérer
dans la société иммигранттарга коомго аралашуу
дайыма кыйынчылык туудурат.
ISERTIO nf 1. киргизүү, кошуу; 2. көнүү, аралашуу,
ордун табуу.
ISIDIEUSEMET adv анткорлонуп, арамзаланып.
ISIDIEUX, EUSE adj 1. алдамчы, анткор, арамза; une
question insidieuse анткор суроо; une maladie
insidieuse алдамчы оору.
ISIGE I. adv көрүнүктүү, эң мыкты, эң жакшы,
атактуу; un service insigne зор эмгек; II. nm insigne
honorifique төш белги.
ISIGIFIACE
nf
арзыбастык,
баасыздык,
маанисиздик.
ISIGIFIAT, ATE adj кызыктырбаган, маанисиз,
арзыбас, бааланбаган; une personne insignifiante өзүнө
таандык касиеттери аз, ээрчиме адам.
ISICÈRE adj кара ниет, арам ойлуу, анткор, эки
жүздүү.
ISICÉRITÉ nf кара ниеттик, арам ойлуулук,
анткорлук, эки жүздүүлүк.
ISIUER I. vt кыйыр сөз менен түшүндүрүү, ишара
кылуу, бир нерсенин четин чыгаруу; que voulez-vous
insinuer par là? муну менен эмне айткыңыз келип
турат? II. s’insinuer vpr 1. сиңүү; l’eau s’insinue dans le
sable суу кумга сиңип кетип жатат; 2. кирүү, келүү; le
doute s’est insinué dans mon esprit мага күмөн ой
келди; 3. уурданып кирүү, жашырынып кирүү;
s’insinuer dans la confiance d’autrui бирөөнүн
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ишенимине уурданып кирүү.
ISIPIDE adj 1. даамсыз, даамы жок; 2. fig жадатма,
зериктирме, кызыксыз; une conversation insipide
кызыксыз аңгеме.
ISISTACE
nf
көшөргөндүк,
көгөргөндүк,
тырышчаактык, дегенин койбогондук, айтканынан
кайтпоочулук.
ISISTAT, ATE adj өжөр, тырышчаак, дегенин
койбогон, айтканынан кайтпаган.
ISISTER vi 1. (sur qqch) басым жасоо, айрыкча
көңүл буруу, бөтөнчө белгилөө; insister sur les syllabes
finales акыркы муунга басым жасоо; insister sur une
question суроого басым жасоо, көңүл буруу; 2. (pour
qqch) айтканынан кайтпоо, өз дегенине туруу, көктүк
кылуу; insister pour obtenir qqch бир нерсеге жетүү
үчүн тырышуу.
ISOCIABILITÉ nf түнттүк, сөзгө чоркоктук.
ISOCIABLE adj түнт, сөзгө чоркок, көп сүйлөбөгөн.
ISOLEMMET adv орой, осол, одоно, адепсиз; parler
insolemment орой сүйлөө.
ISOLECE nf адепсиздик, оройлук.
ISOLET, ETE I. adj адепсиз, уятсыз, орой, осол;
II. n адепсиз, уятсыз адам.
ISOLUBILITÉ nf chim 1. эрибестик, эрибегендик;
2. чечилбестик.
ISOLUBLE adj 1. chim эрибеген, эрип кетпеген; une
substance insoluble dans l’eau сууда эрибеген зат;
2. чечилбес; un problème insoluble чечилбес маселе.
ISOLVABILITÉ
nf төлөй албастык, төлөөгө
кудиретсиздик, төлөөгө чамасы жетпегендик.
ISOLVABLE adj төлөй албас, төлөөгө кудирети жок,
төлөөгө чамасы жок; un débiteur insolvable карызын
төлөй албаган адам, карыздар.
ISOMIE nf уйкусуздук, уйку качуу; des nuits
d’insomnie уйкусуз түндөр.
ISOORE adj дабыш өткөрбөй турган.
ISOORISATIO nf дабыш өткөрбөө, дабышты
басаңдатуу.
ISOORISER vt дабыш өтпөгөндөй кылуу.
ISOUCIACE
nf
бейгамдык,
санаасыздык,
кенебестик, камырабастык; il est d’une grande
insouciance ал абдан бейгам, анын деги эле санаасы
жок.
ISOUCIAT, ATE I. adj бейгам, санаасыз, кенебеген,
камырабаган; II. insouciant de ойлонбогон, унутчаак,
баамдабаган; insouciant du lendemain эртеңкисин
ойлобогон; insouciant de l’avenir келечегин ойлобогон;
insouciant du danger коркунучту баамдабаган; III. nm
бейгам, санаасы жок адам.
ISOUCIEUX, EUSE adj бейгам, санаасыз, камсыз,
кенебес; vivre insoucieux du lendemain эртеңкисин
ойлобоо.
ISOUMIS, ISE adj 1. моюн сунбаган, багынбаган, баш
ийбеген; 2. soldat insoumis ou nm un insoumis тартипке
баш ийбеген жоокер.
ISOUMISSIO nf 1. моюн сунбастык, баш ийбестик,
багынбастык; une insoumission à la loi мыйзамга баш

ийбестик; 2. кызмат кылуудан баш тарткандык,
тартипке баш ийбегендик (аскерде).
ISOUPÇOABLE adj шек туудурбаган, шексиз,
күмөнсүз.
ISOUPÇOÉ, ÉE adj 1. бар экендигинде шек жок; le
sous-sol du pays contenait des richesses insoupçonnées
өлкөдө пайдалуу кендердин бар экендигинде шек жок
эле; 2. күтүлбөгөн, жаңы.
ISOUTEABLE adj 1. колдоого болбой турган,
колдоого алынбаган; cette théorie est insoutenable бул
теорияны колдоого болбойт; 2. чыдагыс, чыдай алгыс;
une douleur insoutenable чыдагыс оору, кайгы.
ISPECTER vt 1. карап чыгуу, текшерип чыгуу;
inspecter une école мектепти текшерүү; 2. дыкаттык
менен текшерип чыгуу; les douaniers ont inspecté les
bagages des voyageurs бажычылар жүргүнчүлөрдүн
жүктөрүн дыкаттык менен текшерип чыгышты.
ISPECTEUR, TRICE n текшерүүчү; un inspecteur des
impôts салык текшерүүчү, салыкчы.
ISPECTIO nf текшерүү, текшерүү жүргүзүү, карап
чыгуу.
ISPIRAT, ATE adj шыктандырган, дем берген.
ISPIRATEUR, TRICE I. adj 1. шыктандырган, дем
берген;
2. anat.
өпкөгө
дем
берүүчү;
II. n
1. шыктандырган, дем берген, алга карай сүрөгөн адам;
2. méd. өпкөгө жасалма дем берүүчү аспап.
ISPIRATIO nf 1. дем алуу, дем тартуу; 2. көңүл
эргүү, чыгармачылык эргүү; 3. ойго капысынан келген
тилек, ой; 4. таасирленүү, таасир алуу, таасири
астында.
ISPIRÉ, ÉE I. adj көңүл эргиген, шыктанган; un poète
inspiré чыгармачылык эргүү алган акын; II. n көңүл
эргиген, чыгармачылык эргүү алан акын.
ISPIRER I. vt 1. шыктандыруу, дем берүү; 2. жол
көрсөтүү, кеңеш берүү, үйрөтүү, бир ойго келүүгө
түрткү болуу; inspirer des réflexions ойлонууга түрткү
берүү; 3. дем алуу; inspirez profondément! терең дем
алыңыз! II. s’inspirer (de qqch) vpr шыктануу, дем
алуу, эргүү.
ISTABILITÉ nf 1. туруксуздук, туруктуу эместик;
instabilité d’une situation жагдайдын туруксуздугу; le
pays vit dans une grande instabilité politique өлкө
туруксуз саясий абалды башынан өткөрүп жатат;
2. өзгөрүлмөлүк, өзгөрүп тургандык (адамдарда).
ISTABLE I. adj 1. шылкылдаган, шалактаган; une
chaise instable мыктары бошоп кеткен үстөл;
2. туруксуз, өзгөрүлмө; un temps instable өзгөрүлмө,
туруксуз аба ырайы; 3. өзгөрүлмө, туруксуз, оома
(адамдарда); un être instable оома адам. II. n туруксуз
адам.
ISTALLATIO nf 1. l’installation de орнотуу, коюу,
жайгаштыруу; l’installation du chauffage жылуулук
орнотуу; l’installation des meubles эмеректи
жайгаштыруу; 2. кирүү, көчүп кирүү (үйгө); nous
sommes en pleine installation биз көчүп кирип
жатабыз; 3. жабдуу, орнотуу; une installation électrique
электр менен жабдуу.
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ISTALLER I. vt 1. жайгаштыруу, киргизүү, көчүрүп
киргизүү; nous l’avons installé dans son nouveau
logement биз аны жаңы үйгө көчүрүп киргиздик;
installer un malade dans son lit оорулууну керебетке
жайгаштыруу; 2. орнотуу, коюу, жабдуу; installer le
téléphone телефон коюу; installer une cuisine
ашкананы жабдуу; II. s’installer vpr жайгашуу,
отурукташуу, конуу, көчүп баруу, жашоо; ils se sont
installés en province алар айылда жашайт; s’installer à
l’hôtel мейманканада жашоо, орун алуу.
ISTAMMET adv көшөрүп, көптөн-көп, акидей
асылып; prier, demander instamment бир нерсени
көптөн-көп өтүнүп суроо.
ISTACE nf 1. vx чоң өтүнүч, demander avec
instance көптөн-көп өтүнүү; céder aux instances de qqn
бирөөнүн өтүнүчүн аткаруу, орундатуу; sur les
instances de өтүнүчү боюнча, суроосу боюнча; sur les
instances de ses amis, il a fini par accepter досторунун
өтүнүчүнөн улам ал акыры кабыл алды; 2. сот иши,
сотто ишти кароо; introduire une instance иш козгоо;
être en instance de divorce ажырашуу; 3. инстанция,
орган; l’instance supérieure жогорку инстанция.
1
ISTAT , ATE adj көптөн-көп, чоң; une demande,
une prière instante көптөн-көп өтүнүч.
2
ISTAT nm көз ачып-жумганча, көз ирмегенче, аз
убакыт; cela fut d’affaire d’un instant бул иш көз ачыпжумганча болуп кетти; un instant! бир аз күтө туруңуз;
d’un instant à l’autre азыр; il arrive d’un instant à
l’autre ал азыр келет; à chaque instant, à tout instant
тез-тез; pour l’instant азырынча; par instants кээдекээде, кез-кезде; loc adv à l’instant азыр; à l’instant où
je sortais, le téléphone s’est mis à sonner мен чыгып
жатканда телефон шыңгырай баштады; de tous les
instants туруктуу, дайыма, өзгөрбөс; dans un instant
бирткеден кийин, кичинеден кийин, азыр; je reviens
dans un instant мен азыр келем.
ISTATAÉ, ÉE adj 1. кыска, көпкө созулбаган,
узакка созулбаган; 2. көз ачып-жумганча, көз
ирмегенче, тез; une réponse instantanée көз ачыпжумганча берилген жооп; 3. бат эриген, бат даяр
болгон; un café instantané бат даяр болгон кофе.
ISTATAÉITÉ nf тездик, өтө тездик, ыкчамдык,
чапчаңдык.
ISTATAÉMET adv тез, өтө тез, ыкчам, чапчаң.
ISTAR (À L’ISTAR DE) loc prép үлгүсү менен,
окшош, өңдүү, сыяктуу, шекилдүү.
ISTAURATEUR, TRICE n негиздөөчү, негиз салуучу,
уюштуруучу.
ISTAURATIO nf негиз салуу, негиздөө, уюштуруу.
ISTAURER I. vt негиз салуу, негиздөө, түзүү, из
салуу, уюштуруу; II. s’instaurer vpr башталуу une
époque nouvelle s’est instaurée жаңы доор, заман
башталды.
ISTIGATEUR, TRICE n азгыруучу, жолдон чыгаруучу,
жээликтирүүчү адам; les instigateurs de la révolte
козголоңду баштоочулар, уюштуруучулар.
ISTICT nm табийгый сезим, табияттын берген

талант, шык; par instinct, d’instinct эрктен тыш;
l’instinct maternel энелик сезим; il a un véritable
instinct pour le commerce анын соодага шыгы бар.
ISTICTIF, IVE эрктен тыш, табийгый.
ISTICTIVEMET adv эрктен тыш, өзүнөн өзү эле.
ISTITUER vt 1. негиз салуу, негиздөө, түзүү, из
салуу, уюштуруу; instituer un débat талкууга алуу;
2. relig дайындоо, коюу.
ISTITUT nm 1. институт; l’Institut de France
Француз Институту (беш академиядан турат); un
institut de recherches илим изилдөө институту; 2. un
institut de beauté сулуулук борбору.
ISTITUTEUR, TRICE n башталгыч класстардын
мугалими, окутуучусу.
ISTITUTIO nf 1. негиздөө, түзүү, уюштуруу,
белгилөө; l’institution d’un héritier мураскорду
белгилөө; 2. мекеме, уюм; une institution financière
финансылык мекеме; 3. билим берүү мекемеси, окуу
жайы.
ISTRUCTEUR adj m устат, мугалим, окутуучу.
ISTRUCTIF, IVE adj окуткан, үйрөткөн, билим
берген; нускалуу.
ISTRUCTIO I. nf 1. билим берүү, үйрөтүү, агартуу,
окутуу; l’instruction publique элге билим берүү;
l’instruction secondaire, supérieure орто билим берүү,
жогорку билим берүү; 2. билим; avoir de l’instruction
билимдүү болуу; elle n’a pas beaucoup d’instruction,
mais elle est intelligente анын билими аз, бирок ал
акылдуу; II. көрсөтмө берүү, үйрөтүү, даярдоо; des
instructions précises так көрсөтмө; III. тергөө, тергөө
жүргүзүү; un juge d’instruction тергөөчү.
ISTRUIRE I. vt 1. билим берүү, үйрөтүү, агартуу,
окутуу; la lecture instruit beaucoup көп окуган көптү
билет; 2. instruire (qqn de qqch) билдирүү, кабардар
кылуу; instruisez-moi de ce qui se passe мага эмне
болуп жаткандыгын айтыңызчы; II. тергөө, тергөө
жүргүзүү; instruire une affaire ишти тергөө;
III. s’instruire vpr 1. билим алуу, окуу, үйрөнүү;
2. маалымат алуу, кабар алуу, маалыматтануу.
ISTRUIT, ITE adj билимдүү, көптү билген, көп
окуган, акылдуу, күчтүү; il est très instruit ал абдан
билимдүү.
ISTRUMET I. nm 1. аспап, шайман, курал; un
instrument de précision өлчөөчү аспап; des instruments
de travail иш куралдары; 2. un instrument (de musique)
музыкалык аспап; des instruments à cordes кылдуу
аспаптар; II. fig 1. каражат, акча; un instrument de
paiement төлөм каражаты, акча; 2. бир иштен натыйжа
алыш үчүн колдонулган адам же буюм; servir
d’instrument курал катары пайдалануу.
ISTRUMETAL,
ALE
adj
1. курал
катары
пайдаланылган;
2. аспаптар
менен
ойнолгон,
аткарылган; un ensemble instrumental аспаптар
ансамбли.
ISU nm à l’insu de loc prép билдирбей, билгизбей,
айтпай; à mon insu мага айтпай.
ISUBMERSIBILITÉ nf сууга чөкпөгөндүк, сууга
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insupportable өтө жаман мүнөз.
ISUPPORTABLEMET adv абдан, аябай (терс
маанисинде); il est insupportablement prétentieux ал
ыгы жок менменсине берет.
ISURGÉ, ÉE I. adj көтөрүлүшчү, козголоңчу, каршы
чыккан; II. n көтөрүлүш, козголоң чыгарган, каршы
чыккан адам.
ISURGER (S’) vpr көтөрүлүш, козголоң чыгаруу,
каршылык кылуу, каршы чыгуу.
ISURMOTABLE adj жеңилгис, жеткис, колдон
келгис, каршы тура алгыс; un obstacle insurmontable
жеңилгис кедерги, тоскоол.
ISURPASSABLE adj абдан мыкты, эң жакшы, теңи
жок.
ISURRECTIO nf 1. көтөрүлүш, козголоң; une
insurrection populaire элдик көтөрүлүш; 2. каршылык
кылуу, каршы чыгуу; l’insurrection de qqn contre
l’injustice
кимдир
бирөөнүн
адилетсиздикке,
акыйкатсыздыкка каршы чыгышы.
ISURRECTIOEL,
ELLE
adj
көтөрүлүшчүл,
козголоңчул;
un
mouvement
insurrectionnel
көтөрүлүшчүл кыймыл.
ITACT, E adj 1. аман, эсен, бүтүн, зыянга
учурабаган; il a retrouvé ses lunettes intactes après
l’accident кырсыктан кийин ал көз айнегин бүтүн
бойдон тапты; 2. булганбаган, таза, жаман аттуу эмес;
une réputation intacte таза абийир, бедел.
ITAGIBILITÉ nf кол тийбестик.
ITAGIBLE adj кол тийбес, эч ким тийбес, былк
этпес, туруктуу, бек, кебелбес; des principes
intangibles туруктуу көз караштар.
ITÉGRAL, ALE I. adj толук, бүт, бүтүн; une édition
intégrale d’un ouvrage чыгарманын толук жыйнагы; il
a promis le remboursement intégral de sa dette ал
карызынан толук кутулууга убада берди; II. nf math
1. интеграл; 2. чыгарманын толук жыйнагы; elle a
l’intégrale des symphonies de Beethoven анда
Бетховндин симфонияларынын толук жыйнагы бар.
ITÉGRALEMET adv толугу менен, бүт бойдон; lire
un texte intégralement текстти толук окуп чыгуу.
ITÉGRAT, ATE adj кошумча, толуктоочу; la partie
intégrante ажырагыс бөлүгү.
ITÉGRATIO nf 1. math аныктоо (функцияны);
2. киргизүү, тартуу, үндөө, жайылтуу, биригүү;
3. ордун табуу, сиңүү, аралашуу.
ITÈGRE adj адилет, таза, сатылбаган; un juge intègre
таза, адилет сот.
ITÉGRER
I. vt 1. math функцияны аныктоо,
интегралды табуу; 2. ажырагыс бөлүгү кылып
киргизүү, кошуу; l’auteur a intégré un nouveau
chapitre à la seconde édition de son livre автор
китебинин экинчи басылышына жаңы бөлүм киргизди,
кошту; 3. жогорку окуу жайга кабыл алынуу, кирүү;
II. s’intégrer vpr (à) ордун табуу, сиңүү, аралашуу; cet
élève a du mal à s’intégrer à la classe бул окуучу
классына аралаша албай жатат.
ITÉGRITÉ
nf
1. бүтүндүк,
ажырабастык,

чөкпөй тургандык.
ISUBMERSIBLE

adj сууга чөкпөгөн, сууга чөкпөй

турган.
ISUBORDIATIO nf моюн сунбоо, баш ийбөө,
көнбөө, багынбагандык.
ISUBORDOÉ, ÉE adj моюн сунбаган, баш ийбеген,
көнбөгөн, багынбаган.
ISUCCÈS nm жолу болбогондук, иши оңунан
чыкпагандык.
ISUFFISAMMET
adv жетишерлик эмес, аз,
жетишсиз.
ISUFFISACE nf 1. жетишпестик, жетишсиздик,
l’insuffisance de moyens каражаттын жетишсиздиги;
2. méd кемчилдик, майыптык; l’insuffisance cardiaque;
жүрөктүн начар иштеши; l’insuffisance respiratoire
дем алуунун начарлыгы; 3. au plur. кемчилик; ce travail
révèle de graves insuffisances бул иште чоң
жетишпестиктер бар.
ISUFFISAT, ATE adj 1. жетишпеген, аз; les
médecins sont en nombre insuffisant à la campagne
айылда дарыгерлер жетишпейт; une lumière
insuffisante начар жарык; 2. жөндөмсүз, колунан
келбеген; elle s’est montrée très insuffisante ал өзүнүн
абдан жөндөмсүз экендигин көрсөттү.
ISUFFLER vt 1. үйлөп киргизүү, толтуруу; 2. ой
туудуруу, пикир туудуруу, бир ойго келүүгө түрткү
болуу, кызыктыруу, делөөрүтүү; insuffler à qqn un
désir de vengeance бирөөнүн өч алуу сезимин ойготуу,
бирөөгө өч алууга түрткү берүү; 3. méd жасалма жол
менен дем алдыруу; insuffler de l’air dans la bouche
d’un noyé сууга чөккөн адамдын оозуна жел үйлөө
аркылуу дем алдыруу.
ISULAIRE I. adj аралдагы, аралдык; II. n аралда
жашоочу адам.
ISULIE nf méd инсулин (дары).
ISULTAT, ATE adj кемсинткен, шылдыңдаган,
ызалаган, кордогон.
ISULTE nf сөгүү, кордоо, кемсинтүү, шылдыңдоо,
ызалантуу; adresser des insultes à qqn бирөөгө
ызалаган сөз айтуу.
ISULTÉ, ÉE I. adj кемсинген, шылдыңдалган,
ызаланган, кордолгон; II. n кемсинген, шылдыңдалган,
ызаланган, кордолгон адам.
ISULTER I. vt ызалоо, кордоо, сөгүү, кемсинтүү,
шылдыңдоо, ызалоо, кордоо; il nous a insultés
grossièrement ал бизге оройлук менен акарат келтирди;
ils se sont faits insulter par un passant өтүп бара
жатып, бир адам аларды шылдыңдаптыр; II. vi (à qqch)
бир нерсеге акарат келтирүү; insulter aux dieux
кудайга акарат келтирүү; III. s’insulter vpr бири-бирин
ызалоо, шылдыңдоо, бири-бирине акарат келтирүү;
elles se sont insultées comme des chiffonnières алар
ажаандык менен бири-бирине акарат келтиришти.
ISUPPORTABLE adj 1. чыдагыс, чыдай алгыс; une
douleur insupportable чыдагыс оору; 2. өтө жаман, эң
эле жаман, жагымсыз; être insupportable avec qqn
бирөөгө жагымсыз мамиле кылуу; un caractère
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бөлүнбөстүк, кол тийбестик; l’intégrité du territoire
аймактын бөлүнбөстүгү, кол тийбестиги; 2. адалдык,
тазалык, сатылбастык.
ITELLECT nm акыл, ой.
ITELLECTUALITÉ nf акылдуулук, ойчулдук.
ITELLECTUEL, ELLE I. adj 1. акыл; un travail
intellectuel акыл эмгеги; 2. акыл иштерине жөндөмдүү;
elle est très intellectuelle ал абдан билимдүү; II. n
ойчул, көп окуган, билимдүү, окумуштуу адам; les
intellectuels билимдүүлөр, окумуштуулар.
ITELLECTUELLEMET adv акыл, зээндүүлүк; il est
intellectuellement limité анын акылы аз.
ITELLIGEMMET adv акылдуулук менен, акыл
менен.
ITELLIGECE I. nf 1. акыл, эс, акыл-эс; une
intelligence artificielle жасалма, табийгый эмес акыл;
2. акыл, ойлоо жөндөмдүүлүгү, зээн, зээндүүлүк; avoir
l’intelligence vive зээндүү болуу; II. 1. intelligence de
(qqch) бир нерсени түшүнүүгө болгон жөндөмдүүлүк,
бир нерсени түшүнүү; elle a l’intelligence des affaires
ал иштин көзүн билет; 2. en bonne intelligence
ынтымакта, биримдикте; vivre en bonne intelligence
ынтымакта жашоо; vivre en mauvaise intelligence
ынтымаксыз жашоо.
ITELLIGET, ETE adj 1. акылдуу, эстүү, акылэстүү; 2. билгич, жөндөмдүү, бир нерсени бат
түшүнгөн, зээндүү, түшүнүктүү.
ITELLIGIBILITÉ nf ачыктык, тактык, түшүнүктүүлүк,
дааналык.
ITELLIGIBLE adj 1. ачык, так, түшүнүктүү, даана; ce
texte est parfaitement intelligible бул текст абдан
түшүнүктүү; 2. ачык, даана, так угулган; loc. parler à
haute et intelligible voix катуу жана так сүйлөө.
ITELLIGIBLEMET adv ачык, так, түшүнүктүү,
даана; s’exprimer intelligiblement оюн ачык, даана
түшүндүрүү.
ITEDACE nf 1. кандайдыр бир жамаатты же топту
керектүү жабдуулар менен камсыз кылып туруучу
кызмат; les fournitures scolaires sont achetées par
l’intendance окуу куралдары жабдуу кызматы аркылуу
сатылынып алынды; l’intendance militaire аскер
бөлүктөрүн жабдып туруучу кызмат; 2. башкармалык,
жетекчилик.
ITEDAT, ATE nm кандайдыр бир мекемененин же
жамааттын чарба иштери боюнча жооптуу адамы;
l’intendante d’un lycée лицейдин чарба иштери боюнча
жоопту адамы.
ITESE adj адаттан тыш, башкача; un froid intense
ит өлгөн суук, абдан катуу суук.
ITESÉMET adv адаттан тыш, башкача.
ITESIF, IVE adj күчтүү, күчөтүлгөн, тез; un
entraînement intensif күчөтүлгөн машыгуу.
ITESIFICATIO nf күчөтүү, тездетүү, өстүрүү,
жогорулатуу, күчөө, тездөө, жогорулоо, өсүү;
l’intensification de la production өндүрүштүн
жогорулашы, өсүшү.
ITESIFIER
I. vt күчөтүү, тездетүү, өстүрүү,

жогорулатуу; intensifier la lutte contre la corruption
паракорлукка каршы күрөштү күчөтүү; II. s’intensifier
vpr күчөө, күч алуу, тездөө, өсүү, жогорулоо; les
combats se sont intensifiés күрөш күч алды.
ITESITÉ nf 1. күч, кубаттуулук; l’intensité d’un
courant électrique токтун кубаттуулугу; une grande,
faible intensité көп, аз кубаттуулуктагы; 2. gramm. les
adverbes d’intensité күчөтмө тактоочтор.
ITESIVEMET adv күчөтүлгөн түрдө, тездик менен.
ITETER vt dr сот ишин козгоо, доо кылуу; intenter
un procès à qqn бирөөгө каршы сот ишин козгоо,
бирөөнү сотко берүү.
ITETIO nf алдына максат коюу, ниет кылуу,
каалоо; avoir l’intention de ниеттенүү, ниет кылуу; loc
prép dans l’intention de деген ниетте, деген максатта; il
a acheté cet appartement dans l’intention de le louer ал
бул батирди ижарага берем деген ой менен сатып алды;
loc prép à l’intention de үчүн; j’ai acheté ceci à votre
intention мен муну сиз үчүн сатып алдым; organiser
une fête à l’intention de qqn кимдир бирөө үчүн
майрам уюштуруу.
ITETIOÉ, ÉE adj être bien, mal intentionné
жакшы, жаман ниетте болуу; des amis bien intentionnés
ниеттеш достор.
ITETIOEL, ELLE adj алдын ала ниеттенген,
атайын; un délit intentionnel атайын уюшулган
кылмыш.
ITETIOELLEMET adv алдын ала, атайлап, билип
туруп.
ITER I. prép ортосунда; II. nm 1. fam шаар аралык
телефон байланышы; 2. ортодо жүрүүчү, чабуулчу
(спортто).
ITERACTIO
nf өз ара аракеттешүү, бирге
аракеттешүү.
ITERALLIÉ,
ÉE
adj
союздаш
улуттардын
ортосундагы, союздаш улуттар аралык.
ITERCALER
vt
1. кошуу,
киргизүү,
коюу;
2. s’intercaler vpr кошулуу, кирүү.
ITERCÉDER vi (en faveur de qqn, pour qqn)
болушуу, коргоо, бирөө тууралуу өтүнүү; le professeur
a intercédé en faveur d’un élève мугалим окуучусу
тууралуу өтүндү.
ITERCEPTER vt 1. капысынан кармап калуу, тартып
алуу, алуу ээлеп алуу, тартуу, кармоо; intercepter une
lettre катты ээсине бербей, окутпай катып алуу; sport le
joueur a intercepté le ballon au bon moment оюнчу
топту учурунда тартып алды; 2. тартуу, кармоо;
intercepter un message билдирүүнү алуу; 3. тосуу,
токтотуу, тороо, бөгөө; un nuage qui intercepte le soleil
күндү тоскон булут.
ITERCEPTIO nf 1. капысынан кармап калуу, тартып
алуу, ээлеп алуу, тартуу, кармоо; 2. тартуу, кармоо;
3. тосуу, токтотуу, тороо, бөгөө.
ITERCHAGEABILITÉ nf өз ара алмашуучулук,
биринин ордуна бирин коюу.
ITERCHAGEABLE adj өз ара алмаштырууга боло
турган, биринин ордуна бирин коюуга боло турган.
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AUX

adj континенттер

défend les intérêts de son client адвокат кардарынын
кызыкчылыгын коргоп жатат; 4. керт башынын
кызыкчылыгы, пайдасы; par intérêt керт башынын
пайдасы үчүн; 5. loc. fam. (il) y a intérêt ошентсең,
ошентсең жакшы болот эле; je te promets de réparer ce
que j’ai cassé - y a intérêt! сындырган нерселеди
оңдойм деп убада берем - ошентсең жакшы болот эле.
ITERFÉRECE nf 1. карама каршылык, өз ара
аракеттенишүү; 2. phys интерференция (тыбыш, үн,
жарык толкундарынын жана башка толкундардын өз
ара аракеттенишүүлөрү).
ITÉRIEUR, IEURE I. adj ички; une poche intérieure
d’un vêtement кийимдин ички чөнтөгү; un règlement
intérieur ички тартип; une politique intérieure ички
саясат; II. nm 1. ички, ичи, ички катмары; le ministre de
l’Intérieur ички иштер министри; l’intérieur de la boite
кутучанын ичи; loc. prép. à l’intérieur de ичинде; à
l’intérieur de la prison абактын ичинде; 2. коломто, үй;
un intérieur confortable ыңгайлуу шаррттары бар үй;
une femme d’intérieur үй жумушуна тың аял.
ITÉRIEUREMET adv ичинде, ичинен, ичинен
караганда.
ITERJECTIF, IVE adj gram илептүү.
ITERJECTIO nf gram сырдык сөз.
ITERLIÉAIRE adj саптардын ортосуна жазылган;
une traduction interlinéaire сөзмө-сөз котормо.
ITERLOCUTEUR, TRICE n кимдир бирөө менен
аңгемелешүүчү, аңгемелешип, сүйлөшүп, маектешип
олтурган адам.
ITERLOQUER vt апкаарытуу, уялтуу, шаштысын
кетирүү, кыйын абалда калтыруу, ыңгайсыз абалда
калтыруу.
ITERMÈDE nm 1. th тыныгуу; un intermède musical
музыкалык тыныгуу.
ITERMÉDIAIRE I. adj 1. ортодогу, ортосундагы; une
époque intermédiaire entre deux autres эки доордун
ортосундагы доор; 2. une solution intermédiaire бирибирине жол берүү аркылуу түзүлгөн келишим; II. n
1. par l’intermédiaire de qqn, qqch бирөө аркылуу, бир
нерсе аркылуу; j’ai réservé mon billet d’avion par
l’intermédiaire d’une agence de voyage мен учакка
билетти саякат агенттиги аркылуу ээлеп койдум; 2. n
un intermédiaire, une intermédiaire далдалчы, ортомчу
адам; servir d’intermédiaire далдалчы болуучу.
ITERMIABLE adj бүтпөгөн, узак, узакка созулган;
un discours interminable узакка созулган cөз.
ITERMIABLEMET adv узакка, көпкө чейин.
ITERMIISTÉRIEL, ELLE adj министрликтер аралык,
мекемелер аралык.
ITERAT nm 1. жатакана, жатак мектеп; 2. интернат
(медициналык бөлүмдөрдө окуган студенттердин,
ооруканаларда өтүүчү практикасы).
ITERATIOAL, ALE I. adj эл аралык; le droit
international эл аралык укук; la situation internationale
эл аралык жагдай; les relations internationales эл
аралык байланыштар, мамилелер; fonds monétaire
international (F.M.I.) эл аралык валюта фонду; II. n

аралык.
ITERDÉPEDACE

nf бири-бирине (өз ара) көз

карандылык.
ITERDÉPEDAT, ATE adj бири-бирине (өз ара) көз
каранды, бири-бирине байланышкан.
ITERDICTIO nf 1. тыюу, тыюу салуу, бир нерсе
жасоого тоскоолдук кылуу; l’interdiction de qqch à
qqn бирөөгө бир нерсеге тыюу салуу; interdiction de
fumer чылым чегүүгө тыюу салуу; interdiction de
stationner унааны токтотууга, коюуга тыюу салуу.
ITERDIRE vt 1. (de faire qqch) бир нерсе жасоого
тыюу салуу; il est interdit de fumer чылым чегүүгө
болбойт; je vous interdis de décider sans me prévenir
мен силердин мага айтпай чечим кабыл алышыңарга
тыюу салам; 2. interdire (qqch) бир нерсеге тыюу
салуу; le médecin lui a interdit le sucre дарыгер ага
шекерди колдонууга тыюу салды.
ITERDIT, ITE I. adj 1. тыюу салынган; passage
interdit өтүүгө болбойт; stationnement interdit
(автоунаага) токтоого болбойт; 2. таң калтырган,
оңтойсуздандырган, айран калтырган; son attitude
agressive m’a laissé interdit анын кыжырданышы мени
абдан таң калтырды; II. nm тыюу; lever l’interdit
тыюуну алып салуу, уруксат берүү.
ITÉRESSAT, ATE I. adj 1. кызык, кызыктуу, өзүнө
тарткан; ce livre est très intéressant бул китеп абдан
кызыктуу; 2. пайдалуу, ыңгайлуу, оңтойлуу; acheter à
un prix intéressant fam арзан баада сатып алуу; II. n.
1. кызыктуусу, көңүлгө толоорлугу; l’intéressant, dans
ce film, c’est l’histoire d’amour тасмада эң кызыктуу
жери, бул сүйүү жөнүндө баян; 2. faire l’intéressant,
faire l’intéressante өзүнө көңүл бурдурууга аракет
жасоо, элдин көңүлүн өзүнө бурдурууга аракет жасоо.
ITÉRESSÉ, ÉE I. adj өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн,
өзүнө пайда табууну көздөгөн; un homme intéressé
кызыкдар адам; II. n le principal intéressé, la principale
intéressée кандайдыр бир ишке кызыкдар, кандайдыр
бир ишке катышы бар адам.
ITÉRESSER
I. vt
1. кызыктыруу,
кызыгуусун
ойготуу, көңүлүн бурдуруу; est-ce que ma proposition
vous
intéresse?
менин
сунушум
сиздерди
кызыктырабы? fam continue, tu m’intéresses! сүйлөй
бер, сенин айткандарың мени таптакыр кызыктырбайт;
2. мааниси чоң болуу, абдан маанилүү болуу, мааниге
ээ болуу (адамдарга); cette loi intéresse les travailleurs
étrangers бул мыйзамдын чет элдик жумушчулар үчүн
мааниси чоң; II. s’intéresser vpr (à qqn, à qqch)
бирөөгө, бир нерсеге кызыгуу; s’intéresser à un sport
кандайдыр бир спортко кызыгуу.
ITÉRÊT nm 1. көңүл, кызык, кызыгуу; le professeur
éveille l’intérêt de ses élèves мугалим окуучуларынын
кызыгуусун ойготуп жатат; 2. кызык, кызыктуу; c’est
sans intérêt бул кызыксыз; 3. бирөө үчүн мааниге ээ,
маанилүү; agir dans l’intérêt, contre l’intérêt de qqn
бирөөнүн
кызыкчылыгы
үчүн,
бирөөнүн
кызыкчылыгына каршы иш алып баруу; l’avocat
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sport эл аралык мелдештерге катышууга укук алган
спортчу.
nf
1. hist.
Интернационал;
ITERATIOALE
2. Интернационал (гимн).
ITERATIOALISME nm интернационализм.
ITERATIOALISTE I. adj интернационалист.
ITERE I. adj ички; l’estomac est un organe interne
ашказан ички орган; II. n 1. жатак мектептин окуучусу;
2. un interne des hôpitaux ооруканада практикасын
өтүү үчүн сынактан өткөн медик-студент.
ITERER vt 1. жайгаштыруу; interner des réfugiés
politiques dans un camp саясий качкындарды лагерге
жайгаштыруу; 2. оорулууну психиатриялык ооруканага
жайгаштыруу, жаткыруу.
ITERPARLEMETAIRE adj парламенттер аралык,
парламенттер ортосундагы.
ITERPELLER vt 1. кимдир бирөөгө күтүүсүздөн
кайрылуу; un inconnu m’a interpellé dans la rue
көчөдөн мага бир бейтааныш адам күтүүсүздөн
кайрылды; 2. бирөөгө өзү жөнүндө суроо берүү
(милицияда); la police a interpellé trois individus
полиция үч адамды суракка алды.
ITERPÉÉTRATIO
nf
өз
ара
сиңишүү;
l’interpénétration
de
deux
civilisations
эки
маданияттын бири-бирине сиңиши.
ITERPLAÉTAIRE adj планеталар аралык; une fusée
interplanétaire планеталар аралык ракета.
ITERPOSER I. vt ортосуна коюу; II. s’interposer vpr
1. арачы түшүү; elle s’est interposée entre les deux
enfants qui se battaient ал мушташып жаткан балдарга
арачы түштү.
ITERPOSITIO nf 1. ортодо болуу, ортодо жайгашуу;
l’interposition de la Lune entre le Soleil et la Terre
Айдын Күн менен Жердин ортосунда болушу;
2. арачылык.
ITERPRÉTABLE adj 1.түшүндүрүп берүүгө мүмкүн
болгон; 2. ойноп берүүгө мүмкүн болгон (музыканы).
ITERPRÉTATIO nf 1. түшүндүрүү, түшүнүк берүү;
l’interprétation d’un texte текстти түшүндүрүү;
2. аткаруу, ойноо (рольду, музыканы); 3. оозеки
котормо.
ITERPRÈTE n 1. түшүндүрүүчү, түшүнүк берүүчү;
interprète des rêves түш жоруучу, түш жоруган адам.
2. аткаруучу (музыкалык чыгарманы, рольду); 3. оозеки
котормочу.
ITERPRÉTER I. vt 1. түшүндүрүү, түшүнүк берүү;
interpréter un document маалыматты түшүндүрүү;
2. түшүнүү; je ne sais pas comment interpréter sa
conduite мен анын кылык-жоругун кантип түшүнүштү
билбей турам; 3. аткаруу; (музыкалык чыгарманы,
рольду); interpréter une chanson ырдоо, ырды аткаруу;
4. оозеки которуу, которуу; interpréter l’entretien entre
les deux chefs d’État эки мамлекет башчыларынын
сүйлөшүүсүн которуу.
ITERROGATIF,
IVE
суроолуу;
une
phrase
interrogative суроолуу сүйлөм.
ITERROGATIO nf суроо, суроо берүү; interrogation

des témoins күбөлөрдү суроо; interrogation orale,
écrite оозеки, жазуу түрүндө суроо.
ITERROGATOIRE nm сурак, суракка алуу, сурак
жүргүзүү; faire subir un interrogatoire au suspect
шектүү адамды суракка алуу.
ITERROGER I. vt суроо берүү, суроо, суракка алуу;
interroger les élèves окуучуларды суроо; interroger les
témoins de l’accident кырсыктын күбөлөрүн суракка
алуу; II. s’interroger vpr 1. өзүнөн суроо, өзүнө суроо
берүү; 2. бири-биринен суроо.
ITERROMPRE I. vt 1. токтотуу; interrompre le
courant électrique жарыкты өчүрүү; interrompre ses
études окуусун токтотуу, таштоо; 2. бирөөнүн жасап
жаткан ишине жолтоо болуу, тоскоолдук кылуу; il a
interrompu sa mère dans son travail ал энесинин
ишине тоскоол болду; 3. бирөөнүн сөзүн бөлүү, сөзүнө
бөгөт болуу, сөзүнө аралжы болуу, оозунан сөзүн
жулуп алуу; interrompre un orateur эл алдына чыгып
сүйлөгөн адамдын сөзүн бөлүү; II. s’interrompre vpr
токтоп калуу; sans s’interrompre токтоосуз;
s’interrompre au milieu d’une phrase сүйлөмдүн
аягына чыкпай токтоп калуу.
ITERROMPU, UE adj токтоп калган, бөлүнгөн,
үзүлгөн.
ITERRUPTEUR, TRICE I. adj бирөөнүн сөзүн бөлгөн;
II. nm электр тогун токтотуучу жана жиберүүчү курал.
ITERRUPTIO nf 1. токтотуу; interruption du
courant électrique электр жарыгын өчүрүү; sans
interruption токтоосуз; interruption d’un travail ишти
токтотуу; 2. pl бирөөнүн сөзүн бөлүү.
ITERSESSIO nf сессиялар аралык, сессиялар
ортосунда.
ITERURBAI, AIE I. adj шаар аралык; II. nm шаар
аралык байланыш (телефон)
ITERVALLE nm аралык, ортосу; un intervalle entre
deux murs эки дубалдын ортосундагы аралык; dans
l’intervalle de ортосунда; de longs intervalles узак
убакытта; dans l’intervalle ушул убакыттын ичинде;
par intervalle loc adv кез-кезде.
ITERVEIR vi 1. ишке киришүү, аракеттенүү, les
policiers sont intervenus dès le début de l’incendie өрт
өчүрүүчүлөр өрт башталаары менен аны өчүрүүгө
ишке киришишти; 2. катышуу, кийлигишүү, аралашуу;
intervenir en faveur de бирөөнүн пайдасы үчүн сүйлөө,
бирөөнү жактоо; intervenir dans les affaires d’autrui
бирөөнүн ишине кийлигишүү; 3. болуу, болуп өтүү; un
accord est intervenu келишимге кол коюлду; 4. роль
ойноо, таасир берүү; plusieurs circonstances
interviennent dans cette affaire бул ишке бир топ
кырдаалдар таасир берип жатат.
ITERVETIO
nf
1. катышуу,
кийлигишүү,
аралашуу, сөз сүйлөө, киришүү; une intervention en
faveur de qqn бирөөнүн пайдасы үчүн сүйлөө, бирөөнү
жактоо; l’intervention de l’État dans la domaine
économique
мамлекттин
экономика
тармагына
кийлигишүүсү; l’intervention rapide de la police
полициянын ишке тез киришүүсү, тез аракеттениши;
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2. une intervention chirurgicale операция жасоо; 3. бир
нерсенин ролу.
ITERVIEW nf англис интервью (журналисттин
кандайдыр бир адам менен болгон маеги).
ITERVIEWER vt интервью алуу, суроо берүү.
ITERZOE adj аймак аралык.
ITESTI nm ичеги, ичек; l’intestin grêle ичке ичеги;
le gros intestin жоон ичеги.
ITIME I. adj 1. жакын, сырлаш, ынак, таттуу; avoir
des relations intimes avec une personne кимдир бирөө
менен абдан ынак болуу; un ami intime сырдаш дос;
2. жашыруун, башкаларга айтылбай турган; une vie
intime керт башынын турмушу; 3. жайлуу, ыңгайлуу;
un endroit intime жайлуу, эс алганга ыңгайлуу жер;
II. n жакын дос, сырдаш курбу.
ITIMEMET adv 1. жакын, терең, жакын, чын
жүрөктөн; être intimement lié avec qqn кимдир бирөө
менен абдан ынак болуу; 2. терең, толук; j’en suis
intimement persuadé мен буга толугу менен ынандым.
ITIMIDER
I. vt сүрдөтүү, уялтуу, кысылтуу,
тартынтуу; un acteur intimidé devant le publique
көрүүчүлөрдөн сүрдөгөн актёр; II. коркутуу, чочутуу,
сезин алуу, үркүтүү; chercher à intimider qqn par des
menaces бирөөнү опузалоо менен коркутууга аракет
кылуу.
ITIMITÉ nf 1. жакындык, сырдаштык, ынактык,
таттуулук; intimité entre deux amis эки достун
ортосундагы сырдаштык; 2. турмуштун жашыруун
жагы; préserver son intimité жеке турмушу жөнүндө
сүйлөбөө; 3. жайлуулук, ыңгайлуулук.
ITITULÉ nm аты (китептин, чыгарманын).
ITITULER I. vt атоо, ат коюу (китепке, чыгармага);
II. s’intituler аталуу.
ITOLÉRABLE adj чыдагыс, чыдай алгыс; une chaleur
intolérable чыдагыс ысык; 2. жол берилбей турган,
мүмкүн болбогон; c’est intolérable буга жол берилбейт.
ITOLÉRACE nf жол берилбей тургандык, мүмкүн
эместик.
ITOLÉRAT, ATE adj көтөрүмсүз, оор басырыктуу
эмес, түшүнүксүз, чыдай албаган.
ITOATIO nf добуш ыргагы.
ITOXICATIO nf 1. уулануу, уугуу, ууланып калуу;
2. жаман таасир берүү, бузуу, жаман жолго салуу.
ITOXIQUER vt уулануу, уугуу, ууланып калуу;
2. жаман таасир берүү, бузуу, жаман жолго салуу.
ITRA- préf ичинде.
ITRADUISIBLE adj так которулбаган, так которууга
мүмкүн болбогон, айтып бере алгыс, түшүндүрүп бере
алгыс.
ITRAITABLE adj ыкка көнбөгөн, эпке көнбөгөн, тил
албас, айтканын бербеген, өз билгенин бербеген.
ITRASIGEAT, ATE adj туруктуу, катуу, бек,
айтканын бербеген, эпке келбес, ыкка көнбөгөн.
ITRASITIF, IVE adj gram өтпөс этиш.
ITRASPORTABLE adj ташууга ыңгайсыз, көчүрүүгө
ыңгайсыз, бир жерден экинчи жерге алып барууга
болбой турган.

ITRAVEIEUX, EUSE adj 1. кан тамырдагы, кан
тамырдын ичиндеги; 2. nf une intraveineuse кан
тамырга сайыла турган ийне, дары.
ITRÉPIDE adj 1. коркпогон, эр жүрөк, жүрөктүү,
жалтанбаган; 2. туруктуу, айтканынан кайтпаган, бет
алганын бербеген.
ITRÉPIDEMET adv
коркпогондук менен, эр
жүрөктүүлүк
менен,
жүрөктүүлүк
менен,
жалтанбагандык менен, туруктуулук менен, көк беттик
менен.
ITRÉPIDITÉ nf эр жүрөктүүлүк, жалтанбагандык,
коркпогондук.
ITRIGAT, ATE I. adj кастык кылган, чагымчыл;
II. n кастык кылган, чагымчыл адам.
ITRIGUE nf 1. чагымчылык, кастык, арамзаалык,
тымызын иш жасагандык; 2. сүйүү мамилеси; avoir une
intrigue avec qqn бирөө менен ойноштук мамиледе
болуу; 3. интрига (көркөм чыгармада).
ITRIGUER I. vt кызыктыруу, тартуу, кызыгуусун
ойготуу; cela m’intrigue beaucoup бул мени абдан
кызыктырат; II. vi кастык кылуу, чагымчылык кылуу,
арамзаалык кылуу, тымызын иш жасоо; obtenir un
poste en intriguant чагымчылдык менен кызматка
келүү.
ITRODUCTIO nf 1. киргизүү (кимдир бирөөнү);
l’introduction d’un visiteur dans un salon d’attente
конокту күтүүчү бөлмөгө киргизүү; 2. жайылтуу,
сиңдирүү, таратуу; l’introduction d’un mot сөздүн
жайылышы; 3. кириш сөз, киришүү, сөз башы; je suis
en train de lire l’introduction de ce livre мен бул
китептин киришүү бөлүгүн окуп жатам.
ITRODUIRE I. vt 1. киргизүү (кимдир бирөөнү);
l’huissier l’a introduit dans le bureau du ministre катчы
аны министрдин иш бөлмөсүнү киргизди; 2. жайылтуу,
сиңдирүү, таратуу; introduire une mode жаңы моданы
жайылтуу; II. s’introduire vpr кирүү, өтүп кирүү,
киришүү, жайылуу, таралуу; s’introduire en cachette
dans une pièce бөлмөгө жашырынып кирүү;
s’introduire dans les affaires d’autrui башка бирөөнүн
ишине киришүү.
ITROUVABLE adj табууга мүмкүн эмес, табылбаган,
сейрек кездешүүчү.
ITRUS, USE I. adj бөтөн, жат, чакырылбаган, чоочун,
бөлөк; II. n чакырылбаган конок; sa belle-famille la
considère comme une intruse анын кайын-журту аны
чакырылбаган конок катары көрөт.
ITUITIF, IVE adj ички сезим менен туюп билген; une
connaissance intuitive сезимдүүлүк.
ITUITIO nf ички сезим, туюп билүү; avoir
l’intuition de se qui va se passer боло турган нерсени
алдын ала сезүү, туюп билүү.
ITUITIVEMET adv ички сезим менен.
IUSABLE adj бышык, чыдамкай, бекем, мыкты; des
chaussures inusables бышык бут кийим.
IUSITÉ, ÉE adj колдонулбаган, колдонуудан чыккан,
колдонуудан калган; un mot inusité колдонуудан
чыккан сөз.
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IUTILE adj пайдасыз, натыйжасыз, бекер, керексиз;
inutile de dire que деп айтуу бекер, пайдасыз.
IUTILEMET adv натыйжасыз, бекер, пайдасы жок.
IUTILISABLE
adj
колдонулбаган,
керексиз,
жараксыз.
IUTILISÉ, ÉE adj пайдаланылбаган, колдонулбаган.
IUTILITÉ
nf 1. пайдасыздык, натыйжасыздык,
керексиздик; 2. натыйжасыз иш, бекер сөз.
IVAICU, UE adj жеңилбеген, баш ийбеген.
IVALIDE I. adj 1. dr жарабаган, жараксыз деп
табылган; rendre invalide жараксыз деп табуу;
2. майып, ишке жарабаган; l’Hôtel des Invalides, les
Invalides Майыптар үйү (Парижде); II. n майып, ишке
жараксыз адам.
IVALIDER vt 1. dr жараксыз деп табуу; invalider un
testament мурас кагазды жараксыз деп табуу; invalider
l’élection d’un député депутаттык шайлоону жараксыз
деп табуу; 2. майып кылуу, зыянга учуратуу.
IVARIABILITÉ nf өзгөрүлбөгөндүк, өзгөрүлбөстүк,
бир калыпта тургандык.
IVARIABLE adj өзгөрүлбөгөн, өзгөрбөс, бир калыпта
турган.
IVARIABLEMET adv дайым, ар дайым, ар убак,
такай.
IVASIO nf 1. басып алуу, басып кирүү; 2. агылып
келүү, көп келүү; invasion des touristes туристтердин
агылып келүүсү.
IVECTIVER vt тилдөө, урушуу, жемелөө, кордоо,
акарат кылуу; l’ivrogne invective les passants мас өтүп
бара жаткан адамдарга акарат келтирип жатат.
IVEDABLE adj сатылбаган, өтпөгөн.
IVEDU, UE adj сатылбаган, өтпөгөн.
IVETAIRE nm буюмдардын такталган тизмеси;
faire, dresser l’inventaire буюмдарды тактап, тизмеге
алуу, каттоо.
IVETER vt 1. ойлоп табуу; inventer des remèdes
дарыларды ойлоп табуу; 2. ойлоп чыгаруу inventer des
histoires аңгемени ойлоп чыгаруу; inventer un prétexte
шылтоону ойлоп чыгаруу.
IVETEUR, TRICE n 1. ойлоп табуучу, автор; 2. бир
нерсени ачкан адам.
IVETIO nf 1. ойлоп чыгаруу, ойлоп табуу;
2. ойлоп тапкычтык; 3. ойлонулуп табылган нерсе;
4. калп, жалган шылтоо.
IVÉRIFIABLE adj текшерүүгө болбой турган.
IVERSE I. adj тескери, карама-каршы; II. nm
тескерилик, карама-каршылык; faire l’inverse тетири
жасоо; à l’inverse de тетирисинче.
IVERSEMET adv тескерисинче, тескери.
IVERSIO nf инверсия, сүйлөмдө сөздөрдүн орун
алмашуусу.
IVERTIR vt оодаруу, көңтөрүү, коңторуу.
IVESTIGATEUR, TRICE n илим изилдөөчү.
IVESTIGATIO nf изилдөө, текшерүү.
IVESTIR vt 1. акчаны иштетүү, салуу, жумшоо
(пайда табыш үчүн); il a investi une grosse somme dans
cette affaire ал бул ишке көп акча салды; 2. курчап

алуу, тегеректеп алуу; l’ennemi a investi la ville
душмандар шаарды курчап алды; 3. ишеним көрсөтүү;
investir qqn de sa confiance бирөөгө ишеним көрсөтүү;
4. s’investir vpr бир нерсеге жан дили менен берилүү,
бир нерседен жанын аябоо; elle s’est trop investie dans
son travail ал ишине жан дили менен берилди.
IVESTISSEMET nm 1. акчаны иштетүү, салуу,
жумшоо (пайда табыш үчүн); il a fait des
investissements dans l’industrie ал өнөр жайга каражат
жумшады; 2. курчап алуу, тегеректеп алуу (жерди,
шаарды).
IVICIBILITÉ nf жеңилбестик, жеңилбегендик.
IVICIBLE adj 1. жеңилбес, жеңилбеген, күчтүү,
жеңүүгө болбой турган; 2. төгүндөлбөс, калпка
чыккыс.
IVICIBLEMET adv жеңилбестик менен.
IVIOLABILITÉ nf кол тийбестик; inviolabilité
diplomatique дипломатиялык кол тийбестик.
IVIOLABLE adj кол тийбес.
IVIOLABLEMET adv бузулбаган, бекем.
IVIOLÉ, ÉE adj бузулбаган, бекем.
IVISIBILITÉ nf көрүнбөстүк.
IVISIBLE adj көрүнбөгөн, көзгө илинбеген; être
invisible көзгө көрүнбөө.
IVISIBLEMET adj көрүнбөстөн.
IVITATIO nf 1. чакыруу; accepter, refuser une
invitation чакырууну кабыл алуу, чакыруудан баш
тартуу; 2. чакырык, түрткү берүү, сунуш кылуу; à
l’invitation, sur l’invitation de qqn бирөөнүн сунушу
менен, түрткү берүүсү менен, кеңеши менен.
IVITÉ, ÉE n конок, мейман; les invités sont partis
tard коноктор кеч кетишти.
IVITER I. vt 1. чакыруу; inviter à un mariage
үйлөнүү тойго чакыруу; inviter qqn à danser бирөөнү
бийге чакыруу; 2. inviter qqn à faire qqch бирөөнү бир
нерсе жасоого үндөө, чакыруу, бирөөгө бир нерсе
жасоону сунуштоо, бирөөдөн бир нерсе жөнүндө
сурануу; je vous invite à quitter la salle мен сизден
бөлмөдөн чыгып кетүүңүздү суранам.
IVOLOTAIRE adj аргасыз, эрксиз, эрктен тыш,
кокусунан, абайлабай.
IVOLOTAIREMET adv аргасыздан, эрксизден,
эрктен тыш, кокусунан, абайлабастан.
IVOQUER vt 1. жалбарып чакыруу, чакыруу;
invoquer le secours de qqn бирөөнү жардамга чакыруу,
бирөөдөн жардам суроо; 2. бир нерсеге таянуу, далил
келтирүү; invoquer un témoignage күбөгө таянуу.
IVRAISEMBLABLE adj 1. чындыкка жатпаган, чын
сыягы жок; une histoire invraisemblable чындыкка
окшобогон окуя; 2. абдан таң калычтуу, укмуштуу; elle
a un invraisemblable chapeau анын баш кийими
укмуштуу.
IVRAISEMBLABLEMET adv чындыкка жатпаган,
укмуштуу, таң калычтуу.
IVRAISEMBLACE nf чындыкка окшобогондук, чын
сыягы жоктук, мүмкүн эместик, болушу мүмкүн
эместик.
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IVULÉRABILITÉ
nf тоотпостук, кебелбестик,
чыңдык, бекемдик, жеңилбестик.
IVULÉRABLE adj чың, негиздүү, кебелбес, тоотпос,
жеңилбес; être invulnérable au malheur кайгыга бекем
туруштук берүү.
IODE nm йод; la teinture d’iode йод тундурмасы.
IODÉ, ÉE adj йоддолгон.
IO nm chim ион (электр заряды бар атом).
IOISATIO nf chim иондордун пайда болушу.
IOISER vt иондоо.
IOURTE nf yourte боз үй.
IRAKIE, IEE I. adj ирак, ирактын; Bagdad est la
capitale irakienne Багдад Ирактын борбору; II. 1. n
ирактык, ирактын тургуну; les Irakiens ирактыктар;
2. nm араб тилинин ирак диалектиси.
IRAIE, IEE I. adj иран, ирандын; II. 1. n ирандык,
ирандын тургуну; 2. nm персиян тили.
IRLADAIS, AISE I. adj ирлан, ирландын; II. n
1. ирландиялык, ирланд, ирландиянын тургуну; 2. nm
ирланд тили.
IROIE nf шылдың, азил, келеке; l’ironie du sort
тагдырдын тамашасы.
IROIQUE adj шылдыңдаган, азилдүү, келекелүү.
IROIQUEMET adv шылдыңдаган түр менен,
азилдүү, келекелүү.
IROISER vi шылдыңдоо, келекелөө, тийишүү.
IRRADIATIO
nf
1. нурлануу,
шоолалануу;
2. радиоактивдүү заттар менен нурлануу; 3. phys
нурлануу; 4. méd таркалуу, жайылуу.
IRRADIER I. vi 1. phys нур, шоола таркатуу; 2. méd
таркоо, жайылуу; II. vt нурландыруу, нур берүү.
IRRAISOÉ, ÉE adj жөнү жок, ыгы жок, туура эмес,
дурус эмес, ылайыгы жок, негизи жок.
IRRATIOALITÉ nf акылга сыйбастык, акылга туура
келбөөчүлүк, негизи жоктук, ыксыздык, жөнсүздүк,
ылайыксыздык.
IRRATIOEL, ELLE adj акылга сыйбас, акылга туура
келбес, негизи жок, ыксыз, жөнсүз, ылайыксыз.
IRRÉALISABLE adj иш жүзүнө ашырууга болбой
турган, турмушка ашырууга болбой турган, жүзүгө
ашпай турган.
IRRÉALISÉ, ÉE adj ишке ашпаган, жүзүгө ашпаган.
IRRÉALITÉ nf чындыкка окшобогондук, ишке
ашпагандык, аткарылышы мүмкүн эместик.
IRRECEVABILITÉ nf кабыл албоочулук, баш тартуу;
irrecevabilité d’une plainte арыздын, даттануунун
кабыл алынбашы.
IRRECEVABLE adj туура келбеген, ылайыксыз,
жарабаган, кабыл алууга болбой турган; une demande
irrecevable кабыл алынбай турган, ылайыксыз өтүнүч.
IRRÉCOCILIABLE adj таттуулашпас, элдешпес,
келишпес; être irréconciliable avec qqn бирөө менен
касташуу, душмандашуу.
IRRÉCOUVRABLE adj орду толбогон, төлөп берүүгө
мүмкүн болбогон.
IRRÉEL, ELLE adj болууга мүмкүн эмес, чындыкка
окшобогон, аткарылбас, ишке ашпас.

IRRÉFLÉCHI, IE adj ойлонбогон, ойлонуп иш
кылбаган; d’une manière irréfléchie ойлонбостон.
IRRÉFLEXIO
nf ойлонбостук, ойлонуп иш
кылбагандык, башы жетпегендик.
IRRÉFUTABLE adj калпка чыккыс, танылгыс, жалганга
чыккыс, төгүндөлбөс; un argument irréfutable
жалганга чыккыс далил, негиз.
IRRÉGULARITÉ nf 1. туруксуздук, бир калыпта
эместик, өзгөрүп тургандык; 2. тегиз эместик, туура
эместик, каталык.
IRRÉGULIER, IÈRE adj 1. туруксуз, бир калыпта эмес,
өзгөрүп турган; le pouls du malade est irrégulier
сыркоонун тамырынын согушу бир калыпта эмес; des
traits irréguliers туура эмес бет түзүлүшү; 2. жалпы
эрежеге баш ийбеген, туура эмес; un verbe irrégulier
туура эмес этиш; 3. (personne) бир калыпта иштебеген,
өзгөрмө; un élève irrégulier бир калыпта иштебеген
окуучу.
IRRÉGULIÈREMET adv туруксуз, бир калыпта эмес,
өзгөрүп турган, туура эмес.
IRRÉLIGIEUX, EUSE adj кудайга ишенбеген, динсиз.
IRRÉLIGIO nf кудайга ишенбестик, динсиздик.
IRRÉMÉDIABLE adj 1. айыкпаган, дабаасы жок,
дабаасыз, сакайгыс; 2. кайра калыбына келтирүүгө
мүмкүн эмес, түзөтүүгө мүмкүн эмес, оңдоого мүмкүн
эмес, ордун толтурууга мүмкүн эмес.
IRRÉMÉDIABLEMET adv кайра калыбына келтирүүгө
мүмкүн эмес, түзөтүүгө мүмкүн эмес, оңдоого мүмкүн
эмес, ордун толтурууга мүмкүн эмес.
IRRÉPARABLE adj кайра калыбына келтирүүгө
мүмкүн эмес, түзөтүүгө мүмкүн эмес, оңдоого мүмкүн
эмес ордун толтурууга мүмкүн эмес.
IRRÉPARABLEMET adv кайра калыбына келтирүүгө
мүмкүн эмес, түзөтүүгө мүмкүн эмес, оңдоого мүмкүн
эмес, ордун толтурууга мүмкүн эмес.
IRRÉPROCHABLE adj кемчилксиз, кемчилиги жок,
айыбы жок, кынтыксыз; une tenue irréprochable
кынтыксыз кийим.
IRRÉPROCHABLEMET adv кемчилксиз, кемчилиги
жок, айыбы жок, кынтыксыз.
IRRÉSISTIBLE adj 1. жеңилгис, каршы тура алгыс, ээ
бербеген, ээ-жаа бербеген; 2. кызыктырган, өзүнө
тарткан, кумарланган, таасирлүү; une femme
irrésistible par sa beauté сулуулугу менен өзүнө
тарткан аял; 3. күлкүлүү, күлкүнү келтирген.
IRRÉSOLU, UE adj 1. чечилбеген, чечиле элек;
2. чечкинсиз, батымсыз, карик, бошоң, ыргылжың.
IRRESPECT nm
сыйлабастык, урматтабагандык,
кадырлабагандык, адепсиздик.
IRRESPECTUEUSEMET adv кадырлабастык менен,
сыйлабастык менен, урматтабастык менен, адепсиздик
менен.
IRRESPECTUEUX, EUSE adj кадырлабаган, сыйлабаган,
урматтабаган, адепсиз.
IRRESPOSABILITÉ
nf
жоопкерчиликсиздик,
жоопкерчиликти сезбегендик.
IRRESPOSABLE
adj
жоопкерчиликсиз,
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жоопкерчиликти сезбеген.
IRRÉVÉRECE nf сыйлабастык, ызат кылбагандык,
адепсиздик, оройлук, осолдук, одонолук.
IRRÉVÉRECIEUSEMET adv адепсиздик менен,
оройлук менен, осолдук менен.
IRRÉVÉRECIEUX, EUSE adj сыйлабас, ызат кылбаган,
адепсиз, орой, осол.
IRRIGABLE adj сугарылуучу, сугарууга боло турган.
IRRIGATEUR nm жер сугаруучу курал, аспап.
IRRIGATIO nf 1. сугаруу, сугат иштерин жүргүзүү;
2. méd ооруган, жарадар болгон жерди жууш, тазалоо.
IRRIGUER vt сугаруу, сугат иштерин жүргүзүү.
IRRITABILITÉ nf кыжырлангандык, жини келгендик,
туталангандык, тез ачуусу келгендик.
IRRITABLE
adj кыжырланган, жини келген,
туталанган, тез ачуусу келген.
IRRITATIO nf кыжырлануу, жини келүү, туталануу,
ачуулануу, ачуусу тез келүү.
IRRITÉ, ÉE adj
кыжырланган, жини келген,
туталанган, тез ачуусу келген.
IRRITER I. vt кыжырына тийүү, жинин келтирүү,
туталантуу, ачуулантуу, ачуусун келтирүү. II. s’irriter
vpr кыжырлануу, жини келүү, туталануу, ачуулануу,
ачуусу тез келүү; s’irriter de qqch бир нерсеге
ачуулануу, кыжырлануу.
IRRUPTIO nf басып кирүү, басып алуу, кол салуу,
кол салып кирүү; faire irruption басып кирүү, басып
алуу.
ISABELLE adj. inv ачык сары; un cheval isabelle ак
кула ат.
ISATIS nm көк түлкү (Арктикада)
ISLAM nm мусулман дини, ислам.
ISLAMIQUE adj исламга тиешелүү, ислам менен
байланышы бар.
ISLAMISATIO nf исламдаштыруу, ислам динине
өткөзүү.
ISLAMISME nm ислам дини.
ISLADAIS, AISE I. adj исландиялык, ислан; II. n
1. исландиялык, исландиянын тургуну; 2. nm исланд
тили.
ISOLAT, ATE adj 1. ажыраткан, ажыратуучу,
бөлгөн, бөлүүчү; une bouteille isolante термос; 2. nm
изолятор; un isolant électrique электр тогун өткөрбөөчү
зат.
ISOLATEUR nm изолятор (электр тогун өткөрбөөчү).
ISOLATIO
nf
ажыратуу,
ажыроо,
бөлүү,
изоляциялоо.
ISOLÉ, ÉE I. adj 1. обочодогу, алыс, алыстагы, чет
жактагы, бөлүнүп турган; un endroit isolé алыскы жер;
2. үй-бүлөсү, ага-тууганы жок, жалгыз; se sentir isolé
өзүн жалгыз сезүү; 3. четтеген, четтен чыгып кеткен,

жободон чыгуу; une phrase isolée de son contexte
темадан четтеп кеткен сүйлөм; 4. сейрек учурай турган,
көп кездешпеген; un cas isolé сейрек кездешүүчү окуя.
ISOLÉMET nm 1. жалгыздык, жалгыз жашоо,
жалгызчылык; il vit dans un isolement complet ал
жапжалгыз жашайт; 2. ажыратуу, бөлүү (кимдир
бирөөнү).
ISOLÉMET adv өзүнчө, жеке, жеке түрдө.
ISOLER I. vt 1. бөлүү, ажыратуу, обочолонтуу; la
neige isole le village кар кыштакты обочолонтуп турат;
2. бири-биринен ажыратуу, бөлүү; isoler les fils
électriques ток өткөрүүчү зымдарды бөлүү, ажыратуу;
3. жалгыздатуу, алыстатуу (кимдир бирөөнү); isoler un
malade оорулууну бөлүү, алыстатуу; II. s’isoler vpr
башкалардан бөлүнүү, алыстоо, обочолонуу; elle s’est
isolée dans sa chambre ал бөлмөсүнө бекинип алды.
ISOTOPE chim изотоп (иреттик номери бирдей, бирок
атомдук массасы ар түрдүү болгон атомдор); un
isotope radioactif радиоактивдүү изотоп.
ISRAÉLITE I. adj израилдик; II. n израилдин тургуну.
ISSU, UE adj теги, туулуп өскөн жери; elle est issue
d’une famille modeste ал жөнөкөй үй-бүлөдөн.
ISSUE nf 1. эшик, чыгуучу жер, жылчык, тешик; des
issues de secours запас эшик; 2. жол, айла, амал; une
situation sans issue айласыз жагдай; une issue heureuse
жакшы натыйжа; à l’issue de loc prép аягында, соңунда,
натыйжасында; à l’issue des négociations, les deux pays
ont signé un accord сүйлөшүүлөрдүн аягында эки өлкө
келишимге кол койду.
ISTHME nm géogr кысык, эки деңизди бөлүп турган
тар жер, кууш жер.
ITALIAISME nm италянизм, италия тилинде сүйлөө.
ITALIE, IEE I. adj италиялык; II. n 1. италиялык
адам, италиян 2. nm италиян тили
ITALIQUE
adj
1. италиялык;
2. курсив
(типографиялык шрифт); les mots en italique бөлүнүп
көрсөтүлгөн сөздөр.
ITEM adv анын үстүнө, дагы, аны менен бирге.
ITIÉRAIRE I. adj жолго таандык, жол; II. nm жол,
бир жакка алып баруучу жол; se tromper d’itinéraire
жолунан адашып кетүү.
IVOIRE nm 1. пилдин сөөгү; 2. пил сөөгүнөн жасалган
буюм.
IVRE adj мас, кызуу, ичимдик ичип алган; être ivre
mort эс-учун жоготкончо мас болуу.
IVRESSE nf 1. мастык, мас болуу, кызуулук; 2. ырахат,
чоң кубаныч, шаттануу.
IVROGE nm аракеч, ичкич.
IVROGERIE nf аракечтик, мастык.
IVROGESSE nf аракеч аял.
IXODE nm кене, тас кене.
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J
J, J nm француз алфавитинин онунчу тамгасы.
JACASSER
vi 1. шакылдоо, шакылдап сайроо
(сагызган); la pie jacasse сагызган шакылдап жатат;
2. fam тынымсыз сүйлөө, жаагы басылбай сүйлөө,
ызылдоо, катуу сүйлөө; (маанисиз нерселер жөнүндө)
les enfants jacassent балдар ызылдап жатышат.
JACASSERIE nf vieilli келжирек сөз, бекер сөз,
болбогон кеп, тантык кеп.
JACHÈRE nf шүдүгөр (айдалбаган, эгин себилбеген,
кысыр калган, дем алууга калтырылган жер, аңыз,
талаа); laisser une terre en jachère жерди айдабай,
кысыр калтыруу; labourer une jachère шүдүгөр
кылынган жерди айдоо.
JACITHE nf bot гиацинт (гүлдүн бир түрү).
JACQUOT nm боз тоту куш.
JADIS I. adv илгери, мурун, өткөн заманда, байыркы
убакта; II. adj au temps jadis илгери-илгери, мурун,
өткөн заманда.
JAGUAR nm ягуар (Түштүк Америкада жашаган,
илбирс тукумундагы жырткыч айбан).
JAILLIR vi 1. чачырап чыгуу, атып чыгуу, катуу
каптоо, жайпоо, атылып чыгуу; autrefois l’eau
jaillissait de cette source илгери суу бул булактан
атылып чыгып турчу эле; 2. капысынан, кокустан,
күтүлбөгөн жерден пайда болуу, чыгуу; loc. prov. de la
discussion jaillit la lumière талаштан тактык жаралат.
JAILLISSAT, ATE adj чачырап турган, атылып
турган; source jaillissante атылып турган булак.
JAILLISSEMET nm атылып чыгуу, чачырап чыгуу; un
jaillissement de vapeur буунун атылып чыгышы.
JALOUSEMET
adv
1. ичи
тардык
менен,
кызганчаактык менен; observer jalousement les progrès
d’un rival атаандаштын ийгилигине ичи тардык менен
кароо; 2. абайлап, этияттап; garder jalousement un
secret жашыруун сырды этияттап сактоо.
JALOUSER vt ичи тардык кылуу, көрө албастык
кылуу, кызганчаактык кылуу; jalouser la réussite de
qqn бирөөнүн ийгилигин көрө албоо.
JALOUSIE nf
1. ичи тардык, көрө албастык;
2. кызганчаактык, кызганыч (жакшы көргөн адамды);
3. жалюзи (терезе парда).
JALOUX, OUSE I. adj 1. ичи тар, көрө албас; être
jaloux du succès de qqn бирөөнүн ийгилигин көрө
албастык кылуу; il est jaloux de ses voisins ал
кошуналарын көрө албайт 2. кызганчаак; il est jaloux
de sa femme ал аялын кызганат; II. n көрө албас, ичи
тар, кызганчаак адам.
JAMAIS adv de temps 1. эч качан, эч убакта; si jamais
je le rencontre эгер жаза тайып мен аны жолуктурсам;
il a quitté son pays à tout jamais ал өз өлкөсүнөн
биротоло кетти; loc adv à jamais, à tout jamais, pour
jamais түбөлүккө, биротоло; c’est pire que jamais эч
качан мындай болгон эмес; c’est fini à jamais биротоло

бүттү; 2. (avec ne) эч качан, эч убакта; il ne l’a jamais
vue ал аны эч качан көргөн эмес; on ne sait jamais ce
qui peut arriver дагы эмне болуп кетээрин эч качан
билбейбиз; on ne sait jamais! кандай болоорун ким
билет; не бар, не жок; cela ne fait jamais que 50 euros
de plus бул 50 евродон ашык турбашы керек; 3. (sans
ne) je travaille toute la semaine, mais jamais le
dimanche мен апта бою иштейм, дем алыш күнү эч
качан иштебейм; prov mieux vaut tard que jamais
ийгиликтин эрте-кечи жок; c’est le moment ou jamais
азыр же эч качан; il n’est plus jamais revenu ал кайра
такыр келген жок; je ne le ferai jamais plus мен экинчи
такыр андай кылбайм.
JAMBE nf 1. бут, аяк (тизеден согончокко чейин);
croiser les jambes бутун кайчылаштыруу; se dégourdir
les jambes бутун жазуу, чоюу, укалап жумшартуу;
traîner la jambe илкип басуу, аягын сүйрөп басуу, араң
басуу; avoir les jambes en coton өзүн абдан алсыз
сезүү, чарчаңкы сезүү; être dans les jambes de qqn
бирөөнүн колун байлоо, бирөөгө тоскоолдук кылуу;
cela m’a coupé bras et jambes бул мени абдан
чарчатты; je n’ai plus mes jambes de vingt ans мен жаш
эмесмин; il m’a tenu la jambe pendant une heure ал
мени бир саат кармады; courir à toutes jambes буту
үзүлгөнчө чуркоо; prendre ses jambes à son cou катуу
чуркоо; 2. аяк, шыйрак, бут (айбанаттарда); 3. устун,
тирөөч; jambe de force устун, тирөөч.
JAMBO nm чочконун сүрсүтүлгөн сан же кол эти.
JAVIER nm январь; en janvier, au mois de janvier
январь айында, январда.
JAPO nm япония, япондук, Япониядан чыккан.
JAPOAIS, AISE I. adj Япониядан чыккан, Япониядан
келген; II. n 1. япон, Япониянын тургуну; 2. nm япон
тили.
JAPPEMET nm борсулдоо, борсулдап үрүү.
JAPPER vi борсулдоо, борсулдап үрүү, кыңшылоо.
JAQUETTE nf 1. фрак (эркектердин салтанатка
кийүүчү сый кийими); 2. бир нерсенин кабы, тышы.
JARDI nm бак, бакча; jardin botanique ботаника
багы; jardin public эс алуу багы; jardin d’enfants бала
бакча; jardin d’hiver теплица (өсүмдүктөрдү кышында
өстүрүүгө арналган жылуу жай).
JARDIAGE nm бакбанчылык, бакча иштетүү.
JARDIER vi бакбанчылык кылуу, бак иштетүү.
JARDIET nm бакча, бак, гүлбакча.
JARDIIER, IÈRE I. adj des plantes jardinières бакча
өсүмдүктөрү; II. n 1. багбан; 2. nf jardinière d’enfants
бала бакчадагы тарбиячы; 3. nf гүл өстүрүүчү карапа;
4. nf жашылча жемиштери кошулуп жасалган тамак.
JARGO nm 1. жаргон (жалпы элдик тилден
айырмаланган, түшүнүүгө кыйын тил); 2. кандайдыр
бир кесипке тиешелүү тил; jargon journalistique
журналисттик тил.
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JASER vi 1. чырылдоо, чыркылдоо, шакылдоо
(куштар); les pies jasent сагызгандар шакылдап
жатышат; 2. бирөө жөнүндө ушак айтуу, жаман сүйлөө,
бирөөнү ушактоо; cela va faire jaser les gens бул кепке
калтырат, сөзгө калтырат.
JASEUR, EUSE adj 1. сүйлөөк, тилдүү, көп сүйлөгөн;
2. куштун бир түрү.
JASMI nm жасмин (атыр жыттуу ак гүлү бар
бакма өсүмдүктүн бир түрү).
JAUÂTRE adj саргылтым, саргыч.
JAUE I. adj 1. сары, сары түстөгү; devenir jaune
саргаюу, саргаруу; 2. la race jaune сары раса; II. nm
1. сары өң; peindre en jaune сары түскө боёо; сарыга
боёо; le jaune ne lui va pas сары түс ага жарашпайт
(кийим); 2. сары боёк; 3. jaune d’œuf жумуртканын
сарысы; III. adv rire jaune жасалма күлүү, калп
каткыруу.
JAUIR I. vt саргартуу, сарыга боёо, сары түс берүү;
II. vi саргаруу, саргаюу; les feuilles jaunissent
жалбырактар саргайып жатышат.
JAUISSAT, ATE adj саргайып бара жаткан, сары
түскө өтүп бара жаткан.
JAUISSE nf méd сарык, сарык оорусу, гепатит.
JAUISSEMET nm саргартуу, сары түс берүү,
саргаруу, саргаюу.
JAZZ nm джаз.
JE pron pers мен; je lui donne мен ага берип жатам; je
soussigné мен төмөндөгү кол коюучу.
JETÉE nf дамба, кемелер туруучу жайды деңиздин
толкунунан коргоочу дубал.
JETER I. vt 1. ыргытуу, таштоо; jeter des cailloux
dans l’eau ташты сууга ыргытуу; jeter un os à son chien
итине сөөктү салып берүү; jetez cela à la poubelle!
муну таштандыга ыргыткыла! 2. бир нерсени түшүрүү,
түшүрүп жиберүү; jeter l’argent par les fenêtres
акчаны курулай чачуу, ысырап кылуу; 3. бат, тез
кыймыл жасоо; jeter qqch sur ses épaules жонуна бир
нерсе салуу, кийүү; fam jeter sur le papier бир нерсени
бат жазып алуу; fam s’en jeter un derrière la cravate
ичүү (ичимдик); jeter un coup d’œil бир нерсеге көз
жүгүртүү; 4. куруу, тургузуу, орнотуу; jeter une
passerelle sur un ruisseau суунун үстүнө көпүрө куруу;
5. бир нерсени өзүнөн чыгаруу; jeter des larmes ыйлоо,
көзүнөн жаш чыгаруу; jeter des insultes сөгүү, урушуу;
jeter des cris кыйкыруу; 6. күч менен түртүү, чыгаруу;
jeter qqn dehors кимдир бирөөнү үйдөн кубалап
чыгуу; jeter qqn en prison кимдир бирөөнү түрмөгө
камоо; jeter bas, à bas, à terre уратуу, кулатуу; jeter
bas une maison, un arbre үйдү, бакты кулатуу; II. se
jeter vpr кулоо, кулап түшүү, учуп түшүү, жыгылуу; se
jeter à l’eau сууга түшүп кетүү; se jeter aux pieds de
qqn кимдир бирөөнүн бутуна жыгылуу; se jeter sur
qqn pour l’attaquer бирөөгө кол салуу, бирөөнү
муштап жиберүү; 2. куюлуу (суу, дарыя); les rivières
qui se jettent dans la Seine Сенага куюулган дарыялар.
JETO nm 1. жетон; un jeton de téléphone телефон
жетону; 2. fam faux comme un jeton эки жүздүү, өң

көрсө жүз тайды, анткор; vieux jeton карыган, айныган
чал; 3. fam сокку, муштум, алакан менен жаака чаап
жиберүү; il lui a flanqué un jeton ал аны жаактан ары
чаап жиберди; 5. fam avoir les jetons коркуу; donner les
jetons à qqn бирөөнү коркутуу.
JEU nm 1. оюн; loc adv par jeu; оюн аркылуу, ойноп;
faire qqch par jeu бир нерсени оюн аркылуу жасоо; jeu
de mots сөз оюну; jeu de cartes карта оюну; jeu
d’échecs шахмат оюну; un jeu d’échecs en ivoire пил
сөөгүнөн жасалган шахмат; jeu du hasard кумар оюну;
loc c’est un jeu d’enfant арзыбас иш, жеңил иш,
болбогон нерсе; entrer en jeu оюнга кошулуу, ишке
аралашуу, сөзгө аралашуу; être en jeu талкууга
алынуу, чечилүү; maison de jeux кумаркана; jouer gros
jeu тобокелге салуу; les jeux sont faits кеч болуп калды,
болору болду, сөз бүттү; faire le jeu de qqn бирөөнүн
кызыкчылыгы үчүн иштөө, бир нерсени жасоо; entrer
dans le jeu de qqn бирөөнүн оюнуна киришүү; se
prendre, se piquer au jeu оюнга берилип кетүү; avoir
un beau jeu колу жакшы келүү (карта оюнунда);
d’entrée de jeu башынан эле, мурун эле, эчак эле; la
règle du jeu оюндун эрежеси; 2. pl оюн, тамаша; jeux
du cirque цирк оюндары; Jeux Olympiques
Олимпиадалык Оюндар; jeux éducatifs тарбиялык
мааниси бар оюндар; 3. ролду аткаруудагы оюн,
музыкалык аспапта ойноо; le jeu d’un comédien
маскарапоздун оюну, аткарган ролу ; le jeu d’un
violoniste скрипачтын аткаруусу, скрипкада ойноосу;
4. жасоого оңой нерсе, жумуш; changer une roue de
voiture n’est qu’un jeu pour elle унаанын дөңгөлөгүн
алмаштыруу ал үчүн опоңой.
JEUDI nm бейшемби.
JEU (À) loc adv ач карын, ачка; prendre un remède à
jeun дарыны тамактан мурун, ачка ичүү, ачкарын ичүү;
être à jeun ачка болуу, курсагы ачуу.
JEUE I. adj 1. жаш; son jeune frère анын иниси;
jeune femme жубан; jeune homme жигит; jeune
génération жаш муун; jeune loup жаш карышкыр;
2. жаңы, жаш, жетиле элек; ce vin est un peu jeune бул
шарап дагы жакшы жетиле элек; un pays jeune жаш
өлкө; il est jeune dans le métier; ал иштин көзүн биле
элек, быша элек, жетиле элек; 3. жаш көрүнгөн; il est
toujours jeune ал такай жаш көрүнөт; dans mon jeune
temps жаш кезимде, жаш курагымда; 4. жаштарга
тиешелүү, жаштарга ылайыктуу; une coiffure jeune
жаштарга ылайыктуу чач жасалгасы; II. n жаш жигит,
жаш кыз, өспүрүм; les jeunes жаштар; III. аdv il fait
jeune pour son âge ал жаш көрүнөт; elle s’habille jeune
ал жаштардай кийинет.
JEÛE nm тамак жештен баш тартуу, орозо; observer
le jeûne орозо кармоо.
JEÛER vi тамак жештен баш тартуу, орозо кармоо;
тамакты тандап ичүү (диета).
JEUESSE nf 1. жаштык, жашчылык, жаш кез; elle
n’est plus de première jeunesse анын жашы өтүп
калган; dans ma jeunesse жаш кезимде; 2. жаштар, жаш
улан-кыздар; la jeunesse de l’école окуучу жаштар;
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3. fam жаш кыз, жубан; il a épousé une jeunesse ал жаш
кызга үйлөндү.
JEUOT nm fam péj эне сүтү оозунан кете элек, сары
ооз балапан.
JOCKEY nm чабандес.
JOIE nf кубаныч, шаттык, жыргал, ырахат; pleurer de
joie кубангандан ыйлоо; être dans la joie кубануу;
accepter avec joie кубаныч менен, жан дили менен
кабыл алуу; mettre qqn en joie бирөөнү кубантуу; loc.
fam. c’est pas la joie! акыбал кыйын, акыбал начар; une
fille de joie сойку.
JOIDRE
I. vt
1. бириктирүү,
кошуу,
улоо,
улаштыруу, жалгаштыруу; joindre les deux tuyaux эки
түтүктү бириктирүү; loc joindre les deux bouts алган
маянасын үнөмдүү пайдалануу, маянасын айдан айга
үнөмдөп жеткирүү; ne pas pouvoir joindre les deux
bouts айдын аягында акчасы жок калуу, айдын аягында
акчасы жок калып, кыйналуу; 2. чогултуу, топтоо,
бириктирүү, жыйноо; joindre les efforts күчтөрдү
топтоо; 3. joindre à кошо тиркөө, тиркеп коюу, тиркөө,
кошуу; joignez cette pièce au dossier бул нерсени иш
кагаздарына тиркеп коюңуз; joindre le geste à la parole
сөздөн ишке өтүү; 4. жолугуу, кезигүү, байланышка
чыгуу; je n’arrive pas à le joindre мен аны таппай
жатам, мен аны кезиктире албай жатам, мен ага
байланышка чыга албай жатам; on peut le joindre par
téléphone аны менен телефон аркылуу байланышса
болот; II. vi кыналуу, кыналып туруу; la fenêtre ne
joint pas терезе жакшы жабылбайт; III. se joindre vpr
биригүү, аралашуу, кошулуу; se joindre à un parti
партияга өтүү, кирүү; se joindre à la conversation кепке
аралашуу, сөзгө кошулуу.
JOIT, E adj 1. кошулган, бириккен; sauter à pieds
joints эки аяктап секирүү; 2. joint à тиркелген,
кошулган, тиркелип коюлган; lettre jointe au paquet
пакетке тиркелген кат; ci-joint тиркелген, кошулган;
vous trouverez ci-joint copie du document документтин
көчүрмөсү кошо тиркелген; 3. кыналган, кынапталган;
des planches mal jointes арасы ачык тактай.
JOLI, IE I. adj 1. чырайлуу, сулуу, жагымдуу, өңдүү,
өңдүү-түстүү, татынакай; joli comme un cœur абдан
чырайлуу, татынакай, сулуу; 2. орчундуу, салмактуу,
көзгө көрүнөрлүк; une jolie somme бир далай акча; II. n
1. nm fam iron c’est du joli бул жакшы эмес; 2. n сулуу,
чырайлуу адам; III. adv faire joli жакшы көрүнүү; ça
fait joli жакшы көрүнөт экен.
JOLIMET adv 1. сулуу, көркөм, сонун, көркөмдүү,
келбеттүү; être joliment habillé жакшы кийинүү;
2. аябай, өтө эле, укмуштай; il nous a joliment trompés
ал бизди укмуштай алдап койду.
JOC nm bot камыш; une corbeille de jonc камыштан
токулган корзинка.
JOCHER vt төгүү, жайылта төгүү, жаюу, салуу,
төшөө, жабуу; joncher le sol de fleurs жерге гүл төшөө;
des feuilles mortes jonchaient le sol жалбырактар жерди
жаап турган эле.
JOGLEUR, EUSE n жонглёр.

JOQUILLE I. nf bot 1. нарцисс-жонкиль; 2. ачык сары
түс, өң; II. adj ачык сары, саргыч.
JOUE nf жаак, бет, жүз; tendre la joue бетин тосуу;
embrasser sur les deux joues эки бетинен өбүү; le rouge
lui montait aux joues анын жүзү албырып турду; mettre
en joue un fusil мылтыкты мээлөө, кароолго алуу; en
joue! мээле!
JOUER I. vi 1. ойноо, көңүл ачуу, алаксуу, шаттануу;
jouer à qqch кандайдыр бир оюнду ойноо; jouer à la
poupée куурчак менен ойноо; jouer à se poursuivre
кубалашмак ойноо; jouer à cache-cache жашынмак
ойноо; allez jouer dehors! тышка чыгып ойногула!
2. кумар оюнун ойноо (утуп алуу кызыкчылыгы менен
аябай берилип, ортого мал мүлктү, акчаны салып
ойноо); jouer au casino казинодо ойноо; jouer sa
fortune бар байлыгын сайып ойноо; 3. машыгуу (спорт
менен); jouer au tennis теннис ойноо, теннис менен
машыгуу; jouer au football футбол ойноо; 4. жүрүү,
жүрүш жасоо (оюнда); à vous de jouer! жүрүш
сиздики! 5. мааниге ээ болуу, роль ойноо, таасирин
тийгизүү; ces circonstances jouent contre vous бул
кырдаал, жагдай сизге тетири таасирин тийгизет;
II. 1. элге көрсөтүү, көргөзүү, коюу; que joue-t-on ce
soir à l’Opéra? Опера театрында бүгүн эмне болот
экен? jouer le film тасманы көрсөтүү, коюу; 2. ролду
аткаруу, ойноо; cet acteur joue un alcoolique бул актёр
аракечтин ролун ойноп жатат; elle a joué dans de
nombreux films ал бир нече тасмада ойногон; 3. jouer
de qqch музыкалык аспапта ойноо; чалуу, чертүү;
jouer de la guitare гитарада ойноо, гитара чертүү; jouer
du piano пианинодо ойноо; 4. аткаруу, ойноо
(музыкалык чыгарманы) jouer un morceau de musique
музыкалык чыгарманы ойноо, аткаруу; 5. jouer avec
qqn, qqch бирөө менен, бир нерсе менен ойноо; jouer
avec un camarade жолдошу менен ойноо; jouer avec sa
poupée куурчагы менен ойноо; III. se jouer vpr
1. ойнолуу, ойноо; ce jeu se joue à trois бул оюн үч
киши менен ойнолот; le match se jouera entre ces deux
équipes бул матч бул эки команданын ортосунда
ойнолот; où se joue cette pièce? бул пьеса кайсы жерде
коюлат? 2. тоготпоо, капарга албоо; il se joue des
difficultés ал кыйынчылыктарды тоготпойт; en se
jouant тоготпостон, жеңил эле.
JOUET nm 1. оюнчук; marchand de jouets оюнчук
сатуучу базар; l’industrie du jouet оюнчук иштеп
чыгаруу; 2. fig être le jouet de qqn, de qqch бирөөнүн,
бир нерсенин оюнчугу болуу, бирөөгө, бир нерсеге көз
каранды болуу; être le jouet du destin тагдырдын
оюнчугу болуу; il est le jouet de cette femme ал бул
аялдын оюнчугу, бул аялга көз каранды.
JOUEUR, EUSE I. n 1. оюнчу; joueur de football
футбол оюнчусу, футболист; 2. кумарпоз, кумар
оюнчусу; les joueurs du casino казино оюнчулары;
3. beau joueur жеңилгенине, утулуп калганына
арданбаган оюнчу; 4. музыкалык аспапта ойногон
адам, музыкант; II. adj оюнкарак, ойноок; un enfant
joueur оюнкарак, тентек бала.
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parlé, radiodiffusé кабарлар, жаңылыктар (радиодо);
journal télévisé кабарлар, жаңылыктар (теледе).
JOURALIER, IÈRE I. adj күндөлүк, күңүңкү; un
travail journalier күндөлүк иш; II. n айыл чарбасында
иштеген жумушчу, дыйкан.
JOURALISME nm журналистика; faire du journalisme
журналистика менен алектенүү.
JOURALISTE nm журналист, репортёр; un journaliste
sportif спорт журналисти.
JOURÉE nf 1. күн, күндүз; au début de la journée
күндүн башында, эртелеп; en fin de journée күндүн
аягында, кечкурун; pendant la journée күндүз; dans la
journée d’hier кечээ, кечээ күнү; la journée du
dimanche дем алыш күн; bonne journée кош болуңуз,
жакшы калыңыз, күнүңүз ийгиликтүү болсун; 2. бир
күндүк жумуш; journée de huit heures сегиз сааттык
иш күнү.
JOURELLEMET adv күн сайын, күнүгө; être tenu
journellement au courant des nouvelles күн сайын
жаңылыктардан кабардар болуп туруу.
JOVIAL, ALE adj көңүлдүү, шайыр, жадырап
жайнаган, куунак; un garçon jovial шайыр бала; une
humeur joviale кунак көңүл.
JOVIALEMET adv көңүлдүү, шайыр, жадырап
жайнаган, кунак.
JOVIALITÉ nf көңүлдүүлүк, шайырдык, жадырап
жайнагандык, куунактык.
JOYAU nm 1. асыл таштардан жасалган, кымбат
баалуу буюм, кымбат баалуу жасалга (шакек, билерик,
мончок ж.б.); 2. fig сейрек кездешүүчү, баалуу нерсе;
un des joyaux de l’art médiéval орто кылымдын
баалуулуктарынын бири.
JOYEUSEMET adv кубанып, сүйүнүп, шаттанып,
кубаныч менен, сүйүнүч менен; accepter joyeusement
une offre белекти кубаныч менен кабыл алуу.
JOYEUX, EUSE adj 1. көңүлдүү, бактылуу; un joyeux
garçon көңүлдүү бала; être de joyeuse humeur
көңүлдүү болуу, көңүлү, маанайы көтөрүңкү болуу;
2. кубанычтуу, сүйүнүчтүү, шаттуу; une joyeuse
nouvelle кубанычтуу кабар; pousser des cris joyeux
кубангандан кыйкырып жиберүү.
JUBILAIRE adj элүү жылдык кызмат аткарган.
JUBILATIO nf шаттык, чоң кубаныч.
JUDAÏQUE adj иудаизм; religion judaïque иудаизм
дини.
JUDAÏSME nm иудаизм, иудаизм дини.
JUDAS nm 1. эки жүздүү, саткын адам; 2. кичинекей
тешик, жыртык.
JUDICIAIRE adj сот, соттук; le pouvoir judiciaire сот
бийлиги; mener une enquête judiciaire соттук тергөө
жүргүзүү; le casier judiciaire соттолгондугу тууралуу
маалымат.
JUDICIEUSEMET adv акылга сыярлык кылып, жөнү
бар, дурус, туура, эстүүлүк менен, акылдуулук менен.
JUDICIEUX, SE adj 1. акылга сыярлык, жөнү бар,
дурус, туура, эстүү, акылдуу; un esprit judicieux
акылдуу киши; 2. акылга сыярлык, жөнү бар, дурус,

JOUG nm 1. моюнтурук, моюнча, каамыт; atteler au
joug каамытка кошуу, байлоо; 2. оорчулук, түйшүк,
азап; le joug des envahisseurs баскынчылардын
залимдиги; mettre sous le joug багындырып алуу, кул
кылып алуу; subir le joug жабыр тартуу, кыйналуу;
tomber sous le joug de qqn бирөөнүн бийлиги астында,
кол алдында болуу; secouer le joug эзүүнү, залимдикти
кулатуу, жок кылуу.
JOUIR vt I. ырахат алуу, даамын татуу, кубануу,
пайдалануу; jouir de la vie жашоодон ырахат алуу;
jouir de sa victoire жеңишине кубануу; 2. жыныстык
ырахат алуу; 3. jouir de бар болуу, бир нерсеге ээ
болуу; jouir d’une santé solide ден соолугу жакшы
болуу; jouir d’une grosse fortune чоң байлыкка ээ
болуу.
JOUISSACE nf 1. ырахат, жыргал, кубаныч, шаттык,
жыныстык ырахат; la jouissance de la vie жашоонун
ырахаты; parvenir à la jouissance жыныстык ырахат
алуу; 2. avoir la jouissance de qqch; бир нерсени
пайдалануу укугуна ээ болуу; la jouissance d’un jardin
бакчаны пайдаланууга укуктуу болуу.
JOUJOU nm оюнчук; faire joujou avec sa poupée
куурчагы менен ойноо.
JOUR I. nm 1. күн, күндүз; les jours sont plus longs en
été qu’en hiver жайында күн кышындагыга караганда
узунураак; cet animal chasse le jour бул айбан күндүз
аңчылык кылат; jour et nuit такай, токтоосуз, тынымы
жок, күнү-түнү; de jour күндүз; 2. күн; il y a sept jours
dans une semaine бир жумада жети күн бар; quel jour
sommes-nous? бүгүн кайсы күн? dans deux jours эки
күндөн кийин; deux jours après эки күндөн кийин; quel
est le plat du jour? бүгүн эмне тамак? le plat du jour
күндүн тамагы; un de ces jours бир күнү; l’autre jour
өткөндө; tous les jours күнүгө, такай; chaque jour
күнүгө; de jour en jour акырындан; d’un jour à l’autre
чукулда, жакында, аз убакытта; elle vit au jour le jour
ал күнүмдүк жашоосун эле ойлойт; de nos jours
бүгүнкү күндө; par jour күнүнө; 3. mettre à jour (un
texte) жаңылоо, толуктоо; mettre les dictionnaires à
jour сөздүктөрдү жаңылоо, толуктоо; être à jour
жумушуна кечикпей, дайыма убагында келүү;
II. 1. жарык, жарыкчылык, таң, нур; le jour se lève таң
атты; le jour va bientôt tomber күн чукулда батат, бир
аздан кийин караңгы кирет; la lumière du jour күндүн
нуру; 2. donner le jour à un enfant баланы төрөө, көз
жаруу, жарыкка алып келүү; 3. mettre au jour жарыкка
алып чыгуу, көрсөтүү; laisser entrer le jour dans une
pièce бөлмөгө жарык, нур киргизүү.
JOURAL, AUX nm 1. гезит, журнал; les titres d’un
journal гезиттеги макалалардын аттары; un journal
hebdomadaire жумалык, жумасына бир жолу басылып
чыгуучу гезит; un journal mural дубал гезит; des
journaux politiques саясий гезиттер; un journal de
mode мода журналы; des journaux d’enfants балдар
гезити; s’abonner à un journal гезитке жазылуу;
2. күндөлүк, күндөлүк дептери; tenir, écrire un journal
күндөлүк жазуу; 3. жаңылыктар, кабарлар; journal
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туура; une critique judicieuse орундуу, жөнү бар сын
пикир.
JUDO nm дзюдо; faire du judo дзюдо менен машыгуу.
JUDOKA nm дзюдочу, дзюдо менен машыккан aдам;
les judokas sont en kimono blanc дзюдочулар ак
кимоночон.
JUGE nm 1. сот, судья; 2. sport судья; le juge d’un
match de boxe бокс боюнча судья; le juge de touche
футбол талаасындагы судья; un juge-arbitre арбитр,
башкы судья; les juges d’un concours сынактагы
калыстар тобу.
JUGEMET nm 1. өкүм, чечим; le jugement du
tribunal соттун өкүмү; le jugement de Dieu кылынган
күнөөлөр үчүн Кудайдын жазасы; prononcer, rendre
un jugement сот өкүмүн чыгаруу, билдирүү; confirmer
un jugement өкүмдү күчүнө киргизүү; casser un
jugement өкүмдү четке кагуу; faire appel d’un
jugement соттун өкүмүнө нааразылык арызын берүү; le
jugement d’un accusé айыпталуучунун соту; 2. ой,
пикир; un jugement juste туура ой, пикир; jugement
favorable оң пикир, жакшы пикир; exprimer un
jugement өз пикирин, оюн айтуу; je soumets cela à
votre jugement мен муну силердин сын пикириңерге
койдум; 3. калыстык, туура пикир; un homme de
jugement калыс адам; manquer de jugement калыс
болбоо.
JUGER I. vt 1. соттоо, өкүм чыгаруу; juger un assassin
кылмышкерди соттоо; il a été jugé et condamné ал
соттолуп, жазага тартылды; 2. чечим чыгаруу, бир
чечимге келүү; c’est à vous de juger comment il faut
agir эмне кылуу керектиги сиздердин колуңуздарда;
3. бирөө жөнүндө, бир нерсе жөнүндө өз оюн, пикирин
билдирүү; juger les candidats à l’examen сынакка
катышуучуларды сынакта баалоо; juger un ouvrage
чыгарма жөнүндө пикирин айтуу; 3. ойлоо, деп ойлоо,
элестетүү; si vous jugez ma présence nécessaire эгер
сиздер менин келишимди зарыл деп ойлосоңуздар; il
jugea utile de ал пайдалуу деп ойлоду; il est difficile de
juger s’il a tort ou raison аныкы туура же туура эмес
деп айтыш кыйын; je juge que les résultats sont bons
мен жыйынтыктар жакшы деп ойлойм; jugez de ma
surprise! менин таң калганымды элестетсеңиз! II. nm
au juger ou au jugé көз болжол менен, болжолдоп,
божомолдоп; tirer au juger болжолдоп атуу.
JUIF, JUIVE I. n еврей; II. adj еврей; le peuple juif
еврей калкы.
JUILLET nm июль; en juillet, au mois de juillet июлда;
fin juillet июлдун аягында.
JUI nm июнь.
JUMEAU, ELLE I. adj эгиз (балдар); des frères
jumeaux эгиз эркек балдар; c’est mon frère jumeau бул
менин эгизим; II. n 1. эгиз; elle accoucha de deux
jumeaux ал эки эгиз төрөдү; 2. эки окшош нерсе; des
lits jumeaux окшош керебеттер.
JUMELLES nf pl турнабай, дүрбү.
JUMET nf бээ, байтал; fam. une jument poulinière
көп балалуу эне, аял; prov jamais coup de pied de

jument ne fit mal à un cheval бээ баласын чапчыса да,
берт кылбайт.
JUIOR I. nm жаш спортчу, өспүрүм спортчу (18
жаштан 19 жашка чейинки спортчу); le championnat
des juniors жаш өспүрүмдөр арасындагы чемпионат;
II. adj 1. жаш спортчу, өспүрүм спортчу; une équipe
junior de football футбол боюнча өспүрүмдөр
командасы; 2. жаштарга тиешелүү, жаштарга ылайык;
la mode junior жаштар модасы.
JUTE
nf
хунта
(Испаниядагы,
Латын
Америкасындагы,
Португалиядагы
мамлекеттик
органдар, саясий топтор, бирикмелер).
JUPE nf белдемчи, юбка (аялдардын кийими).
JUPO nm ич көйнөк; courir le jupon аялдардын
аркасынан чуркоо; un coureur de jupons катынпоз.
JURÉ, ÉE I. adj fig ennemi juré ашынган, кас душман;
II. nm сот, калыс.
JURER I. vt 1. ант берүү, ант кылуу; je vous jure сизге
ант беремин; elle jura de garder le secret ал сырды эч
кимге айтпоого ант берди; il jura ses grands dieux qu’il
n’en savait rien ал эч нерсе билбейм деп кудай алдында
ант берди; jurer sur la Bible Библиянын астында ант
берүү; 2. убада берүү, убада кылуу, ант кылуу; jurer
obéissance et fidélité баш ийгендикке жана
берилгендикке ант берүү; 3. урушуу, тилдөө; 4. (avec
qqch) жарашпастык; ta cravate jure avec ton costume
галстугуң костюмуңа жарашпайт экен; II. se jurer vpr
1. бири-бирине убада берүү; 2. өзүнө-өзү убада берүү;
il se jure de ne pas recommencer ал кайра баштабайм
деп өзүнө убада берип жатат.
JURIDICTIO
nf 1. юрисдикция, сот иштерин
жүргүзүү укугу; 2. сот органы, сот.
JURIDIQUE adj юридикалык; il a une formation
juridique анын юридикалык билими бар; vocabulaire
juridique юридикалык сөздөр.
JURISPRUDECE nf юриспруденция.
JURISTE nmf юрист.
JURO nm тилдөө, жаман сөз, акарат.
JURY nm 1. сот; 2. калыстар тобу.
JUS nm 1. шире; un jus de raisin жүзүм ширеси;
extraire le jus d’un citron лимон согун сыгып чыгаруу;
2. соус, суу; jus de viande эттин каны; faire cuire qqch
dans son jus бир нерсени өзүнүн суусуна бышыруу;
laisser cuire qqn dans son jus бирөөнү акылына
келгиче жайына коюу; 3. fam кофе; allons boire un jus
жүр кофе ичелик; 4. fam суу; 5. fam электр тогу; il n’y a
plus de jus ток жок; un court jus кыска туташуу.
JUSQUE I. prép jusqu'à чейин; 1. aller jusqu’à Paris
Парижге чейин баруу; rempli jusqu’au bord четине
чейин толтурулган; rougir jusqu’aux oreilles кулагына
чейин кызаруу; du matin jusqu’au soir эртеден кечке;
jusqu’à nouvel ordre жаңы буйрук болгуча; tous,
jusqu’à sa femme, l’ont abandonné баарысы, аялы дагы
аны таштап кетти; 2. (suivi d’un autre préposition que à)
j’irai jusque chez vous мен силердикине чейин барам;
jusque vers deux heures саат экилерге чейин; jusqu’en
septembre сентябрга чейин; 3. (suivi d’un adverbe)
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jusqu’ici бул жерге чейин; jusqu’où? кайсы жерге
чейин? jusqu’à présent бүгүнкү күнгө чейин; fam. je
commence en avoir jusque-là! мага баарысы жетишип
кетти! мен баарына тоюп кеттим! II. conj jusqu’à ce
que -гыча, -гиче, -гуча; attends-moi jusqu’à ce que je
revienne мен кайтып келгиче мени күт.
JUSTE I. adj 1. адилет, туура, калыс; un professeur
sévère, mais juste талапкер бирок адилет окутуучу; il
faut être juste avant d’être généreux айкөл болуудан
мурун калыс болуш керек; être juste envers tous les
élèves баардык окуучуларга бирдей, калыс мамиле
жасоо; 2. (зат атоочтон кийин) (qqch) акыйкат, туура,
калыс; une loi juste туура мыйзам; 3. (зат атоочтун
алдында) мыйзамдуу, мыйзамдуу түрдө; des justes
revendications мыйзамдуу, туура талаптар; à juste titre
туура, себептүү, жөндүү; 4. (зат атоочтон кийин,
кээде зат атоочтун алдында) ылайыктуу, окшош, дал
келген, так; je cherche le mot juste мен ылайыктуу сөз
издеп жатам; c’est juste, vous avez raison так ушундай,
сиздики туура; 5. (зат атоочтон кийин) (vêtement)
тар, кыскан, кичине; ce vêtement est trop juste бул
кийим абдан тар; mes chaussures sont trop justes
менин бут кийимим абдан кичине келип калды; 6. (зат
атоочтон кийин) аз, араң жеткен, эптеп-септеген; un
kilo de viande, c’est un peu juste pour toute la famille
бир кило эт, үй-бүлөө үчүн азыраак; 7. (зат атоочтон
кийин) fam (qqn) акчасы жок, жарды; nous sommes un
peu justes en ce moment азыр биз акчадан кысталып
турабыз; II. adv 1. туура, анык, так, дал келген tu as
deviné juste сен туура таптың; fig toucher juste дал
өзүн жасоо, көздөгөн максатына жетүү; 2. так,
туптуура, эле; à 2 heures juste саат туура экиде;
j’habite juste à côté мен бул эле жерде жашайм; 3. аз,
араң-араң, гана; il sait tout juste lire ал окуганды гана
билет; 4. loc. adv. au juste так, туура, чынында; on sait
pas au juste quelle maladie elle a биз анын эмне оорусу
бар экенин так билбейбиз; style recherché comme de
juste күтүлгөндөй эле, боло жүргөндөй эле,
адаттагыдай эле; comme de juste il est en retard
күтүлгөндөй эле ал кечигип жатат.
JUSTEMET adv 1. адилет, туура; il a été fort
justement condamné ал адилет жаза алды; 2. анык,
туура on dirait plus justement que аныктап айтканда,
тактап айтканда; 3. так эле, так ошонун өзү; c’est
justement ce qu’il nous faut faire биз дал ушундай
кылышыбыз керек.
JUSTESSE nf 1. тууралык, тактык; justesse d’une
balance таразанын тууралыгы; ton raisonnement
manque de justesse сенин тыянагың анча так эмес;
2. кынтыксыздык, кемчиликсиздик, калыстык; chanter
avec justesse мыкты ырдоо; apprécier avec justesse
калыс баалоо; 3. loc. adv. de justesse аз эле жерден,

араң-араң; j’ai eu mon train de justesse поездден аз
жерден калып кала жаздадым; il a été reçu à l’examen
de justesse ал сынакгын араң тапшырды.
JUSTICE nf 1. адилеттүүлүк, тууралык, калыстык; agir
avec justice адилет иш кылуу; faire régner la justice
адилеттүүлүктү орнотуу; 2. rendre la justice соттоо,
таразалоо, баалоо; 3. укугун коргоо; rendre justice à
qqn бирөөгө адилеттүүлүк кылуу; калыстык кылуу, se
faire justice өзүн-өзү өлтүрүү; 4. сот органдары; le
ministère de la justice адилет министрлиги; être appelé
en justice сотко чакырылуу; un repris de justice мурун
соттолгон адам; la décision de la justice соттун чечими;
la justice d’une décision чечимдин тууралыгы,
адилеттүүлүгү.
JUSTIFIABLE adj 1. актоого боло турган, кечирүүгө
боло турган; 2. түшүндүрүүгө боло турган, негиздөөгө
боло турган.
JUSTIFICATIF, IVE 1. adj актоочу, актай турган; un fait
justificatif актоочу факт; 2. n.m. далил кагазы; un
justificatif de domicile жашагандыгын күбөлөндүргөн
кагаз; les pièces justificatives актоочу кагаздар.
JUSTIFICATIO nf 1. актоо, актануу, коргоо, коргонуу,
түшүндүрүү;
demander
des
justifications
түшүндүрүүнү талап кылуу; 2. далил, далилдөө,
тастыктоо, аныктоо; justification d’un fait фактыны
далилдөө.
JUSTIFIER I. vt 1. актоо, айыпсыз деп табуу, күнөөсүз
деп табуу, жактоо, коргоо; justifier un accusé
айыпталуучуну актоо; l’avocat justifie son client
адвокат кардарын жактап жатат; 2. мыйзамга туура
келтирүү, мыйзамга дал келтирүү; rien ne justifie la
violence зордук-зомбулук эч кандай мыйзамга туура
келбейт; 3. негиздөө, түшүндүрүү, далилдөө, жүйөсүн
көрсөтүү; justifier une demande өтүнүчтү негиздөө,
олуттуулугун далилдөө; II. vi тастыктоо, аныктап
берүү; justifier de son identité en montrant ses papiers
тиешелүү кагаздарын көрсөтүп, өзүнүн ким экендигин
тастыктап берүү; III. se justifier vpr актануу, өзүн өзү
актоо, күнөөсүздүгүн далилдеп берүү; se justifier d’une
accusation айыпсыздыгын далилдеп берүү.
JUTEUX, EUSE adj ширелүү; чыктуу, суулуу; une
pomme juteuse ширелүү алма.
JUVÉILE adj жаштык, жаш; garder une silhouette
juvénile жаш көрүнүү.
JUXTALIÉAIRE adj сөзмө-сөз; une traduction
juxtalinéaire сөзмө-сөз котормо.
JUXTAPOSÉ, ÉE adj байланышы жок катар жайгашкан,
катар
турган; mots juxtaposés байланышсыз
жайгашкан сөздөр.
JUXTAPOSER vt катар коюу, катар жайгаштыруу.
JUXTAPOSITIO
nf
катарлаштык,
катар
жайгашкандык, бириккендик.
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K
K, K nm француз алфавитинин он биринчи тамгасы.
KALÉIDOSCOPE nm калейдоскоп.
KAMIKAZE nm камикадзе.
KAGOUROU nm zool кенгуру.
KARAKUL ou caracul nm каракүл; un manteau de, en
caracul каракүл пальто.
KARATÉ nm карате.
KARTIG nm картинг.
KAZAKH I. adj казак; II. n 1. казак; 2. nm казак тили.
KÉFIR nm кефир, айран.
KÉPI nm аскер адамдары кийүүчү баш кийим
(Францияда).
KERMESSE nf 1. жарманке, майрам (Голландияда,
Бельгияда,Францияда); 2. ачык асман алдында өтүүчү
кайрымдуулук майрамы.
KÉROSÈE nm керосин.
KHA nm хан.
KIDAPPER vt кишини уурдоо, барымтага алуу (пайда
өндүрүш максатында); kidnapper un enfant баланы
барымтага алуу.
KILO nm кило.
KILOGRAMME nm килограмм; il pèse 60 kilogrammes
ал 60 килограмм, анын салмагы 60 килограмм.
KILOMÉTRAGE nm километраж.
KILOMÈTRE nm километр; de deux kilomètres эки
километрлик; faire du cent kilomètres à l’heure
саатына 100 километр басып өтүү.

KILOMÉTRER vt
KILOMÉTRIQUE

километрлеп өлчөө, ченөө.
adj distance kilométrique километр
менен өлчөнгөн аралык.
KILOTOE nf килотонна.
KILOWATT nm киловатт.
KILOWATTHEURE nm киловатт саат.
KIMOO nm кимоно.
KIESCOPE nm кинескоп.
KIOSQUE nm 1. күркө; kiosque à journaux гезит,
журнал саткан күркө; 2. un kiosque à musique
музыканттардын эстрадасы (паркта, ачык асман
алдында концерт берүү үчүн).
KIRGHIZ I. adj кыргыз; II. n 1. кыргыз; 2. nm кыргыз
тили.
KLAXO nm клаксон (автоунааларда белги, алдын
ала эскертүүчү белги).
KLAXOER vi белги берүү, алдын ала эскертүү
берүү (автоунаада); interdit de klaxonner белги
берүүгө болбойт; klaxonner qqn pour le doubler
кимдир бирөөдөн ашып кетиш үчүн белги берүү.
KOCK-OUT ou k.o. I. nm өтө катуу уруу, сулатуу
(бокста); battre par knock-out өтө катуу уруу менен
сулатуу, жеңүү; II. adj өтө катуу соккуга туш болгон.
KOLKHOZE nm колхоз.
KOLKHOZIE, IEE I. adj колгоздук, колхоздун; II. n
колхозчу.
KOUMIS nm кымыз.

L
L, L nm ou nf француз алфавитинин он экинчи
тамгасы.
1
LA art déf f la pendule de la cuisine ашкананын асма
сааты.
2
LA pron pers f je te la prête si tu me la rends эгер сен
мага аны кайтарып берсең, мен аны сага берип
турамын.
3
LA nm inv mus ля; donner le la avec un diapason ляны
жоон үн менен ырдоо.
LÀ I. adv 1. тиги жерде, тетиги жерде, ал жерге; ne
restez pas ici, allez là-bas бул жерге турбагыла, тетигил
жерге баргыла; 2. бул жерде, бул жерге; moi, je reste là
мен бул жерде калам; passons par là! бул жак менен
өтөлү! fam être un peu là колунан бир нерсе келүү;
comme cuisinier, il se pose là тамак жасоо анын
колунан келет; être là бар болуу, болуу; j’étais là quand
l’accident s’est produit кырсык болгондо мен бар
болчумун; 3. ушул жерден; là, il a interrompu son récit
ушул жерден ал аңгемесин токтотту; 4. fig. бул
нерседен, мындан, мында, бул нерседе; ne voyez là

aucune malveillance мында эч кандай арам ой жок; tout
est là кептин баары ушунда; restons-en là ушул жерден
токтойлук; en être là бир бүтүмгө келүү; nous n’en
sommes pas là биз бир бүтүмгө келе элекпиз; II. intj hé
là! эй; hé là! doucement эй акырын.
LABEL nm тамга, белги, товардык белги; label de
garantie d’un vêtement кийимдин тастыктоо
баракчасы.
LABEUR nm litt оор, машакаттуу жумуш; dur, pénible
labeur оор, машакаттуу жумуш.
LABIAL, ALE, AUX I. adj phonét. эринчил; une
consonne labiale эринчил үнсүз; II. nf une labiale эрин
менен айтылган үнсүз.
LABIALISATIO nf phonét. эриндештирүү, эриндешүү.
LABIODETAL, ALE, AUX adj phonét. эрин-тишчил; une
consonne labiodentale эрин-тишчил үнсүз; II. nf une
labiodentale астыңкы эриндин жана үстүңкү
тиштердин айкалышы менен айтылган үнсүз.
LABORATOIRE nm I. лаборатория; fam labo; II. un
laboratoire de langue тил үйрөнүүчү дарскана
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(тиешелүү
жабдылган).

техникалык

LAÏQUE

каражаттар

менен

берүү, бошотуу, жиберүү (адамды); lâcher ses élèves
окуучуларын коё берүү; il ne le lâche pas une minute,
pas d’une semelle ал анын жанынан бир кадам карыш
жылбайт; 7. артта калтыруу, өтүп кетүү; il vient de
lâcher le peloton ал атаандашынан озуп чыкты.
LÂCHETÉ nf 1. коркоктук, жүрөксүздүк; fuir par
lâcheté коркоктонуп качуу; 2. адамкерчиликсиздик,
пастык, төмөндүк, жүзү каралык, эки жүздүүлүк; être
capable des pires lâchetés кара санатайлыкка баруу.
LACOIQUE adj кыска, так; une réponse laconique
кыска жооп.
LACOIQUEMET adv кыскача, так;
répondre
laconiquement кыскача жооп берүү.
LACRYMOGÈE adj көздөн жаш агызуучу; gaz
lacrymogène, grenades lacrymogènes көздөн жаш
агызуучу газ, гранаталар.
LACTAIRE I. adj сүткө окшош, сүт менен байланышы
бар, сүттүү; II. nm козу карындын бир түрү.
LACTATIO nf. эмчекке сүт толуу, сүт келүү.
LACTÉ, ÉE adj сүт, сүтү бар, сүттөлгөн; suivre un
régime lacté сүт диетасын кармоо (сүт гана ичүү); une
farine lactée сүт кошулган ун; voie lactée саманчынын
жолу (асмандагы жылдыз).
LACUAIRE adj кем, толук эмес, жетишсиз; une
connaissance lacunaire толук эмес тааныштык.
LACUE nf кемчилик, толук эместик, жетишпестик; il
y a des lacunes dans ce dictionnaire бул сүздүктө
кемчиликтер бар.
LAÏC, LAÏQUE I. n динчил эмес адам; II. adj 1. диний
эмес, динсиз; l’école laïque диний эмес мектеп;
2. динден сырткары.
LAÏCITÉ nf диний эместик, динден ажыратылыш; la
laïcité de l’État мамлекеттин динден ажыратылышы.
LAID, LAIDE I. adj 1. чырайсыз, өңү суук, сулуу эмес;
2. жаман, жагымсыз, жийиркеничтүү, начар; II. nm өңү
сууктук, көркөмсүздүк.
LAIDEMET adv жагымсыздык менен, көркөмсүздүк
менен.
LAIDERO, OE I. nm чырайсыз, өңү суук, сулуу
эмес аял, кыз; cette fille est un laideron бул кыздын өңү
суук; II. adj чырайсыз, өңү суук, сулуу эмес.
LAIDEUR nf 1. жагымсыздык, чырайсыздык, өңү
сууктук, сулуу эместик; 2. пастык, төмөндүк, балиттик,
арамзалык.
LAIE nf камандын ургаачысы.
LAIAGE nm 1. жүн иштетүү; 2. жүндөн токулган
кездеме, кийим; prends un lainage pour sortir чыгып
жатып жылуу кийимиңди ал.
LAIE nf 1. жүн; laine brute; cardée, peignée
жуулбаган, тытылган жүн; filer la laine жүн ийирүү;
tissage de la laine жүн токуу; laine des Pyrénées
тыбыттан токулган кездеме; 2. жүндөн токулган
кездеме, кийим; 3. була; laine de verre айнектүү була.
LAIIER, IÈRE I. n жүндү иштетүүчү, сатуучу адам,
жүн токуучу ишкананын ээси; II. adj жүндөн токулган;
industrie lainière жүн иштетүү өнөр жайы.
LAÏQUE voir laïc.

LABORIEUSEMET adv кыйынчылык, оорчулук,
убаракерчилик менен.
LABORIEUX,
IEUSE
adj 1. litt кыйын, оор,
убаракерчиликтүү, машакаттуу; un travail laborieux
машакаттуу иш; 2. мээнеткеч, көп иштеген (адам).
LABOUR nm 1. жер айдоо, жер иштетүү; un cheval de
labour соко сүйрөгөн ат; 2. pl айдоо аянттары, айдалган
жер.
LABOURAGE nm жерди өздөштүрүү, жер иштетүү,
дыйканчылык; labourage d’un champ талааны
иштетүү.
LABOURER vt жерди өздөштүрүү, жер иштетүү;
labourer un champ талааны иштетүү, айдоо.
LABOUREUR nm дыйкан, жер иштеткен, өздөштүргөн
адам.
LABYRITHE nm 1. лабиринт; татаал, чатыш жол, жол
таап чыгуу кыйын кылып салынган имарат; 2. аргасыз
абал, кыйынчылык, өтө эле чатышкан нерсе; 3. anat
лабиринт (кулактын ички жагы, түп жагы).
LAC nm көл; loc fam tomber dans le lac иши ордунан
чыкпоо, алдына койгон максатына жетпөө; ойлогон
оюн ишке ашыра албоо; son projet est tombé dans le
lac анын долбоору максатына жеткен жок.
LACER vt боо өткөрүп байлоо, боо тагуу, байлоо,
бириктирүү; lacer ses chaussures бут кийимдин боосун
байлоо.
1
LÂCHE
adj 1. коркок, жүрөксүз, жүрөгү жок;
2. карасанатай, коркок, митаам, адамкерчиликсиз; une
action lâche адамкерчиликсиз иш; II. n коркок, арамза
адам.
2
LÂCHE adj бош, тыгыз эмес, кенен; vêtement lâche
кенен кийим.
LÂCHEMET adv коркоктук менен, жүрөксүздүк
менен, уятсыздык менен, армзаалык менен; ils l’ont
lâchement assassiné алар аны арамзаалык менен
өлтүрүшкөн.
LÂCHER vt 1. коё берүү, бошотуу, бош кармоо (катуу
тартылган, байланган нерсени, айбанатты) lâcher les
rênes à un cheval аттын тизгинин коё берүү, бош
кармоо; lâcher son chien итин коё берүү; ; lâcher des
pigeons, un ballon көгүчкөндөрдү, шарды учуруу; loc
lâcher la bride à qqn; кимдир бирөөнү жумшак кармоо;
il faut lâcher la bride à cet enfant бул баланы
жумшагыраак, бошураак кармаш керек; fam. lâche-moi
les baskets мага тынчтык берчи, мени жайыма койчу;
2. fam. берүү; il ne lâchera pas un sou de plus ал бир
сом да ашык бербейт; fam lâcher le morceau баарысын
моюнга алуу, айталбай жүргөн нерсесин айтуу, бугун
чыгаруу; 3. коё берүү, түшүрүп жиберүү; lâcher une
tasse чыныны түшүрүп жиберүү; 4. кимдир бирөөнү
күтүүсүздөн таштап кетүү; femme qui lâche son amant
көңүлдөшүн таштап кеткен аял; 5. ажырап кетүү,
үзүлүп кетүү, жешилип калуу, иштебей калуу; la corde
a lâché аркан үзүлүп кетти; les freins du camion ont
lâché машинанын тормозу иштебей калды; 6. коё
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кылбоо, ыгына көнүү; fam un vin qui se laisse boire
ичпей коюуга болбой турган шарап, мыкты шарап; un
film qui se laisse voir көрсө боло турган тасма, мыкты
тасма.
LAISSER-ALLER nf inv 1. шалаакылык, тыкан эместик,
жыйнак эместик; laisser-aller dans le travail иштеги
шалаакылык; 2. кысылбоочулук, оңтойсузданбагандык,
өзүн ээн-эркин сезүүчүлүк.
LAISSEZ-PASSER nm inv уруксат кагазы; montrez vos
laissez-passer уруксат кагазыңызды көрсөтүңүз.
LAIT nm 1. сүт; lait écrémé тартылган сүт, каймагы
алынган сүт; petit lait көк сүт; lait de femme эне сүтү;
lait maternel эне сүтү; lait de chèvre, de jument, de
vache эчкинин, бээнин, уйдун сүтү; les dents de lait сүт
тиш, биринчи тиш; lait condensé, concentré
коюлтулган сүт; lait caillé айран; lait bouilli, stérilisé,
pasteurisé кайнатылган, тазартылган сүт; être soupe au
lait ачуусу мурдунун учунда болуу, таарынчаак болуу;
vache à lait, vache laitière саан уй; café au lait сүт
кошулган кофе; lait en poudre кургак сүт; loc boire du
petit lait абдан ырахаттануу, аябай чоң ырахат алуу;
frère, sœur de lait эмчектеш ага, ини, эже, сиңди,
карындаш; veau de lait музоо (сүт эмген); littér blanc
comme le lait сүттөй аппак; 2. өсүмдүк ширеси, сүтү.
LAITAGE nm сүт азыктары.
LAITERIE nf 1. сүт иштетүүчү ишкана; 2. vieilli сүт,
сүт азыктарын сатуучу дүкөн.
LAITEUX, EUSE adj сүттөй, сүттөй ак; lumière laiteuse
сүттөй жарык.
LAITIER, IÈRE I. n сүт саткан, сүт өндүргөн киши; loc.
l’heure du laitier таң заар, таң эртең, күн чыккан маал,
эртең менен эрте; il est rentré à l’heure du laitier ал
эртең менен эрте кайтып келди; II. adj 1. vache laitière
ou une laitière саан уй; 2. сүткө таандык, сүт; industrie,
coopérative laitière сүт өндүрүүчү ишкана; produits
laitiers сүт азыктары.
LAMA nm лама (Түштүк Америка тоолорунда); tissu
en poil, en laine de lama лама тыбытынан, жүнүнөн
токулган кездеме.
LAMBEAU nm 1. өөн, курак, кыйын, кесинди;
vêtements en lambeaux жамаачыланган кийим;
2. кагаздын айрыгы, кесиндиси; une affiche en
lambeaux афишанын айрыгы, калдыгы, кесиндиси;
3. үзүл-кесил, бөлүк, айрынды, кесим, жарым
жартылай, алакандай; on entendait à travers la porte
des lambeaux de conversation эшиктин аркасынан
үзүл-кесил сүйлөшүүлөр угулуп жатты.
LAMBRIS nm inv үйдүн ички дубалынын, шыбынын
жыгач менен же мрамор менен кооздолгон бөлүгү,
тилкеси, кооздук; lambris de bois, de marbre
жыгачтан, мрамордон жасалган кооздук; lambris dorés
алтын жалатылган кооздук, тилке.
1
LAME nf миз (шаймандардын); lame de ciseaux, de
poignard, de scie кайчынын, канжардын, араанын мизи.
2
LAME nf толкун, чоң, күчтүү толкун; lame de fond
деңиз толкуну.
LAMETABLE adj 1. эң начар, жаман, көзгө толоорлук

LAISSER I. vt 1. бир нерсе жасоого тоскоол болбоо,
уруксат берүү, жол берүү, бирөөгө бир нерсе жасоого
мүмкүнчүлүк берүү, маакулдук берүү; laisser partir
qqn кимдир бирөөнүн кетишине жол берүү; laisser
paraître көрсөтүү; elle n’a rien laissé paraître de son
chagrin ал капаланып турганын көрсөткөн жок; laisser
faire qqn кимдир бирөөнүн бир нерсе жасоосуна
жолтоо болбоо, маакулдук берүү; fam. laisser tomber
qqch башталган ишти таштап салуу, башталган иштин
аягына чыкпоо; laisser voir son trouble өзүнүн
тынчсызданып, толкунданып тургандыгын көрсөтүп
коюу; 2. бирөөнү, бир нерсени кандайдыр бир жерде,
кандайдыр бир абалда кармоо; laisser le plat au chaud
тамакты отко, ысыкка кармоо; laisser la porte ouverte
эшикти ачык калтыруу; laisser qqn tranquille, laisser
qqn en paix кимдир бирөөгө тынчтык берүү, жайына
коюу; laisse-moi tranquille! мени жайыма койчу, мага
тынчтык берчи; cela me laisse indifférent мага баары
бир, менин бул нерсе менен ишим да жок; 3. өз жайына
коюу, алектенбөө; laissez donc cela, je vais le faire муну
жөн койуңуз, мен өзүм бүтүрөм; laissez, c’est moi qui
paie жөн эле койуңуз, мен төлөп коём; 4. laisser qqn,
qqch à qqn калтыруу, берүү; laisser les enfants à leur
mère балдарды энесине калтыруу; laissez-lui le temps
d’agir ага ойлонуп көрүүгө убакыт бергиле; 5. албоо,
калтыруу; elle a laissé le prix sur le cadeau ал белектин
баасын калтырып койду; 6. албоо, калтыруу; manger
les raisins et laisser les pépins жүзүмдү жеп, данегин
калтыруу; 7. laisser à калтыруу, алып коюу; laisseznous de la place бизге орун алып койгула; laisse un
morceau de gâteau à ton frère иниңе, байкеңе бир
кесим таттуу токоч калтырып кой; laisser à désirer
мындан дагы жакшыраак жасаса деген пикир калтыруу
(жумуш); son travail laisse à désirer анын жумушу
жакшыртылса деген пикир; 8. унутуп коюу; j’ai laissé
mes lunettes à la maison мен көз айнегимди үйгө
унутуп коюуптурмун; 9. ажырашуу, кош айтышуу,
кетүү, таштап кетүү; elle a laissé son mari ал күйөөсүн
таштап кетти; je vous laisse мен кеттим; 10. калтыруу,
мураска калтыруу, берүү; ses parents lui ont laissé une
belle fortune ата-энеси ага чоң байлык калтырышты;
11. арзан сатуу, түшүрүү, түшүрүп берүү; il m’a laissé
cette lampe pour dix euros ал мага бул чыракты он
еврого берди; 12. laisser qqch à qqn бирөөгө бир
нерсени ишенип калтыруу, тапшыруу, берүү; quand ils
partent, ils laissent leur chat à des amis кетип жатып,
алар мышыгын досторуна калтырышат; laisser un
pourboire чайлык калтыруу (сом, акча); 13. из
калтыруу, атын калтыруу; cet écrivain a laissé un nom
бул жазуучу атын калтырды (чыгармалары менен);
laisser des descendants, des héritiers аркасынан тукум
калтыруу, мураскор калтыруу; II. se laisser vpr макул
болуу, көнүү, багынуу, туруштук бере албоо,
жеңдирүү; elle s’est laissée tomber ал жыгылды; se
laisser mener par le bout du nez бирөөгө мурдунан
жетелеттирип жиберүү; elle s’est laissé injurier ал өзүн
жаманаттыга калтырды; se laisser faire каршылык
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эмес; résultats lamentables эң начар натыйжа; un film
lamentable арзыбаган, болбогон тасма; 2. litter. боор
ооруурлук, аянычтуу, кайгылуу, киши аярлык; un
lamentable accident кайгылуу кырсык.
LAMETABLEMET adv аянычтуу, боор ооруурлук.
LAMETATIO nf (көптүк түрүндө) даттануу, зар
какшоо,
нааразалык,
арыздануу;
cessez
vos
lamentations continuelles! даттанууңарды токтоткула!
LAMETER
(SE) vpr даттануу, зар какшоо,
нааразалык, арыздануу; se lamenter sur son sort өз
тагдырына нааразы болуу.
LAMIAGE nm чабуу (металды); laminage à chaud, à
froid кызытып, кызытпай чабуу.
LAMIEUR, EUSE n кактоочу, темирди жукартып
согуучу жумушчу.
LAMIOIR nm металды жукартуучу, бир формага
келтирүүчү машина.
LAMPADAIRE nm электр тогунун жардамы менен
иштөөчү чырак, жарык, чыракдан.
LAMPE nf электр тогунун жардамы менен иштөөчү
чырак, электр жарыгы; lampe de poche чөнтөк чырак,
жан чырак; lampe de bureau, de chevet үстөл лампасы;
ampoule, douille d’une lampe лампочка; lampe à
souder сварка; lampe à pétrole чырак (керосин менен
иштөөчү); fam s’en mettre plein la lampe көп, чени
жок ичип жеш.
LACE nf 1. найза; coup de lance найза соккусу; loc
rompre une lance, des lances avec ou contre qqn
кимдир бирөө менен жаакташуу, жаакташып айтышуу;
loc en fer de lance найзанын учу; 2. lance à eau суу
түтүкчөсү, шланг; lance d’arrosage бакча сугарган
шланг, суу түтүкчөсү.
LACÉE nm ылдамдык, ыкчамдык, тездик, күүлөнүү;
courir sur sa lancée тездик менен чуркоо; continuer sur
sa lancée бир калыпта улантуу.
LACE-FLAMMES nm inv от ыргыткыч, от бүркүүчү.
LACE-GREADES nm inv граната ыргыта турган
курал.
LACEMET nm 1. атуу, ыргытуу; le lancement du
javelot найзаны ыргытуу; 2. атуу, учуруу; le lancement
d’une fusée ракетанын учурулушу; 3. сууга салуу,
түшүрүү (кемени); le lancement d’un navire кемени
сууга түшүрүү; 4. жарыкка чыгаруу, элге жеткирүү,
чыгаруу, өндүрүү; le lancement d’un film, d’une
vedette de la chanson тасманы, ырчы жылдызды
чыгаруу; le lancement d’un roman романды жарыкка
чыгаруу.
1
LACER I. vt 1. ыргытуу, таштоо, салуу, уруу; lancer
des pierres таш ыргытуу; lancer le javelot найза атуу;
lancer des flèches, une fusée ок атуу, ракета учуруу;
2. өзүнөн чыгаруу, өзүнөн бөлүп чыгаруу; volcan qui
lance des cendres күл чачыраткан вулкан; ses yeux
lancent des éclaires анын көздөрү от чачып турат;
lancer les bras en avant, колдорун алдыга сунуу;
3. бирөөнү тилдөө, бирөөгө жаман сөз айтуу, акарат
келтирүү; lancer des injures сөгүү, сөгүнүү;
4. кыймылга келтирүү, баштоо; lancer les recherches

издөөнү баштоо; 5. fam сөз баштоо, кепке тартуу; le
voilà lancé, il ne s’arrêtera plus ал сөзгө кирип кетти,
эми анын токтошу кыйын; 6. жиберүү, айдоо,
чуркатуу; lancer son cheval à fond de train атты чабуу,
чуркатуу; 7. алып чыгуу, көтөрүп чыгуу, элге
таанытуу; lancer un artiste артисти элге таанытуу,
алып чыгуу; lancer une marque жаңы нерсени элге
алып чыгуу, жеткирүү; lancer la mode мода киргизүү;
8. жүргүзүү, от алдыруу, ишке киргизүү; lancer un
moteur моторду жүргүзүү; II. se lancer vpr 1. dans
qqch бир нерсени баштоо, бир ишти баштоо, бир ишке
киришүү; nous nous sommes lancés dans de gros
travaux биз чоң ишке кириштик; 2. алга карай жөнөө,
өзүн-өзү алга тартуу, өзүн-өзү таштап жиберүү; elle
s’est lancée à la poursuite de son chien ал итинин
аркасынан кууп жөнөдү.
LACEUR, EUSE n sport. атуучу, ыргытуучу; lanceur
de javelot найза атуучу.
LADE nf кумдуу, таштак, өсүмдүк көп өспөгөн жер.
LAGAGE nm тил, сүйлөө; étude du langage тил
үйрөнүү; langage courant, langage parlé оозеки тил;
langage littéraire адабий тил; langage technique
техникалык тил.
LAGOUREUSEMET adv назиктик менен, жумшактык
менен, жалооруп; les amoureux se regardaient
langoureusement сүйүшкөндөр бири-бирин жалооруп
карап турушту.
LAGOUREUX, EUSE adj назик, жумшак, жалооруган;
regard langoureux жалооруган көз караш.
1
LAGUE nf 1. anat тил; tirer la langue à qqn бирөөгө
тилин көрсөтүү; avoir un cheveu sur sa langue тилин
чайнап сүйлөө; avaler sa langue тилин жутуп алуу,
сүйлөбөй калуу, унчукпай калуу; loc avoir la langue
bien pendue сүйлөөк болуу, тили узун болуу; ne pas
avoir sa langue dans sa poche көп сүйлөө; tenir sa
langue жашыруун сырды ичине ката билүү; être une
mauvaise langue башкалар жөнүндө жаман сүйлөө,
ушак айтуу; avoir le mot sur le bout de sa langue
айтайын деп жаткан сөзүн таппай калуу; je cherche un
mot, je l’ai sur le bout de ma langue тилимдин учунда
турган сөздү таппай жатам; donner sa langue au chat
жооп таппай калуу, жооп бере албай калуу, жообун
билбей калуу; prov. il faut tourner sept fois sa langue
dans sa bouche avant de parler жети өлчөп, бир кес;
ойноп
сүйлөсөң
да,
ойлоп
сүйлө;
2. тил
(айбанаттарда); nous avons mangé de la langue de
bœuf биз уйдун тилин жедик; 3. тил, лингвистика
(байланыш куралы); une langue maternelle эне тили;
langue parlée, écrite оозеки, жазма тил; une langue
étrangère чет тили; langues romanes, germaniques,
slaves роман, герман, славян тилдери.
LATERE nf 1. фонарь, жарык бергич, белги бергич;
l’automobiliste a allumé ses lanternes айдоочу
автоунаасынын чырагын күйгүздү; être la lanterne
rouge акыркы болуп келүү (жарышта); 2. loc éclairer
la lanterne de qqn бирөөгө маалымат берүү,
түшүндүрмө берүү; éclaire ma lanterne, je ne
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кийүү; 2. кенен; calculer large ары жак, бери жагы
менен эсептегенде; voir large кенен кароо; loc il n’en
mène pas large ал кыйын абалда.
LARGEMET adv 1. кенен, кең, кеңири; avoir
largement le temps убактысы кенен болуу; une opinion
largement répandue кеңири таркалган пикир; 2. кенен,
туурасы кенен; col largement ouvert кенен жака;
3. кенен, берешендик менен, колу ачыктык менен;
avoir largement de quoi payer акчасы кенен болуу;
donner largement аябастан берүү.
LARGEUR nf 1. кеңдик, эн, жазысы, туурасы; largeur
des épaules ийиндин жазылыгы, кеңдиги; la largeur
d’un tissu кездеменин эни; loc fam il s’est trompé dans
les grandes largeurs ал таптакыр адашып калды;
2. кеңдик, чексиздик, кенендик; largeur d’esprit, de
vues акыл-эстин, түшүнүктүн, көз караштын
кенендиги.
LARME nf 1. жаш, көз жашы; pleurer à chaudes
larmes өксөп ыйлоо, боздоп ыйлоо; fondre en larmes
ыйлоо; avoir les larmes aux yeux көзү жашка толуу; des
yeux pleins de larmes жашка толгон көздөр; être en
larmes ыйлоо; être au bord des larmes ыйлап
жиберүүчү абалга жетүү, көздөрү каканактап чыгуу;
loc avoir toujours la larme à l’œil ыйлаак болуу, жашык
болуу, жашы кирпигинин учунда болуу; avec des
larmes dans la voix каргылданган үн менен; 2. fam
тамчы, аз өлчөмдөгү суусундук une larme de cognac
бир тамчы коньяк.
LARMOIEMET nm 1. көздөн жаш агуу; 2. кыңкыстоо,
кыңкылдоо, ыйлаактоо.
LARMOYAT, ATE adj 1. ыйлаак, жашык; des yeux
larmoyants жаштуу көздөр; 2. көзгө жаш алдырган,
жашыткан, ыйлаткан, муунду бошоткон; un mélo
larmoyant таасирлүү мелодрама.
LARMOYER vi 1. көздөн жаш агуу, жаш кылгыруу; ses
yeux larmoient анын көздөрү жашылданып турат;
2. кыңкыстоо, ыйлоо; arrêtez donc de larmoyer
кыңкыстаганыңарды койгула.
LARVÉ, ÉE adj 1. méd белгиси жок, белги бербеген,
жашыруун (оору); appendicite larvée билинбеген сокур
ичеги; 2. сыртка чыкпаган, билинбеген, жашыруун;
révolution, guerre larvée жашыруун, сыртка чыкпаган
революция, согуш.
LARYGÉ, ÉE nf. кекиртек, тамак; infection laryngée
тамактын ириңдеши.
LARYGITE nf méd ларингит, алкым сезгенүү, тамак
ооруу.
LARYGOLOGIE nf. ларингология.
LARYGOLOGUE ou laryngologiste n ларинголог.
LARYX nm inv кекиртек, тамак.
LAS, LASSE adj 1. чарчаган, арыган, чаалыккан; se
sentir las өзүн алсыз, чарчаңкы сезүү; 2. litt las de бир
нерседен чарчаган, көңүлү калган; il est las d’attendre
ал күтүүдөн чарчады.
LASSITUDE
nf
чарчагандык,
чаалыккандык,
арыгандык; il s’est remis à travailler malgré sa
lassitude ал чарчаганына карабай, кайрадан иштей

comprends rien! мен эч нерсе түшүнбөй жатам, мага
түшүндүрүп берчи!
LAPEMET nm шалпылдатып, чалпылдатып ичүү.
LAPER vt тили менен, шалпылдатып ичүү; le chien
lapait bruyamment ит шалпылдатып ичип жатты.
LAPIDAIRE adj litt кыска, жыйнак, так ачык; formules
lapidaires кыска, так сүйлөм.
LAPI nm 1. коён; femelle, petit du lapin ургаачы
коён, коёндун баласы, бөжөгү; lapin de garenne
жапайы коён; lapin domestique үй коёну; 2. коён эти;
lapin en civet коён этинен жасалган рагу; pâté de lapin
коён этинен жасалган паштет; 3. коён териси; manteau
de lapin коёндун терисинен жасалган пальто; 4. loc fam
un chaud lapin катынпоз; une mère lapine көптү
төрөгөн аял; loc courir comme un lapin өтө тездик
менен, бат чуркоо; poser un lapin à qqn жолугушууга
келбей коюу; elle m’a encore posé un lapin ал
жолугушууга дагы келген жок; des cages à lapin көп
кабаттуу, батирлери тар үй.
LAPIIÈRE nf күпкө, коён багуучу бөлмө.
LAPS nm laps de temps ортосу, арлыгындагы убакыт;
il va s’écouler un laps de temps assez long entre le
procès et le jugement процесс менен соттун ортосунда
бир топ убакыт өтүп кетет.
LAPSUS nm inv жаңылыш айтылган сөз, ката айтылган
сөз, жаңылыш жазуу, жазуудагы каталык; faire un, des
lapsus ката кетирүү, жаңылыштык кетирүү.
LAQUAIS nm inv vieilli малай, үй кызматчысы.
LAQUE n I. nf 1. лак; 2. тырмак боёчу лак; 3. чач
жасалгалоочу лак; une bombe de laque лак кутучасы;
II. nm 1. nm ou f лак; 2. nm лакталган буюмдар.
LAQUELLE voir lequel.
LAQUER vt 1. лактоо, лак жабуу, лак менен боёо;
2. лактап катыруу, лак себүү.
LARCI nm litt майда уурулук; commettre un larcin
майда уурулук жасоо.
LARD nm 1. чочконун майы; lard gras, maigre калың,
жука май; lard fumé чочконун ышталган майы; 2. fam
адамдын семириши; se faire du lard семирип кетүү;
fam un gros lard семиз адам; 3. tête de lard мүнөзү
начар адам.
LARGE I. adj 1. кең, эндүү, жазы, кенен; une large
avenue кенен проспект; des larges épaules кең далы;
2. (кийим) кенен, кең; un pantalon large кенен шым;
3. чоң; être élu à une large majorité чоң добуш менен
жеңишке ээ болуу (шайлоодо); 4. кең, кеңири, зор, чеги
жок (акыл, пикир); esprit, idées larges кенен, чексиз
акыл, пикир; 5. берешен, колу ачык; être large берешен
болуу; une vie large кенен жашоо; II. nm 1. кенендик,
туурасы; deux mètres de large кенендиги, туурасы эки
метр; loc il m’a tout expliqué en long, en large et en
travers ал мага ийне-жибине чейин түшүндүрүп берди;
2. être au large кенен болуу; орун көп болуу; elle est au
large dans cette robe анын көйнөгү кенен; 3. ачык
деңиз; gagner le large, aller au large ачык деңизге
чыгуу; loc fam prendre le large кетүү, таштап кетүү;
III. adv 1. кең, кенен, эркин; habiller large кенен кийим
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табуу; 4. laver un affront, une injure кимдир бирөөдөн
өч алуу; II. se laver vpr 1. жуулуу; cette veste ne se lave
pas бул күрмө жуулбайт; 2. жуунуу, тазалануу; se laver
les dents тишин жуу; elle s’est lavé les mains ал колун
жууду; loc s’en laver les mains; бир нерсеге аралашпоо,
кийлигишпөө, бир нерсе менен алектенбөө.
LAVEUR, EUSE n жуугуч; laveur de vaisselle идиш-аяк
жуугуч; laveuse (de linge) кир жуугуч аял; laveur de
vitres терезе жуугуч.
LAVE-VAISSELLE nm inv идиш-аяк жуугуч машина; pl
des lave-vaisselle.
LAVURE nf жугунду.
LAZARET nm портто, аэродромдо, чек арада
жугуштуу оорулуларды көзөмөлгө алуу үчүн салынган
эмкана, оорукана, subir une quarantaine au lazaret
карантинде калуу.
1
LE , m la, f les pl белгилүү артикль (зат атоочтун
алдында); le rossignol est un oiseau булбул куш; il aime
les enfants ал балдарды жакшы көрөт; fermez les
fenêtres терезелерди жапкыла; ouvrez la bouche
оозуңузду ачыңыз! je me lave les mains колумду жууп
жатам; elle a mal aux dents анын тиши ооруп жатат; la
Sicile est une île Сицилия бул арал; nous partons pour
l’Allemagne, aux États-Unis биз Германияга, Кошмо
Штаттарга кетип жатабыз; (le, la артиклдери үндүүнүн
алдында l’болуп жазылат); l’un … l’autre, l’un ou (et)
l’autre бири … башкасы; le (la) même, les mêmes
бирдей, окшош; tout le, toute la, tous les. бардык le
mien, le tien меники, сеники; la plupart көпчүлүк.
2
LE , LA, LES pronom pers. 1. (тике толуктоочтун
милдетин аткарат) аны; c’est Françoise, je la connais
bien бул Франсуаза, мен аны жакшы тааныймын; il faut
le manger vite аны батыраак жеп бүтүрүш керек;
prenez-les аларды алгыла; il l’en a convaincu(e) ал аны
ага ишендирди; il l’y a poussé(e) ал аны бул нерсеге
түрттү; 2. муну; je vais vous le dire мен азыр сизге муну
айтып берем; elle le lui a dit ал муну ага айтты; 3. est-il
content? il l’est ал ыраазыбы? ооба ошондой; j’étais
naïve, maintenant je ne le suis plus мен ишенчээк элем,
азыр андай эмесмин.
LEADER nm англис 1. лидер, башчы, жетекчи,
жолбашчы; 2. лидер, эң мыкты.
LEÇO nf 1. сабак; apprendre une leçon сабак жасоо,
даярдоо; 2. дарс, сабак; le professeur fait sa leçon
мугалим сабак берип жатат; 3. сабак, акыл, насаат;
faire la leçon à qqn бирөөгө акыл-насаат айтуу;
4. сабак, эскертүү; ce petit accident te servira de leçon
бул кырсык сага сабак болот; cela lui donnera une
leçon, une bonne leçon бул ага сабак болот.
LECTEUR, TRICE n 1. окурман; avis au lecteur
окурмандын пикири; 2. дарсчы, дарс окуган адам;
3. окутуучу-ассистент.
LECTURE nf 1. окуу; la lecture d’un livre китеп окуу;
il a de bonnes lectures анын окуй турган жакшы
нерселери бар; 2. окулуш, окуу (парламентте); loc loi
adoptée en première, en seconde lecture биринчи,
экинчи окулушта кабыл алынган мыйзам.

adj каптал жак, жан жак; partie
latérale каптал жак бөлүгү, капталы
LATÉRALEMET adv капталдап, кырынан, жандап.
LATI, IE I. adj 1. латын; les peuples latins n les
latins римдиктер; déclinaisons latines латын тилинин
жөндөмөсү; version latine латынчасы; quartier latin
латын кварталы; 2. латын (латындан келип чыккан); les
langues latines роман тилдери; Amérique latine латын
Америкасы; n les Latins латын тилинде сүйлөгөн
элдер; II. nm латын тили; latin classique классикалык
латын тили; bas latin одоно, орой латын тили; loc y
perdre son latin акыл жетпөө, түшүнбөө; j’y perds mon
latin мен эч нерсе түшүнбөй жатам; c’est à y perdre son
latin! бул таптакыр түшүнүксүз!
LATIISER vt латындаштыруу.
LATIISME nm латинизм (латын тилинен келген сөз).
LATIISTE n латынчы (латын филологиясы боюнча
адис).
LATIO-AMÉRICAI, AIE 1. adj латын-америкалык;
2. n un latino-américain, une latino-américaine латынамерикасынын тургуну.
1
LATITUDE nf эркиндик, аракет кылуу эркиндиги;
donner, laisser toute latitude à qqn pour faire qqch
бирөөгө бир нерсе жасоого толук эркиндик берүү;
avoir toute latitude бир нерсе жасоого толук
мүмкүнчүлүгү, эрки болуу; vous avez toute latitude de
refuser баш тартуу сиздин толук эркиңиз.
2
LATITUDE nf géogr; кеңдик; déterminer la latitude
d’un lieu бир жердин кеңдигин аныктоо; Paris est à
quarante-huit degrés de latitude nord Париж түндүк
кеңдигинин кырк сегизинчи градусунда жайгашкан.
LAUDATIF, IVE adj мактаган, мактоо; terme laudatif
мактоо сөз.
LAURÉAT, ATE n лауреат; les lauréats du prix obel
Нобель сыйлыгынын лауреаттары.
LAURIER nm 1. лавр, лавр багы; 2. лавр жалбырагы;
3. au plur лавр веногу (байыркы гректердин жана
римдиктердин салтында - жеңишке ээ болгондорго
даңк катары тагылган венок); loc s’endormir sur ses
lauriers биринчи ийгиликтен кийин, аракет кылбай
жатып алуу, ийгиликке мас болуу, манчыркоо.
LAVABLE adv жуула турган, жууса боло турган; un
pull lavable en machine машинага жууганга боло
турган полувер, свитер.
LAVABO nm 1. кол жуугуч; lavabo d’une salle de bains
жуунуучу бөлмөдөгү кол жуугуч; 2. ажааткана,
даараткана.
LAVAGE nm жууш; le lavage du linge кир жууш; loc
fam lavage de tête жемелөө, урушуу; lavage de cerveau
эсине келтирүү, акылын жайына келтирүү.
LAVER I. vt 1. жуу, тазалоо, кетирүү; laver du linge
кир жуу; machine à laver кир жуугуч машина; laver
une tache такты кетирүү; loc laver son linge sale en
famille сыныгын чыгарбоо (бир нерсенин); 2. жуу; (дене
бөлүгүн); laver la figure d’un enfant баланын бетин
жууп берүү; 3. (qqn) бирөөнү актоо, күнөөсүз деп
LATÉRAL, ALE, AUX
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3. көп сандагы, абдан көп; elle a une légion de parents
анын туугандары көп; être légion көп болуу, көп санда
болуу; dans notre pays les chômeurs sont légion биздин
өлкөдө жумушсуздар көп санда.
LÉGIOAIRE nm легионер, легион аскери.
LÉGISLATEUR, TRICE n мыйзам чыгаруучу, мыйзам
кабыл алуучу адам.
LÉGISLATIF, IVE adj 1. мыйзам чыгаруучу; pouvoir
législatif мыйзам чыгаруу бийлиги; assemblée
législative мыйзам чыгаруу кеңеши; nm парламент; le
législatif et l’exécutif мыйзам чыгаруучу жана
аткаруучу; 2. мыйзам чыгаруучуларга караштуу;
élections législatives депутаттарды шайлоо.
LÉGISLATIO nf 1. мыйзам чыгаруу; la législation
française француз мыйзам чыгаруусу; 2. мыйзамды
билүү, таануу; cours de législation commerciale соода
мыйзамы боюнча сабак.
LÉGITIME adj 1. мыйзамдуу, мыйзамга ылайык; une
femme légitime никелеш аял; 2. туура, калыс, жөндүү;
des reproches légitimes калыс сын пикир.
LÉGITIMEMET adv мыйзамдуу түрдө, мыйзамдуулук
менен.
LÉGITIMER
vt 1. мыйзамдаштыруу, мыйзамга
ылайыкташтыруу; légitimer un enfant naturel никесиз
баланы мыйзамдаштыруу; 2. litt орундуу деп табуу,
туура деп табуу, кечирим берүү.
LÉGITIMITÉ nf мыйзамдуулук; légitimité du pouvoir
бийликтин мыйзамдуулугу.
LÉGUER vt 1. мураска калтыруу; léguer ses biens à ses
enfants мал мүлкүн балдарына мураска калтыруу;
2. берүү, тапшыруу, өтүү; le goût de la musique qu’on
se lègue de père en fils dans la famille атадан балага
өткөн музыка ышкыбоздугу.
LÉGUME n 1. nm жашылча жемиштер; légumes verts
жаңы үзүлгөн жашылча жемиштер; 2. nf fam une grosse
légume чоң мансаптуу адам.
LEITMOTIV
nm
pl
1. леймотив
(музыкалык
чыгарманын негизги мотиви, күүсү); 2. ой өзөгү.
LEDEMAI nm 1. эртеси, эртеси күнү; le lendemain
matin эртеси эртең менен; loc du jour au lendemain аз
убакыттын ичинде, бат эле; une bonne voiture pas très
chère, ça ne se trouve pas du jour au lendemain абалы
жакшы, арзан машина бат эле табыла калбайт; prov il
ne faut jamais remettre au lendemain ce qu’on peut
faire le jour même бүгүн бүтө турган жумушту
эртеңкиге калтырбаш керек; 2. келечек; avoir le souci
du lendemain келечектин, эртеңкисинин камын көрүү.
LET, LETE adj жай, акырын, кыбыр, кыбыраган; la
tortue est un animal lent ташбака кыбыр жаныбар;
avoir l’esprit lent бир нерсени жай түшүнүү, жай кабыл
алуу.
LETE nf сирке (бит тукуму).
LETEMET adv жай, акырын, кыбырап.
LETEUR nf 1. жайлык, кыбырлык, ымтырактык; 2. pl
жайлык, кечиктирүү, маалкатуу, саалыктыруу; (чечим,
иш аракет); les lenteurs de la procédure иштин
кечиктирилиши, көпкө созулушу.

LÉGAL, ALE, AUX adj мыйзамдуу, мыйзам чегинде;
avoir l’âge légal pour voter добуш берүүгө мыйзам
боюнча жашы жетүү.
LÉGALEMET adv мыйзамдуу, мыйзам түрүндө,
мыйзам чегинде, мыйзамдуулук менен; assemblée
légalement élue мыйзамдуулук менен шайланган
ассамблея.
LÉGALISATIO
nf мыйзамдаштыруу, мыйзамга
ылайыкташтыруу; la légalisation de l’avortement аборт
кылууну мыйзамдаштыруу.
LÉGALISER vt 1. тастыктоо, аныктоо; faire légaliser sa
signature
өзүнүн
колун
тастыктоо;
2. мыйзамдаштыруу, мыйзамга ылайыкташтыруу;
légaliser l’avortement абортту мыйзамдаштыруу.
LÉGALITÉ nf мыйзамдуулук; légalité d’un acte иштин
мыйзамдуулугу; respecter la légalité мыйзамга баш
ийүү.
LÉGEDAIRE adj 1. жомоктогу, жомокто кана кездеше
турган; personnages légendaires жомоктогу каарман;
2. сөзгө алынган, элге белгилүү, аңызга айланган; un
acteur devenu légendaire эл оозуна алынган актёр.
LÉGEDE nf 1. жомок, тамсил; 2. аңыз кеп, сөз; entrer
dans la légende элге жомок болуу; 3. кандайдыр бир
сүрөткө түшүндүрмө берген сөз, жазуу; légende d’un
dessin, d’une photo сүрөттүн түшүндүрмөсү.
LÉGER, ÈRE adj 1. жеңил; poids léger жеңил салмак;
2. жеңил, сиңимдүү; prendre un repas léger жеңил
тамак ичүү; 3. жеңил, шамдагай (адам); être, se sentir
léger, alerte өзүн жеңил сезүү; loc avoir la main légère
кол алдындагыларга жумшак мамиле жасоо; 4. жеңил,
назик; tableau peint par touches légères ийкемдүүлүк
менен тартылган портрет; 5. sommeil léger куш уйку;
6. жеңил, жука; légère couche de neige жука кар
катмары; 7. сезилер сезилбес, билинер билинбес; un
léger mouvement жеңил кыймыл; bruit léger угулуп
угулбаган дабыш; un léger goût билинер билинбес
даам; 8. жеңил ойлуу; caractère, esprit léger жеңил
ойлуулук; être, se montrer léger dans sa conduite
жеңил ойлуулук кылуу; 9. à la légère ойлонбостон; j’ai
parlé à la légère мен ойлонбой сүйлөп алдым.
LÉGÈREMET adv 1. жеңил; s’habiller légèrement
жеңил кийинүү; 2. жеңил, кичине, бир аз; légèrement
blessé жеңил жаракат алган; je me suis légèrement
trompé мен бир аз жаңылып калдым; il est légèrement
plus petit ал кичине кичирээк; 3. ойлонбостон,
алаңгазарлык менен; agir légèrement ойлонбостон иш
кылуу.
LÉGÈRETÉ nf 1. жеңилдик, оор эместик; 2. жеңилдик,
шамдагайлык, ыкчамдык; marcher avec légèreté
жеңилдик менен басуу; 3. жумшактык, назиктик; la
légèreté
du
tissu
кездеменин
жумшактыгы;
4. ойлонбогондук, алаңгазарлык; agir avec légèreté
ойлонбогондук менен иш кылуу.
LÉGIO nf 1. легион (байыркы Римдиктерде жөө
жана атчан аскерлер армиясы); 2. légion (étrangère)
чет өлкөлүк легион (француз волонтёрлорунан жана
чет өлкөлүктөрдөн турган француз аскер бөлүктөрү);
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LÉOPARD nm кабылан.
LÈPRE nf méd ала (жугуштуу оору).
LÉPREUX, EUSE adj et n 1. un lépreux,

léthargie кимдир бирөөнүн көңүлүн көтөрүү.
LETTO, OE I. adj латыш; II. 1. n латыш 2. латыш
тили.
LETTRE nf 1. тамга; il y a vingt-six lettres dans
l’alphabet français француз алфавитинде жыйырма
алты тамга бар; lettre majuscule, minuscule чоң тамга,
кичик тамга; 2. кат, кабар; répondre à une lettre катка
жооп берүү; poster une lettre катты жиберүү, салып
жиберүү; échanger des lettres кат жазышуу, кат
алышуу; recevoir une lettre кат алуу; une lettre
d’amour сүйүү каты; une lettre ouverte кат түрүндө
жазылган макала, ачык кат; à la lettre, au pied de la
lettre так өзүндөй, дал өзүндөй, сөзмө сөз, түз
маанисинде; elle a suivi mes conseils à la lettre, au pied
de la lettre ал дал менин кеңешимдей кылыптыр;
prendre une expression à la lettre, au pied de la lettre
сөздү түз маанисинде кабыл алуу; 3. арыз; une lettre de
démission жумуштан кетүү арызы; une lettre
d’embauche жумушка кирүү туралуу арыз.
LETTRÉ, ÉE adj билимдүү, сабаттуу, көп окуган; n
билимдүү, сабаттуу, көп окуган адам.
LEUCÉMIE nf ак кан, кандын рак оорусу.
LEUCOCYTE nm кандагы ак бөлүкчөлөр (клеткалар).
1
LEUR pron pers inv аларга; je le leur dirai мен муну
аларга айтамын.
2
LEUR , pl leurs I. adj poss алардын; II. pron poss le
leur, la leur, les leurs алардыкы, өзүлөрүнүкү.
LEVAI nm камыртуруш, ачыткы.
LEVAT I. adj көтөрүлүп келе жаткан (күн); soleil
levant чыгып келе жаткан күн; II. nm чыгыш, күн
чыгыш; du levant au couchant күн чыгыштан күн
батышка.
LEVÉE nf 1. почточунун почта жашигиндеги каттарды
чогултуу убагы; 2. дамба, тосмо; 3. алып салуу, алып
таштоо; levée d’un siège курчоодон бошотуу; levée de
séance жыйналыштын жабылышы; levée d’une punition
жазаны алып таштоо.
1
LEVER I. vt 1. көтөрүү, көтөрүп алуу (бир нерсени);
lever les glaces d’une voiture унаанын айнегин көтөрүү,
жабуу; lever son verre каалоо, тилегин айтуу, тост
айтуу; 2. көтөрүү, жогору, өйдө көтөрүү (дененин
бөлүгүн); lever le doigt pour demander la parole сөз
алыш үчүн кол көтөрүү; lever le doigt, la main sur qqn
бирөөгө кол көтөрүү; 3. ачуу, алып таштоо; lever le
rideau көшөгөнү ачуу (сахнада); 4. учуруу, чочутуу,
кетирүү, алыстатуу; lever un lièvre, une perdrix коёнду
чочутуу, кекиликти учуруу; fam кызыктыруу,
делебесин козгоо; lever une femme аялды азгыруу,
жолдон чыгаруу, бузуу; 5. түзүү, иштеп чыгуу; lever
une carte, un plan картаны, планды иштеп чыгуу;
6. токтотуу, алып салуу; lever le blocus, le siège
камоону, курчоону токтотуу; lever la séance
жыйналышты жабуу; lever une punition жазаны
токтотуу; 7. алуу, чогултуу; lever le cartes картаны
чогултуу; fig. lever des impôts салык чогултуу, салык
алуу; II. vi көтөрүлүү; 1. көтөрүлүү, өсүү, өсүп чыгуу;
le blé lève эгин чыгып келе жатат; 2. көтөрүлүү, ачуу

une lépreuse ала
менен ооруган адам; 2. adj түлөгөн, сыйрылган,
коңторулган, ураган; murs lépreux шыбагы сыйрылып
түшө баштаган дубал.
LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES I. pron
rel litt - ган, - кан(гон, ген, гун,гөн кон, кен, көн ж.б. );
c’est la ville dans laquelle Olivier vit бул Оливье
жашаган шаар; il rencontra plusieurs parents, parmi
lesquels son cousin Jean ал арасында бөлөсү Жан бар
бир топ туугандарын жолуктурду; à предлогу менен
кошулганда; auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles;
l’homme auquel tu viens de parler сен жаңы эле
сүйлөшкөн адам; les amis auxquels je pense мен ойлоп
жаткан достор; ma sœur est la personne à laquelle vous
venez de parler силер жаңы эле сүйлөшкөн адам менин
эжем; de предлогу менен кошулганда; duquel, de
laquelle, desquels, desquelles; l’homme duquel je parle
мен сөз кылып жаткан адам; II. pron intr кайсынысы,
кайсынысын; je ne trouve pas mes chaussures –
lesquelles? мен бут кийимимди таппай жатам –
кайсынысын? j’ai rencontré un copain – lequel? мен
досумду жолуктурдум - кимисин?
LES pron pers le.
LÈSE adj crime de lèse humanité, de lèse société
адамзатка, коомго каршы кылмыш.
LÉSER vt
1. кысымга алуу, укугун тебелөө,
кемсинтүү; léser les droits de qqn бирөөнүн укугун
тебелөө; 2. жаракат келтирүү, зыян келтирүү, жарадар
кылуу (денеге); organe lésé жарадар болгон мүчө.
LÉSIE nf litt сараңдык, катуулук, битирлик.
LÉSIER vi сараңдануу, битирленүү; il ne lésine pas
sur l’éducation de ses enfants ал балдарынын окуутуу
үчүн эч нерсе аябайт.
LESQUELS pron. rel et inter. m.pl voir lequel.
LEQUELLES pron.relet inter. f. pl voir lequel.
LESSIVAGE nm тазалоо, жуу.
LESSIVE nf 1. кир жуугуч каражат; 2. faire la lessive
кир жуу; 3. жуулган кир; mettre la lessive à sécher
кирди жаюу, кургатуу.
LESSIVEUSE nf кир кайнатуучу идиш; la machine à
laver a remplacé la lessiveuse кир жуугуч машина, кир
кайнатуучу идишти алмаштырды.
LESTE adj 1. чапчаң, ылдам, шамдагай, тез, жеңил;
vieillard encore leste тың чал marcher d’un pas leste
шамдагай басуу; loc avoir la main leste чоң муштум,
колу узун болуу; 2. жеңил ойлуу, уялганды билбеген,
ийменбеген; plaisanteries un peu lestes ыгы жок
тамаша.
LESTEMET adv шамдагайлык, жеңилдик, ыкчамдык
менен; sauter lestement ыкчамдык менен секирүү.
LÉTHARGIE nf 1. méd. летаргия, уйку (бир нече күнгө
чейин уктап калма оору абалы) tomber en léthargie
летаргия уйкусуна кетүү; sortir de sa léthargie летаргия
уйкусунан чыгуу; 2. сабыры суздук, шалпысы боштук,
көңүлү чөгөттүк, кош көңүлдүк; arracher qqn à sa
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(камыр); la levure fait lever la pâte камыртуруш
камырды менен ачыйт; III. se lever vpr 1. туруу,
ордунан туруу, өйдө болуу; se lever de table үстөлдөн
туруу; 2. туруу, ойгонуу; se lever tôt, de bonne heure
эрте, таң атпай туруу; 3. чыгуу; le soleil se lève күн
чыгып келе жатат; le jour se lève таң атып келе жатат;
4. башталуу (шамал); le vent se lève шамал болуп келе
жатат; 5. ачылуу, оңолуу (аба ырайы); le brouillard
s’est levé туман таркады; le temps se lève аба ырайы
оңолуп келе жатат.
2
LEVER nm 1. чыгыш, чыгуу; un lever de soleil күндүн
чыгышы; le lever du jour таңдын атышы; 2. ойгонуу,
уйкудан ойгонуу; au lever, à son lever ойгонгондо,
турганда; 3. le lever du rideau көшөгөнүн ачылышы
(сахнада).
LEVIER nm 1. рычаг; 2. башкаргыч рычагы; levier de
changement de vitesse d’une voiture унаанын тездикти
алмаштыруучу рычагы; loc être aux leviers de
commande башкаруу, башында туруу; 3. түрткү,
каражат, чара, жардам ; l’argent lui a servi de levier
акча ага тыгынчык болду.
LÈVRE nf эрин; des lèvres fines жука эрин; des lèvres
épaisses калбыйган эрин; loc avoir le sourire aux lèvres
күлкүсү келүү; le rouge à lèvres помада; manger du
bout des lèvres тамакты аз жеш, тамакка табити
тартпоо.
LÉVRIER nm тайган; course de lévriers тайгандардын
жарышы; lévrier afghan афган тайганы.
LEVURE nf камыртуруш, ачыткы; levure de bière сыра
ачыткысы.
LEXICAL, ALE, AUX adj лексикалык, сөз.
LEXICOGRAPHIE nf лексикография, сөздүк.
LEXICOLOGIE nf лексикология.
LEXICOLOGUE n лексиколог, лексикология боюнча
адис.
LEXIQUE nm 1. лексика, сөздүк, сөз; lexique de
l’informatique информатика боюнча сөздүк; 2. лексика,
тилдин сөз байлыгы, ; le lexique du français француз
тилинин сөз байлыгы.
LÉZARD nm 1. кескелдирик; loc fam faire le lézard
ысыктан,
аптаптан
талыкшуу,
талмоорсуу;
2. кескелдирик териси; sac à main en lézard
кескелдирик терисинен жасалган кол баштык.
LIAISO nf 1. байланыш; manque de liaison dans les
idées ойлордогу байланыштын жоктугу; 2. сөздөрдүн
ортосундагы фонетикалык байланыш; 3. алака, катыш;
liaison d’amitié, d’affaires достук алака, катыш, иш
боюнча катыш, байланыш; liaison amoureuse
ойноштук; avoir une liaison алакасы, катышы болуу;
4. байланыш;
liaisons
téléphoniques
телефон
байланышы; 5. байланыш; liaison aérienne, routière
аба, жол байланыштары.
LIAE nf лиана (ысык өлкөлөрдөгү чырмооктун бир
түрү).
LIAT, LIATE I. adj киши менен бат тил табышкан,
адамга бат үйүр алышкан; жылдыздуу, сүйкүмдүү,
жайдары; il est peu liant ал анчалык жылдыздуу эмес;

un caractère liant жайдары мүнөз; II. n litt
ийилчээктик, кичи пейилдүүлүк; avoir du liant кичи
пейил болуу.
LIARD nm лиард (француздардын эски акча бирдиги).
LIASSE nf байлам, таңгак, тутам; une liasse de lettres
бир таңгак кат.
LIBAAIS, AISE I. adj ливан, ливандык; II. n
ливандык, ливанда жашаган жана төрөлгөн адам.
LIBELLE nm бирөөнү каралаш үчүн, бирөөгө жалаа
жабыш үчүн жазылган макала.
LIBELLÉ nm редакциялоо, карап чыгуу; le libellé
d’une lettre катты редакциялоо.
LIBÉRAL, ALE, AUX I. adj 1. колу ачык, берешен, март,
айкөл; il est plus libéral de promesses que d’argent ал
акчадан көрө убада бергенге март; 2. сабырлуу,
көтөрүмдүү; des parents libéraux түшүнүктүү ата-эне;
3. либерал, либерализмди жактоочу; doctrines, idées
libérales либералдык идея, доктрина; parti libéral
либералдык партия; professions libérales эркин кесип;
II. n либерал, либерализмди жактоочу.
LIBÉRALEMET adv аянбастан, марттык менен,
айкөлдүк менен; distribuer libéralement марттык
менен таратуу.
LIBÉRALISER vt либералдаштыруу.
LIBÉRALISME nm либерализм.
LIBÉRALITÉ nf litt марттык, колу ачыктык, айкөлдүк,
берешендик; faire une libéralité à qqn бирөөгө марттык
көрсөтүү.
LIBÉRATEUR, TRICE I. n бошотуучу, куткаруучу,
азаттыкка чыгаруучу, боштондукка чыгаруучу; II. adj
бошотуучу,
куткаруучу,
азаттыкка
чыгаруучу,
боштондукка
чыгаруучу;
guerre
libératrice
боштондукка чыгаруу үчүн жүргүзүлгөн согуш.
LIBÉRATIO nf 1. бошотуу, куткаруу, эрк берүү, азат
кылуу; 2. милдеттен, карыздан бошотуу; 3. азаттыкка
чыгаруу, боштондук берүү (басып алынган жерлерди).
LIBÉRÉ, ÉE adj 1. азат кылынган, бошотулган; 2. азат
кылынган, боштондукка чыгарылган; pays libéré
азаттыкка чыккан өлкө.
LIBÉRER I. vt 1. азат кылуу, бошотуу, боштондукка
чыгаруу (түрмөдө отурган адамды); 2. милдеттен,
карыздан бошотуу, кутултуу; libérer qqn d’une dette
кимдир бирөөнү карыздан куткаруу; je vous libère de
vos engagements мен сизди милдеттериңизден
бошоттум; 3. бошотуу (басылып алынган жерди,
өлкөнү, шаарды) ; libérer une ville шаарды бошотуу;
4. бошотуу; libérer un levier рычагды бошотуу; libérer
la chambre бөлмөнү бошотуу; II. se libérer vpr
бошонуу, кутулуу, жумушунан бошоо; se libérer d’une
dette par un paiement карызынан кутулуу; se libérer
d’une entrave кулдуктан кутулуу.
LIBERTÉ nf 1. азаттык, эркиндик, боштондук, көз
карандысыздык; liberté politique саясий эркиндик;
défenseur de la liberté эркиндикти коргоочу; vive la
liberté! жашасын эркиндик! 2. эркиндик, бош убакыт;
agir en toute liberté, en pleine liberté эркин иш кылуу,
өз каалаганындай иш кылуу; prendre des libertés бир
224

LIBRAIRE

LIGE

avec
du
ciment
кыш
коюу;
кынаптоо;
4. байланыштыруу; lier ses idées пикирлерин, ойлорун
ыраатка келтирүү; dans cette affaire, tout est lié бул
иште баарысы бири-бири менен байланышкан;
événements liés à la guerre согушка байланыштуу
окуялар; II. (qqn) 1. байлап коюу, таңып коюу; loc être
fou à lier акмак болуу; pieds et poings liés; бир нерсе
жасоого чамасы келбөө, мүмкүнчүлүгү болбоо;
2. бирөөнү бир нерсени сактоого мажбурлоо; cette
promesse me lie бул убада мени токтотуп турат; être lié
par un serment антты сактоо; 3. өз ара байланышта
болуу; leurs goûts communs les ont rapprochés et liés
аларды табиттери бириктирди ; ils sont très liés алар
абдан жакын; III. se lier vpr достук мамиле түзүү,
достук байланышта болуу; il ne se lie pas facilement ал
оңой менен тил табыша албайт.
LIEU nm 1. орун, жер; dans ce lieu бул жерде; lieu sûr
ишеничтүү жер; mettre qqn, qqch en lieu sûr бирөөнү,
бир нерсени ишеничтүү жерге коюу, жайгаштыруу;
lieu de promenade, de passage сейилдөөчү, өтүүчү жер;
loc. n’avoir ni feu ni lieu селсаяк, тентимиш;
complément de lieu орун бышыктооч; 2. lieu public
коомдук жер, жай; 3. (au plur). кандайдыр бир окуя
болгон жер; être sur les lieux окуя болгон жерде болуу;
4. үй-жай, жашаган жер; état des lieux үй-жайдын
абалы; quitter, vider les lieux үй-жайын таштап кетүү;
5. lieux (d’aisances) ажаткана, даараткана; 6. en premier
lieu биринчиден; en second lieu экинчиден; en dernier
lieu акырында; 7. avoir lieu болуу, болуп өтүү; la foire
a lieu tous les mois жарманке ай сайын болот; 8. avoir
lieu de + inf себеп, жүйө; elle n’a pas lieu de se plaindre
анын даттанууга себеби жок; 9. en haut lieu жогору
жак; je me plaindrai en haut lieu мен жогору жакка
даттанам; 10. tenir lieu de … катары пайдалануу; cette
pièce me tient lieu de chambre et de salon à la fois бул
бөлмөнү уктоочу жана конок бөлмө катары
пайдаланам; 11. loc prép au lieu de ордуна; employer un
mot au lieu d’un autre бир сөздүн ордуна башка сөз
колдонуу.
LIEUSE nf ; боолагыч, оруп боолагыч машина.
LIEUTEAT nm 1. лейтенант; 2. mar lieutenant de
vaisseau
капитан-лейтенант;
3. орунбасар;
les
lieutenants d’un chef d’entreprise ишкананын
башчысынын орун басарлары.
LIEUTEAT-COLOEL nm подполковник.
LIÈVRE nm 1. коён (жапайы); 2. коёндун эти; civet de
lièvre коён этинен жасалган рагу; 3. loc courir deux
lièvres à la fois бир ок менен эки коёнду атуу; c’est là
que gît le lièvre кеп мына ушунда; lever, soulever un
lièvre кыйын маселени көтөрүп чыгуу.
LIGATURE nf 1. таңуу, байлоо; faire une ligature
таңуу; 2. байлагыч, таңуу.
LIGATURER vt таңуу, байлоо; ligaturer une artère
артерияны таңуу.
LIGE adj берилген, чын дили менен берилген.
LIGE nf 1. сызык; ligne horizontale горизанталдык
сызык; 2. сызык, чек ара, ligne de démarcation

нерсе кылууга, айтууга колу, оозу баруу.
LIBRAIRE n китеп сатуучу.
LIBRAIRIE nf 1. китеп соодасы; 2. китеп дүкөнү;
librairie d’occasion эски китептерди сатуучу дүкөн;
une librairie-papeterie китеп-дептер сатуучу дүкөн.
LIBRE adj I. (qqn) 1. азат, эркин, бош (түрмөдөн);
rendre qqn libre кимдир бирөөнү бошотуу; 2. көз
карандысыз, эркин; libre à toi de partir ou rester
кетесиңби же каласыңбы ал сенин эркиң; 3. бош, бош
убактысы бар; êtes-vous libre ce soir? сиз кечинде
бошсузбу? 4. уялбаган, тартынбаган, кысынбаган, өзүн
эркин сезген; il est très libre avec nous ал биз менен
өзүн абдан эркин сезет; 5. көз карандысыз, эркин; un
pays libre көз карандысыз өлкө; II. (qqch) 1. une école
libre менчик мектеп; 2. le passage est libre өтө берсе
болот, өткөөл бош; 3. байланбаган, бош; elle a les
cheveux libres ал чачын жайып жүрөт; 4. бош,
ээленбеген; ce taxi est libre бул такси бош; le temps
libre бош убакыт.
LIBREMET adv 1. эркин, азат; circuler librement
эркин жүрүү; 2. ээн эркин, кароосуз, бош; animaux qui
se promènent librement ээн эркин жүргөн мал; 3. өз
каалаганындай, өз билгениндей; décider librement өз
билгениндей чечим кабыл алуу; 4. эркин, такалбай,
кыйынчылыксыз; traduire librement кыйынчылыксыз,
эркин которуу; parler librement такалбай, эркин
сүйлөө.
LIBRE-SERVICE nm 1. өзүн-өзү тейлөө; 2. кардарлар
өзүн-өзү тейлөөчү дүкөн, ашкана; déjeuner dans un
libre-service өзүн-өзү тейлөөчү ашканада тамактануу.
1
LICECE nf 1. диплом; licence en droit, licence ès
lettres юридика, филология боюнча диплом; 2. уруксат
кагазы, патент, лицензия; licence d’importation,
d’exportation ипорт, экспорт кылыш үчүн уруксат
кагазы, лицензия; licence de pêche балык кармоо үчүн
лицензия.
2
LICECE nf эркиндик; vous avez toute licence de
rester ici сиздин бул жерге калууга толук укугуңуз бар;
licence poétique поетикалык эркиндик; licence
orthographique орфографиялык эркиндик.
LICECIEMET nf жумуштан бошотуу, таркатуу;
licenciement
d’ouvriers
жумушчуларды
иштен
бошотуу; licenciement pour raisons économiques
экономикалык себептерге байланыштуу таркатуу,
бошотуу.
LICECIER vt иштен бошотуу, таркатуу.
LIE nm 1. аркан, жип; lien de cuir, de coton, d’osier
кайыштан, пахтадан, талдан жасалган аркан, жип;
2. байланыш; ces faits n’ont aucun lien entre eux бул
фактылардын ортосунда эч кандай байланыш жок; le
lien des idées ойлордун байланышы; 3. алака,
байланыш, катыш; lien de parenté туугандык алака,
катыш; les liens de l’amitié достук байланыш.
LIER vt I. (qqch) 1. байлоо, бириктирүү, таңуу; lier
avec une corde аркан менен байлоо; 2. чогултуу,
бириктирүү; lier les mots сөздөрдү кошуп окуу;
3. коюу, кошуу, бири-бирине кынаптоо; lier des brique
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демаркация, чек ара сызыгы; ligne de flottaison
ватерсызык (кеменин сууга канчалык батып туруу
керек экендигин көрсөтүп туруучу, кеменин
бортундагы сызык); ligne blanche жол сызыгы; loc. fig.
franchir la ligne blanche ашепке кетүү, чектен чыгып
кетүү; 3. алакан сызыгы; ligne de vie, de cœur жашоо
сызыгы, өмүр жолу (алакандагы); 4. келбет, кебете,
абал, кейип, көрүнүш; loc garder la ligne келбетин
сактоо; 5. маанилүү жер, негизги бөлүк; voici les
grandes lignes de son programme électoral мынакей
анын шайлоо программасынын негизги жерлери;
6. багыт, жол; en ligne droite туура багытта; ligne de
conduite жүрүш-туруш эрежеси, жашоо эрежеси; ; être
dans la ligne du parti партиянын жолу менен баруу;
7. жол; lignes de chemin de fer, de métro, d’autobus
темир жол, метро, автобус жолу; ligne maritime,
aérienne деңиз, аба жолу; pilote de ligne авиакомпания
учкучу; 8. кайырмак; pêcher à la ligne кайырмак менен
балык кармоо; 9. тармак, байланыш; ligne électrique
электр тармагы; ligne téléphonique телефон тармагы;
parlez, vous êtes en ligne сүйлөңүз, сиз байланыштасыз;
10. катар; être placé en ligne, sur une ligne катар
жайгашуу; en ligne pour le départ! жөнөш үчүн катарга
тизилгиле! hors ligne теңдеши жок, жогорку; il est
d’une intelligence hors ligne анын акылы жогору;
11. кызыл сызык; à la ligne кызыл сызыктан; aller,
revenir à la ligne абзацтан баштоо; de la première à la
dernière ligne башынан аягына чейин; 12. loc entrer en
ligne de compte мааниге ээ болуу; notre amitié n’a pas
à entrer en ligne de compte dans cette affaire бул иште
биздин достугубуздун мааниси жок.
LIGÉE nf урпак, укум-тукум.
LIGUE nf лига, бирикме; Ligue des Droits de l’Homme
адам укуктары боюнча уюм.
LIGUER vt 1. уюмдаштыруу, бириктирүү; 2. vpr. se
liguer уюмдашуу, биригүү.
LILAS I. nm inv сирень (гүл); lilas blanc, violet ак,
кызгылт көк сирень; II. adj inv кызгылт көк түс.
LIMAÇO nm 1. үлүл; 2. anat кулактын ичиндеги угуу
борбору.
LIMA nm өзөндүн деңизге куйган жериндеги
булуңу.
LIMIAIRE adj чыгарманын башында жайгашкан;
page, déclaration liminaire сөз башы.
LIMITATIO nf чектөө, чек коюу, чектелүү, чек
коюлуу; limitation d’un pouvoir бийликтин чектелиши.
LIMITE nf 1. чек ара; établir, tracer des limites чек
араны аныктоо, белгилөө; borne marquant une limite
чек араны белгилөөчү устун, казык; 2. жеткен жери,
чеги бүткөн жери; la mer s’étendait alors au-delà de ses
limites actuelles анда деңиз азыркы чеги бүткөн жерден
нары созулуп жатчу эле; 3. мөөнөт, акыркы мөөнөт;
n’attendez pas la dernière limite pour vous inscrire
жазылыш үчүн акыркы мөөнөттү күтпөгүлө; limite
d’âge жаш мөөнөтү; 4. жогорку чеги, жеткен чеги; les
limites du possible мүмкүнчүлүктүн чеги; la patience a
des limites! сабырдуулуктун да чеги бар! dans une

certaine limite кандайдыр бир деңгээлде; nous vous
aiderons dans les limites de nos moyens биз сизге
мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам беребиз; 5. à la
limite жок дегенде, деле айла кетип баратса, эч
болбогондо; si ta voiture est en panne, on peut, à la
limite, y aller à pied эгер машинаң бузук болуп, деле
айла кетип баратса, анда жөө баралы; 6. pl
мүмкүнчүлүктүн чектелген жери; connaître ses limites
мүмкүнчүлүгүн, алын билүү; 7. sans limites чексиз,
учу-кыйыры жок.
LIMITÉ, ÉE adj чек ара коюлган, чек коюлган,
чектелген.
LIMITER I. vt 1. чек аралоо, бөлүү; mers qui limitent
la France à l’ouest et au sud Францияны батыштан
жана түштүктөн бөлүп турган деңиздер; 2. чек коюу,
чектөө; limiter le pouvoir de qqn бирөөнүн укугуна чек
коюу; fam limiter les dégâts зыяндарга чек коюу; II. se
limiter vpr чектелүү; savoir se limiter өз алын,
мүмкүнчүлүгүн билүү; dans son discours elle s’est
limitée à l’essentiel ал өз сөзүндө эң башкысына
токтолду.
LIMITROPHE adj чекаралаш, чектеш, кошуна; des
pays limitrophes чектеш өлкөлөр.
LIMOGER vt бошотуу, кызматынан алуу, четтетүү;
limoger un préfet департамент башчысын кызмат
ордунан бошотуу.
LIMOADE nf таттуу суусундук.
LIMOIER nm арабага чегилген ат.
LIMPIDE adj 1. тунук, таза; eau, source limpide тунук
суу, булак; regard limpide тунук көз караш;
2. түшүнүктүү, так; explication limpide так түшүнүк.
LIMPIDITÉ nf 1. тунуктук, тазалык; limpidité de l’eau,
de l’air суунун тазалыгы, абанын тазалыгы;
2. түшүнүктүүлүк, тактык; ce texte est d’une limpidité
parfaite бул текст абдан түшүнүктүү.
LI nm зыгыр; tissus de lin зыгыр кездеме; huile de lin
зыгыр майы.
LIÉAIRE adj сызыктуу, mesure linéaire узундук
өлчөмү.
LIGE nm 1. шейшеп, жаздык кап; coffre à linge кир
сала турган сандык; laver, repasser le linge кир жуу,
үтүктөө; étendre le linge кир жаюу; 2. кийим, ич кийим;
linge fin ич кийим; une corde à linge керме; les pinces à
linge кир кыпчыткыч; 3. чүпөрөк; 4. loc blanc comme
un linge купкуу.
LIGERIE nf 1. кир жуучу жай; 2. ич кийимдер
(аялдар үчүн); rayon (de la) lingerie, dans un grand
magasin чоң дүкөндөгү аялдардын ич кийимин сатуучу
бөлүм.
LIGUISTE n лингвист, тил боюнча адис.
LIGUISTIQUE I. nf тил илими; II. adj тил илими
боюнча, тил боюнча; études linguistiques тил илими
боюнча окуу; géographie linguistique тил географиясы.
LIOLEUM ou linoléum nm линолеум; sol recouvert de
linoléum линолеум төшөлгөн жер.
LIO nm 1. шер, арстан; fort, courageux comme un
lion арстандай күчтүү, жүрөктүү; c’est un lion! бул
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жүрөктүү адам! se battre comme un lion арстандай
алышуу; loc la part du lion эң чоң үлүш, бөлүк;
2. astron, astrol Арстан жылдызы.
LIOCEAU nm арстандын баласы.
LIOE nf ургаачы арстан.
LIQUEUR nf ликёр (спирт ичимдиги); verres à liqueur
ликёр куя турган идиш; bonbons à la liqueur ликёрлуу
момпосуйлар.
LIQUIDATIO nf 1. таратуу, бөлүү; liquidation d’une
succession мурасты бөлүү; 2. сатып түгөтүү, сатып
бүтүрүү.
1
LIQUIDE I. adj суюк; rendre liquide суюлтуу; passage
de l’état liquide à l’état gazeux суюк абалдан газ
абалына өтүү; air liquide суюк аба; II. nm суюктук;
verser un liquide dans une bouteille суюктукту
бөтөлкөгө куюу.
2
LIQUIDE adj et nm fin нак акча; avoir de l’argent
liquide, mille euros liquides миң евро накталай акчасы
болуу; ne pas avoir assez de liquide накталай акчасы аз
болуу.
LIQUIDER vt 1. түгөтүү, таратуу; liquider un compte,
une succession эсептеги акчаны түгөтүү, мурасты
таратуу, бөлүү; 2. сатып бүтүрүү, сатып түгөтүү;
liquider le stock товарды сатып түгөтүү; 3. fam
бүтүрүү, жабуу; liquider une affaire бир ишти жабуу;
liquider un témoin gênant күбө болгон, кандайдыр бир
окуяны өз көзү менен көргөн адамды өлтүрүү.
LIRE
vt 1. окуу, окуп чыгуу; 2. чечмелөө,
түшүндүрүү; lire un graphique чиймени окуу; lire une
partition de musique музыкалык партитураны окуу;
3. окуп түшүндүрүп берүү, окуп берүү; 4. окуу, төлгө
ачуу; lire les lignes de la main алакандагы сызыктарды
окуу; 5. тышкы көрүнүшүнөн ички дүйнөсүн билүү;
lire un sentiment sur le visage de qqn кимдир бирөөнүн
жүзүнөн ички сезимдерин окуу.
LIS ou lys nm inv лилия (гүлдүү өсүмдүктүн бир
түрү).
LISIBILITÉ nf дааналык, ачыктык, окууга боло
тургандык, оңой окулгандык, түшүнүктүүлүк; texte
d’une lisibilité parfaite абдан түшүнүктүү текст.
LISIBLE adj 1. даана, ачык, оңой окулган; sa signature
est tout juste lisible анын кол жазмасы сулуу;
2. түшүнүктүү, оңой окулган.
LISIBLEMET adv ачык, так, даана, түшүнүктүү, оңой
окула тургандай; écrire lisiblement таза жана сулуу
жазуу.
LISIÈRE nf 1. чети, чекеси; la lisière d’un champ,
d’une forêt талаанын, токойдун чекеси; à la lisière du
bois бактын чекесинде; 2. жээк, чекеси (кездеменин).
LISSE adj тегиз, жумшак les bébés ont la peau lisse
жаш балдардын териси жумшак болот; la route qui
viens d’être goudronnée est lisse жаңы асфальтталган
жол тегиз.
LISTE nf тизме; dresser, faire une liste тизмеге алуу;
liste noire кара тизме; liste de mariage эки жаштын
үйлөнүү тойуна алгылары келген белектердин тизмеси;
liste d’attente күтүү тизмеси.

LIT nm 1. керебет, төшөк; un grand lit эки кишилик
керебет; un petit lit бир кишилик керебет; 2. loc rester
au lit уктоо; au lit! жаткыла, уктагыла! faire le lit tous
les matins күндө эртең менен төшөк жыйноо; garder le
lit төшөктөн турбай жатуу; être cloué au lit төшөк
тартып жатып калуу; au saut du lit ойгонгондо, эртең
менен ; il est toujours de mauvaise humeur au saut du
lit эртең менен дайыма анын маанайы пас; se mettre au
lit төшөккө жатуу; faire son lit төшөк салуу; sauter du
lit ордун жыйноо; mourir dans son lit өз ажалынан
өлүү; dormir dans son lit өз үйүндө уктоо; 3. fam.
enfant du premier lit биринчи аялынан же күйөөсүнөн
төрөлгөн бала.
LITERIE nf жууркан төшөк.
LITOTE nf литота (риторикалык фигура: кепти
кыйытып айтуу).
LITRE nm 1. литр; boire un litre de bière бир литр
сыра ичүү; 2. бир литрлик идиш.
LITTÉRAIRE I. adj адабий; milieux littéraires адабий
чөйрө; langue littéraire et langue parlée адабий жана
оозэки тил; II. n адабиятчы.
LITTÉRAL, ALE, AUX adj 1. сөзмө-сөз; traduction
littérale сөзмө-сөз котормо; 2. тике маанисинде; le sens
littéral d’un mot сөздүн тике мааниси.
LITTÉRALEMET
adv сөзмө-сөз, сөздүн тике
маанисинде; traduire littéralement сөзмө-сөз которуу.
LITTÉRATEUR nm péj адабиятчы.
LIRRÉRATURE nf 1. адабият; la littérature française,
latine француз, латын адабияты; 2. жазуучунун кесиби,
иши; faire carrière dans la littérature адабият
тармагында өсүү; 3. адабият, булак; il existe sur ce sujet
une abondante littérature бул маселе боюнча
адабияттар көп.
LITTORAL, ALE, AUX I. adj жээктеги, суу жээгиндеги;
cordons littoraux жээктеги толкун; pêche littorale
кыркадан, жээктен балык кармоо, уулоо; II. nm жээк; le
littoral méditerranéen жер ортолук деңиздин жээги.
LITUAIE, IEE ou lithuanien, ienne I. adj литва,
литвалык; II. n 1. литвалык; 2. nm литва тили.
LIVIDE adj купкуу, кубарган; être livide de peur
коркконунан кубарып кетүү.
LIVIDITÉ nf кубарып кеткендик.
LIVRAISO nf жеткирүү, жеткирип берүү; payable à la
livraison жеткирип бергенден кийин төлөнө турган;
voiture de livraison тарката турган, жеткире турган
унаа; livraison à domicile үйгө жеткирип берүү.
1
LIVRE nm 1. китеп; livre de poche чөнтөк китеп;
éditer, faire paraître, faire imprimer un livre китеп
басып чыгаруу; 2. китеп, окуу китеби; livre de classe
окуу китеби; loc livre de chevet кызыктуу, кайта-кайта
окуй бере турган китеп; 3. том; roman en plusieurs
livres бир нече томдон турган роман; les livres
historiques de la Bible Библиянын тарыхий томдору;
4. дептер; les livres de comptes эсеп-кысап дептери;
livre d’or алтын китеп (белгилүү адамдар кол
жазмаларын калтырчу китеп).
2
LIVRE nm жарым килограмм; acheter une livre de
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sucre жарым кило кум шекер сатып алуу; une demilivre 250 грамм.
3
LIVRE nf livre ou livre sterling фунт стерлинг.
LIVRER I. vt 1. жеткирип берүү, түшүрүп берүү; livrer
une commande, une marchandise товарды, буюртманы
жеткизип берүү; livrer qqch à domicile, en gare бир
нерсени үйгө, бекетке жеткизип берүү; 2. өткөзүп
берүү, колуна өткөзүп берүү; livrer un coupable à la
justice күнөөлүүнү сотко өткөрүп берүү; livrer qqn à la
mort бирөөнү өлүмгө буюруу; 3. ишенүү; il a livré son
secret ал сырын ачты; il est mort sans avoir livré son
secret ал сырын өзү менен кошо ала кетти; 4. livrer
passage өткөзүп жиберүү, жол берүү; 5. баштоо,
киришүү; livrer une bataille, un combat урушту
баштоо; II. se livrer vpr 1. багынуу, колго түшүү,
көнүү; le voleur s’est livré à la police ууру полициянын
колуна өзү түшүп берди; 2. ачылуу, сүйлөө, өзү
жөнүндө сүйлөө; il ne se livre pas facilement ал оңой
менен сырын айтпайт, сүйлөбөйт; 3. берилүү, берилип
кетүү; se livrer aux pires excès бейбаштыкка берилип
кетүү; se livrer à un travail, à une étude ишке, окууга
берилип кетүү.
LIVRESQUE adj péj китеп; des connaissances
livresques китеп жүзүндөгү тааныштык, билим.
LIVRET nm китепче, кичинекей китеп; livret scolaire
окуучунун күндөлүгү; livret de caisse d’épargne аманат
китепчеси; livret de mariage никеси тууралуу күбөлүк.
livret individuel, militaire аскердик билет.
LOCAL, ALE, AUX adj жергиликтүү, аймактык; l’heure
locale жергиликтүү убакыт; journal local аймактык
гезит.
LOCALISATIO nf 1. жерин аныктоо, жайгашкан
жерин аныктоо; localisation d’un avion sur l’écran d’un
radar радар аркылуу учактын кайсыл жерде кетип бара
жаткандыгын билүү; 2. чектөө, жайылтпоо; localisation
d’un conflit жаңжалга чек коюу.
LOCALISER vt 1. бир нерсенин ордун аныктоо;
localiser un bruit дабыштын кайдан чыгып жатканын
аныктоо; localiser la cause d’une maladie оорунун
себебин аныктоо; 2. чектүү, чек коюу, токтотуу;
localiser une épidémie, un conflit эпидемияга, жаңжалга
чек коюу.
LOCALITÉ nf 1. жер, жай, эл жайгашкан жер;
2. шаарча, кыштак.
LOCATAIRE n ижарачы, ижарада турган адам; avoir
des locataires үйүн ижарага берүү.
LOCATIF, IVE adj орунду билдирген, орун, жатыш
жөндөмөсү.
LOCATIO nf 1. ижарага берүү, ижарага алуу; donner,
prendre en location ижарага берүү, ижарага алуу;
2. алдын ала орун ээлеп коюу, орун алып коюу; bureau
de location сактап коюу бөлүмү, алдын ала калтырып
коюу бөлүмү.
LOCOMOTIF, IVE adj кыймылдаткыч.
LOCOMOTIO nf I. кыймылдоо, козголуу, жүрүү;
II. унаа; des moyens de locomotion унаа каражаттары.
LOCOMOTIVE nf паровоз, локомотив; locomotive

électrique, à moteur diesel электровоз, тепловоз;
conducteur de locomotive паровоз айдоочусу; loc fumer
comme une locomotive чылымды көп чегүү.
LOCUSTE nf чегиртке.
LOCUTIO
nf сөз, айтылыш, сүйлөм, сөз
айкалыштары;
locution
figée
туруктуу
сөз
айкалыштары;
locution
verbale
этиштик
сөз
айкалыштары; locution adverbiale тактоочтук сөз
айкалыштары; locution conjonctive татаал байламта.
LOGARITHME nm логарифм; table de logarithme
логарифм жадыбалы.
LOGARITHMIQUE
adj
логарифмдик;
règle
logarithmiques логарифм сызгычы.
LOGE nf 1. кароолчунун бөлмөсү (турак үйлөрдө,
мекемелердин
эшик
алдында);
2. артисттерди
гримдөөчү, кийинтүүчү, жасалгалоочу бөлмө; 3. ложа
(оюн залындагы бир нече орундуу өзүнчө бөлмө ); loc fig
être aux premières loges эң жакшы орунга отуруу.
LOGEMET nm 1. үй, турак жай, үй-жай; un logement
de deux pièces эки бөлмөлүү үй; 2. жашоо, жашатуу;
assurer, donner le logement à qqn бирөөнү турак жай
менен камсыз кылуу.
LOGER I. vi жашоо, жашап туруу, туруу; II. vt
1. жайгаштыруу; où logez-vous vos amis? досторуңузду
кайда жайгаштырасыз? 2. киргизүү, салуу; loger une
balle dans la cible окту бутага тийгизүү; III. se loger vpr
турак жай табуу, жайгашуу; on ne trouve pas à se loger
dans cette ville бул шаардан биз башпаанек таба албай
жатабыз.
LOGGIA nf лоджия.
LOGIQUE nf 1. логика; 2. туура ой, корутунду; vous
manquez de logique! сиздин ойлоруңуз дал келишпей
жатат! 3. adj логикага таандык; туура, дал келген
raisonnement logique туура ой, пикир.
LOGIQUEMET adv 1. туура, ылайыктуу, raisonner
logiquement туура ой жүгүртүү; 2. акылга саларлык,
туура, жөнү бар, ылайыктуу; logiquement, les choses
devraient s’arranger акылга салып караганда иштер
оңолуш керек.
LOGIS nm inv litt турак жай, үй, башпаанек; quitter le
logis familial үйүнөн кетүү.
LOI nf 1. мыйзам; conforme à la loi мыйзамдуу,
мыйзамга туура келген; contraire à la loi мыйзамга
каршы, мыйзамга туура келбеген; homme de loi юрист;
2. үстөмдүк, бийлик; soumettre qqn à sa loi бирөөгө
үстөмдүк кылуу; 3. буйрук; dicter, faire la loi à qqn
буйрук берүү; vous ne ferez pas la loi chez moi! сиз
менин үйүмдө кожоюндук кыла албайсыз! 4. Алланын
буйругу; Loi islamique шарият; 5. pl мыйзам; les lois de
l’honneur, de la politesse ар-намыс, адеп мыйзамы.
LOI I. adv 1. алыс, ыраак; loc elle ira loin, je vous le
dis ал ал алыска барат (көп ийгиликке жетет), мен
сизди ишендирип кетем; aller trop loin болжогон
жерден өтүп кетүү; апыртып жиберүү, ашырып сүйлөө;
une affaire qui peut aller loin жаман көрүнүштөргө
учурата турган иш; 2. көп бар, бир топ бар (убакыт);
l’été n’est plus bien loin жай келерине аз калды, жайга
228

LOITAI

LORS

аз калды; sans remonter si loin узакка барбай эле; voir
loin алдын ала билүү, алдын ала көрө билүү; II. nm 1. il
y a loin алыс, ыраак; il y a loin de l’hôtel à la plage
мейманканадан пляж алыс; 2. loc adv au loin алыстан,
алыска; aller, partir au loin алыска кетүү, баруу;
apercevoir au loin алыстан көрүү; 3. loc adv de loin
алыстан; revenir de loin ажалдан аман калуу; 4. loc adv
de loin en loin кез - кезде, кээде, ар кайсыл жерде,
чанда; bornes placées de loin en loin чанда-чанда
орнотулган чек ара тосмолору; nous nous voyons de
loin en loin биз кез-кезде кезигип турабыз; III. loc prép
loin de 1. алыс, алыста, ыраак, elle travaille loin de chez
elle анын жумушу жашаган жеринен алыс; loin de tout
абдан алыста; non loin de алыс эмес жерде, жакын
жерде; non loin de là, il y a un village мындан алыс
эмес жерде бир кыштак бар; loin de moi, loin de nous
алысмын, алыспыс; loin de moi de te critiquer мен сени
сындаштан алысмын; loin de là тетирисинче,
тескерисинче; 2. узак, алыс, ыраак; tous ces souvenirs
sont déjà bien loin de nous бул эскермелердин баары
бизден алыс калды; 3. pas loin de дээрлик; il n’est pas
loin de minuit саат он эки болойун деп калды; cela m’a
coûté pas loin de mille euros мен муну миң евронун
тегерегинде алдым; 4. être loin de + inf бир нерсе
кылуудан алыс болуу; il était loin de s’attendre à cela
ал бул нерсени күткөн эмес; IV. loc conj d’aussi loin
que, du plus loin que алыстан, ыраактан; du plus loin
qu’il nous a aperçus, il nous a fait un signe ал бизди тээ
алыстан байкап, белги берди.
LOITAI, AIE I. adj 1. алыс, узак, ыраак; partir
dans un pays lointain алыс өлкөгө кетүү; 2. узак, ыраак,
алыс; une ressemblance lointaine кандайдыр бир
окшоштук; 3. passé lointain эчак өткөн; avenir lointain
алыскы келечек; II. nm dans le lointain алыста,
мейкиндикте; on distingue une montagne dans le
lointain тээ алыста тоолор көрүнүп турат.
LOISIR nm 1. убакыт, бош убакыт; mes occupations ne
me laissent pas le loisir de vous écrire менин сиздерге
кат жазууга колум тийбей жатат; des heures de loisir
бош убакыт; 2. pl бош убакытта алек болгон иш; ses
loisirs préférés sont le tennis et le dessin ал бош
убактысында теннис ойногонду жана сүрөт тартканды
жакшы көрөт; 3. à loisir, tout à loisir loc adv
каалагандай, каалаганча; en vacances, je lis à loisir эс
алып жатканда, мен каалаганча окуймун.
LOG, LOGUE I. adj1. long nez чоң мурун; il faisait
de longues enjambées ал чоң кадам шилтеп басчу эле;
2. узун, узундук; elle a les cheveux longs анын чачтары
узун; une robe longue узун көйнөк; 3. long de узундук;
ce pont est long de trois cents mètres бул көпүрөнүн
узундугу үч жүз метр; 4. көпкө, узакка; il n’a rien dit
pendant un long moment ал узакка үндөгөн жок; 5. à
long terme узак мөөнөттүү, узак мөөнөткө созулган;
II. nm 1. узундук; table de 1,2 m. de long узундугу 1,2
метр болгон үстөл; tout le long de la journée күн бою;
2. loc prép au long de, le long de, tout le long de бойлоп;
il marchait le long des rues ал көчө бойлоп бара

жаткан; III. аdv көп; en savoir long бул жөнүндө көп
билүү.
LOGER vt 1. жакалоо, бойлоо; longer les murs pour
se cacher жашыныш үчүн дубалды бойлоо;
2. жээгинде, жакасында, боюнда жайгашуу; la route
longe la mer жол деңиз бойлой кетет.
LOGÉVITÉ nf жашоонун узактыгы.
LOGTEMPS I. adv узакка, узак убакытка чейин,
көпкө чейин; parler longtemps узакка чейин сүйлөө; je
l’ai attendu longtemps мен аны көпкө чейин күттүм;
II. nm inv depuis, pendant, pour longtemps узак
убакыттан бери, көптөн бери, узак убакытка, көпкө; je
n’en ai pas pour longtemps мен бат эле; de longtemps
көптөн бери; je vous connais de longtemps мен силерди
көптөн бери тааныйм; il y a, voici, voilà longtemps
көптөн бери, көп болду; il est déjà venu ici, il y a
longtemps ал бул жерге илгери бир келген болчу.
LOGUEUR nf 1. узундук; saut en longueur узундукка
секирүү; son fils est champion de saut en longueur анын
уулу узундукка секирүү боюнча чемпион; une longueur
de 10 m 10 м узундук; 2. аралык; cheval qui gagne
d’une longueur аралыкта алдыга озуп кеткен ат;
3. убакыттын аралыгы; la longueur des jours augmente
au printemps жазында күн узарат; loc prép à longueur
de бою, ичи; le chat dort à longueur de journée мышык
күн бою уктайт.
LOGUE-VUE nf дүрбү, турнабай.
LOQUACE adj сүйлөөк, тилдүү, маңыз, сөзмөр; vous
n’êtes pas très loquace aujourd’hui бүгүн сиз анча
сөзмөр эмессиз.
LOQUACITÉ nf litt сүйлөөктүк, тилдүүлүк, маңыздык,
сөзмөрлүк; loquacité fatigante адамды чарчата турган
маңыздык.
LOQUE nf 1. өөн, кыйык, кесинди; 2. pl айрылган,
тытылган, эски кийим; 3. шалакы, эрки бош, алсыз
адам.
LOQUETEUX, EUSE adj 1. айрык, тытык кийинген; n
самтырак (жыртык кийимчен киши); 2. litt айрык,
тытык, жыртылган; habit loqueteux жыртылган кийим.
LORD nm 1. лорд (Англия дворяндарынын укумдан
тукумга калуучу титулу); la chambre des lords
лорддор палатасы; 2. лорд (Англиянын кээ бир
мамлекеттик кызмат орундарынын аттары).
LORGER vt 1. көздүн кыйыгы менен кароо; lorgner
une jolie fille du coin de l’œil чырайлуу кызга көз
кырын салуу; 2. көз артуу, суктануу, жетсем деп эңсөө;
lorgner une place кандайдыр бир орунду ээлеп калсам
деп умтулуу.
LORGETTE nf кичинекей дүрбү, театр дүрбүсү; loc
regarder, voir par le petit bout de la lorgnette бир
нерсеге терең көз караш менен карабоо.
LORIOT nm заргалдак.
LORRAI, AIE adj лотарингиялык; n Лотарингиянын
тургуну.
LORS adv loc prép lors de ошондо, ошол кезде, ошол
убакта, убагында; ils se sont connus lors d’un voyage
алар саякаттап жүргөндө таанышышкан; loc adv depuis,
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Кудайга шүгүр! II. se louer vpr (de qqch) өзүнө-өзү
ыраазы болуу; je me loue d’avoir accepté son offre мен
анын сунушун кабыл алганыма ыраазы болуп жатам; se
louer de qqn бирөөгө ыраазы болуу, бирөөнүн жасаган
ишине канааттануу.
2
LOUER I. vt 1. ижарага берүү; maison à louer ижарага
бериле турган үй; 2. ижарага алуу; louer un
appartement батирди ижарага алуу; 3. алдын ала төлөп
алып коюу; louer sa place dans un train поездден
алдын ала орун алып коюу; II. se louer vpr ижарага
берилүү, алынуу.
LOUEUR, EUSE n ижарага берүүчү адам.
LOUIS nm луидор (эски француз алтын акчасы).
LOUP nm 1. карышкыр, бөрү, көкжал; le loup эркек
карышкыр; le loup hurle карышкыр улуп жатат; chasse
au loup карышкыр уулоо; piège à loup капкан; loc j’ai
une faim de loup менин курсагым, кардым абдан ачты;
être connu comme le loup blanc атагы чыгуу, белгилүү
болуу; cet homme est connu comme le loup blanc бул
абдан белгилүү адам; loc prov l’homme est un loup
pour l'homme адамдын душманы адам; 2. fam mon
loup, mon petit loup менин кичинекейим, менин
эркетайым (балдарга эркелетип айткан сөз); 3. fam
loup de mer суу бөрүсү (абдан тажрыйбалуу деңиз
аскери); 4. деңиз балыгынын бир түрү.
LOUP-CERVIER nm сүлөөсүн.
LOUPE nf лупа (чоңойтуп көрсөткүч айнек); regarder
une chose à la loupe бир нерсени лупа менен кароо.
LOUP-GAROU
nm кубулма адам (жомокто,
мифологияда карышкырга айланган адам).
LOURD, LOURDE adj 1. оор, салмактуу; cette valise est
lourde бул чемодан оор; les jambes lourdes чарчаган
бут, estomac lourd тамак сиңире албаган ашказан;
terrain lourd иштетүүгө, чабууга кыйын жер;
2. artillerie lourde оор артилерия; industrie lourde оор
өнөр жай; 3. avoir la main lourde бир нерсени ашыкча
кошуп жиберүү; cette soupe est immangeable, tu as eu
la main lourde sur le sel! бул супту ичкенге болбойт,
тузун көп салып жиберипсиң! 4. оор, кыйын, чоң; une
lourde tâche nous attend бизди чоң иш күтүп турат; elle
a de lourdes responsabilités анын жоопкерчилиги чоң;
5. lourd de толтура, абдан көп; attention à ce que vous
faites, cela peut être lourd de conséquences абайлап иш
кылыңыз, болбосо аягы жаман бүтүп калышы мүмкүн.
LOURDEMET adv 1. олдоксондук менен, оройлук
менен,
одонолук
менен;
tomber
lourdement
олдоксондук менен жыгылуу; insister lourdement
оройлук менен көздөгөнүнө жетүү; 2. көп, чоң; se
tromper lourdement чоң жаңылыштык кетирүү; peser
lourdement sur оор таасир калтыруу; 3. оор, зилдей
оор; camions lourdement chargés оор жүктүү
машиналар.
LOURDEUR nf 1. оорлук, салмактуулук; la lourdeur
d’une valise чемодандын оордугу; 2. кыйын, оор; la
lourdeur de l’impôt салыктын оордугу; 3. эпсиздик, эби
жоктук; lourdeur d’esprit акылы кемдик, зээнсиздик.
LOUTRE nf 1. кундуз; 2. кундуз териси; un manteau

dès lors ошондон бери, ошондон кийин.
LORSQUE conj de temps 1. качан, дан, ден, дон кийин,
да, до, де ; lorsqu’il est arrivé, nous finissions de
déjeuner ал келгенде биз тамак жеп бүтүп калган элек;
2. га карабастан, са, да; on fait des discours lorsqu’il
faut agir аракет кылыштын ордуна сөздү көбөйтүп
жатабыз.
LOT nm 1. үлүш, бөлүк; diviser un terrain en lots
жерди үлүшкө бөлүү; 2. буюмдардын топтому; elle
sortit tout un lot de vêtement ал бир топ кийим кечек
чыгарды; 3. утуш (лотореяда); le gros lot чоң, ири
утуш; lot de consolation майда утуш; 4. тагдыр, бешене;
la souffrance est son lot азап тартыш анын маңдайына
жазылган.
LOTERIE nf 1. лотерея; billet de loterie лотерея
билети; 2. fig жашоо, тагдыр, бешене; la vie est une
loterie жашоо бул лотерея.
LOTI, IE adj être bien loti турмушта жолдуу, жолу
ачык; être mal loti турмуштан жолу жок, жолу жабык,
жолу болбогон, таалайсыз, бактысыз.
LOTIR vt 1. бөлүү; lotir les immeubles d’une
succession мураска калган кыймылсыз мүлктү бөлүп
берүү; terrains à lotir бөлүнүп сатыла турган жер;
2. үлүшкө бөлүү, бир бөлүккө ээ кылуу; après le
partage, chacun a été loti d’une maison бөлүшүүдөн
кийин ар бири үйгө ээ болду.
LOTTE nf налим (балыктын бир түрү).
1
LOUABLE
adj мактоого татыктуу, мактоого
арзырлык; de louables efforts мактоого арзырлык
аракет.
2
LOUABLE adj ижарага берсе, алса боло турган; cet
appartement est difficilement louable бул үйдү ижарага
бериш кыйын.
LOUAGE nm jur ижарага берүү, алуу; contrat de
louage ижара келишими, шартнаамасы; voiture de
louage ижарага берсе, алса боло турган унаа.
LOUAGE nf litt мактоо; un beau discours à la louange
de qqn бирөөнүн урматына айтылган мактоо сөздөр;
couvrir qqn de louanges бирөөнү ашыра мактап
жиберүү.
LOUAGER vt litt мактоо, ашыра мактап жиберүү, өтө
мактап жиберүү.
1
LOUCHE adj шектүү, таза эмес, ачык эмес, так эмес;
affaires, manœuvres louches шектүү, күңүрт иш, кылык
жорук; c’est louche бул түшүнүксүз; un individu louche
шектүү, кызыктай адам.
2
LOUCHE nf чөмүч.
LOUCHER vt 1. кыйшайтуу, чалырайтуу (көз); 2. fam
faire loucher qqn бирөөнүн көзүн кызытуу,
кызыгуусун арттыруу; loucher sur, vers бир нерседен
көзү өтүү, бир нерсеге көзү кызуу; elle louchait sur le
dessert анын десерттен көзү өтүп жатты.
LOUCHET nm күрөк.
1
LOUER I. vt 1. мактоо, жакшы сөз айтуу, жылуу
пикир айтуу; 2. louer qqn de, pour qqch бирөөнү бир
жакшы нерсе жасаганы үчүн мактоо; 3. louer Dieu, le
Seigneur Аллага ыраазы болуу; loc Dieu soit loué!
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de loutre кундуз терисинен жасалган пальто.
LOUVE nf ургаачы карышкыр, канчык карышкыр; la
louve et ses louveteaux канчык карышкыр жана анын
бөлтүрүктөрү.
LOUVETEAU nm бөлтүрүк, карышкырдын күчүгү.
LOUVOIEMET nm mar 1. кеменин шамалга каршы
жүргүзүү ыгы; 2. буйтактоо, туура жооп айтуудан
качуу, убакытты созууга аракеттенүү, арсар болуу.
LOUVOYER vi 1. кемени шамалга каршы жүргүзө
билүү; 2. буйтактоо, туура жооп айтуудан качуу,
убакытты созуу аракеттенүү, арсар болуу; il louvoyait
pour éviter de répondre ал жооп берүүдөн качып
буйтактап жатты.
LOVELACE nm катынпоз, аялдарды азгыруучу эркек.
LOYAL, ALE, AUX adj ак ниет, чыныгы, түз,
ишенимдүү, ичинде арамы жок; un ami loyal чыныгы
дос.
LOYALEMET adv ак ниеттик менен, чын жүрөктөн;
accepter loyalement sa défaite жеңилип калганын
түшүнүү менен кабыл алуу, жеңилип калганын туура
кабыл алуу.
LOYALISME nm берилгендик, жан аябастык, ак
ниеттик, ишенимдүүлүк.
LOYAUTÉ nf ак ниеттик, берилгендик, чынчылдык;
reconnaître avec loyauté le courage de l’adversaire
душмандын кайратын, күчүн калыс баалоо.
LOYER nm ижара акысы; loyer élevé кымбат ижара
акы; payer son loyer ижара акысын төлөө.
LU, LUE adj окулган, окулуп чыккан.
LUBIE nf орунсуз, обу жок ой тилек, жок нерсени
эңсегендик, сандырак ой; il a des lubies, il lui prend des
lubies анын сандырак ойлору бар.
LUCARE nf үйдүн чатырындагы терезе.
LUCIDE adj 1. зээндүү, бир нерсени бат түшүнгөн;
esprit, intelligence lucide зирек, жакшы акыл; 2. эстүү,
аңдуу, сезимдүү; il est revenu de son évanouissement,
mais il n’est pas encore entièrement lucide ал эсине
келди, бирок акылы дагы эле жайында эмес; il est très
lucide et a bien compris ses erreurs ал эстүү жана
каталарын түшүндү.
LUCIDEMET adv litt ачык, айкын, так.
LUCIDITÉ nf 1. түшүнүктүүлүк, зиректик, зээндүүлүк;
elle a analysé la situation avec une grande lucidité ал
жагдайды терең изилдеп чыкты; 2. эс-акылдын
жайындалыгы, сезимдүүлүк; le malade n’a plus toute sa
lucidité оорулулунун акылы жайында эмес.
LUDIQUE adj оюн, оюн менен; activité ludique des
enfants балдардын оюн менен алектенүүсү.
LUETTE nf anat тилче, кичине тил.
LUEUR nf 1. шоола, үлбүрөгөн жарык, бүлбүлдөгөн
жарык; les premières lueurs de l’aube таңдын биринчи
шооласы; 2. учкун (көз карашта); avoir une lueur de
colère dans les yeux көздөрүндө ачуунун учкуну пайда
болуу; 3. элес, из, учкун; une lueur d’espoir үмүттүн
учкуну, издери, элеси, шооласы; 4. litt pl үстүртөдөн
билүү; avoir des lueurs sur un sujet бир нерсе жөнүндө
үстүртөдөн билүү.

LUGUBRE adj
litt абдан капалуу, кайгылуу,
убайымдуу, муңдуу; air lugubre; mine lugubre
кайгылуу көрүнүш, муңдуу жүз.
LUGUBREMET adv кайгылуу, аянычтуу, муңайым; le
chien hurlait lugubrement ит аянычтуу улуп жатты.
LUI pron pers ал, ага, аны, андан; nous lui en avons
parlé биз ага бул жөнүндө айттык; elle lui sauta au cou
ал анын мойунуна секирди; faites-lui recommencer ce
travail ага бул ишти кайтадан жасатыңыз; lui aussi
voudrait la connaître ал дагы, аны менен таанышкысы
келет; lui arrivé, elle ne sut que dire ал келгенде, ал
эмне дээрин билбей калды; lui, il a refusé ал болсо баш
тартты; c’est lui qui sera content de vous voir! ушул
адам сизди көрүүгө курсант! je ne veux voir que lui мен
аны гана көргүм келет; elle renonce à lui ал андан баш
тартты, loc à lui seul, à lui tout seul жалгыз, жалгыз өзү;
j’ai confiance en lui мен ага ишенемин; je le fais pour
lui мен муну ал үчүн кылып жатам; allez-vous avec lui,
chez lui? аны менен, аныкына барасызбы? un homme
content de lui өзүнө-өзү ыраазы адам; lui-même анын
өзү, өзү.
LUIRE vt 1. жарык берүү, жаркыроо, жаркыратуу, нур
чачуу; le soleil luit күн нурун чачып турат, күн тийип
турат; 2. litt көрүнүү, пайда болуу, жарк этүү; l’espoir
luisait encore үмүттүн учкундары жарк этип турган
эле.
LUISAT adj 1. жалтыраган, жалтырак, жылтылдаган;
métal luisant жалтырак металл; 2. vers luisant жанар
курт.
LUMBAGO nm чанчкак (белди же дененин башка
мүчөлөрүн сыздатып, сайгылаштырып оорутуучу
оору); souffrir d’un lumbago чанчкактын азабын
тартуу.
LUMIÈRE nf 1. жарык, жарыкчылык, нур; la lumière
du soleil күндүн нуру; vitesse de la lumière жарыктын
тездиги; 2. жарык; les lumières de la ville шаардын
жарыгы; 3. түшүндүрүү, аныктоо, тактоо; l’auteur jette
une lumière nouvelle sur la question автор маселеге
жаңы түшүндүрмө берди; faire la lumière аныктоо
киргизүү; 4. fam ce n’est pas une lumière бул анча
акылдуу адам эмес; 5. les lumières de qqn бир кишинин
билими, маалыматтуулугу; il y a quelque chose que je
ne comprends pas, j’ai besoin de tes lumières мен бир
нерсени түшүнбөй жатам, мага сенин түшүндүрүп
берүүң зарыл; 6. le siècle des Lumières он сегизинчи
кылым.
LUMIEUX, EUSE adj 1. жалтыраган, жаркыраган,
жалтырак; un rayon lumineux жаркыраган шоола;
2. жарык, ачык; un teint lumineux ачык түстөгү боёк;
3. ачык, жарык; un appartement lumineux ачык, жарык
үй; 4. ачык, так, даана, түшүнүктүү; intelligence
lumineuse терең акыл; fam c’est une idée lumineuse бул
жакшы ой.
LUAIRE adj ай, айлуу, айга таандык.
LUATIQUE 1. adj чыргоо, кубулма, мүнөзү туруктуу
эмес, терс кыял; il est lunatique анын мүнөзү оңдусолду; 2. n лунатик (уктап жатып туруп кетүүчү
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lutter жашаш үчүн күрөшүү керек.
LUTTEUR, EUSE n 1. балбан; 2. fig күрөшүүнү жакшы
көргөн адам.
LUXATIO nf мертинүү, чыгуу, чыгып кетүү; luxation
de l’épaule ийиндин чыгып кетиши; elle s’est fait une
luxation de l’épaule ал ийинин чыгарып алды.
LUXE nm 1. барчылык, бардарчылык, жетиштүүлүк;
aimer le luxe, vivre dans le luxe бардарчылыкты жакшы
көрүү, жетиштүү жашоо; 2. de luxe абдан кымбат; un
hôtel de luxe кымбат мейманкана.
LUXEMBOURGEOIS
1. n
люксембургдук,
Люксембургдун тургуну; 2. adj люксембург.
LUXER vt бир жерин чыгарып алуу, кокустатып алуу;
elle s’est luxée la rotule ал тизесинин томугун чыгарып
алды.
LUXUEUSEMET adv сонун, асемдүүлүк менен, ; un
appartement luxueusement meublé асемдүүлүк менен
жасалгаланган үй.
LUXUEUX, EUSE adj асемделген, сонун, кооз; un hôtel
luxueux кымбат мейманкана.
LUZERE nf беде; champ de luzerne беде талаасы.
LYCÉE nm лицей.
LYCÉE, EE n лицей окуучусу.
LYCOSE nf zool бөйү, бөйөн.
LYCHAGE nm өлтүрүү, таш бараңга алуу (күнөөлүү
деп табылган адамдын соттун өкүмүсүз, көпчүлүк
аркылуу жазалануусу).
LYCHER vt 1. сотсуз, сураксыз жазалоо, соттун
өкүмүсүз жазалоо; 2. сабоо, уруу, тепкилөө.
LYX nm inv сүлөөсүн; avoir des yeux de lynx көзү
өткүр, кыраакы болуу, көзү жакшы көрүү.
LYRE nf 1. лира (музыкалык аспап); 2. litt поезия.
LYRIQUE adj 1. лирикалык; poésie lyrique лирикалык
поэзия; 2. музыкалык; drame lyrique музыкалуу драма;
comédie lyrique музыкалуу комедия; artiste lyrique
опера ырчысы; théâtre lyrique музыкалуу театр;
3. кубанган, сүйүнгөн, шаттанган, берилген; quand il
parle de sa jeunesse, il est lyrique ал жаштыгы жөнүндө
берилип сүйлөйт.
LYRISME nm 1. лирикалык жанр; le lyrisme de Chopin
Шопендин лирикасы; 2. кубануу, шайырлануу,
берилүү.

элирме оорусу бар адам).
LUCH nm ланч (түшкү тамактын ордуна желчү
жеңил тамак); pl des lunchs ou des lunches.
LUDI nm дүйшөмбү; le lundi, tous les lundis
дүйшөмбү күндөрү, ар дүйшөмбү сайын.
LUE nf 1. ай; pleine lune, nouvelle lune айдын толгон
кези, жаңы ай; croissant de lune жарым ай; le clair de
lune ай нуру; nuit sans lune айсыз түн; atterrir sur la
lune Айга конуу; 2. loc fig être dans la lune
элегейленүү, башка нерсе жөнүндө ойлоо (бирөө бир
нерсе жөнүндө сүйлөп жатканда); demander la lune
колдон келбес нерсени суроо; lune de miel ысыкчылык
айы (үйлөнгөндөн кийинки бир ай).
LUETTE nf ou lunettes nf pl 1. pl көз айнек; porter,
mettre des lunettes көз айнек тагынуу; 2. дүрбү,
телескоп; lunette d’approche жакындатып көрсөтүүчү
дүрбү; lunette astronomique телескоп.
LUETTERIE nf көз айнек өндүрүшү, соодасы; un
magasin de lunetterie көз айнек дүкөнү.
LUPAAR nm litt vieilli сойкукана, жалапкана.
LURO, OE n көңүлдүү, шайыр, жадырап жайнаган
адам.
LUSTRE nm 1. люстра (бир нече лампочкасы же
шамы бар асма чырак).
LUTHÉRAISME nm лютеранчылык (протестант
дини).
LUTHÉRIE, IEE adj лютерандык; n les luthériens
лютерандар.
LUTTE nf 1. күрөш (спорт); lutte gréco-romaine грекрим күрөшү; lutte libre эркин күрөш; 2. күрөш
(карама-каршы
күчтөр
ортосунда);
engager,
abandonner la lutte күрөштү баштоо, токтотуу; les
luttes politiques саясий күрөш; 3. lutte contre, pour …
үчүн, каршы күрөш; lutter contre l’alcoolisme
аракечтикке каршы күрөшүү; lutte pour la vie жашоо
үчүн күрөш.
LUTTER vi 1. күрөшүү, алышуу; lutter avec, contre
qqn бирөө менен, бирөөгө каршы күрөшүү; 2. каршы
күрөшүү, күрөш жүргүзүү; le peuple lutte contre les
envahisseurs эл баскынчыларга каршы күрөшүп жатат;
les médecins luttent contre le sida дарыгерлер спидге
каршы күрөш жүргүзүп жатышат; pour vivre, il faut

M
M, M nm француз алфавитинин он үчүнчү тамгасы.
MA, MO менин.
MACAQUE nm 1. макака (маймыл); 2. fam өңү серт,
иреңи суук, сулуу эмес адам.
MACAROI nm макарон (кесме).
MÂCHER vt чайноо; ne pas mâcher ses mots
оюндагысын ачык айтуу, бетке айтуу, тике айтуу.
MACHIALEMET adv ойлонбостон, ойлонбой.
MACHIATIO nf амал, куулук, митаамчылык,

жашыруун ашырала турган жаман долбор.
MACHIE nf 1. машина, станок; machine à vapeur буу
машинасы; machine électronique эсептөө машинасы;
machine à laver кир жуугуч машина; machine à coudre
тигүү машинасы; machine à tisser токуу станогу;
machines agricoles айыл чарба машиналары; 2. faire
machine arrière артка чегинүү, кайрылуу; il est trop
tard pour faire machine arrière артка чегинүүгө кеч
болуп калды; 3. machine infernale бомба.
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MACHIE-OUTIL
nf станок (металлды жана
жыгачты иштетүү үчүн); on usine cette matière à
l’aide d’une machine-outil бул затты станоктун
жардамы менен өндүрүп чыгышат; pluriel: des
machines-outils.
MACHIERIE nf 1. машиналар жайгашкан жер;
2. кеменин машиналар бөлүмү; 3. театрда декорацияны
өзгөртүш үчүн кызмат кыла турган механизмдер.
MACHIISME nm механизациялаштыруу.
MÂCHOIRE nf жаак; mâchoire supérieure үстүңкү
жаак; mâchoire inférieure астыңкы жаак.
MÂCHOEMET nm жай чайноо.
MÂCHOER vt 1. жай чайноо; mâchonner son crayon
калем сабын тиштегилөө; 2. сөздү чайнап, созуп
сүйлөө.
MAÇO nm уста(таш, кирпич койгон).
MAÇOER vt куруу, тургузуу (таш, кирпич, цемент,
бетон менен).
MAÇOERIE nf 1. таш курулуш иштери; 2. таш
коюу, кирпич коюу.
MACROCOSME nm phil макрокосм (дүйнө, аалам).
MADAME, pl mesdames nf айым, айымдар.
MADEMOISELLE, pl mesdemoiselles nf чоң кыз, кыздар
(турмушка чыга элек, бойдок кыздарга кайрылганда
колдонулуучу сыпайы сөз).
MADOE
nf кыз (эркек менен жыныстык
катынашта боло элек кыз); fig ажарлуу аял.
MAESTRO nm mus дирижёр, маэстро, композитор.
MAFFIA ou mafia nf мафия, уюшкан кылмышкерлер
тобу.
MAGASI nm 1. дүкөн; un magasin de jouets оюнчук
дүкөнү; un magasin d’alimentation азык түлүк дүкөнү;
2. амбар (склад); magasin de vivres, d’habillement
азык-түлүк, кийим кечек склады; 3. ок куту (ок атуучу
куралдарда).
MAGAZIE nm 1. журнал; 2. теле, радио берүү (өзгөчө
бир теманы чагылдырган, тез-тез көрсөтүлүүчү).
MAGIE nf сыйкырчылык, көз байлоочулук.
MAGIQUE
adj сыйкырлуу; pouvoir magique
сыйкырлуу күч; baguette magique сыйкырлуу таякча.
MAGISTRAL, ALE, AUX adj 1. үйрөткөн, акыл насаат
айткан; spécialt жалпы, негизги; cours magistral дарс
(жалпы лекция университетте); 2. чебер, эң мыкты; ce
musicien a exécuté son morceau avec une habilité
magistrale бул музыкант чыгармасын эң мыкты
чеберчилик менен аткарды.
MAGISTRAT nm vx сот бийлигинин өкүлү, сот,
прокурор; magistrat du siège, du parquet прокурор;
magistrat supérieur d’un parquet баш прокурор.
MAGISTRATURE nf сот, сот мекемеси.
MAGMA nm 1. vx géol магма (жер шарынын
ортосундагы от болуп балкып турган суюк зат,
масса); 2. fig. баш аламандык, чаташкандык; je ne
comprends rien à ce magma мен бул баш
аламандыктан эч нерсени түшүнбөй турам.
MAGAT nm магнат; un magnat du pétrole нефть
магнаты.

MAGÉSIUM nm магний (химиялык элемент, күмүш
түстүү, жумшак металл).
MAGÉTIQUE adj магнит, магниттик; fig өзүнө
тартуучу, азгыруучу, кызыктыруучу.
MAGÉTISER
vt 1. магниттөө; 2. арбап алуу,
сыйкырлап алуу, өзүнө тартып алуу, көз байлоо.
MAGÉTISEUR, EUSE n көз боочу; guérisseurs et
magnétiseurs табыптар жана көз боочулар.
MAGÉTISME nm 1. phys магнетизм (магниттик
кубулуштар жөнүндөгү окуу); magnétisme terrestre
жердин магнит талаасы; 2. көз боочулук; 3. fig адамдын
адамды өзүнө тартуучу сыйкырлуу күч, таасир.
MAGÉTO nm abrév fam voir magnétophone.
MAGÉTOPHOE nm магнитофон.
MAGÉTOSCOPE nm видеомагнитофон.
MAGIFIQUE adj сонун, кооз, ажайып, абдан
жарашыктуу, мыкты, укмуштай, эң жакшы.
MAGIFIQUEMET adv эң сонун, эң жакшы, эң кооз.
MAHOMÉTA, AE n, adj vx мусулман, мусулмандык.
MAI nm май айы; mai a 31 jours май айында 31 күн
бар, май отуз биринен жаңырат.
MAIGRE adj 1. арык, эти качкан; sa fille est maigre
comme un clou анын кызы сөөмөйдөй болуп арыктап
кетиптир; 2. майы жок, майы аз (тамак аш); viande
maigre кара кесек эт; yaourts maigres көк айран,
тартылган сүттөн жасалган айран; 3. relig jours maigres
христиандарда эттүү жана майлуу тамактарга тыюу
салынган күндөр; faire maigre эттүү, майлуу тамак
жебөө; 4. жука, ичке; le maigre paquet de lettres каттар
салынган жука таңгак; 5. жеңил, суюк; un maigre repas
жеңил, эти жок тамак; avoir le cheveu maigre чачы
суюк болуу; terre, sol maigre түшүм бербеген, арык
жер.
MAIGRELET, ETTE adj арык, илмийген; enfant
maigrelet илмийген, арык бала.
MAIGREMET adv начар, берекесиз, жарытпаган, аз;
maigrement payé аз төлөнгөн.
MAIGREUR
nm 1. арыктык, илмигийлик, эти
качкандык;
2. начарлык,
берекесиздик,
жарытпагандык, аздык; 3. кедейлик, жардылык,
жетишсиздик; maigreur des revenus кирешенин
аздыгы.
MAIGRICHO, OE adj voir maigrelet.
MAIGRIOT, IOTTE adj voir maigrelet.
MAIGRIR I. vi арыктоо, өңүнөн азуу; II. vt 1. өңүнөн
аздыруу, арыктатуу, арык кылып көрсөтүү; 2. tech
жонуу, копшоо, чабуу (жыгачты).
MAILLE nf 1. тор, түрдүү нерсеге колдонулуучу
тордолгон нерсе; tricoter une maille тор түйүү, токуу;
des cottes de mailles соот, темир тор көйнөк; 2. mailles
d’un filet тор (балык кармоочу).
MAILLOT nm 1. vx жалаяк; 2. спорттук кийим; maillot
de gymnastique гимнастика кийими; 3. майка,
футболка; 4. maillot de bains сууга сүзгөндө кийе
турган кийим.
MAI nf 1. кол; se tenir par la main жетелешүү,
жетелешип басуу; se serrer la main колун кысуу, кол
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берүү (саламдашуу үчүн); faire un signe de la main кол
менен белги берүү; de la main, à la main кол менен,
колго; les ouvriers travaillent de leurs mains
жумушчулар колдору менен иштеп жатышат; faire à la
main колго жасоо; donner un coup de main жардам
берүү; lever la main sur qqn бирөөгө кол көтөрүү,
бирөөнү уруу; demander la main de qqn бирөөнүн
колун суроо (үйлөнүүгө, турмуш курууга); de première
main биринчи колдон, биринчи ээсинен; il a acheté une
voiture d’occasion de première main ал унааны
биринчи ээсинен сатып алды; prendre une affaire en
main кандайдыр бир ишти колго алуу, ошол иш менен
алек болуу; en mains propres ээсине, ээсинин колуна;
cette lettre doit être remise en mains propres бул кат
ээсинин колуна тапшырылышы керек; de la main à la
main колдон колго; avoir la main ouverte колу ачык,
берешен болуу; avoir le cœur sur la main чакырылган
жерге белеги жок, куру кол баруу; un homme à toutes
mains колунан бардык иш келген адам, бардык ишке
жөндөмдүү адам; 2. vx кол жазма; avoir une belle main
кол жазмасы сулуу болуу, сулуу жазуу.
MAI-D’ŒUVRE nf 1. кара жумуш; 2. жумушчу.
MAI-FORTE nf жардам, көмөк, кол кабыш; donner,
prêter main-forte à qqn бирөөгө жардам, көмөк
көрсөтүү, кол кабыш кылуу.
MAIT, MAITE adj litt бир нече, maintes fois, à
maintes reprises бир нече жолу, кайта-кайта.
MAITEAT adv азыр, азыркы учурда, ушул күндө,
ушул кезде, эми; dès maintenant, à partir de
maintenant азыртан, эмитен баштап; jusqu’à
maintenant азыркыга чейин, ушуга чейин.
MAITEIR I. vt 1. кармап туруу, жөлөп туруу, таяп
туруу; 2. коргоо, сактоо; maintenir la paix тынчтыкты
сактоо; II. se maintenir vpr бир калыпта болуу,
өзгөрбөө; il faudrait que le beau temps se maintienne
аба ырайы ушундай бир калыпта болуп турса экен.
MAITIE nm 1. өзүн кармоо, алып жүрүү; maintien
noble зыңкыйган келбет 2. колдоо, кубаттоо; maintien
d’une décision чечимди колдоо, кубаттоо; 3. кармап
туруу, сактоо; le maintien de l’ordre public коомдук
тартипти сактоо.
MAIRE nm мер, шаар башчысы.
MAIRIE nf 1. мэрия (шаар башкармалыгы жайгашкан
үй); 2. мэрия (шаар башкармалыгы).
MAIS I. adv албетте, ананчы; tu viens avec moi? mais
oui, mais bien sûr сен мени менен барасыңбы? ананчы,
барбагандачы; II. conj. бирок; elle n’est pas jolie, mais
elle a beaucoup de charme ал сулуу эмес, бирок
ажарлуу, жылдыздуу.
MAÏS nm жүгөрү, мака.
MAISO nf 1. үй, үй-жай, турак жай, турак үй, очок;
une maison pauvre, délabrée барак үй; les clés de la
maison үйдүн ачкычы; à la maison үйдө, үйүндө; une
maison confortable жашаганга ыңгайлуу үй; la MaisonBlanche Ак үй; 2. түрмө; maison de correction, de
redressement, maison d’arrêt түрмө (бир жылга
камалгандар үчүн); maison centrale түрмө (узак

мөөнөткө камалгандар үчүн); 3. maison de santé ден
соолукту чыңдоочу жай; maison de retraite карылар
үйү; 4. ишкана, фирма.
MAISOETTE nf vx кичинекей үй.
MAÎTRE, MAÎTRESSE I. n 1. nm кожоюн; le maître et
l’esclave кожоюн жана кул; 2. ээ, кожоюн; jur bien sans
maître ээсиз мүлк; se rendre maître de qqch бир
нерсени өз көзөмөлүнө алуу; le tyran s’est rendu
maître du pays залим өлкөнү өзүнө баш ийдирип алды;
les policiers se rendent maître de la situation тартип
сакчылары жагдайды көзөмөлгө алышты; trouver son
maître бирөөгө баш ийүү, моюн сунуу; 3. ээ,
айбанаттын ээси; le chien reconnaît son maître ит ээсин
таанып жатат; 4. maître, maîtresse de maison үй ээси,
үйдүн кожоюну; être (le) maître (quelque part)
башкаруу, беделдүү болуу, кадырлуу болуу (жүргөн
жеринде); le capitaine d’un bateau est seul maître à
bord кеменин капитаны борттогу жалгыз башкаруучу;
être maître, maîtresse de soi, être son propre maître өз
башына өзү ээ болуу; être maître de faire qqch бир
ишти жасоого эрки, ыктыяры өзүндө болуу; vous êtes
maître de refuser баш тартсаңыз өз эркиңиз; le maître
d’œuvre бригадир; maître, maîtresse d’école мектеп
мугалими; II. устат, үйрөтүүчү, окутуучу; le maître
montre le travail à l’apprenti устат шакиртине ишти
көрсөтүп жатат; III. une maîtresse ойнош, көңүлдөш
аял; IV. adj 1. иштин көзүн билген, башкара билген;
une maîtresse femme иштин көзүн билген аял;
2. башкы; il est maître cuisinier dans un restaurant
célèbre ал белгилүү бир ресторанда башкы ашпозчу.
MAÎTRISE nf 1. la maîtrise de soi өзүн кармай
билгендик, сабырдуулук; malgré sa colère, il fait
preuve d’une parfaite maîtrise de lui ачуусуна карабай
ал абдан сабырдуу экенин көрсөтүп жатат;
2. чеберчилик, устаттык; le pianiste a exécuté cette
sonate avec une grande maîtrise пианист бул сонатаны
чоң
чеберчилик
менен
аткарды;
3. мыкты
өздөштүргөндүк, үйрөнгөндүк, билгендик; sa maîtrise
de l’espagnol est parfaite ал испан тилин мыкты
өздөштүргшөн; 4. Францияда магистрдык диплом; il
rédige son mémoire de maîtrise ал магистрдык
диссертациясын жазып жатат.
MAÎTRISER vt 1. vx бир нерсени өз карамагына алуу,
өзүнө баш ийдирип алуу, багынтып алуу, өз
көзөмөлүнө алуу; maîtriser un cheval fougueux азоо
атты үйрөтүү; 2. сабыр тутуу, өзүн кармай билүү;
maîtriser sa colère ачуусун токтотуу; maîtriser sa peur
коркунучту жеңүү; 3. vpr se maîtriser өзүн-өзү кармай
билүү, өзүн-өзү токтотуу; maîtrisez-vous! өзүңүздү
кармаңыз! elle s’est maîtrisée ал сабырдуулук кылды.
MAJESTÉ nf 1. улуулук, даңктуулук; 2. улуу урматтуу,
улуу даражалуу.
MAJESTUEUSEMET
adv сөөлөттүү, дөөлөттүү;
marcher majestueusement сөөлөттүү басуу.
MAJESTUEUX, EUSE adj сөөлөттүү, дөөлөттүү,
сыймыктуу; 2. эбегейсиз чоң, шаңдуу.
MAJEUR, EURE I. adj 1. көпчүлүк, көп; la majeure
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partie көпчүлүк бөлүгү; 2. өтө чоң, өтө маанилүү; 3
mus мажор; II. n 1. балакатка жеткен, бой жеткен бала,
кыз; 2. nm ортон.
MAJOR n 1. майор, ага офицер (француз армиясында);
2. алдыңкы бүтүрүүчү.
MAJORATIO nf баалардын өсүшү, жогорулашы;
majoration d'impôt салыктын көбөйүшү.
MAJORER vt жогорулатуу, көтөрүү; (бааларды,
салыкты).
MAJORITÉ nf 1. балакатка жетүү, бойго жетүү, жашы
жеткендик, баралына келгендик; majorité civile,
électorale шайлоо жашы; 2. көп, көпчүлүк; majorité des
voix көпчүлүк добуш, добуштун көпчүлүгү; majorité
absolue басымдуу көпчүлүк; la majorité des Français
part en vacances en août француздардын көпчүлүгү эс
алууга август айында кетишет; avoir la majorité
көпчүлүк добушка ээ болуу; dans la majorité des cas
көпчүлүк учурда.
MAJUSCULE I. adj чоң, баш (тамга); II. nf баш тамга.
1
MAL , MALE adj жаман, начар; pas mal жаман эмес.
2
MAL
adv жаман, начар; ça commence mal
башталышы начар; ça va aujourd’hui? mal, très mal
бүгүн иштер кандай? жаман, абдан начар; ça tombe
mal начар учурга туш келип калды; se trouver, se sentir
mal өзүн начар сезүү, сыркоолоо; être mal portant
кеселдөө, ден соолугу начар болуу; traiter mal qqn
бирөөгө начар мамиле кылуу; être mal à l’aise өзүн
ыңгайсыз сезүү; pas mal жетишээрлик; il a pas mal
voyagé ал көп саякаттаган; comment allez-vous? pas
mal иштериңиз кандай? жаман эмес; pas mal de көп,
бир топ; ils ont pas mal d’amis алардын бир топ
достору бар.
3
MAL , MAUX nm 1. жамандык, кастык, балакет,
кырсык, бактысыздык, зыян, залал; faire du mal à qqn
бирөөгө жамандык кылуу; il ne ferait pas de mal à une
mouche анын эч кимге зыяны жок; 2. дарт, оору, кесел;
mal insupportable, intolérable чыдагыс оору, дарт;
prendre mal, du mal суукка чалдыгып калуу, сасык
тумоолоп калуу; avoir mal бир жери ооруу, ооруп
калуу; elle a mal à la tête анын башы ооруп жатат;
3. азап, кыйноо (моралдык); avoir le mal du pays
өлкөсүн сагынуу; être en mal de кыйналуу (бир
нерсенин жетишпестигинен); 4. кыйынчылык, азап;
avoir du mal à faire qqch бир нерсе жасоодон
кыйналуу; on n’a rien sans mal мээнетиң катуу болсо татканың таттуу болоор; 5. жамандык, жаман; prendre,
tourner en mal qqch бир нерсени жамандыкка жоруу;
dire du mal de qqn бирөө жөнүндө ушак айтуу, жаман
айтуу, penser du mal de qqn бирөө жөнүндө жаман
ойлоо; 6. relig күнөө.
MALACHITE
nf
малахит
(жашыл
түстөгү
минералдын бир түрү).
MALADE I. adj оорулуу, ноокас; tomber malade ооруп
калуу; II. n кесел, оору, сыркоо адам.
MALADIE nf оору, кесел, дарт; maladies mentales
психикалык оорулар; maladie infectieuse жугуштуу
оорулар; maladies sexuellement transmissibles (M.S.T.)

жыныс
аркылуу
жугуучу
оорулар;
maladie
inguérissable айыкпас оору; communiquer, donner,
transmettre une maladie оору жугузуу, жуктуруу.
MALADIF, IVE adj оорулуу, оорукчан, ден соолугу
начар; air maladif оорулуу ирең, жүз.
MALADIVEMET adv абдан, аябай, катуу, ашепке; il
est maladivement jaloux ал өтө эле кызганчаак.
MALADRESSE
nf 1. олдоксондук, эби жоктук;
maladresse
d’un
conducteur
inexpérimenté
тажрыйбасыз айдоочунун олдоксондугу; 2. одонолук,
олдоксондук; blesser qqn par maladresse одонолук
кылып бирөөнүн көңүлүн оорутмак; 3. жаңылыштык,
кетирген ката; le gouvernement a commis une série de
maladresses өкмөт бир катар жаңылыштыктарды
кетирди.
MALADROIT, OITE adj 1. олдоксон, эби жок, ийкемсиз,
чоркок; quel maladroit, il abîme, casse tout ce qu’il
touche кандай олдоксон, ал колу тийген нерсенин
баарын талкалайт; 2. адепсиз, орой, одоно; il est
maladroit, il dit toujours ce qu’il ne faudrait pas ал
орой, ал дайыма ыгы жок сүйлөйт.
MALAISE nm 1. көөнү айнуу, көңүлү караңгылоо;
2. тынчсыздангандык, кабатырлангандык, коркуу,
чочулоо; provoquer un malaise кабатыр кылуу.
MALAISÉ, ÉE adj кыйын, оор, машакаттуу; tâche
malaisée оор жумуш; malaisé à жасоо, ишке ашыруу
оор болгон.
MALAISÉMET adv кыйынчылык менен, араңдан
зорго.
MALARIA nf безгек.
MALAVISÉ, ÉE adj жеңил ойлуу, абайлабаган,
ойлонбогон, олдоксон, акылсыз.
MALCHACE nf ооматсыздык, жолу болбогондук,
бактысыздык.
MALCHACEUX, EUSE adj ооматсыз, жолу болбогон,
бактысыз.
MÂLE I. nm эркек; le coq est le mâle de la poule
корооз тооктун эркеги; II. adj 1. эркек; un enfant mâle
эркек бала; 2. эркектикиндей, эркекче; il a une voix
mâle анын үнү эркектикиндей.
MALÉDICTIO nf 1. litt каргыш; prononcer une
malédiction contre qqn бирөөгө каргыш айтуу; la
malédiction
divine
кудайдын
каргышы;
2. ооматсыздык, бактысыздык.
MALETEDU
nf
1. жаңылыштык,
ката;
2. келишпестик, түшүнүшпөстүк; graves, douloureux
malentendus чоң, оор келишпестиктер.
MALFAÇO nf кемчилик, жетишпестик, ката.
MALFAISAT, ATE adj кара ниет, карасанатай, жаман
ойлуу, зыяндуу; un être malfaisant кара ниет адам.
MALFAITEUR nm кылмышкер, айыпкер; association,
bande de malfaiteurs уюшкан кылмышкерлер тобу.
MALGRACIEUX, IEUSE adj адепсиз, орой, сылык эмес.
MALGRÉ prép карабай, карабастан; malgré tout эч
нерсеге карабастан.
MALHABILE adj олдоксон, чоркок, эпсиз, шамдагай
эмес, эби жок.
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MALHEUR nm 1. бактысыздык, кырсык, кайгы; un
malheur est si vite arrivé! кырсык деген каш-кабактын
ортосунда! à quelque chose malheur est bon айдын он
беши караңгы болсо, он беши жарык; 2. көңүлсүз
жагдай, кайгы, убайым; être dans le malheur убайым
тартуу, кайгыга батуу; prov. le malheur des uns fait le
bonheur des autres бирөө өлмөйүнчө экинчиси күн
көрбөйт; 3. exclam malheur! балакет, балакет басып; le
malheur a voulu qu’il tombe malade балакет басып ал
ооруп калды; 4. jouer de malheur узакка жолу болбоо,
жолу ачылбоо; porter malheur бактысыздык алып
келүү, кырсык алып келүү; 5. malheur à каргыш;
malheur aux vaincus! жеңилгендерге каргыш тийсин!
MALHEUREUSEMET adv тилекке каршы, бактыга
каршы.
MALHEUREUX, EUSE I. adj 1. бактысыз, кырсыктуу,
шордуу; rendre qqn malheureux бирөөнү бактысыз
кылуу; 2. орунсуз, олдоксон; avoir un mot malheureux
олдоксон сөз айтуу; 3. ооматсыз, ооматы жүрбөгөн,
бактысыз, бактысы тайкы; fig il a été malheureux, il a
eu la main malheureuse анын жолу ачылган жок;
4. арзыбаган, түккө турбаган; en voilà des histoires
pour une malheureuse somme арзыбаган пул үчүн
ушунча чуу чыгып кетти; II. n бечара, жарды, байкуш,
шордуу адам; aider les malheureux кедейкембагалдарга жардам берүү.
MALHOÊTE adj
арамзаа, митаам, алдамчы,
абийирсиз, уятсыз, жакшы эмес, түзүк эмес joueur
malhonnête алдамчы оюнчу.
MALHOÊTEMET adv арамзаалык, уятсыздык,
абийирсиздик менен.
MALHOÊTETÉ
nf
арамзаалык,
митаамдык,
алдамчылык, абийирсиздик, уятсыздык.
MALICE nf шылдың, мазак, кордоо, келекелөө;
réponse pleine de malice мазактаган жооп.
MALICIEUSEMET adv шылдыңдап, келекелеп.
MALICIEUX, IEUSE adj шылдыңчыл, шылдыңкор; un
sourire malicieux келекелүү жылмаюу.
MALIGITÉ
nf ачуулангандык, каардангандык,
кыжырдангандык, ызалангандык.
MALI, MALIGE I. adj 1. амалкөй, арамзаа, куу;
malin comme un singe түлкүдөй куу, амалкөй;
2. акылдуу, эстүү, зээндүү; il se croit toujours plus
malin que les autres ал өзүн дайыма башкалардан
акылдуу сезет; II. n амалкөй, арамзаа, куу, айлакер,
тапан адам.
MALIGRE adj кирбийген, илмийген, чилмийген,
жүдөгөн.
MALITETIOÉ, ÉE adj ниети жаман, арам ойлуу,
жаман ойлуу.
MALLE nf жагдан; se faire la malle оокаттарын
салыштыруу, жолго камынуу.
MAL-LOGÉ, ÉE n үй шарты начар адамдар.
MALMEER vt 1. орой, олдоксон, начар мамиле
кылуу;
2. чегиндирүү,
мизин
кайтаруу
(атаандашынын).
MALODORAT, ATE adj сасык, сасыган, борсуган.

MALOTRU, UE n тарбиясыз, тарбиясы начар, адепсиз,
адеби жок, тарбия көрбөгөн, одоно, олдоксон, корс
адам.
MALPROPRE adj кир, булганыч, ыпылас, таза эмес.
MALPROPRETÉ nf булганычтык, ыпыластык, таза
эместик.
MALSAI, AIE adj 1. ден соолукка жакпаган,
зыяндуу, жагымсыз; ce climat est malsain pour les
asthmatiques бул климат астма менен ооругандарга
жакпайт; 2. адепсиз, бузулган, жаман; atmosphère
malsaine жаман чөйрө.
MALSÉAT, ATE adj litt жөнү жок, ыгы жок,
ыңтайсыз, орунсуз; remarque malséante жөнү жок
эскертүү.
MALTRAITER vt 1. жаман, орой мамиле кылуу, уруу,
сабоо, токмоктоо, корлоо, кемсинтүү, кыйноо;
2. maltraiter la langue, la grammaire тилди,
грамматиканы бузуу.
MALVEILLACE nf 1. жамандык тилөө, ичи каралык,
кара санатайлык; malveillance ouverte, manifeste ачык,
ашкере душмандык; 2. арам ой; acte de malveillance
атайын жасалган иш, кылмыш.
MAMA nf апа, эне; grand-maman, bonne-maman чоң
эне; belle-maman кайнене.
MAMELLE nf көкүрөк, эмчек бездери; enfant à la
mamelle эмчектеги бала; mamelles de la vache уйдун
эмчеги.
MAMMAIRE adj anat эмчек, эмчектеги; glande
mammaire эмчек бездери.
MAMMIFÈRE nm pl сүт эмүүчүлөр.
MAMMITE nf méd мастит (аялдарда эмчек бездеринин
сезгениши).
MAMMOUTH nm мамонт.
MAM’SELLE ou mam’zelle voir mademoiselle.
MAAGER nm ou manageur, euse n 1. менеджер,
машыктыруучу, продюссер; 2. жетекчи, башкаруучу.
1
MACHE nf 1. жең; une robe à manches courtes жеңи
кыска көйнөк; relever, retrousser ses manches жеңин,
билегин түрүү; fig шымаланып ишке киришүү; tirer
qqn par la manche бирөөнү өзүнүн жанына жетелеп
келүү, алып келүү; fig бирөөнүн көңүлүн бир нерсеге
буруу; 2. tech шланг; manche à air желдетүү түтүкчөсү;
шамалдын багытын көрсөткүч (матадан жасалган);
3. sport тур, биринчи жарым (мелдештин бир бөлүгү);
la première manche d’un match de tennis теннис
боюнча мелдештин биринчи жарымы.
2
MACHE nm 1. сап, тутка; manche de casserole
мескейдин туткасы; manche de hache балтанын сабы;
2. fig loc branler dans le manche туруксуз акыбалда
болуу; jeter le manche après la cognée баарына кол
шилтөө; fam être, se mettre du côté du manche күч
кайсыл тарапта болсо, ошол тарапка оош; 3. mus
кылдуу аспаптардын моюну; manche de violon, de
guitare кыл кыяктын, гитаранын моюну.
3
MACHE nf loc fam faire la manche тилемчилик
кылуу, садага суроо.
MACHETTE nf 1. vx жең учу; bouton de manchette
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жеңдин топчусу; 2. гезиттин биринчи бетине басылган
күндүн негизги окуясы; cet événement fait la manchette
de tous les journaux d’aujourd’hui бул окуя бүгүнкү
гезиттердеги макалалардын маанилүүсү болуп калды.
MACHOT, OTE I. adj, n 1. чолок, майып, бир колдуу,
сыңар колдуу (бир же эки колу тең чолок); il a épousé
une femme manchote ал колу чолок аялга үйлөндү;
2. fam олдоксон, чоркок, шамдагай эмес, эби жок;
n’être pas manchot шамдагай, бир нерсе жасаганга
эптүү болуу; иштен качпоо; II. n колу майып, сыңар
колдуу адам.
MADAT nm 1. jur мандат, укук, тапшырма; mandat
législatif, parlementaire депутаттык мандат; la durée
du mandat présidentiel est fixée à sept ans en France
Францияда президенттик мандат жети жылга
белгиленген; exercer un mandat тапшырманы аткаруу;
solliciter le renouvellement de son mandat мандатын,
укугун узартууну өтүнүү; 2. mandat de paiement почта
аркылуу акча жиберүү укугуна ээ кылган кагаз;
mandat postal же mandat-poste же mandat почта
аркылуу жиберилген акча; toucher un mandat почта
аркылуу жөнөтүлгөн акчаны алуу; 3. ордер (жазуу
түрүндөгү буйрук, уруксат кагазы); mandat de dépôt,
mandat d’arrêt, mandat d’amener камакка алуу
тууралуу ордер, уруксат кагазы; mandat de
perquisition тинтүүгө укук берген уруксат кагазы.
MADAT-CARTE nm почта аркылуу жиберилген,
которулган акча.
MADATER vt ишеним көрсөтүү, тапшыруу.
MADER vt vx билдирүү, кабарлоо, жеткизүү
(буйрукту, көрсөтмөнү).
MAÈGE nm 1. үйрөтүү, көндүрүү (атты); salle de
manège ат үйрөтүүчү жай; manège de chevaux de bois
карусель (чиркелишкен түрдүү отургучтары бар
тегеренме оюндун бир түрү); 2. fig кылык, жорук,
амал, айла, куулук (бир максатка жетиш үчүн); je
comprends son petit manège мен анын амалын
түшүндүм.
MAETTE nf тутка, түрткү; fig à fond les manettes
абдан тез, катуу; la voiture a démarré à fond les
manettes унаа абдан тез жүрүп кетти.
MAGEABLE adj жегенге жарактуу, жегенге боло
турган.
MAGER vt 1. жеш, жеп-ичүү, тамактануу; 2. жеп
жиберүү, жеп коюу (тирүү нерсени, олжону); fig
manger qqn des yeux бирөөнү көз карашы менен жеп
жиберүү; 3. кечки тамакты жеш; s’attabler pour
manger дасторконго отуруу; salle à manger
тмактануучу бөлмө; 4. manger ses mots сөздү чайнап
сүйлөө; 5. manger la consigne, la commission айтылган
нерсени, тапшырманы эсинен чыгарып коюу; 6. fig
сарптоо, сарп кылуу, жумшоо; manger de l’argent
акчасын сарптоо, жоготуу.
MAGEUR, EUSE n 1. жегич, жеген адам (тамакты аз,
көп жеген); c’est un gros mangeur, alors que sa sœur
est une petite mangeuse ал абдан тамаксоо, ал эми анын
карындашы сыпаа; 2. fig ысырапчыл адам.

MAIABLE
adj 1. колдонууга, алып жүрүүгө
ыңгайлуу, оңтойлуу; outil maniable колдонууга
ыңгайлуу аспап; 2. башкарууга ыңгайлуу, жеңил
башкарылган; une voiture maniable айдоого ыңгайлуу,
жеңил айдалган унаа; 3. vx fig жумшак, жеңил, жоош;
un caractère maniable жумшак мүнөз.
MAIE nf 1. méd психикалык оору абал; 2. бир
нерсеге абдан кызыгып калуу, ышкыбоздонуу; c’est sa
nouvelle manie бул анын жаңы ышкыбоздугу; 3. кызык
адат, кылык; à chacun ses petites manies ар кимдин
өзүнө жараша кылыгы болот.
MAIER I. vt 1. кол менен алуу, колунда болуу,
колуна кармап туруу; manier un objet avec précaution
бир нерсени этияттык менен пайдалануу; 2. урунуу,
колдонуу, пайдалануу; manier les armes куралды
пайдалануу; manier de l’argent акчаны пайдалануу;
II. se manier vpr fam шашуу, шашылуу; maniez-vous le
train! шашылыңыз, кыймылдаңыз!
MAIÈRE nf 1. жол, ык, арга, чара, ыкма; manière
d’agir, de se conduire, d’être, de vivre аракеттенүү
ыкмасы, өзүн алып жүрүүнүн жолу, болуунун
жолдору, жашоонун ыкмалары; loc adv de cette
manière, de cette manière-là ушундай жол, ыкма
менен; de toute manière кандай болбосун, эмнеси
болсо да, кандай болгондо да, канткенде да, иши
кылып, эмне болсо да; d’une manière ou d’une autre
кандай болгондо да, кандай болсо да; de quelle
manière? кандай? кандай жол менен? de la belle
manière жакшылап, абдан; d’une manière générale
көпчүлүк учурда, адатта; d’une certaine manière бир
чети, бир жагынан; de la même manière ушуну менен
биргеликте, ушуну менен бирге; loc prép à la manière
de -дай, сыяктуу; il essaie de peindre à la manière de
Picasso ал Пикассодой тартканга аракеттенет; de
manière à үчүн; loc prép de (telle) manière que
ушундай, ушунчалык; de manière à ce que үчүн; 2. pl
жүрүм-турум, өзүн алып жүрүү, адат; apprendre les
bonnes, les belles manières жакшы кулк-мүнөзгө ээ
болуу; faire des manières наздануу, кылыктануу,
бештенүү.
MAIÉRÉ, ÉE adj 1. кылыктуу, чоюлган, наздуу;
femme maniérée наздуу аял; politesse maniérée
жасалма сылыктык; 2. жасалма, татаал; style maniéré
ыксыз кооз, жасалма стиль.
MAIF nf abrév fam voir manifestation.
MAIFESTAT,
ATE
n
манифестациянын,
демонстрациянын катышуучусу.
MAIFESTATIO
nf
1. билдирүү,
көрсөтүү,
түшүндүрүү, туюнтуу; manifestation de joie, de
mécontentement кубанычты, нааразылыкты билдирүү;
2. маданий иш чара; manifestation musicale музыка
фестивалы; 3. жүрүш; manifestation pour la paix
тынчтык үчүн жүрүшкө чыгуу.
1
MAIFESTE adj 1. vx ачык, ачыктан-ачык көрүнүп
турган, даана, ашкере; une erreur, une injustice
manifeste ачык-айкын көрүнүп турган ката, туура
эместик; il est manifeste que анык, ачык-айкын көрүнүп
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оңолбоо; loc être en manque, en état de manque эң
зарыл нерселердин жетишпестиги; loc prép manque de
болбогондуктан, болбогону үчүн, жок болгондуктан;
2. loc manque à gagner чыгым, жетпей калган пайда,
акча; l’incendie de son magasin lui a occasionné un
manque à gagner анын дүкөнүнөн чыккан өрт ага
чыгым алып келди.
MAQUER I. vi 1. жок болуу, кемчил болуу, кем
болуу, жетишпөө; les forces lui ont manqué анын күчү
кетти, ал алдан тайды; fam il lui manque une case ага
анча мынча жетишпейт (ал келесоо); il ne manque pas
un bouton de guêtre ал кынтыксыз; 2. vx ката кетирүү;
3. (нерсе) ишке ашпоо, жолу болбоо, ордунан чыкпай
калуу; II. vt 1. manquer de жокчулук, жетишпестик; le
riz manque de sel күрүчтүн тузу аз, жетишпейт; avoir
peur de manquer жетишпестиктен, жокчулуктан
коркуу; il ne manque de rien анын эч нерседен
кемчилиги жок, ага баары жетиштүү; manquer de
respect à qqn бирөөнү урматтабоо, сыйлабоо; 2. litt
manquer à (qqn) кордоо, кор кылуу, кемсинтүү,
урматтабоо, сыйлабоо; 3. manquer à (qqch) жасабоо,
аткарбоо, оорундатпоо, бузуу; manquer à son devoir өз
милдетин аткарбоо; manquer à sa parole сөзүнө
турбоо, айткан сөзүн аткарбоо; 4. litt manquer à faire
qqch, manquer de faire qqch эсинен чыгарып коюу,
унутуп калуу, этибарсыздык кылуу; je ne manquerai
pas de vous informer сизди кабардар кылууну эсимден
чыгарбаймын; ça ne peut manquer d’arriver бул нерсе
болбой койбойт; 5. аз жерден калуу; elle avait manqué
mourir ал аз жерден өлүп кала жаздады; 6. колдон
чыгарып жиберүү, өткөзүп жиберүү, жолу болбой
калуу; manquer sa vie жашоодон жолу болбой калуу;
manquer une occasion кырдаалды, учурду колдон
чыгарып жиберүү; manquer le début du film тасманын
башын көрбөй калуу; 7. жетпей калуу; il a manqué la
dernière marche et il est tombé ал акыркы тепкичке
жетпей кулап түштү; manquer son train, son avion
поездге, учакка кечигип калуу; 8. жок болуу, келбей
калуу; manquer un cours, la classe сабакка, дарска
келбей калуу; manquer l’école мектепке келбей калуу;
il ne faut pas manquer ça! бул нерсени милдеттүү
түрдө көрүш керек! III. se manquer vpr nous nous
sommes manqués биз жолугуша алган жокпуз.
MASARDE
nf мансарда (үйдүн чатырынын
алдындагы бөлмө).
MATEAU nm манто, пальто, плащ, шинель; manteau
d’homme, de femme эркектердин, аялдардын пальтосу;
manteau de pluie плащ; manteau d’une cheminée
мештин кыры, мештин тегерегиндеги кыш.
MATILLE nf мантилья (испан аялдарынын башын
жана ийинин жапкан оромолу).
1
MAUEL , ELLE adj колго жасалган, кол менен
кылынган, колго иштелген; travail manuel кол менен
жасалган жумуш.
2
MAUEL nm окуу китеби.
MAUFACTURE nf 1. иштеп чыгаруу, даярдоо; 2. vx
hist завод, фабрика; manufacture de porcelaine фарфор

2

nm жүктөрдүн, жүргүнчүлөрдүн тизмеси
(кемеде, учакта); 2. жазуу түрүндөгү кайрылуу.
MAIFESTEMET adv анык, так, ачык-айкын, даана,
ашкере; il est manifestement ivre анын мас экендигинде
шек жок.
MAIFESTER I. vt билдирүү, көрсөтүү, түшүндүрүү,
туюнтуу; manifester sa haine, sa joie, sa colère өзүнүн
жек көргөндүгүн, кубанычын, капасын билдирүү; il ne
manifesta aucun étonnement ал эч кандай таң
калгандыгын көрсөткөн жок; II. vi жүрүшкө катышуу,
чыгуу (эл менен); III. se manifester vpr көрүнүү, өзүн
көрсөтүү, өзү жөнүндө кабар берүү; il ne s’est pas
manifesté depuis longtemps ал көптөн бери көрүнбөй
кетти.
MAIPULATIO nf 1. манипуляция (колуна этияттык
менен алуу, этияттык менен кармоо); appareil d’une
manipulation délicate этияттап пайдаланууну талап
кылган аспап; 2. тажрыйба, сыноо; manipulations
chimiques
химиялык
сыноолор;
3. укалоо;
manipulations vertébrales кыр арканы, омурткаларды
укалоо; 4. fig péj таасир, таасир кылуу, амалдануу,
куулук, manipulations électorales шайлоону бурмалоо.
MAIPULER vt 1. этияттык менен кармоо, пайдалануу;
2. даярдап ташуу; manipuler des colis посылкаларды
даярдап ташуу; 3. fig таасир кылуу, таасир берүү,
азгыруу; il s’est laissé manipuler ал азгырылып кетти.
MAEQUI nm
1. манекен; taille mannequin
келишимдүү келбет; 2. манекен, модель (жаңы
моделдеги кийимдерди кийип, элге көрсөтүүчү адам).
1
MAŒUVRE nf 1. башкаруу, башкарыш үчүн кылган
кыймыл аракет; 2. бир нерсени иштетиш үчүн жасалган
кыймыл; la manœuvre pour faire démarrer la voiture
унааны от алдырыш үчүн жасалган кыймыл; 3. mil
манёвр, операция; champs de manœuvres полигон,
атыш майданы; 4. айла, амал, ыкма, куулук; elle a
obtenu le poste de directeur par manœuvre ал
директорлукка амал менен жетти.
2
MAŒUVRE nm vx кара жумушчу.
MAŒUVRER I. vi 1. кыймыл жасоо (унаа менен); il
manœuvre pour garer sa voiture ал унааны токтотуш
үчүн буруп жатат; 2. mil манёвр жасоо, машыгуу; 3. fig
амалдануу, айлалуу ыкма колдонуу; il a bien
manœuvré et il a bien réussi ал абдан амалдуулук
кылды жана максатын ишке ашырды; II. vt 1. аракетке
келтирүү,
иштетүү;
manœuvrer
un
véhicule
автоунааны башкаруу; 2. fig өз таасирине киргизүү,
башкарып алуу; tu t’es laissé manœuvrer сен
башкалардын таасирине берилип кеттиң.
MAOIR nm сепил, сарай, үй.
MAQUÉ, ÉE adj ишке ашпай калган, жетпей калган,
начар, болбой калган; des photos manquées начар
сүрөттөр; rendez-vous manqué болбой калган
жолугушуу.
MAQUE nm 1. кемчилдик, жетишпестик, аздык,
кемчилик; manque de main-d’œuvre жумушчулардын
жетишпестиги; fam manque de pot жолу болбоо, иши
MAIFESTE
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MARBRE nm 1. мрамор; 2. мрамордон жасалган нерсе
3. loc froid comme le (un) marbre сумсайган, суз; être,
rester de marbre сумсаюу, суздануу; visage de marbre
суз, сумсайган келбет, жүз; cœur de marbre боору таш,
таш боор, мээримсиз.
MARBRÉ, ÉE adj мрамордой, мраморго окшотулуп
жасалган.
MARCHAD, ADE I. n соодагер, сатуучу; marchand à
la sauvette кызыл кулак, алып сатаар; marchand forain
ярмарка сатуучусу; marchand des quatre-saisons
көчөдө жер-жемиш сатуучу адам; II. adj соода; denrées
marchandes өтүмдүү товар, эл кеңири керектөөчү
товар; prix marchand товардын баасы; valeur
marchande базар баасы; qualité marchande товардын
сапаты.
MARCHADAGE nm соодалашуу.
MARCHADER vt соодалашуу, баасын түшүрүү.
MARCHADISE nf 1. товар; marchandise de qualité
сапаттуу товар; marchandise en gros, en détail,
d’occasion дүңүнөн сатылган товар, чекене, бирден
сатылган товар, арзан товар; 2. loc faire valoir sa
marchandise, la marchandise fig бир нерсенин дурус
жагын, жакшы жагын көрсөтүү.
MARCHE nf 1. тепкич; marches d’un escalier баскыч;
2. басуу; marche athlétique спорттук жүрүш; 3. кадам,
кадам таштоо; accélérer, ralentir sa marche кадамын
тездетүү, жайлатуу; 4. иш-аракет, аракет; marche à
suivre иш-аракет; indiquez-moi la marche à suivre pour
obtenir ces papiers мен бул кагаздарды алыш үчүн
кандай иш-аракет кылышым керек; 5. жол; poursuivre
sa marche жолун улантуу, жол менен кете берүү; c’est
à une heure de marche бул бир сааттык жол; 6. жүрүш,
манифестация; marche de protestation нааразылык
жүрүшү; loc conduire, ouvrir la marche жүрүштүн
башында болуу; mil марш, аскердик жүрүш; marche
forcée тез жүрүш; en avant, marche! алга кадам бас!
(аскердик буйрук); hist аскердик жүрүш; mus марш
(марш ритми менен жазылган музыкалык чыгарма);
marche militaire аскердик марш; 7. en état de marche
иштеген, оң, бузук эмес; voiture en état de marche
жүрүп турган автоунаа; 8. loc adv en marche
аракеттеги, жүрүп бара жаткан; le train est en marche
поезд жүрүп бара жатат; 9. arch айбанаттын изи;
marche du cerf бугунун изи.
MARCHÉ nm 1. соода-сатык бүтүмү, келишими;
2. базар, соода-сатык кылуучу жай; à bon marché
арзан; marché oriental базар, чыгыш базары; faire son
marché базардан соода кылуу, бир нерсе сатып алуу;
marché aux puces жайма базар.
MARCHEPIED nm тепкич (унаада).
MARCHER vi 1. басуу, кадам таштоо; marcher en
boitant аксап басуу, таяк менен басуу; 2. жүрүү,
аракеттенүү, алга жылуу; marcher à quatre pattes төрт
аяктап жүрүү; marcher sur une ville, contre un
adversaire шаарды көздөй, душманды көздөй жүрүш
жасоо; 3. жөө басуу; fig marcher avec qqn, la main
dans la main, comme un seul homme бирөөгө макул

MAUFACTURER vt

иштеп чыгаруу, даярдоо, өндүрүү,
өндүрүп чыгаруу; produits manufacturés өндүрүлүп
чыгарылган товарлар.
MAUSCRIT, ITE I. adj колго жазылган; II. nm кол
жазма.
MAQUEREAU nm макрель (деңиз балыгынын бир
түрү).
MAQUETTE nf 1. макет; maquette d’un immeuble
имараттын макети; 2. үлгү, калып; maquette d’avion
учактын үлгүсү.
MAQUILLAGE nm 1. грим; 2. боёнуу, жасалгалануу;
3. өңүн өзгөртүү, бурмалоо; le maquillage d’une voiture
volée уурдалган унаанын өңүн өзгөртүү.
MAQUILLER
I. vt 1. өңүн өзгөртүү, бурмалоо;
maquiller un passeport паспортту бурмалоо,
жасалмалоо; maquiller une voiture volée уурдалган
унаанын өңүн өзгөртүү; 2. гримдөө, грим жасоо;
maquiller un acteur de théâtre театр актёрун гримдөө;
3. fig боёмолоо, жашыруу, бурмалоо; maquiller la
vérité чындыкты бурмалап көрсөтүү; II. se maquiller
vpr жасануу, боёнуу, упалануу; elle s’est maquillée
avant de sortir ал чыгаардын алдында боёнду; se
maquiller les yeux көздөрүн боёо.
MAQUILLEUR, EUSE n гример, гримчи.
MAQUIS nm 1. чытырман, токой чытырманы, түнт
жер; prendre le maquis чытырман жерге жашынуу;
2. fig чатышкан, чырмалышкан иш; le maquis de la
procédure сот ишинин чатыштыгы; 3. партизандар
туруучу, жайгашкан жер; le maquis du Vercors
Веркордогу партизандар мекени; 4. loc prendre le
maquis партизандыкка кирүү, партизандар тарапка
өтүү.
MAQUISARD nm партизан, жашыруун иш алып
баруучу (Францияда 1940-1944 жылдары фашисттик
баскынчыларга каршы).
MARAÎCHER, ÈRE n, adj жашылчачы, жашылча
өстүрүү.
MARAIS nm баткак, саздак жер; marais salant туз
кайнатылып алынуучу жер.
MARASME nm каатчылык, экономикалык начар абал;
l’économie de ce pays est dans un profond marasme бул
өлкөнүн экономикасы туңгуюкта.
MARATHO nm 1. марафон; 2. fig узакка созулган чоң,
оор сыноо, чогулуш.
MARATHOIE, IEE n марафонго катышуучу адам,
марафончу.
MARAUDAGE nm талоо, талап-тоноо, тоноочулук
(түшүмдү).
MARAUDE
nf талоо, талап-тоноо, тоноочулук
(талааны, бакчаны, ферманы).
MARAUDER vi уурулук кылуу, талоо, тоноо (фермада,
талаада); un homme qui maraude dans les jardins
бакчада уурулук кылган адам.
MARAUDEUR, EUSE n, adj талоончу, тоноочу; une
bande de maraudeurs талоончулар тобу; oiseau
maraudeur ууру куш.
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болуу, макулдугун берүү; 4. бир нерсени тебелөө, бир
нерсенин үстүнөн басуу, басып алуу; il est interdit de
marcher sur la pelouse чөп эгилген аянтчаны тебелөөгө
тыюу салынат; marcher sur les pieds de qqn бирөөнүн
бутун басып алуу; fig marcher sur les pas, traces de
qqn бирөөнү тууроо, бирөөнү үлгү кылуу; le train
marche à 250 km à l’heure поезд саатына 250 чакырым
жерди басып өтөт; 5. иштөө; montre qui marche mal
начар иштеген саат; 6. жүрүү, алгалоо (иш); les affaires
ont l’air de marcher иштер жакшы жүрүп жаткандай;
ses études marchent bien анын окуулары жакшы.
MARDI nm шейшемби.
MARE nm чөөт, көлчүк.
MARÉCAGE nm саз, саздак, баткак.
MARÉCAGEUX, EUSE adj саздак, саздуу, баткактуу;
plantes marécageuses сазда өсүүчү өсүмдүктөр.
MARÉCHAL, AUX nm 1. маршал; nf la maréchale
маршалдын аялы; 2. maréchal des logis сержант.
MARÉCHAL-FERRAT, pl maréchaux-ferrants nm
темир уста, ат такачы.
MARÉE nf 1. суунун кириши жана тартылышы (деңиз
жана
океандарда);
marée
montante
суунун
көтөрүлүшү; marée descendante суунун тартылышы;
marée basse суунун тартылышы, азайышы; 2. fig
толкун; marée humaine эл толкуну.
MARGE nf 1. чек, жээк (кагаздын); laisser une marge
чек калтыруу; 2. en marge de тышкары, мындан
тышкары; un homme en marge эч нерсеге аралашпаган,
бардык нерседен четте калган адам.
MARI nm күйөө, өмүрлүк жар, жолдош.
MARIAGE nm 1. үйлөнүү, турмушка чыгуу, үй-бүлөө
күтүү; demande en mariage бирөөнүн колун суроо;
mariage d’amour, d’argent сүйүшүп үйлөнүү,
акчасына карап үйлөнүү; donner son fils, sa fille en
mariage уулун үйлөнтүү, кызын турмушка берүү;
2. той, үйлөнүү той; 3. кошулуу, аралашуу; mariage de
deux couleurs, de deux parfums эки өңдүн, эки жыттын
шайкеш келиши.
MARIÉ, ÉE I. adj үйлөнгөн, турмушка чыккан, аял
алган, күйөөгө тийген; II. n колукту, келин, күйөө, pl
жубайлар.
MARIER I. vt 1. үйлөнтүү, аял алып берүү, турмушка
узатуу, күйөөгө берүү; fam эрге берүү, катын алып
берүү; 2. fig кошуу, бириктирүү, аралаштыруу; marier
des couleurs qui s’harmonisent бири-бирине жарашкан
өңдөрдү айкалыштыруу; II. se marier vpr үйлөнүү,
турмушка чыгуу, никеге туруу.
MARIEUR, EUSE n жуучу, ортомчу.
1
MARI , IE adj деңиз, деңиздин; air marin деңиз
абасы; sel marin деңиздин тузу.
2
MARI nm 1. деңизчи, матрос.
MARIE I. nf 1. деңизчилик; 2. деңиз флоту; II. adj
bleu marine сыя көк; des chaussettes bleu marine сыя
көк байпактар.
MARIIER, IÈRE I. n nm vx деңизчи; officier marinier
боцман; II. adj деңиз.
MARIOETTE nf 1. куурчак; 2. fig куурчак, оюнчук

(бирөөнүн айтканы менен, дегени менен болгон, эрки
жок адам); 3. plur куурчак театр.
MARITALEMET adv нике менен; vivre maritalement
никелешип жашоо.
MARITIME adj деңиз, деңиздик; climat maritime
деңиз климаты.
MARMAILLE nf fam péj чуркураган жаш балдар тобу;
elle est venue avec sa marmaille ал чуркураган балдары
менен келди.
MARMITE nf казан.
MARMOTTE nf суур.
MAROCAI, AIE I. adj марокко, марокколук; II. n
Марокконын тургуну.
MARQUE nf 1. белги; 2. sport жерге коюлган белги;
бутту коё турган белги (чуркаардын алдында бутту
коючу жерге коюлган белги); à vos marques! prêts?
partez! стартка! даярлангыла! кеттик! 3. белги, тамга
(товарга коюлган, басылган); 4. даярлоочунун,
өндүрүп чыгаруучунун белгиси; marque d’un
médicament дарынын маркасы; produits de marque
жогорку сапаттагы, кымбат баалуу товар; 5. белги
коюуучу аспап (мөөр); 6. из, так; marque de dents
тиштин издери; marques de pas тамандын издери;
7. белги; marque de confiance ишенимдин белгиси;
8. ling белги; le s est la marque du pluriel en français s
тамгасы француз тилинде көптүк түрүнүн белгиси;
9. белгилегич; mettre une marque dans un livre pour
retrouver facilement une page керектүү бетти табыш
үчүн китептин арасына коюлган белгилегич. 10. loc
trouver, retrouver, prendre, reprendre, poser ses
marques өз ордун табуу, ордун билүү, жайгашуу;
11. sport эсеп; ouvrir la marque эсепти ачуу; la marque
est de deux à un эсеп эки бир.
MARQUÉ, ÉE adj 1. белгиленген, белги коюлган, тамга
басылган; linge marqué белги коюлган шейшеп;
2. көрүнүп турган, ачык-айкын көрүнүп турган; traits
marqués айкын жүз.
MARQUER vt 1. белгилөө, белги коюу, белги салуу;
marquer son bétail малга белги салуу; 2. из, так
калтыруу; marquer la peau de tatouages денеге сүрөт
чегүү; visage marqué de cicatrices жаранын тагы
калган, тырык калган жүз; 3. белгилөө, чек аралоо, чек
арага белги коюу; marquer une limite чек араны
белгилөө; 4. (аспап) көрсөтүү; le thermomètre
marquait dix degrés au-dessous de zéro термометр он
градус суукту көрсөтүп турган; 5. marquer les points,
au cours d’une partie оюнда упай топтоо; sport
marquer un but топ киргизүү; 6. sport marquer un
joueur оюнчуну кайтаруу, оюнчуга тоскоолдук берүү
(оюн талаасында); 7. loc marquer le coup белгилөө; le
jour de son anniversaire, il a invité ses collègues à
déjeuner pour marquer le coup туулган күнүн
белгилөө үчүн ал кесиптештерин тамакка чакырды;
8. fam жазуу, жазып алуу; elle marque un numéro de
téléphone ал телефондун номерин жазып алды.
MARQUIS nm маркиз (дворяндык титул).
MARRAT, ATE adj fam 1. кызыктуу, күлкүлүү;
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histoire marrante кызык окуя; 2. таң калычтуу, бир
кызык.
MARRAIE f баланы чокундуруп ат коюучу эне.
MARRE adv loc fam en avoir marre тажап кетүү,
жетишип кетүү; fam c’est marre, y en a marre
жетиштүү, жетишет.
MARRO I. nm каштан; marrons glacés кантталган
каштан жемиши; II. adj inv кара коңур өң; des yeux
marron кой көз.
MARS nm март, жылдын үчүнчү айы.
MARSEILLAIS, AISE adj 1. марсель; accent marseillais
марсель акценти; n марселдик; 2. nf la Marseillaise
Марсельеза (Франциянын улуттук гимни).
MARTEAU nm 1. балка; enfoncer un clou avec un
marteau, donner des coups de marteau sur le clou
мыкты балка менен уруу, кагуу; 2. sport балка (балка
ыргытуу).
MARTIAL, IALE, IAUX adj 1. les arts martiaux япон,
корея, кытай спорту; 2. согушчан, кайраттуу; voix
martiale кайраттуу үн; 3. loi martiale аскердик мыйзам;
cour martiale аскердик сот.
MARTIE, IEE adj марс; n Марстан келген.
MARTIET nm кардыгач.
MARTYRE nm 1. азап тартуу, өлүү (дин үчүн, ыйык
туткан нерсе үчүн); 2. чоң азап, кыйноо; loc souffrir le
martyre ал өзгөчө азап тартты.
MARTYRISER vt азапка салуу, азапка дуушар кылуу,
кыйноо; martyriser un enfant, un animal баланы,
айбанды кыйноо; ses rhumatismes le martyrisent
кызыл жүгүрүк аны кыйнап жатат.
MASCULI, IE adj 1. эркек, эркектикиндей; voix
masculine эркектикиндей үн; 2. мужской род
(грамматикалык категория); mot, substantif, adjectif
masculin мужской роддогу сөз, зат атооч, сын атооч.
MASQUE nm 1. кеп, беткап; masque de carnaval
карнавалдык бет парда; 2. кеп, бет парда (бетти, көздү
коргош үчүн, дем алуу үчүн) ; masque à gaz газдан
коргоочу бет парда; 3. маска (беттин терисин
жумшартуу үчүн бетке коюлган нерсе); 4. fig чүмбөт
(адамдын кылыктарын жашырган), жасалмалык,
анткорлук; sa douceur n’est qu’un masque ал жумшак
адамдын чүмбөтүн кийип алган; loc lever, jeter, poser
le masque бетиндеги чүмбөттү алып таштоо,
анткорлонууну токтотуу, ачык аракеттенүү.
MASQUÉ, ÉE adj 1. кеп, чүмбөт кийген; visage masqué
чүмбөттөлгөн жүз; bandit masqué чүмбөттөнгөн
каракчы; 2. bal masqué маскарад; 3. чүмбөттөлгөн,
жашыруун; mil batterie masquée жашыруу бөлүк.
MASQUER vt 1. жаап калуу, тосуп калуу; les arbres
masquent la maison бак дарактар үйдү тосуп турушат;
cette maison masque le paysage бул үй кооздукту тосуп
калды; 2. жашыруу; masquer la vérité чындыкты
жашыруу.
MASSACRAT, ATE adj humeur massacrante өтө
жаман көңүл.
MASSACRE nm 1. vx кыруу, жоюу, өлтүрүү, кыргын
салуу; massacre d’un peuple калкка кыргын салуу;

2. төпөштөө, токмоктоо; ce match de boxe a tourné au
massacre бул бокс урушка айланып кетти; 3. fig
талкалоо, түбүнө жетүү, бузуу; le massacre d’une forêt,
d’un paysage токойду, табигатты бузуу, талкалоо.
MASSACRER vt 1. кыруу, жоюу, өлтүрүү, кыргын
салуу; 2. fam бузуу, талкалоо; massacrer une forêt
токойду талкалоо; 3. vpr se massacrer бири-бирин
өлтүрүү.
MASSAGE nm укалоо.
MASSE nf 1. масса; meteor. masse d’air аба массасы;
2. көп сандагы, бир топ; masse de pierres, de cailloux
топ таш; j’ai une masse d’idées менде бир топ идея бар;
3. көпчүлүк; ce genre de film plaît à la grande masse
бул жанрдагы тасма көпчүлүккө жагат; 4. plur les
masses көпчүлүк, эл; les livres qui intéressent les
masses көпчүлүктү кызыктырган китептер.
1
MASSER I. vt жыйноо, топтоо; masser des hommes
sur une place адамдарды аянтка жыйноо; II. se masser
vpr жыйналуу, топтолуу; la foule s’était massée devant
l’ambassade pour protester эл нааразылык билдириш
үчүн элчиликтин алдына топтолушту.
2
MASSER vt массаж жасоо, укалоо; masser qqn
бирөөгө массаж жасоо.
MASSEUR, EUSE n 1. массажчы; 2. nm массаж кылуучу
аспап; masseur électrique электр массажы.
MASSIF, IVE I. adj 1. салмактуу, көлөмдүү; 2. калың,
оор; tour massive оор мунара; 3. fig көп, калың; dose
massive чоң өлчөмдөгү; II. nm géog тоо кыркалары; le
Massif Central борбордук тоо кыркалары.
MASTER nm магистрдык диплом.
MASTIC nm чайыр.
MASTICAGE nm чаптоо, бүтөө.
1
MASTIQUER vt чайноо; mastique bien en mangeant!
тамакты жакшылап чайна!
2
MASTIQUER vt чаптоо, бүтөө (чайыр менен).
MASTITE nf méd мастит, эмчектин сезгениши.
MASURE nf жепирейген үй, кепе.
1
MAT adj inv, nm échecs мат; le roi est mat шах мат
болду; être mat мат болуу.
2
MAT , MATE adj 1. жылтырабаган, жалтылдабаган;
photo sur papier mat жылмакай эмес кагазга
чыгарылган сүрөт; 2. тунук эмес, күңүрт; verre mat
тунук эмес айнек.
MÂT nm 1. мачта; (кемеде парус бекитилүүчү мамы) ;
2. sport спортчулар колдонуучу узун таяк.
MATCH nm sport мелдеш (матч).
MATELAS nm 1. калың төшөк, олпок; 2. fam un
matelas de billets de banque бир таңым акча.
MATELOT nm деңизчи, матрос.
1
MATER
vt 1. тыюу, жоошутуу, баш ийдирүү,
ооздуктоо, тизгиндөө; 2. mater une révolte козголоңду
басуу; mater ses passions өз каалоосун басаңдатуу.
2
MATER vt fam аңдуу, аңдып кароо, акмалоо.
MATÉRIALISATIO nf 1. ишке ашыруу, иш жүзүнө
ашыруу; matérialisation d’une idée, d’un projet
идеяны, долбоорду ишке ашыруу; 2. айлануу, башка
түргө өтүү; matérialisation de l’énergie, d’un
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rayonnement
айланышы.

MAUVAIS

энергиянын,

нурдун

башка

мазмун, мазмуну; livres classés par matières, dans une
bibliothèque китепканада мазмунуна карай бөлүнгөн
китептер. 5. en la matière тармак, багыт, маселе; je ne
suis pas compétent en la matière менин бул тармактан
анча билимим жок.
MATI nm 1. таң, таң эртең, азан; se lever matin эртең
менен туруу; être du matin сергек болуу, эртең менен
эрте турганды жакшы көрүү; le repas du matin эртең
мененки тамак; 2. эртең менен; ne pas travailler le
matin эртең менен иштебөө; 3. таңкы он экиден түшкү
он экиге чейинки убакыт; une heure du matin саат
түнкү бир; six heures du matin таңкы алты; 4. fig poét
бир нерсенин башы, башталышы; le matin de la vie
жаштык.
MATIAL, ALE, AUX adj 1. таңкы, эртең мененки;
gymnastique matinale эртең мененки гимнастика;
2. эртең менен эрте турган; vous êtes bien matinal
aujourd’hui! бүгүн сиз абдан эрте турдуңуз! adv
эртелеп, азандан.
MATIÉE nm 1. таң, эртең менен; faire la grasse
matinée эртең менен кеч туруу, узакка уктоо; 2. vx
күндүзгү, күндүз; donner une pièce en matinée күндүз
пьеса көрсөтүү; 3. түштөн кийинки, күндүзгү тамаша,
концерт; matinée musicale, dansante күндүзгү концерт.
MATRAQUAGE nm 1. таяктоо, токмоктоо, уруу, сабоо
(желим таяк менен); le matraquage des manifestants
пикетчилерди сабоо; 2. fig жадатма кайталануулар;
matraquage publicitaire жарнаманын кайра-кайра
берилиши, кайталанышы.
MATRAQUE nf келтек, союл, таяк (желим).
MATRIMOIAL, IALE, IAUX adj нике; les affaires
matrimoniales нике иштери; agence matrimoniale нике
агенттиги; régime matrimonial нике мыйзамдары.
MATURITÉ nf 1. бышуу, жетилүү (жемиш) ; maturité
précoce, tardive эрте бышуу, кеч бышуу; 2. fig бышуу,
жетилүү (ой, талант); talent en pleine maturité бышып
жетилген талант; 3. эр жетүү, бойго жетүү, жетилүү
(адам).
MAUDIRE vt 1. каргоо, каргап-шилөө, наалат айтуу;
maudire la guerre согушка наалат айтуу; je maudis le
jour où je l’ai rencontré мен аны жолуктурган күнгө
наалат айтам; 2. жек көрүү; je maudis ce mauvais temps
мен бул жаман аба ырайын жек көрөм.
MAUDIT, ITE adj 1. кудайдын каргышына калган,
наалатына калган, каргыш тийген; 2. жек көрүндү,
жексур.
MAUGRÉER vi litt кобуроо, өз алдынча сүйлөнүү,
күңкүлдөө, нааразылануу.
MAUSOLÉE nm күмбөз.
MAUSSADE adj 1. кабагы салыңкы, бүркөө, капалуу,
кайгылуу; 2. жаман, жагымсыз, убайымдуу, кайгылуу.
MAUVAIS, AISE I. adj 1. жаман, начар; très mauvais эң
жаман, эң начар; plus mauvais начарыраак; 2. (киши)
жаман, начар; mauvais élève жаман окуучу; il est
mauvais, très mauvais en latin ал латын тилинен начар;
3. туура эмес; mauvaise adresse туура эмес дарек; faire
un mauvais numéro туура эмес номерди терүү;

түргө

MATÉRIALISER I. vt ишке ашыруу, иш жүзүнө
ашыруу; matérialiser un projet долбоорду иш жүзүнө
ашыруу. II. se matérialiser vpr ишке ашуу, иш жүзүнө
ашуу.
MATÉRIALISME nm phil материализм.
MATÉRIALISTE I. n philos материалист; II. adj
материалисттик.
MATÉRIAUX nm pl материалдар; matériaux de
construction курулуш материалдары; 2. fig материал,
маалымат rassembler, recueillir des matériaux
маалымат чогултуу.
MATÉRIEL, ELLE I. adj 1. phil cause matérielle,
formelle
материалдык,
формалдык
себептер;
2. материалдык; substance matérielle материалдык зат;
le monde, l’univers matériel барлык, дүйнө; temps
matériel ашык убакыт, бош убакыт; je n’ai pas le temps
matériel de faire ce travail менин бул жумушту
жасаганга бош убактым жок; avoir la preuve matérielle
анык далилдери бар болуу; fait matériel материалдык
далил; biens matériels материалдык байлык; II. nm
1. материал; 2. курал, шайман, аспап; matériel de
guerre согуш куралдары; dépôt, stock de matériel
склад; matériel de pêche балык кармоо үчүн
шаймандар; matériel agricole айыл чарба шаймандары;
3. материал, маалымат; collecte, classement et analyse
du matériel sur le terrain маалыматты топтоо,
бөлүмдөргө бөлүү, анализдөө.
MATEREL, ELLE adj 1. эне; le lait maternel эне сүтү;
2. эненикиндей; geste, ton maternel эненикиндей
мамиле, үн; 3. école maternelle ou nf la maternelle бала
бакча; enseignement maternel бала бакчада окутуу;
4. эне жагынан; un oncle du côté maternel тай аке;
parenté en ligne maternelle эне жагынан тууганчылык;
ma grand-mère maternelle тай энем; 5. langue
maternelle эне тили.
MATERELLEMET adv энедей, энелик сезим менен.
MATERITÉ nf 1. эне, энелик; les joies et les peines de
la maternité эне кубанычы жана убайымы; jur энелик
укук; 2. төрөө, жарык дүйнөгө алып келүү; femme
fatiguée par des maternités trop rapprochées тез-тез
төрөй берүүдөн чарчаган аял; congé (de) maternité кош
бойлуулугуна байланыштуу, жумушунан убактылуу эс
алууга кетүү.
MATHÉMATICIE, IEE n математика мугалими.
MATHÉMATIQUE I. adj математика, математикалык
II. nf pl математика.
MATIÈRE nf 1. phys phil материя, зат; matières
organiques et inorganiques органикалык, органикалык
эмес заттар; 2. зат; une matière première чийки зат; la
laine et le pétrole sont des matières premières жүн жана
мунай чийки заттар; les matières grasses майлуу заттар;
le beurre et l’huile sont des matières grasses май жана
суу май майлуу заттар; les matières fécales заң;
3. материал, маалымат; la matière du roman романдын
мазмуну; 4. мазмун, мазмуну; table des matières
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4. жагымсыз, арты жаман, жаман жөрөлгөлүү,
коркунуч туудуруучу; très mauvaise situation
жагымсыз жагдай; le tabac est mauvais pour la santé
тамеки ден соолукка зыяндуу; mauvaise chance,
fortune бактысыздык, жолу болбостук; mauvais
présage жаман жышаан, белги; mauvais sort
бактысыздык; il a le mauvais œil анын көзү жаман
(көзү тиет); 5. жаман, жагымсыз, сасык; cette viande a
mauvais goût эттин жагымсыз даамы бар; faire un
mauvais repas начар тамактануу; mauvaise odeur
сасык, жагымсыз жыт; mauvais temps начар аба
ырайы; la mauvaise saison начар мезгил; il fait mauvais
начар аба ырайы; (турмушта); mauvais jours оор күн;
fam être de mauvais poil көңүлү чөгүңкү болуу; II. adv
sentir mauvais сасуу, жаман жыттануу; il fait mauvais
аба ырайы начар; III. n 1. жаман, арам адам; vx le
mauvais жин, шайтан; 2. nm жамандык; le bon et le
mauvais жакшылык жана жамандык.
MAXIMUM nm math эң көп, эң жогорку; atteindre un
maximum, son maximum эң жогорку чегине жетүү; au
maximum эң көп дегенде; mille euros au maximum көп
болсо миң евро.
MAYOAISE adj, nf майонез; sauce mayonnaise
майонез соусу; la mayonnaise à l’ail сарымсак
кошулган майонез; la mayonnaise prend fig иш оңолуп
келе жатат; loc faire monter la mayonnaise ашырып,
апыртып жиберүү.
ME pron pers 1. мени; on me voit мени көрүп
жатышат; 2. мага; il veut me parler ал мени менен
сүйлөшкүсү келип жатат; 3. мен үчүн; fam va me
fermer cette porte! эшикти жаап койчу; 4. il me fera, il
me laissera lire ce livre ал мага бул китепти окутат;
5. gramm. өздүк мамилени билдирүүчү этиштин
жекелик түрүнүн биринчи жагы: je m’ennuie мен
зеригип жатам.
MEA-CULPA nm loc faire son mea-culpa өз катасын
мойнуна алуу.
MÉCAICIE, IEE n, adj 1. механик; ouvrier
mécanicien жумушчу механик; mécanicien de la marine
кеме механиги; 2. spécialt машинист (поезд айдоочусу).
MÉCAIQUE I. adj 1. механикалык; montre mécanique
механикалык саат; 2. ennuis mécaniques мотордун
бузулуп калышы; 3. théorie mécanique de l’univers
ааламдын механикалык теориясы; II. nf 1. math
механика; mécanique des fluides гидравликалык
механика; phys mécanique newtonienne ньютон
механикасы; mécanique ondulatoire толкундар
механикасы; 2. механизм; la mécanique d’une horloge,
d’une montre саат механизми.
MÉCAIQUEMET adv өзүнөн-өзү, эрктен тыш,
ойлонбостон.
MÉCAISATIO
nf
механизациялаштыруу;
mécanisation
d’une
industrie
өндүрүштү
механизациялаштыруу.
MÉCAISER vt механизациялаштыруу.
MÉCAISME nm 1. механизм; mécanisme d’une
horloge саат механизми; 2. бир нерсенин жүрүшүнүн,

иштешинин абалы; mécanismes de la digestion тамак
сиңирүүнүн механизми.
MÉCAO nm fam механик.
MÉCÉAT nm каржылоо.
MÉCÈE nm колдоо көрсөтүүчү (материалдык
жактан); elle est le mécène d’un groupe de peintres ал
сүрөтчүлөр тобунун колдоо көрсөтүүчүсү.
MÉCHAMMET adv жаалданып, ачууланып; parler
méchamment ачууланып сүйлөө.
MÉCHACETÉ nf 1. ачуулулук, каардуулук, ачуусу
чукулдук; agir avec, par, méchanceté ачуусуна
алдыруу; méchanceté d’un regard көз караштын
жаалдуулугу; 2. жаман сөз, жаман иш; dire des
méchancetés жаман сөз айтуу, көңүл оорутуу.
MÉCHAT, ATE I. adj 1. каардуу, заардуу, жаалдуу,
ачуулуу; un homme méchant ачуулуу адам; ne me
regarde pas avec cet air méchant мени жаалданып
караба; 2. тил албас, тентек, жүрүш-турушу начар; si tu
es méchant, tu iras au lit тил албасаң барып жатасың;
3. кабаанак, ажаан (айбанат); un chien méchant
кабаанак ит; 4. зыяндуу, коркунучтуу, жаман таасир
берүүчү; ce n’est pas bien méchant бул анча деле
коркунучтуу эмес; 5. жамaн, эскирген, орою суук; un
méchant tapis tout usé couvre le sol тарпы чыккан таар
жерде салынып турат; 6. жаман, жагымсыз; une
méchante affaire жаман иш; être de méchante humeur
көңүлү, маанайы чөгүңкү болуу, ачуусу келүү; II. n
каардуу, мерез адам.
MÈCHE nf 1. билик; la mèche d’une lampe à huile
чырактын билиги; 2. mèche d’un bâton de dynamite
жардыруучу заттын ичке жиби; 3. fig loc éventer,
découvrir la mèche жашыруун иштин бетин ачуу;
vendre la mèche жашыруун сырды ачуу; 4. бир топ, бир
тутам чач.
MÉCOMPTE nm эсептен жаңылуу, эсептен ката
кетирүү, ката саноо.
MÉCOAISSABLE adj тааныгыс, таанылбаган, абдан
өзгөргөн.
MÉCOTET, ETE adj нааразы; les étudiants sont
mécontents студенттер нааразы.
MÉCOTETEMET nm нааразылык.
MÉCOTATER vt нааразы кылуу, нааразылантуу;
cette mesure a mécontenté tout le monde бул иш-чара
баарысын нааразы кылды.
MÉDAILLE nf төш белги; médaille d’or алтын төш
белги.
MÉDAILLÉ, ÉE adj, n төш белги менен сыйланган
адам; les médaillés militaires, olympiques аскер,
олимпиада төш белгилеринин ээлери.
MÉDAILLER vt төш белги менен менен сыйлоо.
MÉDAILLO nm медальон.
MÉDECI nm дарыгер.
MÉDECIE nf медицина; étudiant en médecine
студент медик; docteur en médecine медицина
илимдеринин доктору; médecine infantile балдар
медицинасы; médecine opératoire хирургиялык
медицина; médecine mentale психиатрия (психикалык
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оорулар жөнүндөгү илим).
MÉDIATIO nf арачылык, элдештирүүчүлүк (эл
аралык талашта арага түшүү).
MÉDICAL, ALE, AUX adj медициналык; soins médicaux
медициналык дарылоо; visite médicale дарыгердин
келиши.
MÉDICAMET nm дары, дары-дармек.
MÉDIOCRE adj 1. ортодон төмөн, жетишээрлик эмес;
salaire médiocre аз, кичинекей айлык; 2. (адам)
ортодон төмөн; esprit médiocre ченелүү акыл; élève
médiocre en français француз тилинен начар окуучу.
MÉDIOCREMET adv абдан аз, начар; il gagne
médiocrement sa vie ал абдан аз акча табат.
MÉDIOCRITÉ nf жетишпестик, начарлык; il refuse de
vivre dans la médiocrité ал жакыр жашоодон баш
тартты.
MÉDIRE vi ушак айтуу, ушактоо, жамандоо; médire
de, sur ses voisins коңшуларын жамандоо.
MÉDISACE nf ушак, жамандоо.
MÉDISAT, ATE adj, n ушакчы; il ne craint pas les
médisants ал ушакчыларга ишенбейт.
MÉDITATIO nm ойлонуу, ой жүгүртүү, толгонуу;
plonger dans la méditation ойго чөмүлүү.
MÉDITER 1. ойлонуу, ой жүгүртүү, толгонуу; les
philosophes méditent sur le sens de la vie философтор
жашоонун маңызы тууралуу ойлонушат; 2. даярдоо,
уюштуруу (долбоорду, иш-аракетти); ils méditent de
nous faire du mal алар бизге жамандык жасаганы
жатышат.
MÉDITERRAÉE, EE adj жер ортолук деңизинин;
un climat méditerranéen жер ортолук деңизинин
климаты.
MÉDIUS nm inv ортон.
MEETIG nm митинг, жыйналыш; mot d’ordre répété
dans les meetings митингде кайталанган чакырык
сөздөр; meeting d’aviation авиация көргөзмөсү.
MÉFAIT nm 1. жаман иш, кастык; il a commis de
graves méfaits ал абдан жаман иш кылды; 2. зыян,
залал; les méfaits du tabac тамекинин зыяны.
MÉFIACE nf ишенбөөчүлүк, ишенбестик, шектенүү;
éveiller la méfiance de qqn бирөөгө ишеним көрсөтпөө.
MÉFIAT, IATE adj ишенбеген, ишенбес; un regard
méfiant шектүү көз караш.
MÉFIER (SE) vpr (de) ишенбөө, ишеним көрсөтпөө,
шектенүү; je me méfie de ces bonnes paroles мен бул
сөздөргө ишенбейм; méfiez-vous de lui! андан
абайлаңыз, этият болуңуз!
MÉGAPHOE nm мегафон (добуш күчөткүч).
MÉGARDE adv билбей, байкабастан; j’ai pris votre
livre par mégarde китебиңизди байкабай алып
алыптырмын.
MÉGOT nm fam чегилген тамекинин калдыгы.
MEILLEUR, EURE I. adj жакшыраак; le meilleur, la
meilleure эң жакшы, эң мыкты; meilleurs vœux! эң
жакшы тилектерди тилеймин! meilleure santé! чың ден
соолук каалаймын! II. adv il fait meilleur aujourd’hui
qu’hier бүгүн аба ырайы кечээкиге караганда

жакшыраак.
MÉLACOLIE nf ичи бышуу, кайгыга батуу,
капалануу; tomber, sombrer dans la mélancolie ойго
чөмүлүү, кыялга батуу.
MÉLACOLIQUE adj кайгылуу, капалуу, муңдуу; une
chanson mélancolique кайгылуу ыр.
MÉLAGE nm 1. аралаштыруу, кошуу; opérer le
mélange de divers éléments түрдүү заттарды
аралаштыруу; 2. sans mélange таза, кошулмасы жок;
bonheur sans mélange жадыраган бакыт; 3. аралашма,
кошунду; un mélange de farine et d’œufs ун менен
жумуртканын
аралашмасы;
mélange
ethnique
этникалык жуурулушуу.
MÉLAGER I. vt 1. аралаштыруу, кошуу; mélanger
une chose à une autre, avec une autre бир нерсени
башка нерсеге кошуу, башка нерсе менен
аралаштыруу; 2. fam чаташтырып жиберүү; il a
mélangé tous les dossiers, toutes les fiches ал
кагаздарды чаташтырып жиберди; II. se mélanger
аралашуу, кошулуу.
MÊLÉ, ÉE adj 1. аралашкан, кошулган; couleurs
harmonieusement mêlées бири-бирине төп келишкен
өңдөр; 2. mêlé de аралаштырылган, кошулган; noir
mêlé de rouge кызыл менен каранын аралашмасы;
plaisir mêlé de peine азаптуу ырахат.
MÊLÉE nf чыр-чатак, чыр, уруш, күрөш; se jeter dans
la mêlée урушка аралашуу.
MÊLER I. vt 1. жыйноо, топтоо; mêler plusieurs
thèmes dans une œuvre чыгармада ар кандай темаларга
кайрылуу; 2. аралаштыруу, кошуп жиберүү; mêler les
cartes картаны аралаштыруу; 3. mêler qqn à тартуу,
аралаштыруу, азгыруу, катыштыруу; on l’a mêlé à une
affaire dangereuse аны кооптуу иштерге тартышты;
II. se mêler vpr 1. аралашуу, кошулуу, чатышуу;
peuples qui se mêlent аралашып кеткен элдер; 2. (адам)
кошулуу, аралашып кетүү; ils se mêlèrent à la foule
алар топтошкон элге кошулуп кетишти; 3. (de)
киришүү, кийлигишүү, аралашуу; mêlez-vous de ce qui
vous regarde! сизге тиешеси жок иштерге
киришпеңизчи!
MÉLODIE nf mus обон.
MÉLODIEUSEMET adv жагымдуу, уккулуктуу.
MÉLODIEUX, IEUSE adj mus жагымдуу, уккулуктуу;
une voix mélodieuse уккулуктуу үн.
MÉLOMAE n музыкага жакын, музыканы жан-дили
менен сүйгөн адам.
MELO nf 1. коон; le melon d’eau дарбыз; 2. chapeau
melon же melon эркектин баш кийиминин бир түрү.
MEMBRE nf 1. мүчө (дененин); les membres supérieurs
кол; inférieurs бут; membre viril же membre жыныс
мүчөсү (эркектерде); 2. мүчө; les membres de la
famille үй-бүлө мүчөлөрү; les membres de l’O. . U.
БУУнун мүчө өлкөлөрү; 3. gram мүчө; un membre de
phrase сүйлөм мүчөсү.
MEMBRÉ, ÉE adj bien membré келишимдүү,
сымбаттуу, сындуу, чыйрак, чымыр денелүү, москоол;
mal membré келишимсиз, болбураган.
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MEMBRU, UE adj чымыр денелүү, москоол.
MÊME I. adj 1. (зат атоочтун алдында) бирдей,

son ménage чарбачылык кылуу; de ménage колго
жасалган, колдун; pain de ménage колдун наны;
2. түгөй, жубай; se mettre en ménage үйлөнүү, чогуу
жашоо; faire bon, mauvais ménage avec qqn жубайы
менен ынтымакта, ынтымаксыз жашоо; 3. үй-бүлө,
очок.
MÉAGER I. vt 1. уюштуруу; ménager un rendez-vous
жолугушууну
уюштуруу;
2. үнөмдөө,
үнөмдөп
пайдалануу; ménager du temps pour faire qqch бир
нерсе жасоо үчүн убакытты үнөмдөө; ménager ses
forces күчүн сактоо; 3. орнотуу, куруу, салуу, тургузуу,
жасоо; ménager un escalier тепкич жасоо, тургузуу ;
4. аёо, боору оору (бирөөнү); il était plus fort, mais il
ménageait visiblement son adversaire ал күчтүүрөөк
болчу, бирок душманын аячу; 5. абайлап, оозго карап
сүйлөө; ménagez vos expressions! абайлап сүйлөңүз!
fam оозуңузга карап сүйлөңүз! ; II. se ménager vpr эс
алуу, чарчабоо, өзүн аёо; vous devriez vous ménager
сиз эс алышыңыз керек; elle ne s’est pas ménagée, ces
derniers temps акыркы күндөрү ал такыр эс алган жок.
MÉAGER, ÈRE adj (нерсе) тиричилик, үй; travaux
ménagers үй иштери; appareils ménagers үй тиричилик
аспаптары.
MÉAGÈRE nf 1. үй кызматчы аял; loc le panier de la
ménagère керектөөчүнүн корзинасы; 2. тамак жей
турган аспаптар (кашык, айры ); une ménagère en
argent күмүш айры, кашык.
MEDIAT, ATE n дубана, кайырчы, тилемчи; faire
la charité à un mendiant кайырчыга садага берүү.
MEDICITÉ nf кайырчылык, тилемчилик; être réduit à
la mendicité тилемчилик кылууга дуушар болуу.
MEDIER 1. vi кайыр суроо, тилемчилик кылуу,
дубана болуу; 2. vt суроо, жалынуу, сурап алуу.
MEER vt 1. (à, en, dans, mener+inf) алып баруу,
жеткизүү; mener un enfant à l’école баланы мектепке
жеткизүү; 2. алдыда болуу cette équipe mène deux (à)
zéro бул команда эки нөл эсебинде алдыда бара жатат;
3. башкаруу, жетектөө, алып баруу (ишти); le
commissaire mène l’enquête комиссар тергөөнү
жетектеп жатат; se laisser mener башкартуу (өзүн),
l’argent mène le monde акча дүйнөнү башкарат; mener
qqn par le bout du nez бирөөнү мурдунан жетелеп алуу
(башкарып алуу); 4. алып баруу (транспорт); voilà
l’autobus qui vous mènera chez moi сизди меникине
алып бара турган автобус ушул; 5. алып баруу; où
mène cette route? бул жол кайда алып барат?
MÉIGITE nf méd менингит (мээ кабыгынын
оорушу).
MEOTTE nf pl 1. кишен; passer les menottes à un
suspect шектүү адамдын колуна кишен салуу;
2. кичинекей баланын колу.
MESOGE nm калп, жалган, төгүн.
MESUEL, ELLE I. adj ай сайын, айына бир, айлык;
revue mensuelle айына бир жолу чыгуучу журнал;
salaire mensuel айлык маяна; II. n айлыкка иштеген
адам.
MESUELLEMET adv ай сайын, айына.

бир,
ошол эле; relire les mêmes livres ошол эле китептерди
кайра-кайра окуу; ; il est dans la même classe que moi
ал мени менен бир класста окуйт; en même temps ошол
эле убакытта; vous êtes tous du même avis силер
баарыңар бир пикирдесиңер; au même degré бирдей
деңгээлде; 2. (зат атоочтон кийин) өзү, так өзү, дал
өзү; ce sont les paroles mêmes qu’il a prononcées бул
ошол айткан сөздөрдүн өзү; il est la bonté même ал
барып турган ак көңүлдүн өзү; (ат атооч менен)
elle(s)-même(s) ал, алар өзү; eux-mêmes алар өзүлөрү;
moi-même өзүм; II. pron 1. (le, la, les ден кийин) ce n’est
pas le même stylo бул андай калем сап эмес; 2. loc cela
revient au même ошондой эле, окшош, айырмасы жок;
III. adv 1. жадаганда, жадагалса, ал тургай, ал турсун;
tout le monde s’est trompé, même le professeur
баарысы жаңылды, ал тургай мугалим дагы; 2. так,
атап айтканда; je l’ai rencontré ici même мен аны так
ушул жерден жолуктурдум; aujourd’hui même бүгүн
эле; à même түз эле, токтолбостон эле; il dort à même
le sol ал токтолбостон жерге уктады; 3. adv loc de
même дагы, дагы ошондй эле; bonne année! жаңы
жылыңыз менен! à vous de même! сизди дагы; tout de
même, quand même кандай кылган менен, ага
карабастан, ошондой болсо да; il est malade, mais
travaille quand même ал ооруп жатат, бирок ага
карабастан иштеп жатат; il aurait pu le dire quand
même! же tout de même! кандай болбосун ал муну
айтып койсо болмок! 4. loc prép de même que дагы,
жана, …дай, дай, дой, дей; lui, de même que sa sœur ал
жана анын карындашы, эжеси; de même qu’il n’a pas
voulu y aller hier, (de même) il n’ira pas demain ал
кечээкидей эле, ал жакка бүгүн дагы барбайт; même si
…да; même si je lui dis, cela ne changera rien мен ага
айтсам да эч нерсе өзгөрбөйт; à même de loc prép
колунан келүү, күчү жетүү; il est à même de répondre
анын жооп беришке күчү жетет.
1
MÉMOIRE nf 1. эс, эс тутум; événement encore
présent à la mémoire эстен чыкпаган окуя; loc avoir la
mémoire courte унутчаак болуу; garder la mémoire
d’un événement; бир окуяны эске сактап калуу; réciter
de mémoire жатка айтуу; avoir une mémoire d’éléphant
эс тутуму жакшы болуу; perte de la mémoire эс
тутумдун начарлоосу, жоголуусу.
2
MÉMOIRE nm 1. курстук иш, дипломдук иш, илимий
иш; mémoire de maîtrise дипломдук иш; 2. pl
эскермелер; écrire ses mémoires эскермелерди жазуу.
MÉMORABLE adj унутулгус, унутулбас, эсте калган,
эсте калаарлык; jour mémorable унутулгус күн.
MEAÇAT,
ATE
adj кооптуу, коркунучтуу,
коркунуч туудурган, үрөй учурган; air menaçant
кооптуу түр; situation menaçante коркунучтуу абал.
MEACE nf 1. опуза, коркутуу; 2. коркунуч, кооп;
menace de guerre согуш коркунучу.
MEACÉ, ÉE adj коркунучтуу, кооптуу, үрөй учурган.
MÉAGE nm 1. үй чарбачылыгы, чарбачылык; tenir
245

METAL

MESQUI

METAL, ALE, AUX adj 1. ой менен элестетилген, ой
менен аткарылган, көңүлдөгү; calcul mental оозеки
эсеп; 2. психикалык; maladie mentale психикалык
оору.
METALITÉ nf менталитет.
METEUR, EUSE I. n алдамчы, жалганчы, калп; II. adj
алдамчы, жалганчы, калп; je ne la croyais pas si
menteuse мен аны ушунчалык алдамчы деп ойлогон
эмесмин.
METHE nf 1. жалбыз; 2. жалбыздан даярдалган дары;
bonbons à la menthe жалбыздуу момпосуйлар.
METHOL nm жалбыз сыгындысы.
METHOLÉ, ÉE adj жалбыздуу; cigarettes mentholées
жалбыз кошулган тамеки.
METIO nf 1. айтуу, айтып өтүү, эске ала кетүү; il
n’en est pas fait mention dans cet ouvrage ал бул иште
бул жөнүндө сөз кылган эмес; 2. маалымат, так
маалымат; rayer les mentions inutiles керексиз
маалыматтарды чийип салуу; 3. баа (сабактан алган);
mention bien, très bien жакшы, эң жакшы.
METIOER vt айтуу, айтып өтүү, эске ала кетүү,
көрсөтүү, тактоо.
METIR vi 1. алдоо, жалган айтуу; 2. бузуу, бурмалоо,
бурмалап көрсөтүү; vous faites mentir le proverbe сиз
макалдын мазмунун бурмалап жатасыз.
METO nm ээк, богок.
1
MEU , UE I. adj litt кичинекей, майда, арык; couper
en menus morceaux майда бөлүкчөлөргө бөлүү; menue
monnaie майда акча; sa fille est toute menue анын кызы
абдан арык; II. nm par le menu майда-чүйдөсүнө
чейин, эчтекесин калтырбай; il nous a raconté cela par
le menu ал бизге баарын айтып берди; III. adv
майдалап, майда кылып; viande, oignons hachés menu
майда тууралган эт, пияз.
2
MEU nm тамактын тизмези; menu de restaurant
ресторанда тамактардын тизмеси.
MEUISIER nm жыгач уста.
MÉPREDRE (SE) vpr litt адашуу, жаңылышуу; ils se
ressemblent à s’y méprendre алар айырмалап
тааныгыстай окшош.
MÉPRIS nm inv 1. этибарга албоо, көңүл бурбоо; le
mépris du danger, des richesses коркунучту, байлыкты
этибарга албоо; loc au mépris de карабай, карабастан;
2. жек көрүү, менменсинүү, теңсинбөө, теңине албоо; il
n’a que du mépris pour eux ал аларга жек көрүү менен
гана мамиле кылат.
MÉPRISABLE adj жек көрүндү; un homme, un procédé
méprisable жек көрүндү адам, жийиркеничтүү иш.
MÉPRISAT, ATE adj жек көргөн, кемсинткен.
MÉPRISE nf адашуу, жаңылышуу; commettre une
méprise жаңылыштык кетирүү; une méprise ridicule,
gênante күлкүлүү, кыжалаттуу жаңылыштык.
MÉPRISER vt 1. менменсинүү, теңсинбөө, жек көрүү;
je le méprise pour l’attitude qu’il a eue мен аны кылган
кылыктары үчүн теңсинбейм; 2. көңүл бурбоо,
этибарга албоо, тоготпоо; mépriser le danger
коркунучту этибарга албоо.

MER nf деңиз.
MERCATILE adj

ач көз, тойбос, сугалак, акчаны эле
ойлогон, акчага кызыккан.
MERCEAIRE I. adj litt жалданган, жалданма; troupes
mercenaires жалданма аскерлер; II. nm жалданма
аскер.
MERCERIE nf 1. тигүү үчүн буюмдар; 2. тигүү үчүн
буюмдар дүкөнү.
1
MERCI nf ib 1. être à la merci de бирөөгө, бир нерсеге
көз каранды болуу; tenir qqn à sa merci кимдир
бирөөнү кол алдында кармоо; 2. loc dieu merci кудайга
шүгүр; il n’est pas au courant, Dieu merci! бактыга
жараша, ал билбей калды!
2
MERCI I. nm рахмат; II. intj merci beaucoup чоң
рахмат; merci pour, de votre lettre катыңызга рахмат.
MERCIER, IÈRE n тигүү үчүн буюмдар дүкөнүнүн
сатуучусу.
MERCREDI nm, adv шаршемби.
MÈRE nf 1. эне; 2. эне (айбан); une mère lionne et ses
lionceaux ургаачы арстан жана анын балдары; 3. эне;
mère adoptive бирөөнүн баласын багып алган аял.
MÉRIDIOAL, ALE, AUX 1. adj түштүк; climat
méridional түштүк климаты; 2. түштүктүк, түштүктөн
(киши).
MÉRIOS nm inv 1. меринос (уяң жүндүү койдун
тукуму); 2. меринос жүнүнөн токулган кездеме.
MÉRITAT, ATE adj iron урматтуу, урматка арзыган.
MÉRITE nm 1. эмгек, кызмат; avoir du mérite à урматсыйга ээ болуу; 2. нарк, кадыр, абийир; vanter les
mérites сиңирген эмгегин мактоо; 3. бир нерсенин
жакшы жагы.
MÉRITER vt 1. эмгеги сиңүү, кызматы өтүү; mériter
l’estime de qqn бирөөнүн урмат сыйына ээ болуу;
2. арзуу, татыктуу болуу; sa proposition mérite
réflexion анын сунушу ойлонуп көрүүгө арзыйт.
MERLE nm кара шакылдак (чымчык); siffler comme
un merle кара шакылдактай сайроо.
MERVEILLE nf ажайып, укмуш, керемет; les
merveilles de la nature жаратылыштын керемети; les
sept merveilles du monde дүйнөнүн жети керемети.
MERVEILLEUSEMET adv сонун, жакшы, укмуштуу.
MERVEILLEUX, EUSE adj 1. укмуштуудай, ажайып,
кереметтүү, таң калаарлык; un paysage merveilleux таң
калаарлык, укмуштуудай табият. 2. укмуштуудай,
жомоктогудай; des contes merveilleux укмуштуудай
аңгемелер.
MES adj voir mon.
MÉSAVETURE nf жаман, жагымсыз окуя; il m’est
arrivé une mésaventure мен бир жагымсыз окуяга туш
болдум.
MESDAMES,
MESDEMOISELLES
nf
madame,
mademoiselle айым, чоң кыз сөздөрүнүн көптүк түрү.
MÉSETETE nf келишпестик, тил табышпастык.
MÉSESTIMER vt litt баалабоо, туура баа бербөө,
жеткире баа бербөө; ne mésestimez pas les difficultés
кыйынчылыктарга туура баа бериңиз.
MESQUI, IE adj 1. (адам) майдачыл, жука, тайыз;
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un esprit mesquin тайыз акыл; 2. сараң, зыкым;
n’offrez pas si peu, ce serait mesquin анча аз бербеңиз,
зыкымдык болуп калат; cela fait mesquin бул сараңдык
болот.
MESQUIERIE
nf
1. майдачылдык,
жукалык,
тайыздык; 2. сараңдык, тайыздык.
MESSAGE nm билдирүү, кабар, тил кат; laisser un
message тил кат калтыруу; recevoir, transmettre un
message билдирүү алуу, жиберүү.
MESSAGER, ÈRE n кабарчы, кабар жеткирүүчү; les
oiseaux migrateurs, messagers de l’hiver келгин куштар
кыштын жарчысы.
MESSIEURS nm мырзалар.
MESURE nf 1. өлчөө, ченөө; la mesure d’une grandeur
көлөмдү ченөө; système de mesure өлчөө тартиби;
2. көлөм, өлчөм; les mesures d’un meuble эмеректин
көлөмү; les mesures d’une personne кишинин көлөмү;
sur mesure атайын жасалган, ылайыкталган; costume
(fait) sur mesure атайын тиктирилген бешмант;
3. кудурет, жөндөм; la mesure de ses forces анын
күчүнүн
кудурети;
donner
sa
mesure
өз
жөндөмдүүлүгүн, кудуретин көрсөтүү; 4. loc à la
mesure de ылайык; un adversaire à sa mesure татыктуу
душман; dans la mesure de, où ылайык, жараша,
шайкеш; dans la mesure du possible мүмкүнчүлүккө
жараша; il a raison, dans une certaine mesure
кандайдыр бир деңгээлде аныкы туура; à mesure que,
au fur et à mesure que сайын, акыры акырын, аста
астадан; j’aime cette chanson à mesure que je l’écoute
мен бул ырды уккан сайын уккум келет; 5. чара;
prendre des mesures d’urgence шашылыш чара көрүү,
колдонуу; 6. fig être en mesure de жасай алуу, колунан
келүү, күчү жетүү; je ne suis pas en mesure de te
répondre мен жооп бере албаймын.
MESURÉ, ÉE adj 1. сак, абайлаган, этият; un homme
mesuré сак адам; des jugements mesurés этият сын
пикир; 2. өлчөмдүү, бир калыптагы; des pas mesurés
бир калыптагы кадам.
MESURER I. vt 1. өлчөө, ченөө; mesurer une pièce au
mètre бөлмөнү метрлеп ченөө; mesurer qqn бирөөнүн
боюн ченөө; 2. таразалоо, баалоо; mesurer (qqch) par
l’observation directe, par le calcul бир нерсени эсеп
менен таразалоо, баалоо; mesurer la portée, l’efficacité
d’un acte кылган ишин натыйжалуулугун баалоо,
таразалоо; II. vi 1. өлчөмү, бою барабар болуу; cette
planche mesure deux mètres бул тактайдын узундугу
эки метр; il mesure un mètre quatre-vingts анын
боюнун узундугу бир метр сексен сантиметрге
барабар; 2. этияттоо, абайлоо; mesurez vos expressions!
абайлап сүйлөңүз! III. se mesurer vpr күч сынашуу; se
mesurer avec, à qqn бирөө менен күч сынашуу.
MÉTAL, AUX nm 1. металл; métaux précieux кымбат,
асыл металл; métaux radioactifs радиоактивдүү
металлдар; le minerai d’un métal темир кени;
2. industrie des métaux металл иштетүү, иштеп
чыгаруу.
MÉTALLO
nm fam металлург; des métallos

металлургдар.
MÉTALLURGIE nf металлургия.
MÉTALLURGIQUE adj металлургия,

металлургиялык;
les industries métallurgiques металлургия өнөр жайы.
MÉTAMORPHOSE
nf 1. метаморфоза (кээ бир
жаныбарлардын бир түрдөн башка түргө өтүшү)
métamorphose du têtard en grenouille көнөкбаштын
бакага айланышы; les métamorphoses des insectes курт
кумурскалардын башка түргө өтүшү; 2. кескин түрдө
өзгөрүү (адам, нерсе).
MÉTAPHORE nf метафора, каймана сөз; “une source
de chagrin ” est une métaphore “кайгынын булагы”
каймана сөз.
MÉTAPHORIQUE adj каймана, көркөм.
MÉTÉO I. nf abrév voir météorologie; les prévisions de
la météo аба ырайы; II. adj inv abrév voir
météorologique; bulletins météo аба ырайы тууралуу
маалымат.
MÉTÉOROLOGIE nf 1. метеорология (атмосфера
кубулуштары, аба ырайы жөнүндөгү илим); prévision
du temps par la météorologie метеорологиянын аба
ырайы
тууралуу
алдын
ала
билдирүүлөрү;
2. метеорология кызматы; bulletin de la météorologie
nationale
улуттук
метеорология
борборунун
маалыматы.
MÉTÉOROLOGIQUE
adj
метеорологиялык;
observations météorologiques метеорологиялык байкоо
жүргүзүү.
MÉTÉOROLOGISTE n метеоролог.
MÉTHAE nm метан (газдын бир түрү).
MÉTHODE nf fan. 1. метод; méthode analytique
(analyse) аналитикалык метод; synthétique (synthèse)
синтез; 2. усул, жол, ыкма; méthode de travail иш
усулу; travailler sans méthode ыкмасы, усулу жок
иштөө; indiquer à qqn la méthode à suivre, la bonne
méthode бирөөгө жол көрсөтүү, ыкмаларды үйрөтүү.
MÉTHODIQUE adj 1. ырааттуу, ыраатка салынган,
ирээттүү, бир кылка; démonstration méthodique
ырааттуу көрсөтүү; classement méthodique ирээттеп
бөлүү, айырмалоо; 2. тартип менен иштөөчү.
MÉTHODIQUEMET adv ырааты менен, ирээти менен,
бир кылка; travailler méthodiquement тартип менен
иштөө.
MÉTHODOLOGIE nf усул, жол, ыкма; méthodologie de
l’enseignement des langues тилдерди окутуунун
ыкмалары.
MÉTIER nm 1. кесип, өнөр, адистик; métier manuel
кол өнөрчүлүгү; métier intellectuel акыл эмгеги; petits
métiers майда устачылык; choisir un métier кесип
тандоо; il est garagiste de son métier ал кесиби боюнча
механик; être du métier адис болуу; il connaît son
métier ал өз кесибин, ишин жакшы билет; prov il n’est
point de sot métier кесиптин жаманы жок; avoir un
métier өз кесибин, ишин жакшы билүү; 2. станок;
métier à tisser токуу станогу; 3. loc mettre, un travail,
une œuvre sur le métier бир ишти колго алуу,
жакшыртуу, өркүндөтүү.
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chauffer кофени ысытуу; loc mettre au monde, au jour
жарык дүйнөгө алып келүү, төрөө; 4. кийүү, кийгизүү;
mettre son manteau, des gants пальтосун, мээлейин
кийүү; mettez-lui son chapeau анын баш кийимин
кийгизгиле; 5. кошуу, салуу, тагуу; mettre du sel dans
un plat тамакка туз салуу; elle s’est mis une barrette
dans les cheveux ал чачына төөнөгүч такты; 6. орнотуу,
туташтыруу, жазуу, салуу; mettre le couvert, la table
дасторкон салуу, жазуу; il a fait mettre l’électricité
dans la grange ал кампага электр жарыгын
туташтырды; 7. mettre … à салуу, жумшоо; mettre de
l’énergie à faire qqch бир нерсе жасоо үчүн күчаракетин жумшоо; loc il y a mis du sien баарысы
жакшы болуш үчүн бүт күч-аракетин жумшоо;
8. mettre à кетирүү, сарптоо (акча, убакыт); mettre
plusieurs jours à faire qqch бир нерсе кылыш үчүн бир
нече күн сарптоо; y mettre le prix баа коюу, баалоо;
9. салуу (акчаны); mettre son argent dans une affaire
акчасын ишке салуу (пайда табыш үчүн); 10.
туудуруу, себеп болуу; il a mis le désordre ал баш
аламандык кылды, чачты; 11. жазуу, жазып калтыруу;
mettre son nom sur un album альбомго атын жазып
калтыруу; fam mettons que деп ойлоо, божомолдоо,
эсептөө; mettons que je n’ai, que je n’aie rien dit мен эч
нерсе деген жокмун деп коёлу; 12. бир нерсени
иштетүү, жүргүзүү; il met la radio à partir de six
heures du matin ал радиону таңкы алтыдан баштап
иштетет; 13. mettre fin à qqch бир нерсени токтотуу;
II. se mettre vpr 1. жайланышуу, жайгашуу, олтуруу;
mets-toi dans ce fauteuil, sur ce canapé креслого,
диванга олтур; se mettre à la fenêtre терезенин кырына
олтуруу; elle s’est mise au lit ал ордуна жатты; se
mettre à l’abri бир жерге баш паанек кылуу; loc ne plus
savoir où se mettre өзүн коёрго жер таппай калуу;
2. коюлуу, жайгашуу; je ne sais pas où se mettent les
assiettes мен тарелкаларды кайда коюларын билбей
жатам; 3. болуу; elle s’est mise en colère ал ачууланды,
анын жаалы келди; elles se sont mises d’accord алар
макулдашып алышты; 4. se mettre à киришүү, баштоо;
se mettre au travail ишке киришүү; se mettre à faire
qqch бир нерсе жасай баштоо; 5. loc n’avoir rien à se
mettre кийгенге эч нерсеси жок болуу.
1
MEUBLE nm эмерек; marchand de meubles anciens
эски эмерек саткан соодагер.
2
MEUBLE adj кыймылдуу; biens meubles кыймылдуу
мүлк.
MEUBLER I. vt 1. эмерек коюу, эмерек менен жабдуу;
meubler sa maison үйүнө эмерек алуу; 2. chambre
meublée эмереги менен ижарага алынган бөлмө;
3. өткөрүү, алектенүү; meubler ses loisirs avec quelques
bons livres бош убактысын жакшы китептерди окуу
менен өткөрүү; II. se meubler vpr эмерек сатып алуу;
ils n’ont pas d’argent pour se meubler алардын эмерек
алганга акчасы жок.
MEUGLEMET nm мөөрөө; les meuglements des
bœufs, des vaches букалардын, уйлардын мөөрөшү.
MEUGLER vi (уй) мөөрөө.

MÉTIS, ISSE I. adj метис; enfant métis метис бала; II. n
les mulâtres sont des métis мулаттар метис болушат;
une belle métisse сулуу метис кыз.
MÉTISSAGE nm 1. ар түрдүү улуттагы расалардын
аралашуусу, кошулушу; 2. zool, bot аргындашуу.
MÉTISSER vt аргындаштыруу, кайчылаштыруу; chien
métissé аргындаштырылган ит.
MÉTOYMIE nf littér метонимия; “boire un verre” est
une métonymie “бир стакан ичүү” бул метонимия.
MÉTOYMIQUE adj метонимия, метонимиялык.
MÉTRAGE nm 1. метрлеп өлчөө; 2. метраж (метрлеп
сатылган кездеменин узундугу); 3. le métrage d’un film
тасманын метражы; long, moyen, court métrage толук,
орто, кыска метраждуу тасма; un court métrage
documentaire кыска метраждуу даректүү тасма.
MÈTRE nm метр (узундукту өлчөө бирдиги); un cent
mètres жүз метрге чуркоо; mètre carré чарчы метр;
mètre cube куб метр.
MÉTRER vt метрлеп өлчөө, ченөө; métrer un terrain
жерди ченөө.
MÉTRIQUE adj метрдик; système métrique метрдик
система.
MÉTRO nm метро; station, bouche de métro метро
бекети, метрого кирчү жер; prendre le métro метрого
олтуруу; une rame de métro метро поезди; pl des
métros.
MÉTROPOLE nf 1. чоң, ири, негизги шаар, борбор; les
grandes métropoles économiques ири экономикалык
шаарлар; 2. метрополия (басылып алынган жер).
MÉTROPOLITAI, AIE adj
1. chemin de fer
métropolitain
метрополитен,
метро;
2. борбор,
борбордук.
METS nm inv, litt тамак, тамак-аш; un mets délicieux
даамдуу тамак; ces mets sont exquis бул тамактар эң
мыкты, даамдуу
METTABLE adj кийсе боло турган, кийүүгө боло
турган; ce manteau n’est plus mettable бул пальто
кийүүгө жараксыз.
METTEUR, EUSE n metteur en scène режиссёр; elle est
metteur en scène ал режиссёр.
METTRE I. vt 1. коюу, жайгаштыруу; mettez cela ici,
là, autre part муну бул жерге, тигил жерге, башка
жерге койгула; mettre sur үстүнө коюу; mettre dans
ичине коюу, киргизүү; mettre du vin en bouteilles
шарапты бөтөлкөлөргө куюу; mettre en terre
олтургузуу; mettre à un endroit бир жерге
жайгаштыруу, коюу; mettre près, auprès de жанына
коюу; mettre ses mains derrière le dos колун аркасына
алуу; mettre bas тууш (айбанаттар); la vache a mis
bas уй тууду; 2. жайгаштыруу; mettre un enfant sur sa
chaise баланы олтургучка олтургузуу; mettre qqn sur
la route, dans le bon chemin бирөөгө жол көрсөтүү; fig
mettre qqn sur la voie бир кишини жолго салуу;
3. жайгаштыруу, коюу; il a mis son fils en pension ал
баласын пансионго жайгаштырды; mettre en place
жайгаштыруу, жайланыштыруу; mettre qqn à la porte
бир кишинини айдап, кубалап чыгуу; mettre du café à
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MEURT-DE-FAIM n жарды, жалчы, кедей, тамак-ашы
тартыш, ачарчылыкта жашаган адам.
MEURTRE nm өлтүрүү, өлтүрүп кетүү.
MEURTRIER, IÈRE I. n киши өлтүргүч, кылмышкер;
II. adj өлтүрүүчү, өлүмгө дуушар кылуучу, кыргын
салуучу (нерсе); combats meurtriers кандуу уруш;
arme meurtrière кыргын салуучу курал; une route
meurtrière кандуу жол.
MEURTRIR vt 1. жарадар кылуу, көгөртүү; il lui serrait
le poignet à le meurtrir ал анын колун оорута кысты; il
a les pieds tout meurtris анын буттары көкала; 2. fig
капа кылуу, көңүлүн оорутуу; pp adj avoir le cœur
meurtri көңүлү, жүрөгү ооруу.
MEURTRISSURE nf көгөргөн, жарадар болгон жер.
MEUTE nf 1. үйүр (ит, карышкыр); 2. топтошкон эл.
MEXICAI, AIE I. adj мексика, мексикалык; II. n
мексикалык, Мексиканын тургуну.
MI- adj inv жарым, жарты; loc adv à mi- жарымында,
ортосунда; à la mi-avril апрелдин ортосунда; yeux miclos чала жабык көздөр.
MIAULER vi мыёлоо.
MI-CHEMI (À) loc adv жарым жолдо; rester à michemin жарым жолдо калуу; fig жарым жолдо, чала;
s’arrêter à mi-chemin ишин чала бүтүрүү.
MI-CLOS, CLOSE adj жарым жартылай ачылган, чала
ачылган.
MICRO n nm микрофон; parler, chanter au micro,
devant, dans micro микрофондун алдында, микрофон
менен ырдоо.
MICR(O)- кичине, чакан деген маанини билдирген
уңгу.
MICROBE nm 1. микроб, бактерия, вирус; 2. fam
илмийген, кичинекей адам.
MICROBIE, IEE adj микроб, микробдук; maladie
microbienne жугуштуу оору.
MICROBIOLOGIE nf микробиология.
MICROPHOE nm микрофон.
MICROPHYSIQUE nf микрофизика.
MICROPROCESSEUR nm infor микропроцессор.
MICROSCOPE nm микроскоп; ce microscope grossit
mille fois бул микроскоп миң эсе чоң кылып көрсөтөт;
microscope électronique электрондук микроскоп;
examiner qqch au microscope бир нерсени микроскоп
менен изилдөө, текшерүү.
MIDI nm 1. түш, чак түш; le repas de midi түшкү
тамак; 2. түшкү он эки; on mangera à midi juste
тамакты туура саат он экиде жейбиз; il est midi саат он
эки; il est midi et quart, et midi et demie, midi dix саат
он экиден он беш минута, он эки жарым, он экиден он
мүнөт өттү; loc chercher midi à quatorze heures ишти
бекерден-бекер
кыйындатуу,
кыйчалыштырып
жиберүү; 3. түштүк; le midi de la France Франциянын
түштүгү; avoir l’accent du midi түштүк акценти менен
сүйлөө.
MIEL nm бал, асел; lune de miel бал айы
(үйлөнгөндөн кийинки биринчи ай).
MIE, MIEE I. adj poss 1. litt un mien cousin менин

бөлөлөрүмдүн бири; 2. аныктооч ce livre est mien бул
китеп меники; II. pron poss le mien, la mienne, les
miens, les miennes меники, (таандыктыкты
билдирет); votre fils et le mien сиздин уулуңуз жана
менин уулум; leurs enfants et les deux miens алардын
балдары жана менин эки балам; je ne discute pas, votre
prix sera le mien мен соодалашпайм, сиздин бааңыз
менин баам; III. nm loc j’y ai mis du mien мен буга
күчүмдү кетирдим; les miens меникилер (менин
жакындарым, менин жакын туугандарым).
MIETTE nf күкүм (нандын).
MIEUX I. adv 1. жакшыраак; cette lampe éclaire mieux
бул чырак жакшыраак жарык берет; je le connais mieux
мен аны жакшыраак билемин; aller mieux ден-соолугу,
ал акыбалы жакшы болуу; le malade va mieux
оорулуунун акыбалы жакшы; faire mieux de жакшы
болмок; vous feriez mieux de vous taire сиз унчукпай
койсоңуз жакшы болмок; aimer mieux жакшы көрүү;
2. mieux que караганда жакшыраак; il travaille mieux
que son frère ал агасына караганда жакшы иштейт;
mieux que jamais жокдон көрө жогору; 3. (plus, moins
менен) moins il mange, mieux il se porte ал канчалык аз
жесе, ошончолук өзүн жакшы сезет; 4. loc adv on ne
peut mieux мындан жакшы болбойт; il va on ne peut
mieux иштер көңүлдөгүдөй; de mieux en mieux барган
сайын жакшы; le malade va de mieux en mieux оорулуу
барган сайын жакшы болуп бара жатат; 5. le mieux эң
жакшы; loc au mieux эң жакшы дегенде, эң жакшы
болгондо; au mieux, il réunira deux mille suffrages эң
жакшы дегенде ал эки миң добуш топтойт; être au
mieux эң жакшы алакада болуу; pour le mieux эң
жакшы, эң мыкты; tout est, tout va pour le mieux
баарысы жакшы; 6. жакшыраак нерсе, жакшыраагы; en
attendant mieux жакшыраагын күтүп; il y a mieux,
mais c’est plus cher жакшыраагы бар, бирок
кымбатыраак;
faute
de
mieux
жакшыраагы
болбогондуктан; j’ai accepté son offre faute de mieux
мен анын сунушуна башка жакшыраак сунуштун
жоктугунан макул болдум; il a changé en mieux ал
жакшы жагына өзгөрдү; II. adj 1. (адам) эң жакшы; se
sentir mieux өзүн эң жакшы сезүү; je vous trouve
mieux бүгүн сиздин көрүнүшүңүз жакшыраак; il est
mieux que son frère ал агасына караганда жакшыраак;
mettez-vous dans ce fauteuil, vous serez mieux бул
кресло
сизге
ыңгайлуураак
болот;
2. (нерсе)
жакшыраак, түзүгүрөөк; parler est bien, se taire est
mieux унчукпаган уйдай балээден кутулуптур; si vous
n’avez rien de mieux à faire ce soir, je vous emmène au
cinéma бүгүн кечинде сиздин кылаар ишиңиз жок
болсо, анда мен сизди киного алып барам; III. nm inv le
mieux эң жакшысы; prov le mieux est l’ennemi du bien
артык кыламын деп тыртык кылуу; de mon, ton, son
mieux колумдан, колуңдан, колунан келишинче;
j’essaie de faire de mon mieux колумдан келишинче
аракет кылам.
MIGO, OE adj 1. сулуу, чырайлуу; une fille jeune
et mignonne жаш жана чырайлуу кыз; 2. кичи пейил,
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сыпайы; sois mignonne, va fermer la fenêtre! кичи
пейилдикке терезени жаап койчу!
MIGRAIE nf шакый (баш оору); j’ai une légère
migraine менин башым бир аз ооруп турат; il a du
migraine анын шакыйы бар.
MIGRATEUR, TRICE I. adj көчүп, конуп жүргөн
(айбанаттар, куштар); les oiseaux migrateurs келгин
куштар; II. nm келгин куш.
MIGRATIO nf 1. көчүү, жер которуу; migrations
intérieures ички миграция; 2. көчүү, жер которуу
(айбанаттарда, куштарда).
MILE nm жол узундугун өлчөө бирдиги (1 609 метрге
барабар); dix miles он миля.
MILICE nm милиция.
MILICIE, IEE n милиционер.
1
MILIEU nm 1. ортосу, жарымы; scier une planche par
le milieu тактайды ортосунан араалоо; le milieu d’une
pièce бөлмөнүн ортосу; 2. loc du milieu ортосундагы,
ортодогу; le doigt du milieu ортон; 3. жарымы
(убакыт); le milieu du jour күндүн жарымы (чак түш);
4. au milieu ортосунда; installez ceci au milieu муну
ортосуна койгула; au milieu de ортосунда, жарымында;
au milieu de la route жолдун ортосунда; au milieu du
repas тамактын жарымында; il est arrivé en plein
milieu, au beau milieu de la séance ал сеанстын так
ортосунда келди; fig au milieu de арасында, ичинде; il
vit au milieu des siens ал өз туугандарынын арасында
жашайт.
2
MILIEU nm 1. айлана, айлана чөйрө; placer un
malade en milieu stérile оорулууну тазартылган жерге
жайгаштыруу; 2. чөйрө, айлана чөйрө; adaptation au
milieu чөйрөгө көнүшүү, үйүр алышуу; 3. чөйрө; sortir
du milieu familial үй-бүлөлүк чөйрөдөн чыгуу; pl les
milieux militaires, littéraires, scientifiques аскер,
адабий, илимий чөйрө. 4. кылмыш дүйнөсү (сойкулук,
уурулук ж.б.)
MILITAIRE I. adj аскер, аскердик; école militaire аскер
мектеби; service militaire аскер кызматы; opération
militaire аскер операциясы; II. nm аскер адамы, аскер
кызматындагы адам.
MILITAT, ATE I. adj күжүрмөн, кайра тартпанган,
күрөшчүл; II. n активдүү мүчө; күжүрмөн, кайра
тартпанган, күрөшчүл адам; des militants syndicaux
кесиптик уюмдун активдүү мүчөлөрү.
MILITATISME nm күрөшчүлдүк, активдүүлүк.
MILITARISATIO
nf
аскер
тартибин,
аскер
мыйзамдарын киргизүү.
MILITARISER vt аскерлештирүү; аскерлештирилген
аймак.
MILITER vi 1. жактоо (нерсе) les arguments, les
raisons qui militent en faveur de cette décision бул
чечимди жактаган далилдер, себептер; 2. (адам) бир
нерсе үчүн, бир нерсеге каршы күрөшүү, аракет кылуу,
бир нерсени жактоо, каршы чыгуу; militer pour la paix
тынчтык үчүн күрөшүү.
1
MILLE I. adj numér inv 1. миң; mille deux cents бир
миң эки жүз; cinq mille беш миң; courir un 10 000

mètres он миң метрге чуркоо; 2. миң мертебе, көп
жолу; dire mille fois миң мертебе айтуу, жүз жолу
айтуу; loc je vous le donne en mille келиңиз
мелдешебиз, бирок сиз эч качан таба албайсыз;
3. миңинчи; page mille миңинчи бет; l’an deux mille
эки миңинчи жыл; mille neuf cent quatre-vingt-huit;
бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жыл; II. nm inv
миң; mille plus deux mille cinq cents миң кошуу эки
миң беш жүз; pour mille миңден; natalité de 15 pour
mille миңден он беши төрөлүү; fam des mille et des
cents көп акча.
2
MILLE nm 1. миля; 2. mille anglais англис милясы;
mille marin деңиз милясы (1 852 m).
MILLET nm таруу. farine de millet таруу ун.
MILLIARD nm миллиард; dix milliards d’euros он
миллиард евро; des milliards миллиарддаган.
MILLIARDAIRE I. adj абдан бай, миллиарддаган
акчасы бар; compagnie pétrolière plusieurs fois
milliardaire en dollars миллиард-миллиард доллары
бар мунай компаниясы; II. n миллиардер.
MILLIER nm абдан көп, миңдеген; des centaines de
milliers de personnes жүз миңдеген адам; loc adv par
milliers миңдеп, миңдеген, абдан көп.
MILLIGRAMME nm миллиграмм.
MILLIMÈTRE nm миллиметр.
MILLIO nm миллион; un million, deux millions
d’hommes бир, эки миллион адам; posséder des
millions миллиондогон акчасы болуу; être riche à
millions абдан бай болуу, акчасы көп болуу, миллионер
болуу.
MILLIOAIRE I. adj миллионер; il est plusieurs fois
millionnaire en marks, en dollars анын бир нече
миллиондогон маркасы, доллары бар; II. n миллионер.
MI-LOURD adj, nm салмак категориясы (76 дан 79 кг
салмакка чейинки бокстогу салмак категориясы).
MI-MOYE adj m et nm орто салмактагы, орто салмак.
1
MICE adj 1. жука; couper de la viande en tranche
minces этти жука кылып кесүү; 2. тар, кууш;
3. арыкчырай, назик, жеңил; elle voudrait être plus
mince ал арыгыраак болгусу келет; 4. арзыбас,
татыбаган, болбогон; pour un mince profit арзыбаган
пайда үчүн; un prétexte bien mince болбогон шылтоо,
себеп.
2
MICE intj fam аттиңай! кап! mince alors, j’ai perdu
mon portefeuille! капчыгымды жоготуп албадымбы!
1
MIE nf сырткы келбет, кебете, көрүнүш, ырай, өң;
d’après sa mine, il va mieux өңүнө караганда ал жакшы
болуп калды; avoir bonne, mauvaise mine көрүнүшү
жакшы, жаман болуу; mine renfrognée, soucieuse
үтүрөйгөн, бушайман болгон жүз, кебете; faire grise
mine à qqn бирөөнү кабагын бүркөп, салкын кабыл
алуу; juger des gens sur (d’après) la mine адамдарга
тышкы кебетесин карап баа берүү; faire mine de мышка салуу, -ымыш болуу, -гансуу, -ымыш болуп;
elle a fait mine de partir ал кетимиш болуп койду; mine
de rien байкамамыш болуу, билмемиш болуу; tâche de
le faire parler, mine de rien эч нерсе билмемиш болуп
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аны кепке тарт.
2
MIE nf карандаштын учу; mine de plomb графит
(карандаштын өзөгү); crayon à mine dure, tendre
өзөгү катуу, жумшак карандаш.
3
MIE nf 1. шахта, кен; mine de fer, mine de houille
темир, ташкөмүр кени; mine souterraine, à ciel ouvert
жер астындагы (жабык), ачык кен; 2. fig кен (түгөнбөс
байлык).
4
MIE nf мина, жарылма снаряд; champ de mines
мина коюлган талаа; détecteur de mines минаны
издегич; poser une mine мина коюу; le camion a sauté
sur une mine машина минанын үстүнөн өтүп кетти.
MIER vt 1. жеп кетүү, жешүү; la mer mine les
falaises деңиз зооканы жеп жатат; 2. fig жабыркатуу,
кемирүү; le chagrin le mine кайгы аны кемирип жатат,
ал кайгыдан чөгүп кетти; il est miné par le souci
убайым аны жеп койду.
MIERAI nm кен; gisement de minerai кен чыгуучу
жер; extraire un métal d’un minerai темир кенинен
темир казып алуу.
MIÉRAL, ALE, AUX I. adj минерал, минералдуу;
huiles minérales мунай; sels minéraux минералдык
туздар; chimie minérale органикалык химия; II. nm
минерал.
1
MIEUR , EUSE adj 1. экинчи даражадагы, мааниси аз,
маанилүү эмес, негизги эмес; problèmes, soucis
mineurs негизги эмес маселелер, көйгөйлөр; 2. mus
минор, минордук.
2
MIEUR , EURE I. adj бойго жетпеген, балакатка жете
элек, жашы жете элек; II. n un mineur, une mineure
бойго жете элек бала, кыз.
3
MIEUR nm кенчи, шахтёр; mineur de fond жер
астында иштеген кенчи; village de mineurs кенчилер
шаарчасы.
MIIATURE nf абдан кичик, эң кичине көлөмдөгү зат;
maquette représentant un avion en miniature учактын
эң кичинекей үлгүсү; train miniature эң кичинекей,
кичирейтилген поезд.
MIIMAL, ALE, AUX adj эң кичинекей; températures
minimales эң төмөнкү басым.
MIIME I. adj abstr эң кичинекей; salaires minimes эң
кичинекей айлык акы; II. n sport өспүрүмдөр; match de
minimes өспүрүмдөр мелдеши.
MIIMISER vt аз көрсөтүү, кемитип көрсөтүү,
жеткире баалабоо; minimiser le rôle de qqn бирөөнүн
кылган кызматын жеткире баалабоо.
MIIMUM I. nm эң аз, эң кичине; un minimum de
frais эң аз каражаттар; loc au minimum эң кеминде, эң
аз дегенде; les travaux dureront au minimum trois
jours иш эң аз дегенгде үч күнгө созулат; minimum
vital оокат кылыш үчүн, жашоо үчүн зарыл болгон
жашоо каражатынын эң аз бөлүгү; II. adj эң аз, эң
кичине; pertes, gains minimums (же minima) эң аз
жоготуулар, пайдалар.
MIISTÈRE nm 1. министрлик; former, modifier, faire
tomber un ministère министрликти түзүү, өзгөртүү,
жоюу; 2. министрлик; le ministère des affaires

étrangères тышкы иштер министрлиги; 3. ministère
public прокуратура; 4. өкмөт; former un ministère
өкмөттүн курамын түзүү.
MIISTÉRIEL, IELLE adj министрлик, өкмөттүк; crise
ministérielle өкмөттүк кризис.
MIISTRE nm министр; nomination d’un ministre
министрдин дайындалышы; le conseil des ministres
министрлер кеңеши; il a des chances de devenir
ministre анын министр болууга шарты бар; le ministre
de l’éducation nationale билим берүү министри;
madame X, le ministre de la santé publique Х айым,
саламаттыкты сактоо министри; elle est ministre ал
министр; le premier ministre өкмөт башчысы, премьерминистр.
1
MIORITÉ nf 1. аз, азчылык; une petite minorité
d’électeurs шайлоочулардын азчылык бөлүгү; ils sont
en minorité алар аз; 2. la, une minorité de эң аз; dans la
minorité des cas айрым учурларда; 3. азчылык;
minorités ethniques саны аз улуттар, элдер.
2
MIORITÉ
nf бойго жетпегендик, балакатка
жетпегендик, жашы жетпегендик.
MIUIT nf 1. түн ортосу, түн жарымы, жарым түн;
soleil de minuit жарым түндөгү күн; 2. түнкү саат он
эки; à minuit précis туптуура түнкү он экиде.
MIUSCULE adj 1. lettre minuscule кичик тамга; nf
une minuscule кичик тамга; 2. эң, абдан кичине,
кичинекей; un appartement minuscule кичинекей үй.
MIUTE I. nf 1. минута, мүнөт; la minute se divise en
soixante secondes бир мүнөттө алтымыш секунд бар;
intj minute! бир мүнөт күтө туруңуз! 2. эң аз убакыт, эң
кыска убакыт; jusqu’à la dernière minute акыркы
мүнөткө чейин; je reviens dans une minute мен бир
аздан кийин келем; loc d’une minute à l’autre мынамына, азыр; à la minute азыр; je pars à la minute мен
азыр кетем; 3. minute d’un acte (jur) документтин,
кагаздын түп нускасы.
MIUTIEUSEMET adv кылдаттык менен, тыкандык
менен, чеберлик менен.
MIUTIEUX, IEUSE adj 1. (адам) тыкан, кылдат, чебер;
2. (нерсе) кылдаттыкты, чеберчиликти, тыкандыкты
талап кылган; inspection minutieuse кылдат текшерүү;
exposé minutieux чеберчилик менен жазылган баян.
MIOCHE n fam жаш бала, балакай.
MIRABELLE nf мирабель (жемиши саргыч түстөгү
кара өрүктүн бир түрү); confiture de mirabelles
мирабелден жасалган варенье.
MIRABELLIER nm мирабель багы.
MIRACLE nm 1. ажайып, укмуш, керемет; guérir les
malades incurables est un miracle айыкпас ооруларды
айыктыруу бул керемет; 2. ишенүү кыйын болгон
укмуштуу окуя; il est sorti indemne de l’accident, c’est
un miracle! ал кырсыктан аман-эсен калды, бул таң
калычтуу! loc adv par miracle бактыга жараша,
күтүлбөгөн жерден; il en a réchappé par miracle ал аз
эле жерден калды; faire, accomplir des miracles укмуш
иш кылуу, укмуштуулук көрсөтүү.
MIRACULEUSEMET adv укмуштуудай, ажайып,
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керемет.

илимий тапшырма; илимий иш; mission diplomatique
дипломаттык миссия; 2. дават, үндөө, чакыруу (динге).
MISSIOAIRE I. nm даватчы; II. adj даватчы,
даватчылык.
MISTRAL, ALS nm мистраль (Франциянын түштүкчыгышындагы катуу соккон шамал ).
MI-TEMPS nf inv 1. sport танапис, тыныгуу; 2. тайм,
оюндун жарымы; la seconde mi-temps оюндун экинчи
жарымы; 3. loc adv à mi-temps жарым ставкада;
travailler, être employé à mi-temps жарым ставкада
иштөө; nm inv un mi-temps жарым ставка.
MITEUX, EUSE I. adj жаман, кебетеси кеткен; des
vêtements miteux тарпы кеткен кийимдер; un hôtel
miteux кебетеси кеткен мейманкана; II. n fam кембагал,
бечара; cet hôtel est trop chic pour des miteux comme
nous биздей кембагалдарга бул мейманкана өтө сонун.
MITRAILLAGE nm пулемёттон атуу.
MITRAILLER vt 1. пулемёттон ок жаадыруу, атуу;
mitrailler un avion учакты пулемёт менен атуу; fam
mitrailler qqn de questions бирөөгө суроо жаадыруу;
2. fam тынымсыз сүрөткө тартуу; le président fut
mitraillé par les reporters репортёрлор президентти
токтоосуз сүрөткө тартышты.
MITRALLETTE nf автомат; arg калашников.
MITRAILLEUR nm пулемётчу; il est mitrailleur à bord
d’un avion ал учактын борт пулемётчусу.
MITRAILLEUSE nf пулемёт.
MI-VOIX (À) loc adv акырын үн менен; parler à mivoix акырын сүйлөө.
MIXTE adj 1. аралаш; mariage mixte аралаш нике (ар
улуттагы адамдардын никеге турушу); 2. аралаш, ар
түрдүү, ар кыл, бирдей эмес; école, classe mixte аралаш
мектеп, класс.
MOBILE
I. adj 1. жылып турма, кыймылдама;
calendrier à feuillets mobiles арта салма, ачылма
календарь; un téléphone mobile уюлдук телефон;
2. жылып турган, убактысы өзгөрүп турган; fêtes
mobiles убактысы өзгөрүп турган майрам; 3. (адам)
көчүп жүргөн, көчмөн; population mobile көчмөн калк;
II. nm уюлдук телефон.
MOBILIER, ÈRE I. adj козголмо; fortune mobilière
козголмо мүлк; II. nm эмерек, эмерек-кече; le mobilier
d’une maison үй эмеректери. mobilier de bureau кеңсе
эмеректери.
MOBILISATIO
nf 1. мобилизациялоо (куралдуу
күчтөрдү тынчтык абалдан согуш абалына өткөрүү);
la mobilisation générale жалпы мобилизация; 2. ишке
салуу; la mobilisation des ressources, des énergies
байлыкты, күч-кубатты ишке салуу.
MOBILISER vt 1. мобилизациялоо (куралдуу күчтөрдү
тынчтык абалдан согуш абалына өткөрүү);
2. аракетке салуу, уюштуруу, чогултуу; le syndicat a
mobilisé ses militants профсоюз өзүнүн мүчөлөрүн
чогултту; 3. vpr se mobiliser чогулуу, жалпы аракетке
өтүү.
MOBILITÉ nf 1. жылыш, козголуш; ces petits singes
sont d’une grande mobilité бул маймылдар шамдагай;

adj 1. укмуштуудай, болуп
көрбөгөндөй, табияттан тыш; guérisons miraculeuses
кокусунан болгон айыгуу; 2 ажайып, сыйкырдуу,
кокусунан болгон; un remède miraculeux сыйкырлуу
дары.
MIROIR m күзгү.
MISATHROPE I. adj адамдан качкан, адамды жек
көргөн кишиге жолобогон, түнт; II. жалгыздыкты
жакшы көргөн, киши менен катышпаган түнт адам.
MISATHROPIQUE adj адамдан качкан, адамды жек
көргөн түнт.
MISE nf 1. (en) жайгаштыруу, коюу; mise en place
жайгаштыруу,
орнотуу;
mise
en
bouteilles
бөтөлкөлөргө
куюу;
mise
en
scène
коюу,
сахналаштыруу; la mise en scène de la pièce пьесанын
коюлушу; 2. кайрадан уюштуруу, жолго салуу; la mise
sur pied d’un programme программанын ишке
ашышы; mise à pied иштен бошотуу; 3. mise en plis чач
жасалгалоо; mise en ordre тартипке салуу; mise à prix
баалоо, баасын бычуу; mise à la retraite эс алууга
(пенсияга) чыгаруу, чыгуу; mise en service ишке берүү,
ишке киргизүү; 4. акчаны оюнга, кандайдыр бир ишке
салуу; déposer une mise саюу (акча); doubler la mise
сайган акчаны эки эсеге көбөйтүү; mise de fonds акча
салуу, жумшоо; 5. de mise дурус, жаман эмес, кабыл
алса боло турган; ces manières ne sont plus de mise бул
начар кылыктар.
MISER vt 1. акча сайуу; miser dix euros он евро саюу;
2. miser sur un cheval, aux courses ат чабышта атка
байге саюу; fam miser sur үмүттөнүү, ишенүү, таянуу;
on ne peut pas miser là-dessus бул несеге ишенүүгө
болбойт.
MISÉRABLE I. adj 1. бактысыз, аянычтуу, жарды; une
misérable existence эптеп күн кечирүү; air misérable
дубана кейип; 2. кедей, жарды, кембагал; population
misérable жарды эл; 3. жарыбаган, арзыбаган; tant
d’histoires pour un misérable billet de dix euros!
жарыбаган он евро үчүн ушунча чуу чыгарып! II. n жек
көрүндү адам.
MISÈRE nm 1. litt жакырдык, жардылык, жокчулук;
vivre dans la misère жокчулукта жашоо; une misère
noire жакырлык; un salaire de misère эң эле аз айлык;
2. бактысыздык, кырсык, жол болбоо; il lui arrive
toujours des misères аны ар дайым кырсык тооруп
жүрөт; quelle misère! кандай бактысыздык! intj misère!
куруп кетсин! faire des misères à qqn бирөөнү
кыжырдантуу, жинине тийүү, туталантуу, жинин
келтирүү.
MISÉRICORDE nf 1. аёо, кечирим, ырайым, жан соога
берүү; demander, obtenir miséricorde ырайым суроо,
ырайым алуу; 2. intj ырайым кылыңыз!
MISSIO nf 1. миссия, тапшырма, экспедиция; on l’a
chargé d’une mission importante ага олуттуу
тапшырма жүктөлдү; envoyer qqn en mission бир
кишини тапшырма менен жиберүү; mission accomplie
ишке ашырылган тапшырма; mission scientifique
MIRACULEUX,

EUSE
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2. өзгөрмөлүүлүк; la mobilité d’un visage жүздүн
өзгөрмөлүүлүгү.
1
MODE nf мода; lancer une mode мода киргизүү; loc à
la mode кеңири таралган; chanson à la mode кеңири
таралган ыр; ce n’est plus à la mode, c’est passé de
mode бул азыр мода эмес, бул модадан чыкты; suivre
la mode мода менен жүрүү; teintes, tissus mode
модалуу өң, кездеме; journal de mode модалар
журналы; elle travaille dans la mode ал мода
тармагында иштейт.
2
MODE nm lingv. ыңгай; les temps de chaque mode ар
бир ыңгайдын чактары; 3. mode de жол, ык, арга; mode
de vie, d’existence жашоо ыкмасы; mode d’emploi
пайдалануу жолу, ыкмасы; mode de paiement төлөө
жолу.
MODÉLISTE n 1. модельер (киймдердин үлгүсүн
иштеп чыгуучу адис); 2. моделист, моделчи.
MODÉRATIO nf 1. сабырдуулук, токтоолук, өзүн-өзү
кармоочулук; il fait preuve de modération dans sa
conduite ал сабырдуулугун далилдеп жатат; 2. азайтуу,
кичирейтүү, кемитүү; modération de la vitesse
ылдамдыкты азайтуу.
MODÉRÉ, ÉE adj 1. токтоо, сабырдуу, өзүн-өзү кармай
билген; 2. төмөн, жогору эмес, мелүүн; prix modéré
арзан баа; vent modéré мелүүн жел.
MODÉRÉMET adv токтоолук менен, сабырдуулук
менен; boire, manger modérément тамакты сыпаалык
менен ичүү, жеш.
MODÉRER I. vt басаңдатуу, жумшартуу, азайтуу;
modérer sa colère ачуусун азайтуу; modérer vos
expressions абайлап сүйлөңүз; modérer l’allure, la
vitesse акырын жүрүү, ылдамдыкты азайтуу; II. se
modérer vpr жумшаруу, азайуу, басаңдоо, токтолуу;
modérez-vous! тынчтаныңыз, өзүңүздү кармаңыз!
MODERE adj 1. жаңы, заманбап, азыркы замандагы;
la musique moderne заманбап музыка; 2. жаңы,
азыркы, жаңы чыккан; les techniques modernes
заманбап техника; immeuble, usine moderne жаңы
завод, имарат; 3. (адам) азыркы күндөгү, азыркы; il
n’est pas moderne, il est vieux jeux ал азыркы күндүн
адамы эмес, ал эски көз караштагы адам; des idées
modernes жаңы идеялар.
MODERISATIO nf жаңылоо, заманга шайкеш кылуу.
MODERISER vt жаңылоо, заманга шайкеш келтирүү;
moderniser la technique техниканы жаңылаштыруу.
MODESTE adj 1. жупуну, жөнөкөй; une tenue modeste
жупуну кийим; il est d’un milieu très modeste ал абдан
жөнөкөй чөйрөдөн; 2. аз, арзыбаган; salaire très
modeste абдан аз айлык; (адам) жөнөкөй, карапайым;
un homme modeste карапайым адам; vous êtes trop
modeste сиз абдан жөнөкөйсүз; air, mine modeste
карапайым кебете.
MODESTEMET adv карапайым, жөнөкөй, кичи
пейилдик менен; parler, se comporter modestement
сылык сүйлөө, өзүн-өзү алып жүрүү.
MODIFICATIO nf 1. өзгөрүү, башка түскө өтүү;
modification quantitative, qualitative сандын, сапаттын

өзгөрүшү; 2. модификация, өзгөртүү; il faudra faire
quelques modifications à ce projet бул долбоорго бир
катар өзгөртүүлөрдү киргизиш керек.
MODIFIER I. vt өзгөртүү, өзгөртүү киргизүү; modifier
ses objectifs максаттарын өзгөртүү; II. se modifier vpr
өзгөрүлүү.
MŒURS nf pl 1. адеп, ахлак; bonnes, mauvaises mœurs
адептүүлүк, адепсиздик; il a des mœurs dissolues анын
адеби бузулган; 2. салт, адат, үрп-адат; étudier les
mœurs d’une tribu, d’une époque бир уруунун,
доордун салт-санаасын окуп үйрөнүү; cette habitude
est entrée dans les mœurs (dans nos mœurs) бул адат
биздин каныбызга сиңип калган.
MOI I. pron pers (жекелик түрүнүн биринчи жагын
билдирген ат атооч); мен; 1. (тике толуктоочтун
милдетин аткарат) regarde-moi мени кара; donnez-la
moi аны мага бериңиз; 2. (буйрук ыңгай менен)
regardez-moi ça! муну карап коюңуз! 3. (je нү күчөтүш
үчүн) moi, je le trouve sympathique мен үчүн ал
жагымдуу; 4. (ээнин милдетин аткарат) qui est là?
moi бул ким? мен; 5. (ээ же толуктооч) mon avocat et
moi sommes de cet avis адвокатым экөөбүз ушул
пикирдебиз; il nous a invités, ma femme et moi ал
аялымды жана мени чакырды; 6. (салыштырма
даражада) plus, moins que moi менден көбүрөөк,
азыраак; ne faites pas comme moi мендей кылбагыла;
7. moi qui мен; moi qui vous parle мен сизге сүйлөп
жатамын; 8. (аныктооч) c’est moi бул мен; c’est moi
qui vous le dis сизге муну айтып жаткан менмин;
9. (предлогдон кийин) avec moi, chez moi мени менен,
меникинде; l’idée n’est pas de moi бул ой менден
чыккан жок; un ami de moi et de mon frère менин жана
менин агамдын (инимдин) досу; pour moi мен үчүн;
elle est tout pour moi ал мен үчүн баарысы; pour moi,
selon moi, d’après moi, il est fou менимче ал жинди;
quant à moi мага келсек, мен болсо; de vous à moi сиз
экөөбүздүн ортобузда; 10. loc moi-même мен өзүм; je
ferais le travail moi-même ишти мен өзүм бүтүрөм; moi
seul жалгыз өзүм; c’est moi seul qui suis responsable
мен жалгыз өзүм жооптуумун; moi aussi мен дагы; moi
aussi, j’aimerais bien y aller мен дагы ал жакка баргым
келет; II. nm inv мен.
MOIDRE adj 1. comparatif кичирээк, кичинерээк; un
moindre mal болор-болбос оору; 2. superlatif эң кичине,
эң аз; il nous a raconté son voyage dans les moindres
détails ал бизге саякаты тууралуу майда-чүйдөсүнө
чейин айтып берди; je n’en ai pas la moindre idée
менде бул тууралуу эч нерсе билбейм; c’est le moindre
de mes soucis бул менин көйгөйлөрүмдүн бери эле
жагы; il n’y a pas le moindre doute эч кандай шек жок,
шексиз.
MOIE nm кечил.
MOIEAU nm таранчы; épouvantail à moineaux
каракчы, чымчык коркуткуч.
MOIS I. adv 1. comparatif азыраак, кемирээк; il
travaille moins ал азыраак иштейт; il est moins grand
que son frère ал агасына караганда кичирээк; un peu
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plus ou un peu moins бир аз көбүрөөк, азыраак; trois
fois moins cher үч эсе арзан; non moins que кем эмес,
ушундай эле; loc plus ou moins болжол менен; ni plus
ni moins көп эмес аз эмес; 2. superlatif le moins эң аз, эң
кем; c’est la moins grande des trois ; бул үчөөнүн эң
кичинекейи; pas le moins du monde такыр, таптакыр;
c’est la robe la moins chère que j’ai trouvée бул мен
тапкан көйнөктөрдүн эң арзаны; 3. au moins эч
болбогондо, кур дегенде; si, au moins il était arrivé à
temps! эч болбогондо ал убактысында келгенде! il y a
au moins une heure кеминде бир саат бар; 4. аз нерсе;
cela coûte moins бул арзаныраак; ni plus ni moins аз
эмес көп эмес, бипбирдей; moins de азыраак; moins de
vingt kilos жыйырма килодон азыраак; les moins de
vingt ans жашы жыйырмага жете электер; 5. loc à
moins de, que -са эгер, -дан тышкары эгер; j’irai chez
vous à moins que vous ne sortiez мен сиздикине эгер
сиз үйдө болсоңуз гана барам; II. nm 1. эң аз, эң
кичине; c’est un moins que rien жоктон көрө жогору;
c’est bien le moins qu’il paie эң кур дегенде ал төлөп
берет; 2. le signe moins алуу белгиси (-); III. prép
1. алса, кемтисе; six moins quatre font deux алтыдан
төрттү алса эки калат; ellipt dépêchez-vous, il est
presque moins dix шашылгыла он эле мүнөт калды;
2. il fait moins dix (degrés) он градус суук болуп жатат.
MOIS nm inv 1. ай; une fin de mois айдын аягы; 2. бир
ай (отуз күн); dans un mois et un jour бир ай бир
күндөн кийин; 3. айлык; il touche le treizième mois ал
он үчүнчү айлыгын алат; tu dois trois mois de loyer сен
үч айлык ижара акысын төлөшүң керек.
MOISSO nf 1. оруу, оруу-жыюу, чабык; faire la
moisson оруу, чабуу; 2. түшүм; rentrer, engranger la
moisson түшүм жыйноо, кампага төгүү.
MOISSOER vt оруу, чабуу.
MOISSOEUR, EUSE n 1. орокчу; les moissonneurs
sont souvent des ouvriers agricoles saisonniers
орокчулар түшүм жыйноо учурундагы мезгилдүү
жумушчулар;
2. nf
эгин
чабуучу
машина;
moissonneuse-batteuse-lieuse оруп, жанчып кетүүчү
комбайн.
MOITIÉ nf 1. жарым, бир нерсенин жарымы; cinq est
la moitié de dix беш ондун жарымы; 2. ортосу,
жарымы; parvenu à la moitié de son existence орто
жашка келип калган; 3. à moitié жарымы, жарымына
барабар; ne rien faire à moitié аягына чейин чыгаруу,
жасоо; verre à moitié plein жарымына чейин
толтурулган стакан; loc prép à moitié chemin жарым
жолдо; moitié … moitié … жарымы … жарымы …;
moitié farine et moitié son жарымы ун жарымы кебек;
fam êtes-vous content de votre voyage? moitié-moitié
саякатыңыз сизге жактыбы? жарым-жартылай.
MOLLAH nm молдо.
MOLLEMET adj 1. бошоң, жүүнү боштук; il travaille
mollement ал кош көңүл иштейт; 2. жай, акырын,
шашылбай; le fleuve coule mollement дарыя жай агып
жатат.
MOLLESSE nf 1. жумшактык; la mollesse d’un lit

керебеттин жумшактыгы; 2. (адам) бошоңдук, жүүнү
боштук; la mollesse d’un paresseux жалкоонун
бошоңдугу.
MOMET nm 1. учур, эң кыска убакыт; les moments
de la vie, de l’existence жашоо учурлары; un petit, un
long moment кыска, узак убакыт; 2. учур, көз ирмем;
en un moment бир эле убакытта; dans un moment аз
убакыттан соң; un moment! j’arrive бир аз күтө
туруңуз! келе жатам; 3. учур, убакыт; bons moments
жакшы учур; c’est un mauvais moment à passer бул
жаман учур; n’avoir pas un moment à soi убактысы,
бош убактысы чамалуу болуу; 4. учур, убакыт; profiter
du moment учурдан пайдалануу; ce n’est pas le
moment учур эмес; c’est le moment ou jamais азыр же
эч качан; 5. loc au moment учурда, убакта; au moment
de бир нерсе кылып жаткан учурда; au moment de
partir кетип жаткан учурда; loc prép au moment où
учурда, убакта; loc adv à tout moment, à tous moments
дайыма, токтоосуз; à aucun moment эч качан; en ce
moment азыр; sur le moment ошол убакта; par moment
кээде, кээ бир убакта; d’un moment à l’autre азыр,
мына-мына.
MOMETAÉ, ÉE adj кыска, убактылуу; gêne
momentanée
убактылуу
ыңгайсыздык;
arrêts
momentanés убактылуу токтотуулар.
MOMETAÉMET adv убактылуу; l’autoroute est
momentanément fermée, en raison d’un accident жол
кырсыгына байланыштуу жол убактылуу жабык.
MO, MA, MES adj poss 1. менин; c’est mon opinion
бул менин пикирим; à mon avis менимче; mon livre
менин китебим; je prends mon café мен кофе ичип
жатам; de mon temps жаш кезимде; 2. энчилүү
аттарды билдирүүчү зат атоочтун алдында
тууганчылыкты же ар кандай катнаштыктарды
билдирет: mon père атам; ma fiancée колуктум; mon
patron кожоюнум; mes voisins кошуналарым.
MOARCHIE nf 1. монархия; monarchie absolue,
constitutionnelle,
parlementaire
абсолюттук,
конституциялык,
парламенттик
башкаруу;
2. падышалык; la monarchie d’Angleterre, des PaysBas Англия, Нидерландия падышалыгы.
MOARQUE nm падыша, император; monarque absolu
абсолюттук падыша.
MOASTÈRE nm монастырь.
MODAI, AIE adj 1. ак сөөктүк, аристократтык; vie
mondaine et brillante ак сөөк жашоо; romancier,
écrivain mondain ак сөөктөрдүн жашоосу жөнүндө
жазган жазуучу; 2. ак сөөктүктү жакшы көргөн; il est
très mondain ал ак сөөктүктү абдан жакшы көрөт.
1
MODE nm адамдар, эл, киши; j’entends du monde
мен киши күтүп жатам; tu as vu le monde qu’il y a? сен
элдин караанын көрдүңбү? avoir du monde chez soi
үйүндө меймандары болуу; tout le monde баарысы,
элдин баары.
2
MODE nm 1. дүйнө, аалам; conception du monde
дүйнө тааным; l’homme et le monde адам жана дүйнө;
création du monde ааламдын, дүйнөнүн жаралышы;
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2. дүйнө; le monde extérieur тышкы дүйнө; 3. дүйнө; le
monde poétique, de l’art саясий, искусство дүйнөсү; le
monde des abeilles, le monde végétal аарылар,
өсүмдүктөр дүйнөсү; loc se faire tout un monde de
qqch апыртып жиберүү, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу;
4. жер, жер жүзү, жер шары; les cinq parties du monde
дүйнөнүн беш бурчу; courir, parcourir le monde
дүйнөнү кыдырып чыгуу; tour du monde жер жүзүн
айлануу, кыдыруу; le monde est petit жер тоголок;
champion, championnat du monde дүйнө чемпиону,
дүйнө биринчилиги; le nouveau monde жаңы дүйнө
(Америка); l’ancien monde эски дүйнө (Европа,
Африка, Азия); 5. бул дүйнө; loc mépriser les biens de
ce monde бул дүйнөнүн байлыктарын тануу; de l’autre
monde тиги дүйнөдөн; envoyer qqn dans l’autre monde
бирөөнү тигил дүйнөгө жиберүү, өлтүрүү; il n’est plus
de ce monde ал бул дүйнөдө жок; 6. au monde дүйнөгө,
дүйнөдө; venir au monde дүйнөгө келүү, төрөлүү; être
seul au monde бул дүйнөдө жалгыз болуу.
MODIAL, IALE, IAUX adj дүйнө, дүйнөлүк; l’actualité
mondiale дүйнө жаңылыктары.
MOGOL, OLE I. adj монгол, монголдук; II. n
1. монгол; 2. nm монгол тили.
MOITEUR, TRICE n устат, окутуучу, тарбичы;
moniteur de colonie de vacances эс алуу жайларындагы
тарбиячы.
MOAIE nf 1. акча; monnaies d’or et d’argent алтын
жана күмүш акча; 2. акча, пул; monnaie métallique
металл акча; pièce de monnaie майда акча; monnaie de
papier кагаз акча; monnaie électronique электрондук
акча; fausse monnaie жасалма акча; fabricant de fausse
monnaie жасалма акча чыгаруучу; 3. акча бирдиги; le
cours d’une monnaie акчанын курсу; 4. майда акча,
кайрып берүү; petite, menue monnaie майда акча;
passez la monnaie! ашканын бериңиз! rendre la
monnaie sur cent francs жүз франктан калганын
кайтарып берүү; je n’ai pas de monnaie, avez-vous de la
monnaie? менде майда жок, сизде барбы?.
MOAYEUR nm акча жасап чыгаруучу жерде
иштеген жумушчу.
MO(O)- моно, жалгыз, бир.
MOOLOGUE nm монолог; monologue intérieur ички
монолог.
MOOMOTEURE, TRICE adj бир, жалгыз моторлуу;
avion monomoteur бир моторлуу учак.
MOOPLACE adj бир, жалгыз орундуу; voiture, avion
monoplace бир орундуу учак, автомобиль.
MOOPLA nm моноплан (бир канаттуу учак).
MOOPOLE nm монополия (өндүрүшкө, соодага же
бир нерсени эксплуатация кылууга болгон жалгыз,
жеке укук).
MOOPOLISER vt 1. монополияга айландыруу; l’état a
monopolisé la vente des tabacs мамлекет тамеки
соодасын монополияга айландырды; 2. өзүнүкү кылып
алуу, менчиктеп алуу, ээлеп алуу; monopoliser qqn, son
attention бирөөнү, бирөөнүн көңүлүн өзүнө бурдуруп
алуу.

MOORAIL 1. adj бир рельстүү; 2. бир рельстүү унаа,
поезд, темир жол.
MOOSKI nm жалгыз, бир лыжа; faire du monoski
жалгыз лыжа тебүү.
MOOSYLLABE I. adj бир муундуу; II. nm бир
муундуу сөз.
MOOTOE adj 1. бир ыргактуу, бир калыпта
айтылган, ырдалган; 2. бир түрдөгү, өзгөрбөгөн;
paysage monotone бири-бирине окшош табият,
кооздук; une vie monotone кызыксыз жашоо.
MOSEIGEUR nm улуу урматтум; pl messeigneurs.
MOSIEUR, pl messieurs nm 1. мырза; bonjour,
monsieur саламатсызбы мырза; cher monsieur
урматтуу мырза; mesdames et messieurs айымдар жана
мырзалар; monsieur Durand est arrivé мырза Дюран
келди; adressez-vous à monsieur le directeur директор
мырзага кайрылыьыз; 2. киши, эркек киши; un vieux
monsieur бир карыган киши; le monsieur que nous
avons rencontré hier биз кечээ кезиктирген адам; 3. enf
байке, ата; dis merci au monsieur байкеге рахмат айт.
MOSTRE I. nm 1. мокочо; 2. тубаса кем, жарым жан
адам, айбан; 3. кебетеси, түрү суук адам; sa sœur est un
monstre анын эжесинин түрү суук; 4. каардуу,
жаалдуу, элдер корккон адам; II. adj fam чоң,
маанилүү, зор; un travail monstre маанилүү иш.
MOSTRUEUSEMET adv чектен тыш, эң эле, өтө эле;
il était monstrueusement gros, laid ал өтө эле семиз,
серт болчу.
MOSTRUEUX, EUSE adj 1. мокочого окшогон, түрү
суук, ырайы суук, серт; laideur monstrueuse абдан
серттик; 2. абдан чоң, зор, көлөмдүү; une ville
monstrueuse абдан чоң шаар.
MOT nm тоо; du haut des monts тоонун чокусунан;
le Mont Blanc Монблан тоосу; loc par monts et par
vaux бардык жерде, тоодо да түстө да; il est toujours
par monts et par vaux ал дайыма саякаттап жүрөт;
promettre monts et merveilles укмуштуу нерселерди
убада кылуу.
MOTAGE nm 1. чогултуу, куроо, кураштыруу; le
montage d’un meuble эмеректи чогултуу, куроо; le
plan de montage көрсөтмө китепче; 2. монтаж
(тартылган тасманы ирээтке келтирүү, куроо);
3. фотомонтаж.
MOTAGARD, ARDE I. adj тоолуу жерде жашаган,
тоолук; peuples montagnards тоолук эл; la vie
montagnarde тоодогу жашоо; II. n тоолук, тоолук
киши.
MOTAGE nf 1. тоо; flanc, pente, versant d’une
montagne тоонун боору, бети, жантаймасы, эңкейиши;
chaîne, massif de montagnes тоо массивдери; loc (se)
faire une montagne de qqch кымындай нерсени тоодой
кылып көрсөтүү, апыртып ашырып жиберүү; soulever
les
montagnes
кыйынчылыктарды
жеңүү,
кыйынчылыктарга туруштук берүү; 2. тоо, тоолук;
pays de montagne тоолуу өлкө, тоолуу жер; passer ses
vacances à la montagne эс алууну тоодо өткөрүү; la
montagne à vaches анча бийик эмес, мал жайылган
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тоолор, бөксө тоо (алпинистердин тилинде). 3. толуп
жаткан; une montagne de livres толуп жаткан китептер.
MOTAGEUX, EUSE adj тоолуу; région montagneuse
тоолуу аймак.
MOTAT, ATE I. adj 1. көтөрүлүп бара жаткан,
өйдөлөп бара жаткан, жогорулап бара жаткан;
mouvement, marée montante көтөрүлүп бара жаткан
деңиз; 2. тик өйдө көтөрүлүп бара жаткан; chemin
montant өрдү карай кеткен жол; II. nm 1. устун,
тирөөч, түркүк; les montants d’une fenêtre терезенин
устуну; 2. жыйынтык, сумма; le montant des frais
чыгымдардын суммасы.
MOT-DE-PIÉTÉ nm ломбард, күрөөкана; il a engagé
sa montre au mont-de-piété ал саатын күрөөканага
таштады; pl des monts-de-piété.
MOTÉE nf 1. чыгуу, көтөрүлүү; être essoufflé par
une pénible montée тик өйдө көтөрүлүүдөн демигүү;
(нерсе) ташкындоо, көтөрүлүү, ташуу; la montée des
eaux суунун ташкындашы; 2. бет, боор, кыя; maison en
haut d’une montée кыянын башындагы үй.
MOTER I. vi (өткөн чакта avoir же être этиштери
менен жакталат) 1. (жандуу нерсе) көтөрүлүү, чыгуу;
monter en haut d’une tour мунаранын башына чыгуу,
көтөрүлүү; monter au grenier чатырга чыгуу; monter à
une échelle шатыга чыгуу; elle est montée se coucher ал
жатканы үстүгө чыгып кетти; monter à cheval ат
минүү; il monte bien ал атты жакшы минет; monter
dans une voiture, en voiture унаага түшүү; monter à
bicyclette велосипедке минүү, олтуруу; 2. fam баруу
(түштүктөн түндүккө); ils sont montés de Marseille à
Paris алар Марселден Парижге барышты; 3. көтөрүлүү,
жогорулоо; monter en grade чоңоюу, мансабы
көтөрүлүү, жумушунан жогорулоо; fam la vedette qui
monte көтөрүлүп келе жаткан, чыгып келе жаткан
жылдыз; 4. (нерсе) көтөрүлүү; le soleil monte au-dessus
de l’horizon күн горизонттон көтөрүлүп келе жатат;
des bruits montant de la rue көчөдөн чыгып жаткан
табыш, чуру-чуу; (ички сезим) la colère fait monter le
sang au visage ачуудан бет кызарып кетет; les larmes
lui montaient aux yeux көзүнө жаш келди; loc monter à
la tête башка чыгуу, башка тебүү (мас кылуу);
5. (суюктук) көтөрүлүү, ташуу; la rivière, la mer a
monté дарыя, деңиз ташкындады; le lait monte сүт
ташып жатат; 6. (добуш) көтөрүлүү, жогорулоо; le ton
monte үн жогорулады (урушка айланып бара жатат);
7. (баа, нарк) көтөрүлүү, кымбаттоо; les prix, les loyers
ne cessent de monter баалар, ижара акылары токтобой
көтөрүлүп жатат; à combien montera la dépense?
чыгым канчага бараар экен? II. vt (толуктооч менен)
1. көтөрүлүү, чыгуу; monter une côte кырга чыгуу;
2. үстүнө олтуруу, минүү; ce cheval n’a jamais été
monté бул ат эч качан минилген эмес; минилүү;
3. көздөө, кароо (ат жана башка төрт аяктуулар);
l’étalon monte la jument айгыр бээни көздөп жатат;
4. алып чыгуу (жогоруга); monter une malle au grenier
чемоданды жогоруга алып чыгуу; la concierge monte le
courrier консьерж каттарды алып чыгып бара жатат;

5. уюштуруу, түзүү; monter une agence de voyage
саякат агенттигин ачуу; 6. коюу, тигүү, куроо,
чогултуу; monter une tente чатырды тигүү; III. se
monter vpr 1. көтөрүлүү, жогорулоо; cette côte se
monte facilement бул кырга жеңил эле чыкса болот;
2. көтөрүлүү, жетүү; les dépenses se sont montées à
mille euros чыгымдар миң еврого жетти. 3. se monter la
tête кыжырлануу, жини келүү, туталануу (бирөөгө
каршы); сезими козголуу, ээлигүү.
MOTEUR n 1. чогултуучу, куроочу; monteur
électricien электромонтёр; 2. киномонтажчы.
MOTRE nf 1. саат; montre de précision хронометр;
montre-bracelet кол саат; montre à quartz кварц саат;
montre de plongée суу өткөрбөөчү саат; ta montre
avance, retarde саатың алдыда, артта; mettre sa montre
à l’heure саатын теңөө; montre de gousset чөнтөк саат;
2. loc montre en main айтылган, көрсөтүлгөн убакта, өз
убагында, так.
MOTRER I. vt 1. көрсөтүү, көргөзүү; montrer un
objet à qqn бирөөгө бир нерсени көргөзүү; montrer ses
richesses байлыгын көрсөтүү; montrer du doigt les
étoiles сөөмөйү менен жылдыздарды көрсөтүү; montrer
le chemin, la voie жол көрсөтүү; 2. чагылдыруу; film
qui montre des scènes de violence зордук зомбулукту
чагылдырган
тасма;
3. көрсөтүү,
түшүндүрүү,
далилдөө; montrer à qqn ses torts, lui montrer qu’il a
tort бирөөгө катасын көрсөтүү, туура эмес иш кылып
жатканын далилдеп берүү; montrez-moi comment il
faut faire мага кандай кылышты түшүндүрүп
бериңизчи; 4. көрсөтүү; montrer son étonnement, son
émotion таң калганын, сезимин көрсөтүү; II. se
montrer vpr 1. көрүнүү, пайда болуу; il n’ose plus se
montrer ал көрүнүүгө батынбай жатат; 2. se montrer
өзүн көрсөтүү; se montrer courageux, habile өзүнүн эр
жүрөктүгүн, шамдагайлыгын көрсөтүү.
MOTURE nf мингич; un cavalier et sa monture
чабандес жана мингичи.
MOUMET nm 1. эстелик; monument funéraire
мүрзөгө коюлган эстелик; monument aux morts
маркумдарга коюлган эстелик; 2. эстелик; monument
historique тарыхый эстелик.
MOUMETAL, ALE, AUX adj 1. заңкайган, көркөмдүү,
чоң, бийик; une porte monumentale заңкайган эшик;
2. fam эң чоң, аябаган чоң; une horloge monumentale
аябаган чоң саат; une erreur monumentale аябаган чоң
ката.
MOQUER (SE) vpr (de qqn, qqch) 1. шылдыңдоо,
келекелөө; les enfants se moquent de lui балдар аны
шылдыңдап жатышат; 2. көңүл бурбоо, этибарга албоо,
таназар албоо, капарга албоо; je m’en moque мага
баары бир, менин башым да оорубайт; il se moque que
j’aie raison менин пикиримдин тууралыгы менен ал
эсептешип да койгон жок; 3. олуттуу кабыл албоо,
алдоо; elle s’est bien moquée de vous ал сизди мазактап
жатат; vous vous moquez du monde сиз элди мазактап
жатасыз; je ne te crois pas, tu te moques de moi! мен
сага ишенбейм, сен мени алдап жатасың.
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MOQUERIE nm тамаша, келеке, мазак; être sensible
aux moqueries тамашаны көтөрө албоо.
MOQUEUR, EUSE I. n тамашакөй, шылдыңчыл,
шылдыңкор адам; c’est un moqueur бул маскарапоз;
II. adj
мыскылдуу,
шылдыңчыл,
шылдыңкор,
тамашакөй; regard, rire moqueur мыскылдуу көз
караш, күлкү.
1
MORAL nm көңүл, маанай; avoir le moral à zéro, ne
pas avoir le moral көңүлү чөгүңкү тартуу; avoir bon,
mauvais moral көңүлү көтөрүңкү, чөгүңкү болуу;
remonter le moral көңүлдү көтөрүү; elle m’a cassé,
sapé le moral ал менин көңүлүмдү кирдетти, оорутту.
2
MORAL , ALE, AUX adj 1. адеп, ахлак, адеп-ахлактуу,
моралдык; principes moraux адеп-ахлактын негиздери;
2. насыяттуу, үлгү болгудай, сабак болорлук; une
histoire morale сабак болорлук окуя.
MORALE nf 1. адеп, адеп-ахлак, этика; le crime est
contraire à la morale кылмыш адеп-ахлакка каршы;
faire la morale à qqn бирөөгө жеме аралаш насыят
айтуу, жемелөө, зекүү; акыл үйрөтүү; 2. сабак, үлгү,
бир нерседен алган сабак; la morale d’une fable
тамсилдин тарбиялык мааниси; la morale de cette
histoire, c’est que les méchants sont toujours punis арам
адамдардын жазаланышы аңгеменин тарбиялык
мааниси болуп калат.
MORALEMET adv моралдык жактан; elle a beaucoup
souffert moralement ал моралдык жактан абдан жапа
чети.
MORALITÉ nf 1. үгүт-насыят, сабак; 2. туруктуулук,
адеп-ахылактуулук; un homme sans moralité моралдык
жактан туруксуз адам.
MORBLEU intj vx injur шайтан алгыр, кара баскыр!.
MORCEAU nm 1. кесим, бөлүк, тилке; un petit
morceau de ficelle аркандын бир бөлүгү; couper,
déchirer, mettre en morceaux бөлүктөргө кесүү, айруу,
бөлүү; morceau de terre бир тилке жер; un bon, un
gros morceau чоң бөлүк, кесинди; se casser en mille
morceaux миңге бөлүнүп кетүү; un morceau de pain
бир үзүм нан; un morceau de sucre бир чагым кант; les
bons morceaux жакшы, чоң кесим, бөлүк; fig, fam
manger un morceau жеңил тамактануу; fam manger,
casser, lâcher le morceau күнөөсүн мойнуна алуу,
айтып берүү; 2. үзүндү, бөлүк; morceaux choisis
тандалма бөлүктөр; 3. кыска музыкалык чыгарма;
exécuter un morceau музыкалык чыгармадан үзүндү
ойноо.
MORCELER vt бөлүү, бөлүштүрүү, үлүштөө; morceler
un terrain en lots жерди үлүштөргө бөлүштүрүү.
MORCELLEMET nm бөлүү, бөлүштүрүү, үлүштөө; le
morcellement de la propriété, de la terre мүлктү, жерди
бөлүштүрүү.
MORDAT, ATE 1. adj ачуу, заарлуу, курч; répondre
à qqn d’une manière mordante бир кишиге ачуу жооп
кайтаруу; ironie mordante курч келеке; 2. каарыган,
сөөктөн өткөн; un froid mordant зыркаар суук.
MORDRE I. vt 1. тиштөө, кабуу, жарадар кылуу
(айбанаттар); mon chien l’a mordu менин итим аны

каап алды; elle s’est fait mordre ал каптырып алды;
mettre une muselière à un chien pour l’empêcher de
mordre каап албаш үчүн итке тумшук кап кийгизүү;
2. чагуу, чагып алуу; insecte qui mord чагып ала турган
курт-кумурска; oiseau qui mord чокуй турган куш; être
mordu, se faire mordre par un serpent жыланга
чактырып алуу; 3. жеш, кемирүү; l’acide mord le métal
кислота темирди жеп кетет; II. vi (dans) тиштеп үзүп
алуу; mordre dans une pomme алманы тиштөө.
MORDU, UE adj 1. тиштелген; 2. ашык, ашык болгон;
il est mordu, bien mordu ал ашык, абдан ашык; n fam
берилген, сүйүүчү; c’est un mordu de football ал
футболдун сүйүүчүсү.
1
MORGUE
nf
текеберлик,
теңсинбөөчүлүк,
менменсинүүчүлүк, бой көтөрүү, кекирейгендик.
2
MORGUE nf өлүккана (адам).
MORIBOD, ODE adj өлүп бара жаткан, көр
оозундагы; n көр оозундагы адам.
MORE adj капалуу, кайгылуу, түнөргөн, кабагы
салыңкы; un air morne капалуу көрүнүш; un temps
morne бүркөк аба.
MOROSE adj кайгылуу, капалуу, кабагы салыңкы.
MORPHÈME nm ling. морфема.
MORPHIE nf морфий (апийимден жасалган ооруну
басаңдатуучу дары); la morphine est un stupéfiant
морфий мас кылат.
MORPHIOMAE adj, n морфийге берилип кеткен
адам.
MORPHOLOGIE biol gram морфология.
1
MORT nf 1. өлүм, ажал; voir la mort de près өлүм
менен бетме-бет кездешүү; la mort n’épargne personne
ажалдан эч ким качып кутулбайт; mort clinique
клиникалык өлүм; 2. өлүү, жан берүү, каза болуу; mort
naturelle табийгый өлүм, өз ажалынан өлүү; mort
accidentelle кырсыктан каза болуу; mort subite
күтүлбөгөн жерден каза болуу; loc mourir de sa belle
mort карылыктан, кыйналбай өлүү; être à l’article de la
mort өлүм алдында жатуу; à mort өлгүдөй, өлгөнчө;
être frappé, blessé à mort өлгөнчө токмок жеш,
жарадар болуу; loc à la vie (et) à la mort өлөөрөлгөнчө, өмүр өткөнчө; 3. өлүм; donner la mort
өлтүрүү; engin de mort өлүм куралы; peine de mort
өлүм жазасы; mettre qqn à mort бирөөнү өлүм
жазасына тартуу; à mort! өлүм! 4. fig күнү бүтүү,
жоюлуу; c’est la mort du petit commerce бул майда
дүкөндөрдүн жоюлуусуна алып келет.
2
MORT , MORTE adj 1. өлгөн, каза болгон, өтүп кеткен;
il est mort depuis longtemps анын каза болгонуна бир
топ болуп калды; il est mort et enterré ал эчак эле
өлгөн; arbre mort куураган бак; feuilles mortes
куураган жалбырактар; 2. өлгөндөй, өлгөнчө; ivre mort
өлгүдөй мас; mort de fatigue өлгүдөй чарчаган; mort
de peur жүрөгү түшүп калуу; mort de rire катуу күлүү,
күлкүдөн боору эзилип калуу, көзүнөн жаш чыкканча
күлүү; (abréviation SMS: mdr); 3. (нерсе) өлүк, жансыз;
eau morte көлчүк; temps mort бекер өлгөн убакыт,
бекер туруу; 4. колдонуудан чыккан (азыркы убакта
257

MORTALITÉ

MOU

mot sous sa porte мен анын эшигине тил кат кыстарып
кеттим; écrire un mot à qqn бирөөгө тил кат жазуу.
MOTARD, ARDE nm мотоциклист; les motards de la
police
routière
жол
автоинспекциясынын
мотоциклисттери.
MOTEL nm англис мотель (айдоочулар үчүн
мейманкана).
1
MOTEUR , TRICE I. adj аракетке келтирүүчү, аракетке
салуучу, кыймылдатуучу; nerfs sensitifs et nerfs
moteurs сезим жана кыймылдаткыч нервдер; force
motrice кыймылдаткыч күч; voiture à quatre roues
motrices төрт дөңгөлөгү тең тарткан автоунаа; II. nm
кыймылдаткыч күч; le moteur de la guerre уруштун
себепчиси; (адам) elle est le moteur de l’entreprise ал
ишкананын кыймылдаткыч күчү.
2
MOTEUR nm 1. мотор, кыймылдаткыч; moteurs
hydrauliques, thermiques гидравликалык, жылуулук,
кыймылдаткычы;
moteurs
électriques
электрокыймылдаткыч; véhicules à moteur автоунаа;
2. spécialt мотор, кыймылдаткыч; moteur à 4, 6
cylindres 4, 6 цилиндрлүү мотор; moteur de 750 cm 750
см лүү мотор.
MOTIF nm 1. себеп, шылтоо, түрткү; quel est le motif
de votre visite? сиздин келишиңиздин себеби эмнеде?
je cherche les motifs de sa conduite мен анын жүрүштурушунун себебин издеп жатам; un motif valable
ыктуу себеп; 2. сүрөт, кооздоочу сүрөт; travailler sur le
motif сүрөттүн үстүндө иштөө; tissu imprimé à grands
motifs de fleurs чоң гүлдөрдүн сүрөтү түшүрүлгөн
кездеме.
MOTIO nf сунуш; faire, rédiger une motion сунуш
кылуу, киргизүү; motion de censure ишенбөөчүлүк
билдирүү.
MOTIVATIO vt себеп, түрткү, далил; il faudrait
connaître ses motivations profondes анын негизги
далилдерин билиш керек.
MOTIVER vt 1. (адам) себебин билдирүү, далилдөө;
motiver une action, une démarche кылган ишаракеттин себебин түшүндүрүп берүү; 2. (нерсе) себеп,
түрткү болуу; voilà ce qui a motivé notre décision мына
биздин чечимибиздин себеби.
MOTO nf (abrév motocyclette) мотоцикл; être à, en
moto мотоцикл менен жүрүү; course de moto мотоцикл
жарышы.
MOTORISATIO
nf
моторлоштуруу,
механизациялаштыруу.
MOTORISER
vt
моторлоштуруу,
механизациялаштыруу; motoriser l’agriculture айыл
чарбасын механизациялаштыруу; troupes motorisées
унаа менен жабдылган армия; fam être motorisé
моторлуу унаа менен жүрүү.
MOTS CROISÉS nm pl баш катырма; amateur de mots
croisés баш катырмага ышкыбоз адам.
MOU ou mol (үндүүнүн же окулбаган h тын алдында)
molle I. adj 1. жумшак substance molle жумшак зат;
beurre que la chaleur rend mou ысыктан эрип калган
май; matelas mou жумшак төшөк; loc un mol oreiller

колдонулбай калган); langue morte өлүү тил; 5. fam
иштен чыккан, бузулган; la bagnole est morte унаа
бузулду; les piles sont mortes батарейкалар отуруп
калды.
MORTALITÉ nf taux de mortalité ou abrév la mortalité
өлүм саны; mortalité infantile балдар өлүмү.
MORTEL, ELLE adj 1. өлө турган, өлбөй койбос; tous
les hommes sont mortels адамдар өлбөй койбойт;
(нерсе) убактылуу, түбөлүктүү эмес; 2. n адам, пенде;
les mortels пенделер; un heureux mortel бактылуу
адам; 3. өлүмгө алып бара турган, өлүм алып келе
турган; maladie mortelle айыкпас оору; poison mortel
өлтүрүүчү уу; ennemi mortel келишкис душман; péché
mortel кечирилгис күнөө; 4. өлгүдөй, абдан катуу,
күчтүү, өтө, аябаган, эң эле; un froid mortel катуу суук;
un ennui, un silence mortel аябаган зеригүү; fam une
soirée mortelle абдан көңүлсүз кече.
MORTELLEMET adv 1. өлгүдөй, катуу, өлөөрчө;
mortellement blessé катуу жараланган, катуу жарадар
болгон; 2. өлгүдөй, аябай, абдан; il était mortellement
pâle ал купкуу болчу; réunion mortellement ennuyeuse
абдан зериктирген жыйналыш.
MORTE-SAISO nf иш токтоп калган, иш жүрбөй
калган учур; pl les mortes-saisons.
MORT-É, MORT-ÉE adj 1. өлүү туулган, өлүү
түшкөн; enfants mort-nés өлүү туулган балдар; un
mort-né өлүү туулган бала; 2. fig иш жүзүнө ашпаган;
un projet mort-né иш жүзүнгө ашпай турган долбоор.
MORUE nf треска (деңиз балыгынын бир түрү); morue
fraîche, séchée жаңы кармалган, кургатылган треска;
huile de foie de morue балык майы.
MOSCOVITE 1. adj москва, москванын; les églises
moscovites москва чиркөөлөрү; 2. n un Moscovite, une
Moscovite москвалык, Москванын тургуну.
MOSQUÉE nf мечит; le minaret d’une mosquée мечит
мунарасы.
MOT nm 1. сөз; phrase de six, de dix mots алты, он
сөздүү сүйлөм; articuler, manger ses mots сөздү так
айтуу, чайнап айтуу; ne pas dire un seul mot бир ооз
сөз айтпоо, унчукпоо; mot nouveau, courant, rare
жаңы, көп колдонулган, аз колдонулган сөз; mot mal
écrit, illisible жаман жазылган, окулушу кыйын сөз; loc
les grands mots кургак сөз, жел сөз; gros mot орой, уят
сөз; se donner le mot бир сөзгө келүү, макулдашуу;
rapporter un propos mot pour mot маалыматты сөзмөсөз жеткирүү; mot à mot сөзмө-сөз; avoir un mot sur le
bout de sa langue сөзү тилинин учунда болуу; айтайын
деген сөзүн таппай калуу; 2. сөз, кеп; ce ne sont que des
mots бул куру сөздөр; les mots et les actes сөз жана иш;
je lui en dirai, toucherai un mot мен аны менен бул
жөнүндө сүйлөшөм; en un mot бир сөз менен айтканда;
avoir son mot à dire пикирин, оюн айтууга укуктуу
болуу; dire deux mots à qqn бирөөгө эскертүү берүү,
зекүү, жемелөө; c’est mon dernier mot бул менин
акыркы сөзүм; avoir le dernier mot башка айтарга сөзү
жок болуу; prendre qqn au mot бирөөнү сөзүнөн
кармоо; 3. эки ооз сөз, кыскача кат; je lui ai glissé un
258

MOUCHARD

MOUSSE

кошуу; 3. mar сууга таштоо, салуу; mouiller l’ancre
якорь таштоо; 4. mouiller une consonne үнсүздөрдү
жумшартуу, таңдайлаштыруу; II. se mouiller vpr 1. суу
болуп калуу; se mouiller en sortant sous la pluie
жамгырда калуу; 2. fam илээшип калуу, аралашуу
(жаман иштерге); il ne veut pas se mouiller ал жаман
иштерге аралашууну каалабайт.
MOULI nm 1. тегирмен; moulin à vent, à eau жел, суу
тегирмен; loc fig se battre contre des moulins à vent
жок душман менен, элестеги душман менен кармашуу;
apporter, faire venir de l’eau au moulin (de qqn)
бирөөнүн тегирменине суу куюу, бирөөгө жардам
берүү; 2. тегирмен, ун тартуучу, ун салуучу завод;
habiter un vieux moulin эски тегирменде жашоо;
l’exploitation d’un moulin тегирмен иштетүү; loc on
entre dans cette maison comme dans un moulin бул
үйдүн эшиги дайыма ачык; 3. moulin à майдалоочу
машина; moulin à huile, à sucre май чыгаруучу, кант
майдалоочу машина; moulin à café, à poivre кофе, мурч
майдалоочу аспап; moulin à légumes жашылча
майдалоочу аспап; 4. fam авто унаанын, учактын
мотору; 5. fam moulin à parole сүйлөөк.
MOULU, UE adj 1. майдаланган, жанчылган; café
moulu жанчылган кофе; 2. (адам) абдан чарчаган,
алдан тайган; être moulu de fatigue чарчагандан алдан
таюу.
MOURAT, ATE adj 1. өлөйүн деп калган, өлүм
алдындагы; 2. litt өчүп бара жаткан, түгөнүп бара
жаткан; une musique, une lumière mourante өчүп бара
жаткан, түгөнүп бара жаткан музыка, жарык.
MOURIR I. vi 1. өлүү, каза табуу, каза болуу, жан
берүү; homme qui va mourir, qui est sur le point de
mourir өлөйүн деп жаткан, өлүп бара жаткан адам;
faire mourir өлтүрүү; mourir de faim, d’inanition, de
maladie ачарчылыктан, оорудан каза табуу; mourir
assassiné киши колдуу болуп өлүү; mourir subitement
күтүлбөгөн жерден каза болуу; mourir à la guerre
согушта каза болуу; mourir jeune жаш өлүү; v impers il
meurt beaucoup d’enfants dans le tiers monde үчүнчү
дүйнөнүн өлкөлөрүндө балдардын өлүмү жогору;
2. (өсүмдүк) кууроо, соолуу; 3. à mourir өлгүдөй,
өлөөрчө; je suis lasse à mourir мен өлгүдөй чарчадым;
s’ennuyer à mourir өлгүдөй зеригүү; mourir de
курманы болуу, азап тартуу; mourir de chagrin, de
tristesse, de peur кайгынын, убайымдын, коркуунун
курманы болуу; mourir de faim, de soif карды абдан
ачуу, чаңкоо; je meurs de faim, à table! мен ачкадан
өлүп бара жатам, тамактаналычы! 4. (нерсе) жоголуу,
жоголуп кетүү; civilisation, pays qui meurt жоголуп
бара жаткан цивилизация, өлкө; le feu, la flamme meurt
от өчүп бара жатат; bruit, son, voix qui meurt алыстап,
угулбай бара жаткан добуш, үн; II. se mourir vpr litt
өлүм алдында болуу; elle se meurt ал өлүп бара жатат;
il se meurt d’amour pour elle ал ага болгон сүйүүсүнөн
өлүп бара жатат.
1
MOUSSE nf көбүк; mousse de bière сыра көбүгү; ce
shampoing fait beaucoup de mousse бул шампунь

жумшак жаздык; 2. жумшак, ийилчээк; tige molle
ийилчээк сабак; loc chapeau mou жумшак шляпа; avoir
les jambes molles буттары алсыз болуу; 3. (адам) бош,
бошоң, жүүнү бош; gestes mous бошоң кыймыл; il est
mou avec ses enfants ал балдарын бош кармайт;
4. начар; le jeu de ce pianiste est un peu mou бул
пианист начарыраак ойнойт; dessin mou начар сүрөт;
II. nm 1. fam бошоң, бош, жүүнү бош адам; 2. бош, бош
тартылган (нерсе); avoir du mou бош байлануу; donner
du mou арканды бош кармоо.
MOUCHARD, ARDE n 1. fam тыңчы; 2. сөз ташуучу,
айгак, ушакчы.
MOUCHARDAGE nm аңдуу, изине түшүү, чагым, сөз
ташуу.
MOUCHARDER vt 1. тыңчылык кылуу; 2. аңдуу, изине
түшүү.
MOUCHE nf 1. чымын; mouche domestique үй
чымыны; mouche tsé-tsé цеце чымыны; loc pattes de
moches абдан кичинекей, окулушу кыйын кол жазма;
on aurait entendu une mouche voler чымын учса
угулгандай тынчтык өкүм сүрүп турду; fam mourir,
tomber comme des mouches чымындай кырылуу; faire
la mouche du coche бекер эле убара болуу; prendre la
mouche бекер эле капа болуу, капалануу; quelle
mouche le pique? аны ким чакты? ага кайсы жин
тийди? il ne ferait pas de mal à une mouche анын
чымынга да зыяны жок; 2. faire mouche таамай, так
атуу.
MOUCHER I. vt 1. чимкирүү; mouche ton nez! чимкир,
мурдуңду тазала! 2. мурундан кетүү; moucher du sang
мурундан кан кетүү; 3. бирөөнүн адебин колуна берүү,
катыгын берүү, жемелөө; elle s’est fait moucher ал
аябай уруш жеди; II. se moucher vpr чимкиринүү,
мурдун тазалоо; inv ne pas se moucher du coude өзүн
кыйын сезүү.
MOUCHOIR nm 1. жүз аарчы; mouchoir brodé
саймаланган, сайылган жүз аарчы; mouchoir de, en
papier кагаз жүз аарчы; loc grand comme un mouchoir
de poche чыпалактай, абдан кичинекей; 2. жоолук.
MOUDRE vt салуу, тарттыруу, салдыруу; appareil
pour moudre тегирмен; je mouds, nous moulons du
poivre мен, биз калемпирди эзип жатабыз.
MOUETTE nm ак чардак.
MOUFLE nf мээлей, колкап, туюк мээлей; moufles de
skieur лыжачынын колкабы.
MOUILLÉ, ÉE adj нымдуу, суу, суу болгон; les cheveux
mouillés суу болгон чач; être mouillé jusqu’aux os
абдан суу болуу; les yeux mouillés de larmes жашка
толгон көз.
MOUILLER I. vt 1. суу кылуу, суулоо, нымдоо;
mouiller son doigt de salive сөөмөйүн шилекейлөө;
mouiller un linge, une serviette кирди, бет аарчыны
чылоо; linge mouillé нымдуу кир; se faire mouiller par
la pluie, l’orage жаандын, бороондун астында калуу;
loc mouiller sa culotte сийип салуу, сийип коюу; fig
абдан коркуу, жүрөгү түшүп калуу; 2. суу кошуу, суу
менен аралаштыруу; mouiller une sauce соуска суу
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жакшы көбүрөт.
2
MOUSSE nm юнга (кеме ишин үйрөнүүчү жаш
өспүрүм).
MOUSSEUX, EUSE I. adj көбүктүү, көбүргөн; eau
trouble et mousseuse киргил жана көбүктүү суу; vins
mousseux көбүргөн вино; II. nm көбүргөн вино.
MOUSSO
nf
1. муссон
(шамал);
2. муссон
шамалдарынын багыты өзгөргөн учур; les orages, les
cyclones de la mousson муссондун бороондору,
циклондору.
MOUSTACHE nf мурут; porter la moustache, des
moustaches мурут коюу; les moustaches du chat, du
phoque мышыктын, тюлендин муруту.
MOUSTACHU, UE adj мурутчан; n un moustachu
мурутчан киши.
MOUTARDE nf 1. сары кычы (данынан горчица
жасала турган өсүмдүк); 2. горчица; un pot de
moutarde бир чөйчөк горчица; moutarde forte ачуу
горчица; loc la moutarde lui monte au nez ал ачуулана
баштады; 3. inv кочкул сары өң, түс.
MOUTARDIER nm 1. горчица чыгаруучу же сатуучу
адам; 2. горчица салынган идиш.
MOUTO nm 1. кой; troupeau de moutons бир короо
кой; les moutons bêlent койлор маарап жатышат;
élever, vendre des moutons кой багуу, сатуу; mouton à
laine, à viande жүн багытындагы, эт багытындагы кой;
tonte des moutons кой кыркым; loc revenons à nos
moutons темабызга кайрылалык; 2. кой териси;
manteau en mouton doré цигейкадан жасалган ичик;
3. кой эти; gigot de mouton койдун сан эти; 4. fig c’est
un mouton ишенчээк, ээрчиме, жоош адам; 5. сөз
ташуучу, чагым, айгак, тыңчы (түрмөдө); 6. plur
көбүктүү толкун, чаң, үзүм-үзүм булут; j’ai balayé les
moutons мен чаңды сүрттүм.
MOUVEMET nm 1. кыймыл, аракет; le mouvement
d’un corps дененин кыймылы; direction d’un
mouvement кыймылдын багыты; force, intensité d’un
mouvement кыймылдын күчү, тездиги; mouvement
rapide, lent тез, жай кыймыл; 2. аракет, кымыл-аракет;
mouvements vifs, lents, aisés, maladroits бат, жай,
шамдагай олдоксон кыймыл; un mouvement du bras,
du cou, de la jambe колдун, моюндун, буттун
кыймылы; loc faire un faux mouvement олдоксон,
ооруксунткан кыймыл жасоо; mouvements de
gymnastiques, de nage гимнастикалык, сүзүү
аракеттери; mouvement inconscient, automatique
капысынан болгон кыймыл-аракет; loc en deux temps,
trois mouvements көз ачып-жумганча; le mouvement
кыймылдуулук, аракетчилдик; aimer le mouvement
кыймылдаганды жакшы көрүү; 3. жүрүү, жүрүш; le
mouvement d’une foule топтошкон элдин жүрүшү; le
mouvement des avions sur un aérodrome учактардын
аеродромдогу жүрүшү; il y a du mouvement dans cette
ville бул шаарда кыймыл көп; mouvements de troupes
армиянын жүрүшү; 4. en mouvement аракетке,
кыймылга; mettre un mécanisme en mouvement бир
механизмди аракетке келтирүү, иштетүү; toute la

maison est en mouvement бүт үй аракетте;
5. жандуулук; il y a du mouvement dans ce film бул
тасмада жандуулук бар; 6. mus тездик, ритм; 7. тегиз
эместик; mouvement de terrain жердин тегиз эместиги;
8. tech жүрүү, иштөө; mouvement d’horlogerie сааттын
жүрүшү; 9. кыймыл; mouvement révolutionnaire,
syndical революциялык, профсоюздук кыймыл;
mouvement littéraire, artistique адабий, көркөм
кыймыл; 10. өзгөрүү; mouvements de la population
калктын өзгөрүшү; mouvements des prix баалардын
туруктуу эместиги.
MOUVEMETÉ, ÉE adj 1. түз эмес, тегиз эмес; terrain
mouvementé түз эмес жер; 2. litt тынч эмес, тынчы жок;
un voyage mouvementé тынчы жок саякат.
MOUVOIR I. vt 1. кыймылдатуу, кыймылга келтирүү,
иштетүү; mouvoir ses membres avec difficulté дене
бүлүктөрүн кыйынчылык менен кыймылдатуу;
machine mue par l’électricité электр тогу менен
иштеген станок; 2. litt түрткү болуу, үндөө; les raisons,
les forces qui le meuvent ага түрткү болгон акыл, күч;
II. se mouvoir vpr кыймылдоо; il peut à peine se
mouvoir ал араң эле кыймылдайт.
1
MOYE , EE adj 1. орто, ортодогу; le cours moyen
d’un fleuve дарыянын орто агымы; moyen terme орто,
орто жериндеги; 2. орто, ортодогу; être de taille
moyenne орто бойлуу болуу; poids moyen орто салмак;
âge moyen орто жаш; classes moyennes орто тап;
3. кадыресе, орточо; le français moyen орточо француз;
le lecteur moyen жөнөкөй окурман; 4. орточо, жакшы
эмес жаман эмес; qualité moyenne орточо сапат;
intelligence moyenne орточо акыл; résultats moyens
орточо натыйжа; il est très moyen en français ал
француз тилин орточо билет; 5. орточо; température
moyenne annuelle d’un lieu бир жердин орточо
температурасы.
2
MOYE nm 1. чара, ыкма, каражат, курал, жол; les
moyens de faire qqch бир нерсе жасоонун жолу,
ыкмасы; par quel moyen? кайсы жол менен? trouver
moyen de ыкмасын, жолун табуу; s’il en avait le moyen,
les moyens эгер анын мүмкүнчүлүгү болгондо, эгер ал
жасай алганда; avoir le choix des moyens жолдору,
чаралары көп болуу; il a essayé tous les moyens ал
бардык ыкмаларды колдонуп көрдү; moyen efficace, un
bon moyen жакшы ыкма, жол; moyen provisoire,
insuffisant убактылуу, жетишээрлик эмес чара; loc se
débrouiller avec les moyens du bord колдо бар
нерселер менен аракеттенүү; employer les grands
moyens болгон ыкмаларды колдонуу; il y a moyen, il
n’y a pas moyen de мүмкүн, мүмкүн эмес; il n’y a pas
moyen de le faire obéir, qu’il soit à l’heure аны
убактысында келүүгө көндүрүүнүн чарасы жок; pas
moyen! мүмкүн эмес! moyen d’action, de défense, de
contrôle аракет кылуунун, коргонуунун, текшерүүнүн
жолдору; moyens de transport унаа каражаттары;
moyens de communication басма сөз каражаттары; par
le moyen de, au moyen de жардамы менен, аркылуу; se
diriger au moyen d’une boussole компастын жардамы
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менен жүрүү; 2. pl жөндөмдүүлүк; les moyens
physiques d’un sportif спортчунун күч-кубаты; il a de
grands moyens ал абдан жөндөмдүү; être en possession
de tous ses moyens чоң жөндөмдүүлүккө ээ болуу;
perdre ses moyens à un examen сынакта сүрдөп жооп
бере албай калуу; 3. каражат, акча; ses parents
n’avaient pas les moyens de lui faire faire des études
анын ата-энесинин аны окутууга каражаты жок болчу;
c’est trop cher, c’est au-dessus de mes moyens бул
абдан кымбат, менин мынчалык акчам жок; fam il a les
moyens анын акчасы бар.
MOYE ÂGE nm Орто кылым; les hommes, les villes
du Moyen Âge Орто кылымдагы адамдар, шаарлар.
MOYEAT prép жардамы менен, аркылуу, үчүн;
acquérir une chose moyennant un prix convenu туура
келген баа менен бир нерсе сатып алуу; donnez-moi de
l’argent, moyennant quoi je ferai le travail мага акча
бериңиз, мен ал үчүн жумуш жасап берейин.
MUET, ETTE I. adj 1. дудук, тилсиз; il est muet de
naissance ал тубаса дудук; sourd et muet дүлөй жана
дудук; 2. тилсиз, тилин жутуп алган; être, rester muet
d’étonnement, de peur таң калуудан, коркунучтан
тилин жутуп алуу; être muet comme une carpe
балыктай такыр үн чыгарбаган; rôle muet пантомима;
3. үнү жок, сөзү жок; muette protestation сөзү жок
нааразылык билдирүү; de muets reproche сөзү жок
коркутуу; joie muette ичтен кубануу; 4. дабышсыз,
үнсүз; clavier muet дабышсыз клавиатура; cinéma, film
muet дабышсыз тасма; 5. окулбаган, айтылбаган; e, h
muet окулбаган, айтылбаган e, h; 6. жазуусу жок; une
carte muette жазуусу жок карта; II. n 1. дудук адам;
2. nm дабышсыз тасма.
MUEZZI nm азанчы, азан чакырган киши.
MUGIR vi 1. (ири кара мал) бакыруу, мөөрөө;
2. (нерсе) добуш чыгаруу; le vent mugissait шамал улуп
турду.
MUGISSEMET nm бакыруу, өкүрүү, добуш чыгаруу.
MUGUET nm ландыш (токойдо өсүүчү, ак гүлдүү,
жыты жакшы өсүмдүктүн бир түрү); offrir un brin
de muguet бир тутам ландыш тартуулоо; savonnette au
muguet ландыш самыны.
1
MULET nm качыр (эркеги); loc fam être chargé
comme un mulet көп жүк ташуу; têtu comme un mulet
эшектей өжөр.
2
MULET nm балыктын бир түрү.
MULTI- көп деген маанини билдирүүчү уңгу.
MULTICOLORE adj кызыл-тазыл, көп түстүү; oiseaux
multicolores кооз куш.
MULTIPLE adj 1. көп нерседен турган, ар түрдүү; une
prise multiple үчилтик; 2. көптөгөн; de multiple raisons
көптөгөн себептер; 3. бир санга калдыксыз бөлүнүүчү;
21 est multiple de 7 21 7ге калдыксыз бөлүнөт; nm tout
multiple de deux est pair экиге бөлүнө турган сандын
баары жуп сандар.
MULTIPLICATIO nm 1. math көбөйтүү; trois fois deux
égalent six (3х2=6) үчтү экиге көбөйтсө алты болот;
table de multiplication көбөйтүү жадыбалы; 2. көбөйүү;

la multiplication des bactéries бактериялардын
көбөйүшү; la multiplication des accidents жол
кырсыктарынын көбөйүшү.
MULTIPLIER
I. vt 1. көбөйтүү; multiplier les
exemplaires d’un texte тексттин нускаларын көбөйтүп
чыгаруу; multiplier les essais сыноолордун санын
көбөйтүү; 2. көбөйтүү; sept multiplié par neuf жетини
тогузга көбөйтсө; II. se multiplier vpr 1. көбөйүү;
2. (жандык) көбөйүшүү; les souris se multiplient très
vite чычкандар тез көбөйүшөт.
MUICIPAL, ALE, AUX adj шаардык; conseil municipal
шаардык кеңеш; élections municipales шаардык
кеңешке шайлоо; piscine municipale шаардык бассейн.
MUICIPALITÉ nf шаардык кеңеш, башкарма; la
municipalité d’une commune comprend le maire, ses
adjoints et les conseillers municipales шаардык кеңеш
мэрди, анын орун басарларын, шаардык кеңештин
депутаттарын өзүнө камтыйт.
MUIR I. vt 1. жабдуу, камсыз кылуу; munir un
voyageur d’un peu d’argent саякатчыга бир аз акча
берүү; caméra munie de deux objectifs эки обьектив
менен жабдылган кинокамера; II. se munir vpr (de)
алуу, өзү менен кошо ала жүрүү; se munir d’un
parapluie кол чатырын алып алуу; se munir de patience
сабыр токтотуу.
MUITIOS nf pl ок-дарылар; entrepôt d’armes et de
munitions курал-жарак, ок-дары сактоочу жай.
MUR nm 1. дубал; bâtir, élever, abattre un mur дубал
куруу, көтөрүү, бузуу; fermer de murs дубал менен
тосуу; mur de briques, de ciment кыштан, цементтен
тургузулган дубал; un vieux mur croulant ураганы
калган дубал; il est arrivé dans nos murs ал биздин
шаарга, биздикине келди; 2. дубалдын ички бети;
mettre des tableaux aux murs дубалга сүрөттөрдү илүү;
loc entre quatre murs үйдөн чыкпай; rester toute la
journée entre quatre murs кечке үйдөн чыкпай
олтуруу; 3. loc raser les murs дубалга жабышып алуу
(көрүнбөш үчүн); sauter, faire le mur уруксатсыз кетип
калуу; se cogner, se taper la tête contre les murs башын
ташка койгулоо; mettre qqn au pied du mur бирөөнү
кыйын акыбалга калтыруу; 4. fig тоскоол, тоскоолдук;
un mur d’incompréhension өз ара түшүнүшпөстүк; se
heurter à un mur кыйынчылыкка туш болуу; 5. le mur
du son дабыш тездиги; franchir le mur du son
дабыштын тездигинен ашып кетүү; 6. футбол тыгыз
турган катар; l’arbitre a fait reculer le mur à distance
réglementaire калыс тыгыз турган катарды керектүү
аралыкка жылдырды.
MÛR, MÛRE adj 1. бышкан, жетилген; un fruit trop
mûr өтө катуу бышкан жемиш; couleur de blé mûr
бышкан буудайдын өңү; 2. (жара) толгон, жарса боло
турган; 3. fig жетилген, бышкан; un projet mûr
жетилген долбоор; la révolution est mûre революция
жетилди; (адам) être mûr pour жетилген, даяр болгон;
4. l’âge mûr балагат жашы; l’homme mûr бойго жеткен
адам; esprit mûr тунук акыл; après mûres réflexions
терең акылга салгандан кийин, терең ойлонуп
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көргөндөн кийин.
MURAILLE nf калың, бийик дубал, чеп; une haute
muraille бийик чеп; les murailles du château fort
калаанын калың дубалдары; loc couleur de muraille
боз, бозомтук өң; la Grande muraille de Chine Улуу
Кытай дубалы.
MÛRIR I. vt 1. бышыруу, жетилтүү; le soleil mûrit les
fruits күн жемиштерди бышырат; 2. бышыруу,
жетилтүү; mûrir une pensée, un projet бир ойду,
долбоорду жетилтүү, бышыруу; 3. эсине келтирүү,
акылына келтирүү; le malheur l’a mûri кырсык аны
эсине келтирди; II. vi 1. бышуу, жетилүү; les blés
mûrissent эгин бышып келе жатат; 2. жетилүү, бышуу;
laisser mûrir une idée, un projet ойду, долбоорду
бышыруу.
MURMURE nm 1. күбүр-шыбыр; rires et murmures
d’élèves окуучулардын күлкүсү жана күбүр-шыбыры;
2. күңкүлдөө, күбүр-шыбыр; murmures d’approbation,
de protestation маакулдук, нааразылык күбүршыбыры; loc accepter une chose sans hésitation ni
murmure бир нерсеге сөз жок макул болуу;
3. шылдыроо, шырылдоо; le murmure d’une fontaine
фонтандын шылдырашы.
MURMURER I. vi (адам) 1. ызылдоо, кобуроо,
күбүрөө; 2. күңкүлдөө, ачык айтпастан, астыртан
нааразылык билдирүү; accepter, obéir sans murmurer
унчукпастан кабыл алуу, баш ийүү; II. vt шыбыроо,
күбүрөө; murmurer un mot à l’oreille de qqn бирөөнүн
кулагына бир нерсе шыбыроо.
MUSCLE nm булчуң, булчуң эт; muscles striés
туурасынан кеткен жол-жолу бар булчуңдар; muscles
lisses тегиз, жылмакай булчуңдар; contracter, gonfler
un muscle булчуңдарды азайтуу, чыгаруу; développer
ses muscles булчуңдарын чыгаруу; elle s’est froissé un
muscle ал булчуңун эзгиледи; avoir des muscles, du
muscle күчтүү болуу.
MUSCLÉ, ÉE adj 1. булчуңдуу; jambes musclées
булчуңдуу буттар; 2. fam кысым көрсөткөн, катаал,
ырайымсыз; une politique musclée кысым көрсөткөн
саясат.
MUSCULATURE nf булчуң, булчуң эт; la musculature
du dos бел булчуңу; la musculature d’un athlète
атлеттин булчуңдары.
MUSÉE nm музей; musée de peinture сүрөт музейи;
musée d’histoire naturelle табият таануу музейи;
exposition d’un musée музей көргөзмөлөрү; objet, pièce
de musée музей экспонаттары.
MUSICAL, ALE, AUX adj 1. музыка, музыкалык; son
musical музыкалык добуш; notation musicale
музыкалык нота; soirée musicale музыкалык кече;
comédie musicale музыкалуу комедия; 2. ыргактуу; une
voix très musicale абдан ыргактуу үн.
MUSIC-HALL nm мюзик-холл; chanteuse de music-hall
мюзик-холл ырчысы; aimer le music-hall мюзикхоллду жакшы көрүү; pl des music-halls.
MUSICIE, IEE I. adj музыкант, музыканы жакшы
билген; elle était assez musicienne ал музыканы

жетишээрлик деңгээлде билчү; II. n музыкант; les
grands musiciens улуу музыканттар; musicien de jazz
джаз музыканты; excellent musicien чебер музыкант.
MUSIQUE nf 1. музыка, күү, обон; aimer la musique
музыканы жакшы көрүү; musique vocale вокалдык
музыка; musique instrumentale аспаптык музыка;
musique de film тасманын музыкасы; musique
classique (grande musique) классикалык музыка; école,
conservatoire
de
musique
музыка
мектеби,
консерватория; dîner, travailler en musique музыка
угуп тамак ичүү, иштөө; écrire, composer, faire de la
musique музыка жазуу; interpréter, jouer, faire de la
musique ырдоо, музыкалык чыгарманы аткаруу;
2. музыкалык чыгарма; 3. fam c’est toujours la même
musique ошол эле кеп, ошол эле сөз; change de
musique! башка нерсе жөнүндө сүйлөчү, теманы
өзгөртөлүчү! fam connaître la musique кандайдыр бир
иш жөнүндө маалыматы, кабары бар болуу;
4. чурулдоо, шырылдоо, добуш чыгаруу; la musique
des oiseaux, des cigales куштардын, чегирткелердин
сайрашы, чыркылдашы.
MUSULMA, AE I. n мусулман; arabes, indiens
musulmans мусулман арабдар, индустар; II. adj
мусулман, ислам.
1
MUTATIO
nf
biol
мутация,
организмде
өзгөрүштөрдүн пайда болушу.
2
MUTATIO nf 1. өзгөрүү; il est en plein mutation ал
абдан өзгөрүп бара жатат; 2. өтүү (бир жумуштан
башка жумушка, бир спорттук клубдан башка
спорттук клубга ); 3. jur мүлктү бирөөгө өткөзүү;
mutation par décès каза болгондугуна байланыштуу
мүлктү башкага өткөзүп берүү.
MUTILATIO nf 1. майып, чолок, жарым жан кылуу;
2. бузулуу, келбети, кери кетүү; mutilation de statues,
de tableaux эстеликтин, сүрөттүн келбети кетүү.
MUTILÉ, ÉE n чолок, майып, жарым жан адам; mutilé
de guerre согуш майыбы.
MUTILER vt жарадар кылуу, майып кылуу; être mutilé
du bras droit à la guerre согушта оң колунан жарадар
болуу; 2. бузуу, бүлдүрүү, зыян келтирүү; mutiler un
arbre бакты кыйуу.
MUTI nm козголоңчу, козголоң чыгаруучу.
MUTIERIE nf баш көтөрүү, козголоң; mutinerie des
soldats аскерлердин козголоңу.
MUTUALITÉ nf өз ара камсыздандыруу; il faut cotiser
pour bénéficier de la mutualité өз ара камсыздандыруу
үчүн акча, мүчөлүк акы төлөш керек.
MUTUEL, ELLE I. adj өз ара, эки тараптан тең болгон;
complaisance, responsabilité mutuelle өз ара достук,
жоопкерчилик; se faire des concessions mutuelles өз ара
макулдашуу, эпке көнүү, кепке келүү; établissement,
société d’assurance mutuelle өз ара камсыздандыруу
мекемеси; II. nf өз ара камсыздандыруу, жардам кылуу
коому.
MUTUELLEMET adv өз ара, эки тараптан тең болгон;
aidons-nous mutuellement бири-бирибизге жардам
беришелик.
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MYOCARDE nm anat миокард; infarctus du myocarde
миокард инфаркты.
MYOPE I. n алыстан көрбөй турган адам, алысты көзү
начар көргөн адам; II. adj алыстан көрбөй турган; fam
il, elle est myope comme une taupe ал момолойдой
сокур; fig алысты көрбөгөн, эртеңкисин ойлобогон.
MYOPIE nf алысты көрө албастык; fig myopie
intellectuelle акылдын жетишпестиги.
MYSTÈRE nm 1. жашырын диний ырым-жырымдар; le
mystère de la Trinité троицанын табышмак сыры;
2. табышмактуу сыр; le mystère de la nature табияттын
сырлары; maison pleine de mystère жашыруун сырга
толгон үй; 3. сыр; cela cache, couvre un mystère мында
бир сыр жатат; voilà la solution du mystère мынакей
сырдын чечилиши; faire des mystères жашыруу,
айтпоо, сыр кылуу.
MYSTÉRIEUSEMET
adv
сырдуу,
жашыруун,
табышмактуу.
MYSTÉRIEUX, EUSE adj 1. табышмактуу; lieu, monde

mystérieux табышмактуу жер, адамдар; 2. сырдуу,
жашыруу; cette histoire est bien mystérieuse бул окуя
абдан табышмактуу; un homme mystérieux сырдуу
адам; n tu fais le mystérieux сен сырдуу болуп кеттиң.
MYSTIFICATIO nf 1. алдоо, алдамчылык; elle a été
victime d’une mystification ал алдамчылыктын
курманы болду; 2. көпчүлүктү алдоо; considérer la
religion comme une mystification динди көпчүлүктү
алдоо катары кароо.
MYSTIQUE I. adj сырдуу, акылга сыйбаган; II. n
1. мистик (мистицизмге берилген киши); 2. nf мистика.
MYTHE nm 1. миф, жомок; 2. калп, жалган, ойдон
чыгарылган нерсе.
MYTHIQUE adj ойдон чыгарылган, жомоктогу; héros
mythique ойдон чыгарылган баатыр.
MYTHOLOGIE nf мифология, мифтердин жыйындысы;
mythologie grecque грек мифологиясы.
MYTHOLOGIQUE adj мифологиялык, мифологияга
таандык.


naissances a augmenté төрөлүүнүн саны көбөйдү;
contrôle des naissances төрөлүүнү көзөмөлгө алуу;
2. пайда болуу, башталуу; la naissance d’une science
илимдин пайда болушу; 3. бир нерсенин башталган
жери; naissance d’un fleuve дарыянын башталган жери.
AÎTRE vi 1. туулуу, төрөлүү, жарык дүйнөгө келүү;
un enfant vient de naître бала жаңы төрөлдү; il est né
aveugle ал сокур төрөлдү; il naît plus de filles que des
garçons кыздар эркек балдарга караганда көп төрөлөт;
apoléon naquit en 1769 Наполеон 1769-жылы
төрөлгөн; 2. naître à litt ойгонуу, ачылуу, жаңы жашоо
баштоо; naître à une vie nouvelle жаңы жашоо баштоо;
3. жаралуу, пайда болуу; de nouvelles industries sont
nées жаңы өндүрүштөр пайда болду; ce problème fait
naître d’autres questions бул маселе башка суроолорду
туудурат; 4. naître de келип чыгуу; le bien parfois naît
de l’excès du mal кээде жакшылык жамандыктан келип
чыгат.
AÏVEMET adv ишенчээктик, аңкоолук менен.
AÏVETÉ nf 1. litt аңкоолук, момундук, ак көңүлдүк;
2. абдан ишенчээктик elle a eu la naïveté de croire que
c’était vrai ал муну чындык экен деп абдан
ишенчээктик кылды.
AJA nm кобра (уулуу жылаан).
AA nf fam 1. жаш кыз, жаш келин; 2. ойнош; il est
venu avec sa nouvelle nana ал жаңы ойношу менен
келди.
APHTE nm мунай.
APOLITAI,
AIE
I. adj
1. неаполитан,
неаполитандык; 2. tranche napolitaine балмуздактын
бир түрү; II. nm неаполитан диалектиси.
APPE nf дасторкон; la nappe et les serviettes

,  nm француз алфавитинин он төртүнчү тамгасы.
ACRE nf седеп ; boutons de nacre седеп топчулар.
AGE nf сүзүү; sa nage favorite, c’est la brasse анын
сууда сүзүүдө жакшы көргөнү брасс (сууда чабак
уруунун бир түрү); nage sous-marine суу астында
сүзүү; à la nage сүзүп; être à la nage тердөө, тердеп
кетүү.
AGER I. vi 1. сүзүү; il nage comme un poisson ал
балыктай сүзөт, жакшы сүзөт; nager en mer, dans une
piscine деңизде, бассейнде сүзүү; loc fam savoir nager
жолун билүү, ылаажы табуу; nager dans le bonheur
абдан бактылуу болуу; ils sont amoureux et nagent
dans le bonheur алар бири-бирин сүйүшөт жана абдан
бактылуу; nager dans батуу, сүзүү, чөмүү; 2. fam өзүнө
чоң келген, кенен келген кийм кийип алуу; il nage dans
son costume анын костюму ага чоң келет экен; II. vt
сууда сүзүү менен машыгуу; nager un cent mètres жүз
метрге сүзүү.
AGEUR, EUSE n сууда сүзүүчү киши; c’est un bon
nageur ал сууда жакшы сүзөт.
AGUÈRE adv litt жакында, жакында эле, чукулда эле.
AÏF, AÏVE I. adj ишенчээк, арамы жок, жөнөкөй,
аңкоо, момун; c’est une jeune fille naïve бул ишенчээк
кыз; II. n un naïf, une naïve ишенчээк адам.
AI, AIE I. n 1. эргежээл, кыдыгый, кодо адам;
2. жомоктордогу кичинекей бойлуу каарман, гном;
II. adj бою кичинекей, жапыз (өсүмдүк, айбан); arbre
nain жапыз бак; un lapin nain кичинекей коён.
AISSACE nf 1. туулуу, төрөлүү; donner naissance à
жарык дүйнөгө алып келүү, төрөө; de naissance тубаса,
туулгандан; aveugle de naissance тубаса сокур; date et
lieu de naissance туулган жыл, жер; le nombre des
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дасторкон жана майлыктар; nappe à thé чай
дасторкону.
ARCOTIQUE nm наркотик, баңги зат; le haschisch, la
morphine, l’opium sont des narcotiques нашаа,
морфин, апийим баңгизаттар.
ARIE nf таноо; pincer, dilater ses narines таноосун
кысуу, керүү.
ARQUOIS, OISE adj шылдыңдуу, мыскылдуу; un
sourire narquois мыскылдуу жылмаюу.
ARRATEUR, TRICE n аңгемечи, жомокчу, айтып
берүүчү, баян куруп берүүчү.
ARRATIF, IVE adj баяндоочу, аңгеме түрүндө
айтылган; élément narratif d’un poème поэманын
баяндоочу көрүнүштөрү.
ARRATIO nf 1. аңгеме, баян; présent de narration
аңгеменин учур чагы; 2. сочинение, дил баян
(мектепте).
ARRER vt litt айтып берүү, жомоктоп айтып берүү,
баяндоо.
ASAL, ALE, AUX adj 1. мурун; fosses nasales мурун
көңдөйчөлөрү; 2. мурунчул, мурун менен айтылган
(тыбыштар); voyelles nasales үндүү мурунчулдар.
ATAL, ALE, ALS adj жакын, өз, өзү туулуп-өскөн; le
pays natal ата-мекен, туулган жер, өлкө; maison natale
төрөлүп-өскөн үй; langue natale эне тил.
ATALITÉ nf туулуу, төрөлүү; pays à forte, à faible
natalité төрөлүүнүн саны жогору, төмөн болгон өлкө.
ATATIO nf сууда сүзүү; pratiquer la natation сууда
сүзүү менен машыгуу; épreuves de natation сууда
сүзүү сыноолору.
ATIF, IVE I. adj natif de туулуп-өскөн жери; elle est
native de Marseille ал Марселден; II. n сөз болуп
жаткан өлкөдө туулган адам.
ATIO nf 1. эл, калк; 2. өлкө, мамлекет, улут;
Organisation des ations Unies (O..U.) Бириккен
Улуттар Уюму (БУУ).
ATIOAL, ALE, AUX adj 1. улуттук; fête nationale көз
карандысыздык майрамы; 2. мамлекттик, өлкөгө
тиешелүү; défense nationale мамлекттик коргоо;
Assemblée ationale Улуттук Ассамблея; route
nationale ou nf une nationale, la nationale чоң жол;
3. улуттун, элдик; poète national эл акыны.
ATIOALISATIO
nf мамлекеттин менчигине,
малекеттин карамагына өткөрүү.
ATIOALISER vt малекеттин карамагына өткөрүү;
entreprises nationalisées мамлекеттин карамагына
өткөн ишканалар.
ATIOALISTE adj, n улутчул; une politique
nationaliste улутчул саясат.
ATIOALITÉ nf улут; il est de nationalité française
анын улуту француз.
ATURALISATIO nf жарандык берүү, жарандык укук
берүү (чет мамлекттен келген кишиге); demande de
naturalisation жарандыкты суроо.
ATURALISER vt жарандык берүү, жарандык укук
берүү (чет мамлекттен келген кишиге).
ATURE I. nf 1. табият, жаратылыш, курчап турган

чөйрө; la protection de la nature жаратылышты коргоо;
les forces de la nature табияттын күчү; fam il a disparu
dans la nature анын кайда экенин эч ким билбейт;
2. мүнөздөгү өзгөчөлүк, бөтөнчөлүк, сапат; quelle est la
nature de ce sol? бул жердин бөтөнчөлүгү кандай;
3. бир кишинин мүнөзү; elle est d’une nature douce ал
табиятынан жумшак; il est travailleur par nature ал
табиятынан мээнеткеч, иштемчил; 4. адам; une nature
violente каардуу адам; c’est une heureuse nature бул
табиятынан бактылуу жүргөн адам; c’est une nature
бул табиятынан күчтүү адам; 5. loc en nature буюм
менен, акчалай эмес; 6. une nature morte натюрморт;
II. adj inv 1. табийгый, накта; des yaourts nature накта
айран; 2. fam жөнөкөй, жасалма эмес (адам); elle est
très nature ал абдан жөнөкөй.
ATUREL, ELLE I. adj 1. табийгый; phénomènes
naturels табийгый кубулуштар; les sciences naturelles
табият
илимдери;
2. чыныгы, жасалма
эмес,
кошулмасы жок, накта, табийгый, нукура; un chemisier
en soie naturelle нукура жибектен тигилген көйнөк; les
Pyrénées sont une frontière naturelle entre la France et
l’Espagne
Пиреней
тоолору
Франция
менен
Испаниянын ортосундагы табийгый чек ара;
3. табийгый, кадыресе votre étonnement est naturel
сиздин таң калууңуз кадыресе көрүнүш; c’est naturel
de pleurer quand on est triste кайгырып жатканда
ыйлоо табийгый көрүнүш; 4. табийгый; uriner est un
besoin naturel заара жасоо табийгый муктаждык;
5. табийгый, жасалма эмес, жөнөкөй (адамдарда); la
couleur naturelle de cheveux чачтын жасалма өңү; il a
l’air naturel анын көрүнүшү жөнөкөй, жасалма эмес;
elle est restée naturelle malgré le succès жетишкен
ийгиликтерине карабастан ал жөнөкөй бойдон калды,
өзгөргөн жок; 6. enfant naturel никесиз бала; II. nm
1. табийгый мүнөз, жасалма эместик être d’un naturel
méfiant
табиятынан
ишенчээк
эмес
болуу;
2. жөнөкөйлүк, кадыреселик; elle sourit avec naturel
sur la photo анын сүрөттөгү жылмаюусу кадыресе;
3. loc au naturel табийгый түрдө, даярдалбаган, нукура;
thon au naturel нукура тунец балыгы; elle est mieux au
naturel qu’en photo анын сүрөтүндөгүгө караганда
табийгый көрүнүшү жакшы.
ATURELLEMET adv 1. тубаса, табиятынан эле,
жеринен эле, өзү эле; ses cheveux frisent naturellement
анын чачтары өзү эле тармалдашып турат; 2. эркин,
жеңил, оңой, өзүн эркин кармап; cet acteur joue très
naturellement бул актёр ролду абдан эркин аткарат;
3. fam албетте; naturellement, il a oublié son livre
албетте, ал китебин унутуп калды.
AUFRAGE nm 1. кеменин кыйрашы, чөгүшү; il y a eu
vingt noyés dans le naufrage кеменин кыйрашы менен
жыйырма адам чөгүп кетти; faire naufrage чөгүп
кетүү; 2. жок болуу, кыйроо; le naufrage de sa fortune
байлыгынын жок болушу; le naufrage de ses espérances
үмүтү үзүлүү, талкалануу.
AUFRAGÉ, ÉE I. adj чөккөн, кыйроого учураган;
marin naufragé чөгүп кеткен деңизчи; II. n кемеде
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сууга чөгүп жаткан, зыянга учураган адам.
AUFRAGEUR
nm башка кеменин чөгүүсүнө,
кыйроосуна себепчи кеме; деңиз каракчысы.
AUSÉABOD, ODE adj көңүлдү айныткан, сасык,
сасык жыт чыгарган, жийиркеничтүү; odeur
nauséabonde сасык жыт.
AUSÉE nf 1. жүрөгү айлануу, кускусу келүү, окшуу;
avoir la nausée, des nausées кускусу келүү; 2. abst
көңүлү айнуу, жүрөгү айлануу, көңүлү калуу; j’en ai la
nausée менин мындан көңүлүм калды.
AVAL, ALE, ALS adj 1. кеме, кемеге таандык;
construction navales кеме куруу; 2. деңиз флотуна
таандык; forces navales деңиз аскер күчтөрү; combat
naval деңиз кармашы.
AVET nm 1. шалгам; canard aux navets шалгам
кошулган өрдөк эти; 2. fam начар тасма; ce film est un
navet бул тасма начар.
AVIGABLE adj кеме жүрө алган, сүзө алган, каттай
ала турган; cours d’eau navigable кеме сүзө ала турган
дарыя.
AVIGATIO nf 1. кемеде сүзүү, кеме менен каттоо;
2. учактар каттамы; les couloirs de navigation учактар
каттоочу коридор.
AVIGUER vi 1. сүзүү; 2. кеме менен саякатка чыгуу;
ce mousse n’a pas encore navigué бул юнга али кеме
менен саякатка чыга элек; 3. кемени, учакты башкаруу,
айдоо.
AVIRE nm кеме; navire de guerre согуш кемеси;
navire de commerce соода кемеси.
AVIRE-CITERE nm суюк заттарды ташуучу кеме.
AVIRE-HÔPITAL nm кеме госпиталь.
AVRÉ, ÉE adj өкүнгөн; je suis navré de vous
déranger si tard сиздердин мынча кеч тынчыңыздарды
алганыма өкүнөм.
AVRER vt 1. litt капалантуу, кайгыга салуу; 2. être
navré de өкүнүү; je suis navré de vous déranger si tard
сиздердин мынча кеч тынчыңыздарды алганыма
өкүнөм.
AZI, IE I. adj нацисттик; les victimes de la barbarie
nazie нацисттик ырайымсыздыктын курмандары; II. n
нацист.
AZISME nm улутчулдук.
E ou n’adv тангыч (жоктукту, терстикти
билдирүүчү тактооч, мис. -ба, -сыз, -эмес); il n’ira pas
ал барбайт; ne dites pas cela муну айтпаңыз; j’ai menti
pour ne pas lui faire de (la) peine мен аны убара
кылбайын деп калп айтып койдум; n’est-ce pas?
ушундайбы? elle n’a que vingt ans ал жыйырма эле
жашта; rien n’est encore fait али эч нерсе кылына элек;
nul ne l’ignore эч ким аны билбейт; il n’est ni beau ni
laid ал чырайлуу да серт да эмес; nous ne savons s’il
viendra биз анын келээр-келбесин билбейбиз; c’est lui,
si je ne me trompe эгер адашпасам, бул ошол адам;
n’ayez crainte! коркпоңуз! on ne peut mieux мындан
артык ылаажы жок; litt que n’est-il venu! ал келбептир
да! je crains qu’il (ne) se fâche мен аны ачуулантып
алдымбы деп коркуп жатам; pour empêcher qu’il (ne)

se blesse бир жерин оорутуп албасын деп этият кылыш
үчүн; il est plus malin qu’on ne le croit ал биз
ойлогондон да амалдуурак; je suis moins riche qu’on ne
le dit мен эл ойлогондой анчалык деле бай эмесмин;
décidez-vous avant qu’il ne soit trop tard кеч болуп
кала электе бир чечимге келгиле.
É, ÉE adj 1. туулган, төрөлгөн, жарык дүйнөгө
келген; né à Paris Парижде төрөлгөн; 2. тубаса; des
orateurs nés тубаса чечен, сөзгө уста, сөзмөр.
ÉAMOIS adv, conj карабастан, ошого карбастан,
ошентсе да; néanmoins, rien n’est encore décidé ошого
карабастан, али эч нерсе чечиле элек.
ÉAT nm 1. litt болумуштун жоктугу; 2. жоктук;
réduire à néant жокко чыгаруу; 3. жок (анкета
толтурганда); signes particuliers: néant өзгөчө
белгилери: жок.
ÉCESSAIRE
I. adj 1. керектүү, керек, зарыл;
condition nécessaire et suffisante зарыл жана
жетишээрлик шарттар; 2. nécessaire à бир нерсенин
иштеши үчүн, бир нерсенин муктаждыгы үчүн
пайдалуу, зарыл; les vitamines sont nécessaires à
l’organisme витаминдер организм үчүн зарыл; 3. эң
башкы, эң негизги; ils manquent de tout ce qui est
nécessaire эң башкы нерселер жетишпейт; il devient
nécessaire d’en parler бул жөнүндө сүйлөшүү зарыл
болуп турат; il est nécessaire que nous y allions биз ал
жерге барышыбыз зарыл; II. nm 1. керектүү, зарыл; le
strict nécessaire эң зарыл нерсе; 2. эң керектүү, зарыл
нерсе; nous ferons le nécessaire биз эң керектүүлөрүн
жасайбыз; 3. керектүү куралдар шаймандар салынган
кутуча; nécessaire de toilette жуунуп-тазаланууга
керектелүүчү нерселер.
ÉCESSAIREMET adv милдеттүү түрдө, сөссүз,
кажеттүү түрдө.
ÉCESSITÉ nf 1. зарылдык, керектик, кажеттүүлүк; la
nécessité de gagner sa vie акча табуунун зарылдыгы;
2. өтө зарыл, абдан керектүү нерселер; dépenses de
première nécessité эң зарыл каражаттар.
ÉCESSITER vt талап кылуу; cette lecture nécessite
beaucoup d’attention бул окуу көп кунт коюуну талап
кылат.
ÉCESSITEUX, EUSE adj кедей, жарды, муктаж; les
familles nécessiteuses жардамга муктаж үй-бүлөөлөр.
ÉCROLOGIE nf 1. каза болгон адамдын кыскача өмүр
баяны; 2. гезиттеги жакында өлгөн адамдардын
тизмеси.
ÉCROLOGIQUE adj некролог; rubrique nécrologique
аза бөлүмү (гезитте, журналда).
ÉCROLOGUE nm гезит, журналдарда каза болгон
адамдар тууралуу басылмалардын автору.
ECTAR nm 1. myth мүрөктүн суусу; 2. нектар, гүлдүн
таттуу суусу; abeilles qui butinent le nectar шире
чогулткан аарылар; 3. таттуу суусундук, шире.
ÉERLADAIS, AISE I. adj голландия, голландиялык;
II. n голландиялык адам.
ÉFASTE
adj 1. litt бактысыз, кара жолтой,
кырсыктуу; jour, année néfaste кара жолтой күн, жыл;
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2. жаман, зыяндуу; influence néfaste жаман таасир; ce
climat lui est néfaste бул климат анын ден-соолугуна
зыяндуу.
ÉGATIF, IVE I. adj 1. терс, макул болбогон; réponse
négative ou nf la négative терс жооп; loc dans la
négative эгер болбой калса, эгер андай болбосо, кабыл
алынбаган учурда; 2. gramm терс, тетири; phrase
négative терс сүйлөм; particule négative тангыч сөз;
3. колдобогон, жактабаган, тетири, каршы; une attitude
négative тетири көз караш; il s’est montré très négatif
ал абдан каршы чыкты; 4. натыйжасыз, натыйжа
бербеген; mes recherches sont négatives менин
изилдөөлөрүм натыйжа берген жок; 5. начар, зыяндуу;
les effets de cette politique sont malheureusement
négatifs тилекке каршы бул саясаттын таасири,
натыйжасы начар; 6. терс сан; nombre algébrique
négatif алгебралык терс сан; II. nm негатив.
ÉGATIO nf 1. тануу, моюнга албоо, төгүндөө,
жокко чыгаруу; 2. тангыч (жоктукту, тетириликти
билдирүүчү тактоочтор); adverbes de négation (ne,
non) тангыч тактооч.
ÉGATIVEMET adv тетири, терс.
ÉGLIGÉ adj тыкан эмес, начар кармалган; une tenue
négligée көңүл бурулбаган кийим; tu ne peux pas aller
au travail dans cette tenue négligée! сенин жумушка
ушул көрүнүшүң менен барышың туура эмес!
ÉGLIGEMMET adv 1. кунт койбой, кош көңүл,
шалаакылык менен; il travaillait négligemment ал кош
көңүл иштеп жаткан; 2. кош көңүл, көңүл кош;
répondre négligemment көңүл кош жооп берүү; 3. аяр
эмес, тыкан эмес мамиле кылган.
ÉGLIGECE nf этибарсыздык, көңүл бурбагандык,
абай кылбоо, шалаакылык; il a exécuté ce travail avec
négligence ал бул ишти шалаакылык менен жасады;
par négligence этибарсыздыктын, шалаакылыктын
айынан.
ÉGLIGET, ETE adj этибарсыз, көңүл койбогон,
ынтаа койбогон, ынтаасыз, шалаакы (адам); cette
employée est négligente бул шалаакы кызматкер.
ÉGLIGER I. vt 1. көңүл бурбоо, этибар албоо;
négliger sa santé ден соолугуна карабоо, көңүл бурбоо;
négliger de унутуп калуу, эсинен чыгарып коюу;
2. тоготпоо, барк албоо, барктабоо; négliger ses amis
досторунан кол үзүү; 3. II. se négliger vpr өзүнүн
кебетесине карабоо, таза эмес кийимдерди кийип
жүрүү, таза эмес жүрүү; depuis que son mari l’a
quittée, elle se néglige күйөөсү таштап кеткенден бери
ал өз бойуна карабай калды.
ÉGOCIAT, IATE n соодагер, сатуучу.
ÉGOCIATEUR, TRICE n сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү,
далдалчы, ортомчу; les négociateurs du traité de paix
тынчтык
келишими
боюнча
сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүүчүлөр.
ÉGOCIATIO
nf сүйлөшүүлөр; ouverture de
négociations
internationales
эл
аралык
сүйлөшүүлөрдүн башталышы, ачылышы.
ÉGOCIER I. vi соодалашуу; II. vt 1. өз ара сүйлөшүү,

келишүү; négocier une affaire, un traité иш жөнүндө,
келишим
жөнүндө
сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүү;
2. négocier un virage бурулуштан тездик менен
бурулуу.
ÈGRE, ÈGRESSE I. n 1. vieilli ou péj негр; 2. nm petit
nègre туура эмес сүйлөнгөн француз тили; c’est du
petit nègre! бул бузулган француз тили! II. adj
негрлерге таандык, негр.
EIGE nf кар; bonhomme de neige кар киши; neiges
éternelles түбөлүк карлар; fonte des neiges карлардын
ээриши; œufs à la neige шекер кошулуп көбүртүлгөн
жумуртканын агы; barbe, cheveux de neige аппак
сакал, чач.
EIGER v impers жааш, түшүү (кар); il a neigé très tôt
cette année бул жылы кар эрте түштү.
EIGEUX, EUSE adj карлуу, кар баскан; cimes
neigeuses карлуу чокулар.
ÉO-CAPITALISME nm неокапитализм.
ÉO-COLOIALISME nm неоколониализм.
ÉO-COLOIALISTE adj неоколониалисттик.
ÉOFASCISTE adj et n неофашисттик, неофашист.
ÉOLOGISME nm неологизм (тилдеги жаңыдан пайда
болгон сөз, же жаңы мааниге ээ болгон эски сөз).
ÉO nm неон; tube au néon, un néon неон лампа.
ÉO-ZELADAIS, E 1. adj жаңы зелландиялык; 2. n
жаңы зелландиялык адам.
ERF nm 1. нерв; le nerf sciatique куймулчак нерви;
les nerfs sensitifs сезгич нервдер; 2. нерв; avoir les nerfs
fragiles, irritables нерви бош, жука болуу; c’est un
paquet de nerfs анын кыжыры бат келет, ал ачуулуу;
porter, taper sur les nerfs кыжырдантуу, жинин
келтирүү, жинине тийүү; tu me tapes sur les nerfs сен
менин жиниме тийип жатасың; avoir les nerfs à vif, en
boule өзүн-өзү токтото албай калуу, кыжырдануу;
passer ses nerfs sur qqn бирөөдөн жинин чыгаруу; être
à bout de nerfs ачуусунан өзүн токтото албай калуу,
өзүн кармай албай калуу; crise de nerfs долулануу; il a
fait une crise de nerfs анын долуланмасы кармап
калды; maladie de nerfs нерв оорулары; 3. булчуң,
тарамыш; elle s’est froissé un nerf анын булчуң эти
чоюлуп калды, тарамышын кокустатып алды; une
viande dure, pleine de nerfs катуу, тарамыштуу эт.
ERVEUSEMET adv ачууланып, кыжыры келип,
туталанып, кыжыры кайнап; marcher nerveusement de
long en large ачууланып ары-бери басуу.
ERVEUX, EUSE I. adj 1. нерв, нервге таандык;
système nerveux нерв системасы; cellule nerveuse нерв
клеткалары; 2. ачуулуу, ачуусу бат келген, кыжыры бат
келген; des rires nerveux кыжырлуу күлкү; maladies
nerveuses нерв оорулары; dépression nerveuse көңүл
чөгөт болгондук; 3. тарамыштуу; mains nerveuses
тарамыштуу колдор; viande nerveuse тарамыштуу,
катуу эт; 4. күчтүү, кубаттуу; un cheval, un coureur
nerveux күлүк, жакшы чуркаган ат; voiture nerveuse
жүрүшү жеңил машина; II. n ачуусу бат келген,
кыжырлуу, ачуулуу адам; c’est un grand nerveux бул
адамдын кыжыры бат келет.
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ERVOSITÉ nf кыжырдануу, каны кызуу, жини келүү,
туталануу, кыжыры келүү; être dans un état de grande
nervosité абдан кыжырланган абалда болуу.
ET, ETTE I. adj 1. таза, кирсиз, булганч эмес,
пакиза; avoir les mains nettes колу таза болуу; fig
кынтыксыз болуу, кемчилиги жок болуу, өзүн
кемчилиги жоктой сезүү; 2. бошотулган, тазаланган,
бош; faire place nette орун бошотуу, ирээтке келтирүү;
fig je veux en avoir le cœur net мен бул иштен
санаамдын толук тынчышын каалайм; 3. таза, накта;
bénéfice net накта пайда; poids net таза салмак; salaire
net таза, колго тийген айлык; 4. ачык-айкын, так, даана;
une réponse nette так жооп; avoir des idées nettes даана
элестетүү; ойлору так болуу; II. adv 1. күтүлбөгөн
жерден, капысынан; s’arrêter net капысынан токтоп
калуу; 2. dire tout net оюндагысын ачык айтуу,
билдирүү; je lui ai dit tout net ce que j’en pensais мен
бул тууралуу ага оюмдагынын баарын ачык айттым.
ETTEMET
adv 1. abstrait ачык-айкын, так,
дааналап; expliquer nettement qqch дааналап, так
түшүндүрүп берүү; 2. так, даана; on voit nettement le
sommet de la montagne, avec des jumelles дүрбү менен
тоонун чокусу даана көрүнөт; le malade va nettement
mieux оорулуунун жакшы болуп калганы көрүнүп
турат.
ETTETÉ nf 1. аныктык, ачык-айкындык, тактык,
дааналык, түшүнүктүүлүк; donner des explications
d’une grande netteté абдан так түшүндүрмө берүү;
2. ачыктык, дааналык (көзгө көрүнгөн нерсенин); la
netteté de l’image сүрөттүн дааналыгы.
ETTOYAGE nm 1. тазалоо, тазартуу; nettoyage par le
vide чаң соргуч менен тазалоо; fig керексиз нерселерди
ыргытуу; nettoyage à sec, à la vapeur кургак, химиялык
буу менен тазалоо; 2. душмандан бошотуу, душманды
бир жерден сүрүп чыгуу; nettoyage d’un village
кыштакты душмандан бошотуу.
ETTOYER
vt
1. тазалоо,
жууп-тазалоо,
жыйнаштыруу; nettoyer des vêtements үстү-башын,
кийимин тазалоо; nettoyer la maison үйдү тазалоо,
жыйноо; 2. тазалоо (душмандардан, жат адамдардан);
l’armée a nettoyé la région армия аймакты душмандан
бошотту; 3. fam уурдап кетүү, тоноп кетүү, шыпырып
кетүү, өлтүрүп кетүү, жок кылуу, жоготуу; les voleurs
ont nettoyé la maison уурулар үйдү тоноп кетишити.
1
EUF I. adj numér inv 1. тогуз; 2. тогузунчу; le
chapitre neuf тогузунчу бөлүм; II. nm inv 1. тогуз;
2. тогуз (карта оюнунда).
2
EUF , EUVE I. adj 1. жаңы колдонула элек, урунула
элек; à l’état neuf, tout neuf, flambant neuf жаңы,
жапжаңы боюнча боюнча; 2. abstrait жаңы; des idées
neuves жаңы идеялар, ойлор; 3. qqch de neuf жаңы
нерсе, жаңылык; rien de neuf dans cette affaire бул
иште эч кандай жаңылык жок; alors, quoi de neuf
aujourd’hui? анан, бүгүн кандай жаңылыктар бар? rien
de neuf эч кандай жаңылык деле жок; II. nm жаңы
нерсе, кийим; à neuf жаңыртылган нерсе; il a remis son
appartement à neuf ал үйүн жаңылады.

EUTRALISATIO nf 1. нейтралдаштыруу, нейтралдык
абалга келтирүү; 2. polit бейтарап, калыс абалга
келтирүү (мамлекетти, территорияны, шаарды).
EUTRALISER vt 1. polit бейтарап, калыс абалга
келтирүү (мамлекетти, территорияны, шаарды);
2. зыянсыздандыруу, зыянсыз абалга алып келүү;
neutraliser les effets de l’opposition оппозицияны
алсыздандыруу,
басуу;
neutraliser
l’adversaire
душманды зыянсыздандыруу.
EUTRALISME nm бейтараптык, калыстык.
EUTRALITÉ nf бейтараптык, калыстык (адам,
мамлекет).
EUTRE I. adj 1. бейтарап, калыс; état, pays neutre
бейтарап, мамлекет, өлкө; 2. калыс, бейтарап;
information neutre et objective калыс жана
обьективдүү маалымат; rester neutre калыс бойдон
калуу; 3. gramm средний род; le genre neutre, le neutre
en anglais, en allemand англис, немец тилдериндеги
средний род; 4. chim нейтралдуу; sel neutre нейтралдуу
туз; II. n 1. бейтарап, калыс; 2. nm gramm средний род.
EUVIÈME I. adj 1. тогузунчу; neuvième symphonie
de Beethoven Бетховендин тогузунчу симфониясы;
2. тогузунчу бөлүгү; II. n 1. тогузунчу; elle est la
neuvième ал тогузунчу; 2. nf тогузунчу класс; il entre
en neuvième ал тогузунчуга көчтү.
EVEU
nm жээн (карындашынын, эжесинин,
агасынын, инисинин баласы); ses neveux et nièces анын
жээндери.
EZ nm inv 1. мурун; nez droit, grec түз, кырдач,
мурун; nez aquilin, en bec d’aigle куш мурун, куштун
тумшугундай ийилген мурун; nez pointu, retroussé, en
trompette, en pied de marmite учтуу, бучук, каңкайган
мурун; parler du nez маңкаланып сүйлөө; avoir le nez
bouché мурду бүтүп калуу; 2. loc mener qqn par le
bout du nez бирөөнү мурдунан жетелеп алуу
(башкарып алуу); à vue de nez болжол менен; à vue de
nez il est trois heures болжол менен саат үч болуп
калды; fam les doigts dans le nez кыйынчылысыз; cela
lui prend au nez ага коркунуч туулуп турат; fam se
bouffer le nez жаңжалдашуу, мушташуу; avoir un verre
dans le nez кызып калуу, мас болуу; cela ce voit comme
le nez au milieu de la figure бул ачык эле, аттын
кашкасындай эле көрүнүп турат; montrer le bout de
son nez шып этип көрүнө калуу; mettre le nez, son nez
à la fenêtre терезеден кароо; loc nous n’avons pas mis le
nez dehors depuis deux jours эки күндөн бери биз
сыртка чыга элекпиз, көчөгө чыга элекпиз; piquer du
nez үргүлөп кетүү, башын салаңдатып уктап кетүү; il
fourre son nez partout ал өзүнө тиешеси жок иштерге
кийлигише берет, ал баарына кызыкдар боло берет; il
n’a pas levé le nez de son travail ал иштен баш
көтөргөн жок; se casser le nez à la porte de qqn
бирөөнү үйүнөн таппай калуу; fermer la porte au nez
de qqn бирөөнүн алдында эшикти тарс жабуу; au nez
de qqn бирөөнүн көз алдында; passer sous le nez
бирөөнүн астынан өтүп кетүү; 3. сезгичтик; ils ont eu
du nez алар сезгичтик кылышты; 4. тумшук (айбан);
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5. мурун, тумшук, асты жагы (бир нерсенин).
I conj да; il ne lit ni ne travaille ал окуган да,
иштеген да жок; je n’ai ni cigarette ni feu менин
чылымым да, күкүртүм да жок; il ne dit ni oui ni non ал
ооба да, жок да деген жок; ni elle ni moi n’irons ал да,
мен дагы барбайбыз; il est parti sans que son père ni sa
mère le sachent анын кеткенин энеси да, атасы да
билген жок.
IABLE adj танууга болгон, төгүнгө чыгарса боло
турган; cela n’est pas niable муну танууга болбойт.
IAIS, IAISE adj аңкоорок, акмагыраак; elle est un
peu niaise ал бир аз аңкоорок.
IAISERIE nf 1. акмактык, аңкоолук, сандырактык,
тантырактык; 2. жарабаган иш, болбогон иш; il ne
s’occupe que de niaiseries ал жалаң болбогон иштер
менен алектенет.
1
ICHE nf 1. кооздук үчүн буюмдарды коюш үчүн
жасалган дубалдагы оюк; 2. иттин уясы; chien de garde
à la niche уясында жаткан короочу ит.
2
ICHE nf vieilli азил, тамаша; faire des niches à qqn
бирөөнү тамашага салуу.
ICHER I. vi 1. уя салуу, жумуртка басуу (канаттуу);
2. fam жашоо, күн кечирүү; où niche-t-il? ал кайсыл
жерде жашайт? II. vpr 1. se nicher уя салуу; 2. орун
алуу, жайгашуу, жашынуу; un village qui se niche dans
la forêt токойдо жайгашкан кыштак.
ICKELÉE, ÉE adj никелденген, никель менен
жабылган.
ICKELER vt никель менен жабуу, никелдөө.
ICOTIE nf никотин; doigts jaunis par la nicotine
никотинден саргайган колдун баштары.
ID nm 1. уя (канаттуу куштар); nid d’hirondelle
чабалакейдин уясы; 2. уя, үй (айбан); nid de fourmis,
de guêpes кумурскалардын, аарынын уясы.
IÈCE nf кыз жээн (карындашынын, эжесинин,
агасынын, инисинин кызы).
IER vt төгүндөө, тануу; nier l’évidence анык нерсени
тануу; nier un fait, un événement далилди, болгон
окуяны тануу; l’accusé persiste à nier күнөөлөнүүчү
такыр эле танып жатат; action de nier тануу; mots
servants à nier танууну, төгүндөөнү билдирген сөздөр.
IGAUD, AUDE 1. adj акмак, тентек, аңкоо; 2. n
акмагыраак, тентегирээк, аңкоороок адам.
IVEAU nm 1. нивелир (жер бетиндеги нокоттордун
канчалык бийик-төмөн болгондуктарын белгилөөчү
аспап); vérifier avec un niveau нивелир менен
текшерүү, тегиздөө, нивелирден өткөрүү; 2. деңгээл;
niveau de la mer деңиз деңгээли; être au même niveau
que бир деңгээлде, деңгээлинде болуу; au niveau de
барабар, тең, барабар даражада; l’eau lui arrivait au
niveau de la taille суу анын бою менен тең келчү;
3. кабат; centre commercial sur deux niveaux эки
кабатта жайгашкан соода борбору; 4. fig даража,
деңгээл; mettre au même niveau бир даражага коюу; le
niveau des études окуу деңгээли; 5. даража, деңгээл;
rencontre internationale à un niveau élevé чоң
даражадагы эл аралык жолугушуу; niveau de vie

жашоо деңгээли; le haut niveau de vie des pays riches
бай өлкөлөрдүн бийик жашоо деңгээли.
IVELER vt 1. тегиздөө; l’érosion tend à niveler les
reliefs эрозия жер кыртышынын тегизделишине алып
келет; les terrassiers nivellent le terrain жер
казуучулар, жумушчулар жерди тегиздеп жатышат;
2. барабарлаштыруу, теңдештирүү; niveler les salaires
айлык маянаны теңдештирүү.
OBLE I. adj 1. litt асыл, жакшы, туура; son geste est
très noble ал абдан туура иш кылды; 2. le noble art
бокс; 3. нурлуу, нур төгүлгөн, жайнаган; une beauté
noble et imposante салабаттуу жана шаңдуу сулуулук;
4. асыл; matières nobles асыл заттар; métaux nobles
асыл металлдар (алтын, күмүш, платина); 5. ак
сөөктүк, нарк-насилдүү; être de naissance, de sang
noble ак сөөк тукумдан болуу; II. n аристократ, ак сөөк
адам.
OBLEMET
adv
туура
айкөлдүк
менен,
мээримдүүлүк менен, ырайымдуулук менен; il lui avait
pardonné noblement ал ага ырайымдуулук кылып,
кечирим берди.
OBLESSE
nf
1. айкөлдүк,
мээримдүүлүк,
ырайымдуулук; noblesse de caractère мүнөздүн
жумшактыгы; 2. нурдуулук, нур төгүлгөндүк; la
noblesse de son visage, de ses traits жүзүнүн,
көрүнүшүнүн жылдыздуулугу; 3. ак сөөктүк; petite
noblesse майда дворяндар; haute noblesse улуу
дворяндар.
OCE nf 1. plur үйлөнүү, турмуш куруу; épouser qqn
en secondes noces экинчи жолу үйлөнүү; voyage de
noces үйлөнүү саякаты; nuit de noces нике түнү; noces
d’or алтын той; 2. той, үйлөнүү тою; aller, être invité à
la noce de qqn бирөөнүн үйлөнүү тоюна баруу,
чакырылуу; repas de noce той тамагы; noces d’or,
d’argent алтын, күмүш той; loc je ne suis pas à la noce
мен начар акыбалдамын, абалым начар; 3. fam
майрамдоо, көңүл ачуу; faire la noce көңүл ачуу.
OCTURE I. adj 1. түнкү, түндөгү, түн; tapage
nocturne түнкү тополоң, ызы-чуу; 2. түнкү, түндө күн
кечирген (айбанаттар); papillons nocturnes түнкү
көпөлөк; II. nm 1. түн кушу, түнкүсүн аңчылык кылган
чымчык; 2. nm ноктюрн (кыскача лирикалык
музыкалык чыгарма); les nocturnes de Chopin
Шопендин ноктюрндары; III. nf кечкурун ачылган,
кечинде иштеген (дүкөн, көрсөтмө залы).
OËL nm 1. рождество (христиан дининде - Иса
пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрам); la
fête de oël ou f la oël рождество майрамы; arbre de
oël балаты; joyeux oël рождествоңор кут болсун!
père oël аяз ата; croire au père oël аяз атага ишенүү;
2. fam le noël, le petit noël рождество белеги.
1
ŒUD nm 1. түйүн; faire un nœud түйүн кылып
байлоо; nœud simple, double nœud жөнөкөй түйүн,
кош түйүн; nœud de cravate галстук түйүнү; loc nœud
gordien кыйын, чечилбеген маселе; loc avoir un nœud
dans la gorge тамагына бир нерсе тыгылып калуу;
2. бант, бантик; mettre des nœuds dans les cheveux
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көчөлөрдүн аттары; loc appeler les choses par leur nom
нерселерди өз атынан атоо; au nom de атынан, таянып;
au nom de la loi мыйзамга таянып; au nom de notre
amitié достугубузга таянып; 3. ат, атак, даңк; se faire
un nom атын, атак-даңкын чыгаруу; laisser un nom
атын, наамын калтыруу; 4. intj nom de dieu! ай, кудай
ай! fam nom de nom! nom d’une pipe! nom d’un chien!
жин ургурдуку! 5. gram зат атооч; noms propres,
communs энчилүү аттар, жалпы аттар.
OMADE I. adj көчмөн, көчүп жүрүүчү; vie nomade
көчмөн жашоо; peuple nomade көчмөн эл; II. n
көчмөн; les nomades көчмөндөр.
OMADISME nm көчмөнчүлүк.
O MA’S LAD nm бейтарап, эч кимге тиешелүү
эмес, орто жердеги жер.
OMBRABLE adj санала турган, саноого боло турган.
OMBRE nm 1. сан; nombres entiers бүтүн сандар;
élever un nombre au carré бир санды квадратка
көтөрүү; nombre cardinal, ordinal эсептик, ирээттик
сан; 2. сан, көлөм; le nombre des habitants d’un pays
бир өлкөнүн жашоочуларынын саны; un certain
nombre de -нын көпчүлүгү; un petit, grand nombre аз,
көп; loc être au nombre de dix оноонун арасында
болуу; au nombre de, du nombre de арасында,
катарында; serez-vous au, du nombre des invités?
чакырылгандардын арасында болосузбу? sans nombre
сан жеткис, абдан көп; 3. gram сан; l’adjectif s’accorde
en genre et en nombre сын атооч род жана сан менен
ээрчишет.
OMBREUX, EUSE adj 1. көп сандагы, өтө көп, толуп
жаткан; foule nombreuse көп сандагы эл; famille
nombreuse чоң үй-бүлөө; 2. көп, далай; ils vinrent
nombreux à notre appel алар биздин чакырыкка бир
топ болуп келишет; dans de nombreux cas көпчүлүк
учурларда.
OMECLATURE nf ат, аталыш, айырмалап атоо; la
nomenclature chimique химиялык аталыштар.
OMIAL, ALE, AUX I. adj 1. ысымдуу, аттуу, аты
көрсөтүлгөн, аты аталган; liste nominale аттары
жазылган тизме; 2. көрсөтүлгөн, официалдык түрдө
көрсөтүлгөн, чындыкка дал келбеген; valeur nominale
d’une action акциянын расмий түрдө көрсөтүлгөн
баасы; salaire nominal et salaire réel кагаз жүзүндө
көрсөтүлгөн жана чыныгы айлык; 3. gram атоочтук;
emploi nominal d’un verbe à l’infinitif этиштин
жакталбаган
формасынын
атоочтук
түрүндө
колдонулушу; phrase nominale атоочтук сүйлөм; II. nm
ат атооч.
1
OMIATIF nm атооч жөндөмө.
2
OMIATIF ,
IVE
adj ысымдуу, аттуу, аты
көрсөтүлгөн, аты аталган; liste nominative аттары
жазылган тизме.
OMIATIO nf 1. дайындоо (ишке, кызматка);
nomination à un grade, à un poste supérieur наам
берүү, жогорку кызматка дайындоо; 2. иш, кызмат; il
vient d’obtenir sa nomination ал жакында эле кызматка
орношту.

чачка бантик байлоо; 3. чырмалышуу; nœud de vipères
жыландардын чырмалышы; 4. litt алака, байланыш,
катыш; les nœuds solides de leur amitié алардын бекем
достук алакалары; 5. мазмун, маани, маңыз, негиз;
voilà le nœud de l’affaire мынакей иштин маңызы;
6. түйүн; nœud ferroviaire, routier темир жол, жол
түйүнү.
2
ŒUD nm mar узел (кеменин жүрүш, тездигин өлчөө
бирдиги); navire qui file vingt nœuds жыйырма узелде
жүргөн кеме.
OIR, OIRE I. adj 1. кара; du pain noir кара нан; un
café noir, bien noir капкара кофе; 2. караңгы, жарыгы
жок; chambre noire краңгы бөлмө; il fait noir comme
dans un four көрдөй караңгылык; nuit noire караңгы
түн; 3. негр; une femme noire негр аял; race noire,
peuples noirs негр раса, негр эл; 4. fam мас; il est
complètement noir ал чылгый мас; 5. abstrait кагылуу,
бактысыз, кара жолтой; il était d’une humeur noire
көңүлү чөгүңкү болчу; avoir, se faire des idées noires
жаман ойлорго берилүү; regarder qqn d’un œil noir
бирөөнү жаман көзү менен кароо; 6. marché noir
мыйзамсыз соода сатык; loc au noir жашыруун; travail
au noir жашыруун иш; il travaille au noir ал жашыруун
иштеп жүрөт; II. nm 1. кара өң; habillé, vêtu de noir
кара кийимчен; elle était tout en noir ал баштан аяк
кара кийимчен эле; film en noir et blanc түзсүз тасма;
loc c’est écrit noir sur blanc ачык-айкын, так жазылган;
2. караңгылык, иңирт; enfant qui a peur dans le noir
караңгылыктан корккон бала; 3. кара боёк, кына; se
mettre du noir aux yeux көзүн кара боёк менен боёо;
4. fig асанкайгылык; voir tout en noir асанкайгылануу,
пессимист болуу; 5. n негр; les noirs d’Afrique
Африканын
негрлери;
une
noire
américaine
америкалык негр аял.
OIRAUD, AUDE adj, n каратору, караторусунан
келген, тотуккан.
OIRCEUR nm 1. litt каралык; noirceur de l’encre
сыянын каралыгы; 2. кара мүртөздүк, кара өзгөйлүк.
OIRCIR I. vi караруу; sa peau noircit facilement au
soleil анын териси күнгө бат күйөт; II. vt 1. карартуу; la
fumée a noirci les murs түтүн дубалдарды карартып
жибериптир; fam noircir du papier кол менен көп
жазуу; 2. litt жалаа жабуу, каралоо (бирөөнү).
OIX nf inv 1. жаңгак; noix muscade мускат жаңгагы;
noix de coco кокос жаңгагы; 2. кичинекей, аз сандагы;
une noix de beurre кичинекей май; noix de veau уйдун
сан эти; 3. loc à la noix (de coco) түккө турбаган; c’est
une histoire à la noix бул түккө турбаган окуя.
OM nm 1. ат, ысым, фамилия; avoir, porter tel nom
атты, ысымды, фамилияны алып жүрүү; nom de famille
фамилия; nom de baptême чокундурганда берилген ат;
petit nom баланы чокундурганда берилген ысым; nom
de jeune fille кыз кезиндеги фамилиясы; prendre un
nom d’emprunt өзүнө башка ат коюп алуу; agir au nom
de qqn, en son nom бирөөнүн атынан, өзүнүн атынан
аракеттенүү; se cacher sous un faux nom жалган ат
менен жүрүү; 2. ат (айбан, нерсе); аталыш; nom de rues
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OMMÉ, ÉE adj 1. деп аталган, ысымдуу, аттуу; un
homme nommé Dubois Дюбуа деген адам; 2. аты
аталган, аты чыккан; 3. loc à point nommé убагында,
дал убагында; il est arrivé à point nommé ал дал
убагында
келди;
4. дайындалган,
көрсөтүлгөн;
magistrats nommés et magistrats élus дайындалган
жана шайланган кызматкерлер.
OMMER I. vt 1. ат коюу, ысым берүү; ses parents
l’ont nommé Paul ага ата-энеси Поль деген ат
коюушту; nommer un corps chimique nouvellement
découvert жаңы ачылган химиялык затка ат коюу;
2. атоо, атын атоо; 3. дайындоо, кызматка коюу; on l’a
nommé directeur аны директорлук кызматка коюшту;
nommer qqn son héritier бир кишини өзүнүн
мураскору кылып дайындоо; II. se nommer vpr аталуу,
ысымга ээ болуу.
O I. adv 1. жок; non? rien à faire, n’insistez pas
жок, болбойт, убара болбоңуз; mais non! жок! non
merci жок, рахмат! non, par exemple! жок, маселен!
non, mais! жок, бирок! c’est pour moi et non pour vous
бул мага, сизге эмес; que vous le vouliez ou non
каалайсызбы жокпу; on excuse les caprices des enfants,
ceux des adultes, non балдардын чыргоологону
кечирилет, чоңдордуку жок; non plus дагы (тетири
маанисинде); je ne sais pas, et lui non plus мен
билбеймин, ал дагы; non sans hésitation бештенип;
2. fam ушундай эмеспи? c’est effrayant, non, de penser
à cela? бул жөнүндө ойлоо коркунучтуу, ушундай
эмеспи? II. nm inv жок; un non catégorique таптакыр
макул болбоо; pour un oui ou pour un non арзыбас
нерсе үчүн.
O-ACTIVITÉ nf ишсиздик, жумушсуздук.
O-AGRESSIO nf кол салышпоо, кол салбоо; pacte
de non-agression өз ара кол салышпоо жөнүндө
келишим.
O-BELLIGÉRACE nf бейтараптык.
OCHALAMMET adv көңүл кош, жалкоолонуп,
шалаакылык менен.
OCHALACE nf көңүл коштук, камаарабастык,
шалаакылык; faire un travail avec nonchalance бир
ишти шалаакылык менен жасоо.
OCHALAT, ATE adj шалаакы, тыкан эмес, кош
көңүл; écolier nonchalant шалаакы окуучу; pas, geste
nonchalant көңүл кош аракет, кадам.
O-ÊTRE nm inv болумуштун жоктугу, жок, болбоо.
O-EXÉCUTIO nf аткарылбастык, орундалбастык.
O-FUMEUR
nm
чылым
чекпеген,
чылым
чегилбеген; compartiment non-fumeurs чылым
чегилбеген бөлүм.
O-ITERVETIO
nf
аралашпастык,
кийлигишпестик.
O-ITERVETIOISTE
adj
politique
noninterventionniste кийлигишпөөчүлүк саясаты.
O-PAIEMET nm төлөбөө, төлөбөөчүлүк.
O-SES nm inv
маанисиздик, беймаанилик,
сандырактык, тантырактык; c’est un non-sens бул
сандырактык.

ORD I. nm түндүк, түндүк жак; vents du nord түндүк
шамалдары; pièce exposée en plein nord түндүк жакка
караган бөлмө; au nord de түндүгүндөгү; peuples du
nord түндүк элдери; Afrique, Amérique du nord
түндүк Африка, Америка; II. adj inv түндүк;
l’hémisphère nord түндүк жарым шары; le pôle nord
түндүк полюс; nord-africain түндүк африкалык; nordcoréen түндүк кореялык.
ORD-EST I. adj inv түндүк-чыгыш; la région nord-est
түндүк-чыгыш аймагы; II. nm түндүк-чыгыш; le nordest de la France Франциянын түндүк-чыгышы.
ORDIQUE I. adj түндүк европалык, скандинавиялык;
langues nordiques түндүк европа тилдери; II. n
скандинавиялык адам.
ORD-OUEST I. adj inv түндүк-батыш; la partie nordouest de l’île аралдын түндүк-батыш тарабы; II. nm
түндүк-батыш бөлүгү; le nord-ouest du Canada
Канаданын түндүк-батышы.
ORMAL, ALE, AUX I. adj 1. табийгый, кадыресе; tout
est normal баарысы жайында; 2. дени соо, акыл-эси
оордунда; un enfant normal дени соо бала;
3. табийгый, кадыресе; la fatigue est normale après un
tel effort ушундай мээнеттен кийин чарчоо табийгый,
кадыресе көрүнүш; ce n’est pas normal de dormir
autant ушунча көп уктоо туура эмес; 4. école normale
окутуучуларды даярдоочу институт; l’École ormale
Supérieure ou ellipt ormale Педагогика институтуту;
II. nf орточо; intelligence au-dessus de la normale
ортодон жогору акыл.
ORMALEMET adv адатта, кадыресе, кадимкидей
эле.
ORMALISATIO nf тартипке салуу, жөнгө салуу;
normalisation des relations diplomatiques avec un pays
étranger чет өлкө менен дипломатиялык алакаларды
жөнгө салуу.
ORMAD, ADE I. adj нормандияга таандык,
нормандиялык; II. n нормандиялык, норманд; loc une
réponse de ormand ачык эмес, тайсалдаган жооп.
ORMATIF, IVE adj нормативдүү.
ORME nf 1. норма; norme juridique, sociale укуктук,
соцалдык норма; 2. норма, эреже; s’écarter de la norme
нормадан четтеп кетүү; objet conforme aux normes
нормага ылайык келген нерсе.
ORVÉGIE, IEE I. adj норвегия, норвегиялык; II. n
норвегиялык.
OSTALGIE nf сагынуу, көксөө, куса болуу; il avait la
nostalgie de cette époque ал ошол кезди сагынып куса
болуп турду; il était envahi d’une grande nostalgie ал
чоң кусалыкка батып турду.
OSTALGIQUE adj кайгылуу, кусадар кылган; chanson
nostalgique кайгылуу ыр.
OTAIRE nm нотариус.
OTAMMET adv атап айтканда, тактап айтканда,
айрыкча; les mammifères, et notamment l’homme сүт
эмүүчүлөр, айрыкча адам.
1
OTE nm 1. нота; 2. обон, добуш; fausse note натуура
нота; 3. клавиша; 4. loc forcer la note апыртып
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жиберүү, чектен чыгып кетүү, ашепке кетүү; les
rideaux blancs mettaient une note gaie dans la chambre
ак пардалар бөлмөнүн ажарын ачып турар эле.
2
OTE nf 1. белги, эскертүү; note marginale аягында,
четинде берилген белгилер; commentaire en note
кыскача түшүндүрмөлөр менен берилген белгилер;
2. кыскача маалымат; faire passer une note кыскача
кабар басып чыгаруу; note officielle расмий кабар;
3. кыскача жазуу, белги; cahier de notes чөнтөк
дептерче; prendre note d’une adresse даректи жазып
алуу; as-tu pris des notes pendant le cours? лекцияны
жазып алдыңбы? prête-moi tes notes конспектиңди
берип турчу; 4. эсеп, акы; note d’électricité электр
жарыгынын акысы; note d’hôtel мейманкана акысы;
demander, payer sa note акысын суроо, төлөө; 5. баа;
une mauvaise note жаман, начар баа; carnet de notes
d’un écolier окуучунун күндөлүгү.
OTER vt 1. жазып алуу, белгилеп алуу; noter les
pages intéressantes d’un livre китептин кызыктуу
беттерин белгилеп алуу; note mon adresse дарегимди
жазып ал; notez que nous serons absents jusqu’à la fin
du mois биздин айдын аягына чейин жок болоорубузду
эсиңизге алып коюуңуз; 2. белгилеп кетүү, айта кетүү,
баса көрсөтүү; ceci mérite d’être noté бул айта кетүүгө
арзыйт; il faut bien noter ceci муну баса көрсөтүш
керек; 3. баалоо, баа коюу, баа берүү; noter un élève,
un employé oкуучуну, кызматчыны баалоо.
OTICE nf 1. сөз башы; 2. кыскача түшүндүрмө;
notice explicative кыскача түшүндүрмө баян.
OTIO nf 1. алгачкы, баштапкы, үстүртөн, терең
эмес тааныштык; il avait des notions d’anglais ал
англис тилин азыраак билчү; 2. түшүнүк; notions du
bien et du mal жакшылык менен жамандыкты ажырата
билүү түшүнүгү; il a perdu la notion du temps ал
убакыттын өткөнүн байкабай калды; 3. түшүнүк,
түшүнүүнүн жолу.
OTOIRE adj 1. ачык, айкын, ачыктан-ачык көрүнүп
турган; une bêtise notoire жетип турган акмактык; il est
notoire que -гы баарысына белгилүү; 2. белгилүү,
жалпыга таанылган (адам); un criminel notoire
жалпыга маалым кылмышкер.
OTOIREMET adv ачык, айкын, ачыктан-ачык.
OTORIÉTÉ nf 1. аныктык, ачыктык, айкындык,
жалпыга белгилүүлүк; notoriété d’une nouvelle
жаңылыктын жалпыга маалымдуулугу; loc il est de
notoriété que -гы жалпыга маалым; 2. белгилүүлүк,
атак; son livre lui a apporté la notoriété анын китеби
ага белгилүүлүктү алып келди.
OTRE pl nos adj poss pl биздин; nous devrions
donner chacun notre avis, nos avis биз ар бирибиз өз
пикирибизди айтышыбыз керек; notre ville биздин
шаарыбыз; notre civilisation биздин маданият.
ÔTRE I. pron poss le nôtre, la nôtre, les nôtres
биздики, өзүбүздүкү; ils ont leurs soucis, et nous
(avons) les nôtres алардын өз көйгөйлөрү бар, биздики
өзүбүздүкү бар; II. n 1. өз, өзүбүздүкү; nous y mettons
chacun du nôtre биз буга өз салымыбызды кошобуз;

2. pl биздикилер (ата-эне, ага тууган); soyez des nôtres
биз менен жүргүлө, жүргүлө биз менен.
OTRE-DAME nf inv Бүбү Мариям; otre-Dame de
Paris Париждеги Бүбү Мариям (Нотр-Дам) чиркөөсү.
OUILLE nf 1. pl кесме; 2. fam бош, бошоң, жүүнү
бош адам; c’est une vraie nouille! ал өтө эле бошоң!
OUOURS nm inv enf оюнчук аюу (тукабадан
жасалган).
OURRI, IE adj тамактандырылган, тойгузулган.
OURRICE nf 1. эмизген аял, эмчектеги баласы бар
аял; 2. жаш балдарды багууну кесип кылган аял; mettre
un enfant en nourrice баланы башка аялга эмиздирүү.
OURRIR I. vt 1. эмизүү, сүт берүү; mère qui nourrit
ses enfants балдарын эмизген аял; 2. тамак берүү, тамак
жедирүү, тойгузуу (адам, айбан); la pension nourrit dix
personnes пансионат он кишиге тамак берет; 3. багуу;
il a trois personnes à nourrir ал үч кишини багып
жатат; il y a six bouches à nourrir алты жанды багыш
керек; ce métier ne nourrit pas son homme бул
жумуштун акчасы аз, бул кесип менен жан багууга
мүмкүн эмес; 4. байытуу, өрчүтүү; la lecture nourrit
l’esprit окуу акылды байытат, өстүрөт; II. vpr se
nourrir тамактануу, тамак жеш; se nourrir de légumes
жашылчалар менен тамактануу.
OURRISSAT, ATE adj тоюмдуу, ток алып жүрүүчү;
aliments très nourrissants абдан тоюмдуу тамак; c’est
nourrissant, mais indigeste бул тоюмдуу, бирок
сиңириш кыйын.
OURRISSO nm эмчектеги бала, жаш бала.
OURRITURE nf 1. азык, оокат, тамак-аш; absorber,
prendre de la nourriture тамактануу, тамак жеш; 2. litt
азык; la nourriture de l’esprit акыл азыгы.
OUS pron pers 1. биз, бизди, бизге; vous et moi, nous
sommes de vieux amis сиз жана мен эски достордонбуз;
c’est nous qui l’avons appelé аны биз чакырдык; il nous
regarde ал бизди карап жатат; chez nous, pour nous
биздикине, биз үчүн; c’est à nous бул биздики; 2. nous,
nous n’irons pas биз болсо, биз барбайбыз; fam nous,
on n’ira pas биз болсо, биз барбайбыз; nous-même(s)
биз өзүбүз, өзүбүз; c’est pour nous deux бул экөөбүз
үчүн; 3. жекелик түрүнүн биринчи жагынын ордуна
колдонулат: nous voulons биз каалайбыз; 4. fam сен,
сиз (экинчи жакты билдириш үчүн); eh bien, petit,
nous avons bien travaillé? коош, балакай, жакшы
иштедиңби?
OUVEAU, OUVEL (үндүү жана окулбаган h менен
башталган сөздүн алдында) nouvelle I. adj 1. жаңы,
жаңыдан пайда болгон; pommes de terre nouvelles
жаңы картошка; un mot nouveau жаңы сөз; prov tout
nouveau, tout beau ар нерсенин жаңысы жакшы; quoi
de nouveau? кандай жаңылыктар бар? 2. жаңы,
жакында пайда болгон; les nouveaux riches жаңы
байлар; les nouveaux mariés жаңы, жакында турмуш
кургандар, жаш жубайлар; 3. жаңы, белгилүү боло
элек; un langage tout à fait nouveau жапжаңы тил;
nouveau pour qqn бирөө үчүн жаңы, башкача, адаттан
тыш; 4. жаңы, эскинин ордуна келүүчү, эскини
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алмаштыруучу; le nouvel an жаңы жыл; la nouvelle
lune жаңы туулган ай; une nouvelle édition жаңы
басылыш; II. n 1. жаңы, жаңы келген; il y avait deux
nouveaux dans la classe класста эки жаңы келген бала
бар болчу; 2. nm жаңылык; il y a du nouveau dans
l’affaire иште жаңылык бар; loc adv de nouveau
жаңыдан, кайрадан, башынан; faire de nouveau qqch
бир нерсени кайра башынан жасоо; loc adv à nouveau
кайрадан; le voilà à nouveau sans travail мына ал
кайрадан ишсиз калды; examiner à nouveau une
question маселени кайрадан карап чыгуу.
OUVEAU-É, ÉE I. adj жаңы төрөлгөн, жаңы
туулган; un enfant nouveau-né жаңы төрөлгөн бала;
une fille nouveau-née жаңы төрөлгөн кыз; II. nm жаңы
төрөлгөн, төрөлгөнүнө бир ай боло элек кыз бала; pl
des nouveau-nés.
OUVEAUTÉ nf 1. жаңылык, жаңы нерсе; objet qui
plaît par sa nouveauté өзүнүн жаңылыгы менен жаккан
нерсе; 2. жаңы нерсе; le charme, l’attrait de la
nouveauté
жаңы
нерсенин
жагымдуулугу,
жакшынакайлыгы; 3. жаңылык; vous ne fumez plus?
c’est une nouveauté! сиз чылым чекпей калдыңзбы?
бул жаңылык! 4. жаңы чыккан, пайда болгон нерсе; on
a présenté plusieurs nouveautés көп жаңы чыккан
нерселерди көрсөтүштү.
OUVELLE nf 1. жаңылык, кабар, маалымат; annoncer
une nouvelle жаңылыкты айтуу; répandre, divulguer
une nouvelle жаңылыкты таркатуу, жаюу; bonne
nouvelle жакшы кабар, жаңылык; 2. pl жаңылыктар,
кабарлар (массалык маалымат каражаттарында);
écouter les nouvelles à la radio жаңылыктарды
үналгыдан угуу; 3. pl жаңылык, кабар (көптөн бери
көрүнбөй калган адам жөнүндө); avoir des nouvelles de
qqn бир кишинин кабарын алуу; ne plus donner de ses
nouvelles дайынсыз, кабарсыз жок болуп кетүү; loc
prov pas de nouvelles, bonnes nouvelles кабар жок,
демек баары жакшы; vous aurez de mes nouvelles! мен
сизге көрсөтөмүн! vous m’en direz des nouvelles сиз
жакшы пикирде каласыз, сизге сөзсүз жагат;
4. новелла, аңгеме.
OUVELLEMET adv жакында, жакында эле, чукулда
эле; il est nouvellement arrivé ал жакында эле келди.
OVATEUR, TRICE I. n новатор, жаңылык киргизген
киши; II. adj новаторлук, жаңычыл.
OVEMBRE nf ноябрь, жетинин айы.
OYAU nm 1. данек; fruits à noyau данектүү жемиш;
2. ядро; géol жер шарынын ядросу; biol ядро; phys атом
ядросу; cellule à un seul noyau, à plusieurs noyaux бир
ядролук, көп ядролуу клетка; 3. abstrait өзөк, негиз,
ядро.
OYAUTAGE
nm
бузуу,
бүлдүрүү
аракети
(партиянын, уюмдун ичинде).
OYAUTER vt бузуу, бүлдүрүү, жаман жолго салуу,
ыдыратуу, ыркын кетирүү (ичинен).
OYÉ, ÉE I. adj чөккөн; marins noyés en mer деңизге
чөгүп кеткен деңизчи; fig être noyé кыйынчылыктан
чыгуунун жолун таппоо, колунан келбөө; des yeux

noyés de pleurs жашка толгон көз; II. n сууга чөккөн,
чөгүп кеткен адам; repêcher un noyé чөгүп кеткен
адамды суудан алып чыгуу.
OYER
I. vt 1. чөктүрүү; noyer des chatons
мышыктын балдарын чөктүрүп жиберүү; loc noyer le
poisson тантуу, чаташтыруу; 2. суу менен жайпап
жиберүү, суу каптатып жиберүү; noyer son chagrin
dans l’alcool кайгыдан ичкиликке берилип кетүү;
3. көмүлүп, батып, чөгүп кетүү; ses cris étaient noyés
dans le tumulte анын кыйкырыгы ызы-чууга чөмүлүп
кетти; II. se noyer vpr 1. чөгүп кетүү; baigneur qui se
noie чөгүп жаткан адам; loc se noyer dans un verre
d’eau кенедей кыйынчылыкка туруштук бере албоо,
чыдай албоо; 2. өзүн жоготуп коюу, дабдаарып калуу.
U, UE I. adj 1. жылаңач; être nu comme un ver
энеден туума жылаңач болуу; à demi nu жарым
жартылай жылаңач; pied, torse nu жылаң аяк, белине
чейин жылаңач; 2. loc à l’œil nu жалаң көз менен; ça se
voit à l’œil nu бул айкын, ачык көрүнүп турат; se battre
à mains nues куралсыз, кол менен кармашуу;
3. кооздугу жок, жасалгасы жок; un salon nu
жасалгасыз конок үй; 4. жылаңач, жалбыраксыз; un
arbre nu жалбыраксыз бак; 5. таза, кошулмасы жок; la
vérité toute nue ачуу чындык; 6. loc adv à nu ачык,
жабылбаган; mettre à nu ачуу; II. nm жылаңач денени
чагылдырган чыгарма.
UAGE nm 1. булут; loc être dans les nuages кыялга
берилип кетүү, чөмүп кетүү, ою, санаасы алда каякка
чаргуу; 2. калың нерсе; nuage de fumée, de poussière
калың чаң, түтүн; nuage de lait бир тамчы сүт (кофе
же чайга кошулуу үчүн куюлган сүт); bonheur sans
nuages жадыраган бакыт.
UAGEUX, EUSE adj ciel, temps nuageux булуттуу
асман, бүркөк аба ырайы.
UCLÉAIRE I. adj ядролук; énergie nucléaire ядролук
энергия; physique nucléaire ядролук физика; centrale
nucléaire атом электр станциясы; puissances nucléaires
ядролук куралы бар мамлекеттер; II. nm атом
энергиясы; être pour, contre le nucléaire атом
энергиясын колдоо, атом энергиясына каршы болуу.
UÉE nf 1. litt булут; nuées d’orage кара булут; 2. көп
сандаган, көп; des nuées de sauterelles чегирткелердин
калың карааны.
UIRE I. vt зыян кылуу, зыян келтирүү, залал
келтирүү; nuire à la réputation de qqn бирөөнүн
беделин түшүрүү; II. se nuire vpr өзүнө залал, зыян
келтирүү; бири-бирине зыян келтирүү; ces deux
ennemis se sont nuis бул эки душман бири-бирине зыян
келтиришти.
UISIBLE adj зыяндуу, зыян, залал келтирген; cela
pourrait être nuisible à votre santé бул сиздин ден
соолугуңузга зыян болушу мүмкүн эле; animaux
nuisibles зыянкеч айбанаттар.
UIT nf түн, караңгылык; jour et nuit күн жана түн; il
fait nuit караңгы кирди; la nuit tombe караңгы кирип
келе жатат; à la nuit tombante караңгы киргенде, кеч
киргенде; nuit noire караңгы түн; loc c’est le jour et la
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мен ачкычымды издебеген жерим калган жок, бирок эч
жерден тапкан жокмун; II. pron indéf sing эч ким; nul
ne sait où il est анын кайда экенин эч ким билбейт.
ULLEMET adv эч, эч бир, түк да, кенедей да, эч
кандай; cela ne me gêne nullement бул мага эч бир
тоскоолдук кылбайт.
UMÉRAL, ALE, AUX I. adj санга таандык, сандык;
système numéral сан тартиби; adjectifs numéraux сан
атоочтор; II. nm un numéral, des numéraux сан,
сандар.
UMÉRATEUR nm math алым.
UMÉRATIO
nf эсептөө, саноо системасы;
numération décimale эсептөөнүн ондук системасы.
UMÉRO nm 1. сан, номер; faire un numéro телефон
сандарын терүү; numéro un биринчи, башкы; l’ennemi
public numéro un элдин биринчи душманы; 2. сан,
номер; numéro d’une revue, d’un journal журналдын,
гезиттин саны; fam il nous a fait son numéro habituel ал
бизге өзүнүн адаттагыдай эле кылыктарын көрсөттү.
UMÉROTAGE nm номерлөө, номер коюу, басуу.
UMÉROTER vt номерлөө, номер коюу, басуу;
numéroter les pages d’un manuscrit кол жазманын
беттерине номер коюп чыгуу.
UPTIAL, IALE, IAUX adj тойдогу, той; bénédiction
nuptiale тойдогу каалоолор.

nuit асман менен жердей; de nuit кечки, түнкү; veilleur
de nuit, gardien de nuit түнкү кароолчу; oiseaux de nuit
түнкү куштар; en pleine nuit жарым түндө; toute la nuit
түнү менен, түнү бою; nuit sans sommeil ou nuit
blanche уйкусуз түн; j’ai passé la nuit dehors мен
түндү сыртта өткөрдүм; bonne nuit түнүңөр бейпил
болсун.
UL, ULLE I. adj 1. арзыбас, арзыбаган, болбогон;
différence nulle болбогон айырма; résultats nuls
арзыбаган натыйжа; match nul тең-тең оюн; 2. эч
нерсеге арзыбаган, эч кандай баага татыктуу эмес,
начар, сапатсыз; son dernier film, son dernier roman
est nul анын акыркы тасмасы, акыркы романы эч
нерсеге арзыбайт, начар; 3. начар, жөндөмсүз (адам);
elle est nulle ал жөндөмсүз; être nul, en, dans -дан, ден,
нен, нан абдан начар болуу, жөндөмсүз болуу; il est nul
en français ал француз тилинен начар; 4. fam беймаани,
эч нерсеге арзыбаган; elle est nulle, son idée анын
ойунун эч кандай мааниси жок; c’est nul de lui avoir dit
ça бул жөнүндө ага айтыш келесоолук, акмактык; 5. litt
эч, эч кандай, эч бир; nul homme n’en sera exempté эч
ким иштен бошотулбайт; je n’en ai nul besoin мен ага
муктаж эмесмин, мага анын таптакыр кереги жок; sans
nul doute шексиз, күмөнсүз; nulle part эч жерде; j’ai
cherché mes clés partout mais elle ne sont nulle part

O
O, O nm inv француз алфавитинин он бешинчи
тамгасы.
Ô! intj 1. о! ой! уа! (кандайдыр бир күчтүү сезимди
билдирүүчү сөз).
OASIS nf inv эрме чөлдөгү суулуу жана өсүмдүктүү
жер, көк жайык; une belle oasis кооз көк жайык.
OBÉIR vt (à) 1. баш ийүү, моюн сунуу, айтканына
көнүү; obéir à ses parents ата-энесине баш ийүү; 2. баш
ийүү, моюн сунуу (нерсеге); obéir aux ordres буйрукка
баш ийүү; 3. баш ийүү, моюн сунуу; ses jambes
fatiguées ne lui obéissent plus чарчаганынан анын
буттары тартылбай калды.
OBÉISSACE nf моюн сунуу, баш ийүү, багынуу,
айтканына көнүү; jurer obéissance à qqn бирөөгө баш
ийүүгө ант берүү.
OBÉLISQUE nm 1. обелиск (баш жагы ичкерип кеткен
бийик мамы, устун); 2. ушундай формадагы эстелик.
OBÈSE I. adj өтө семиз, толук, болук, эткел; il est
devenu obèse ал семирип кетти; II. n семиз, эткел адам.
OBÉSITÉ nf абдан семиздик, толуктук, болуктук.
OBJECTER vt 1. каршы болуу, каршы чыгуу, көнбөө;
je n’ai rien à objecter à cela менин буга эч кандай
каршылыгым жок; vous ne pouvez rien m’objecter сиз
мага эч кандай каршылык кыла албайсыз; 2. далил
кылып таянуу, себеп кылуу, шылтоо кылуу; il nous a
objecté qu’il n’avait pas le temps ал бизге убакытым

жок болуп калды деген шылтоону айтты.
1
OBJECTIF , IVE adj 1. phil обьективдүү; 2. калыс,
адилет; faire un rapport objectif des faits окуяларга
калыс баа берүү; 3. калыс, адилет (адам); historien
objectif калыс тарыхчы; soyez plus objectif калысыраак
болуңуз.
2
OBJECTIF nm обьектив (оптикалык куралдарда);
objectif d’un appareil photographique фотоаппарат
обьективи.
3
OBJECTIF nm максат; il a pour objectif la réussite
анын максаты ийгиликке жетишүү.
OBJECTIO nf 1. сын, сын пикир; faire, formuler une
objection сын пикирин айтуу; 2. каршылык, каршы
пикир; si vous n’y voyez pas d’objection эгер сиз каршы
болбосоңуз.
OBJECTIVEMET adv калыстык менен, адилеттик
менен; le journaliste relate objectivement les faits
журналист окуяларды калыс чагылдырат.
OBJECTIVITÉ nf калыстык, адилеттик; l’objectivité
d’un jugement пикирдин калыстыгы.
OBJET nm 1. буюм, нерсе; manier un objet avec
précaution буюмга этият мамиле кылуу; 2. мазмун,
тема; l’objet de ses réflexions анын ойлорунун мазмуну;
3. максат, себеп; quel est l’objet de votre visite? сиз
кандай максат менен келдиңиз? faire, être l’objet de
мазмун, тема кылуу, болуу; 5. gram complément
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d’objet direct, indirect тике, кыйыр толуктооч.
OBJURGATIO nf 1. кекетүү, жемелөө, сөгүш берүү;
2. жалынып-жалбарган өтүнүч.
OBLIGATIO nf 1. милдет, жоопкерчилик; obligations
militaires аскердик милдет; 2. зарылдык; je suis dans
l’obligation de partir менин кетишим зарыл болуп
турат.
OBLIGATOIRE adj 1. милдеттүү, милдеттүү түрдө
турмушка, ишке ашырылуучу; instruction gratuite et
obligatoire бекер жана милдеттүү түрдөгү билим
берүү; 2. fam шексиз, болбой койбос, сөзсүз боло
турган, зарыл.
OBLIGATOIREMET adv милдеттүү түрдө, сөзсүз.
1
OBLIGÉ , ÉE adj милдеттүү, кылынышы зарыл болгон;
fam c’est obligé! бул зарыл нерсе, боло турган нерсе,
мындан качып кутула албайсың!
2
OBLIGÉ , ÉE adj ыраазы, карыздар; je vous suis très
obligé мен сизге абдан ыраазымын; je suis votre obligé
мен сизге карыздармын.
1
OBLIGER I. vt 1. милдеттендирүү; la loi, l’honneur
nous oblige à faire cela мыйзам, ар-намыс бизди бул
ишти кылууга милдеттендирип жатат; 2. мажбур
кылуу; rien ne vous oblige à venir сизди эч нерсе
келүүгө милдеттендирбейт; II. s’obliger vpr (à)
милдеттенүү, милдетин алуу, өтөлүн алуу; je m’oblige
à vous rembourser кайтарып берүүнү өз милдетиме
алайын.
2
OBLIGER vt кызмат көрсөтүү, жакшылык кылуу;
vous m’obligeriez si vous faisiez ceci эгер сиз муну
жасасаңыз мага жакшылык кылган болоор элеңиз.
OBSCÈE adj адепсиз, уят-сыйытсыз, жаман, уят;
gestes obscènes уятсыз кылыктар.
OBSCUR, URE adj 1. караңгы, күңүрт; 2. түшүнүксүз,
түшүнүү кыйын, түшүндүрүп бере алгыс; des phrases
embrouillées et obscures чатышкан жана түшүнүксүз
саптар; il a prononcé un discours obscur ал түшүнүксүз
сөз сүйлөдү; 3. белгисиз (адам); un poète obscur
белгисиз акын; c’est l’œuvre d’un obscur écrivain du
siècle dernier бул өткөн кылымдагы белгисиз
жазуучунун чыгармасы.
OBSCURCIR I. vt караңгы кылуу, караңгылаштыруу;
ce gros arbre obscurcit la pièce бул чоң бак бөлмөнү
караңгылаштырып
турат;
II. s’obscurcir
vpr
караңгылашуу, күңүрттөнүү, түнөрүү; le ciel
s’obscurcit асман түнөрүп келе жатат.
OBSCURITÉ nf 1. караңгылык, караңгы; obscurité
complète абдан караңгылык; il a peur dans l’obscurité
ал караңгылыктан коркот; 2. түшүнүксүздүк, ачык
эместик, так эместик; il fallait expliquer les obscurités
de ce texte бул тексттин түшүнүксүз жерлерин
түшүндүрүп бериш керек эле; 3. белгисиздик, маалым
эместик, жашыруундук; vivre dans l’obscurité
белгисиздикте жашоо.
OBSÉDER vt ойдон чыкпоо, кетпөө, бийлеп алуу,
курчап алуу, жүрөктү өйүү, беймаза кылуу; il est
obsédé par la peur d’échouer аны жолу болбой калуу
коркунучу ээлеп алды.

OBSÈQUES nf pl жерге коюу,
OBSERVATEUR, TRICE I. n

көмүү (өлгөн адамды).
байкоочу; il a été un
observateur attentif ал кыраакы байкоочу эле; envoyer
des observateurs à des négociations байкоочуларды
сүйлөшүүлөргө жиберүү; II. adj байкоочу, байкагыч; il
est très observateur ал абдан байкагыч.
OBSERVATIO
nf 1. сактоо; observation d’un
règlement эрежеге баш ийүү, эрежени сактоо;
observation de la loi мыйзамды сактоо; 2. байкоо,
байкоо жүргүзүү; avoir l’esprit d’observation байкагыч
болуу; 3. пикир, ой; une observation très juste абдан
туура пикир; 4. сын, сын-пикир, эскертүү; son père lui
fait sans cesse des observations атасы ага тыныгуусуз
сын-пикир
айтып
турат;
5. илимий
байкоо;
observations
météorologiques,
astronomiques
метеорологиялык, астрономиялык байкоо; 6. байкоо,
кароо; il est à l’hôpital, en observation ал ооруканада
текшерүүдөн өтүп жатат.
OBSERVATOIRE nm 1. обсерватория (астрономиялык,
метеорологиялык байкоо жүргүзүү үчүн атайын
жабдылган үй); 2. күзөт, күзөтүүчү жай; observatoire
d’artillerie артилерияллык күзөтүү жайы.
OBSERVER I. vt 1. сактоо, баш ийүү; observer le
silence тынчтыкты сактоо; observer le règlement
эрежеге баш ийүү, эрежени сактоо; 2. байкоо, байкоо
жүргүзүү; observer un phénomène кубулушка байкоо
жүргүзүү; 3. байкоо; il observe tous nos gestes ал
биздин ар бир кыймылыбызга назар салып жатат;
4. байкоо, кароо, аңдуу (билгизбестен, сыртынан);
attention, on nous observe абайлагыла, бизди аңдып
жатышат; observer les mouvements de l’ennemi
душмандын кыймыл-аракетин байкоо; 5. көрүү,
байкоо; je n’ai rien observé мен эч нерсе көргөн
жокмун; on observe que la situation s’améliore
жагдайдын оңолуп жатканы көрүнүп турат, байкала
баштады; II. s’observer vpr 1. көрүнүү, байкалуу; ce
phénomène s’observe surtout en été бул кубулуш
айрыкча жайкысын байкалат; 2. бири-бирин байкоо,
аңдуу; les deux adversaires se sont observés un moment
бир убакта эки душман бири-бирин аңдып калышты;
3. өзүнө байкоо салуу, өзүн-өзү кароо.
OBSESSIO nf акылга, мээге сиңип калган ой, санаа,
көрүнүш; sa peur d’être cambriolé est devenue une
obsession тоноп кетет деген ой аны ээлеп алды.
OBSTACLE nm 1. тоскоол, жолтоо; heurter un obstacle
жолтоого
туш
болуу;
course
d’obstacles
тоскоолдуктардан өтүү жарышы; 2. тоскоолдук,
жолтоо, кыйынчылык, каршылык; il a rencontré
beaucoup d’obstacles avant de réussir ал ийгиликке
жетишээрден мурун көп кыйынчылыктарга туш болду;
faire obstacle à каршылык кылуу, жолтоо кылуу; sans
rencontrer d’obstacle кыйнчылыксыз, тоскоолдуксуз;
mes parents ont fait obstacle à ce voyage ата-энем бул
саякатка каршы чыгышты.
OBSTÉTRIQUE nf акушерлик, гинекология.
OBSTIATIO nf көктүк, өжөрлүк, айтканынан
кайтпастык, өзүнүкүн бербестик.
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la maison үйдү ээлөө.
2
OCCUPATIO nf иш, жумуш, кызмат; nous avons de
multiples
occupations
биздин
ар
кандай
жумуштарыбыз бар.
1
OCCUPÉ , ÉE adj ээленген, ээленип калган, бош эмес
(нерсе); siège, place occupée ээленген орун; ce taxi est
occupé бул такси бош эмес.
2
OCCUPÉ , ÉE adj бош эмес, бир нерсе менен
алектенген (адам).
1
OCCUPER vt 1. ээлөө, ээлеп алуу, басып алуу;
occuper le terrain жерди ээлеп алуу; occuper un pays
vaincu жеңилген өлкөнү ээлеп алуу; 2. ээлеп алуу,
ээлеп коюу; il occupe deux places ал эки орунду ээлеп
олтурат; 3. ээлөө, жашоо; ils occupent le rez-dechaussée алар биринчи кабатта жашашат; 4. ээлөө
(кызмат); il occupe le poste de secrétaire général
depuis peu ал жакындан бер башкы секретардык
кызматты ээлеп турат; 5. убакытын өткөрүү; occuper
ses loisirs à jouer au tennis бош убактысын теннис
ойноо менен өткөрүү.
2
OCCUPER I. vt пайдалануу, иштетүү, иш менен
алектендирүү; je l’ai occupé à classer mes livres мен ага
китептеримди ирээтке келтирүүнү тапшырдым;
II. s’occuper vpr (de) бир нерсеге киришүү, бир нерсе
менен алектенүү; s’occuper d’une affaire бир иш менен
алектенүү; s’occuper de politique саясат менен
алектенүү; occupe-toi de tes affaires (de tes oignons) өз
ишиңди кыл; s’occuper de qqn бирөө менен алектенүү,
бирөөнү кароо.
OCÉA nm 1. океан; l’océan Atlantique, Indien,
Pacifique Атлантика океаны, Индия океаны, Тынч
океан; les plages de l’océan океан пляждары; 2. абдан
көп, бир далай,толуп жаткан.
OCTOBRE nm октябрь, октябрь айы; octobre a 31
jours октябрь айында 31 күн бар.
OCULAIRE I. adj 1. көз, көзгө таандык; 2. өз көзү
менен көргөн, күбө болгон; II. nm окуляр (оптикалык
аспаптагы айнек).
OCULISTE n окулист, көз дарыгер.
ODEUR nf жыт; odeur de brûlé, de moisi, de renfermé
күйүктүн жыты, көктүн жыты, каңырсыган жыт; loc ne
pas être en odeur de sainteté auprès de qqn бирөөгө
жакпоо, бирөөнүн ишенимине кирбөө; il n’est pas en
odeur de sainteté auprès de ses camarades аны достору
жактырбайт, ага достору ишенбейт.
ODIEUSEMET adv кара ниеттик менен, эң жаман, жек
көрүүчүлүк менен; il a été odieusement traité ага эң
жаман мамиле кылынды.
ODIEUX, EUSE adj 1. кара ниет, эң жаман,
жийиркеничтүү, жек көрүнүүчү; c’est un homme
odieux бул кара ниет адам; un crime particulièrement
odieux эң жаман, өтө жийиркеничтүү кылмыш;
2. жагымсыз, чыдагыс, чыдай алгыс; il a été odieux
avec nous ал бизге жагымсыз мамиле кылды.
ODORAT, ATE adj жыттуу, жыты аңкыган; les fleurs
très odorantes жыты аңкыган гүлдөр.
ODORAT nm жыт алуу, жыт билүү сезими.

OBSTIÉ, ÉE adj өжөр, көк бет, айтканынан
кайтпаган, өзүнүкүн бербеген; une femme obstinée
өжөр, айканын бербеген аял.
OBSTIÉMET adj өжөрлүк, көктүк менен.
OBSTIER (S’) vpr өжөрлөнүү, көшөрүү, айтканынан
жанбоо, кайтпоо; il s’obstine dans son idée ал ойунан
кайтпайт, ойуна бекем турат.
OBTEIR I. vt 1. алуу, жетүү; il a obtenu son visa ал
виза ачтырды; obtenir qqch à, pour qqn бирөөгө, бирөө
үчүн бир нерсе алуу; il a obtenu un poste à, pour son
fils ал уулуна кызмат таап берди, уулун кызматка
орноштурду; obtenir une autorisation уруксат алуу;
2. жыйынтыкка, натыйжага келүү; II. s’obtenir vpr:
cette autorisation ne s’obtient pas facilement бул
уруксат оңойлук менен колго тийбейт.
OBTETIO nf алуу, ээ болуу; formalités à remplir
pour l’obtention d’un visa виза алыш үчүн керектүү
кагаздарды толтуруу.
OBUS nm inv снаряд; éclat d’obus снаряддын
жарылышы.
OCCASIO nf 1. жагдай, ыңгайлуу жагдай; occasion
inespérée күтүлбөгөн жагдай; prov l’occasion fait le
larron өзүңө этият бол, өзгөнү ууру тутпа; loc adv à
l’occasion кези келгенде, ыңгайы келгенде, бир күнү; je
viendrai vous voir à l’occasion мен сизге бир күнү
келип кетем; d’occasion кокус, кокустан; 2. жагдай,
кырдаал, учур; cette fête a été pour eux l’occasion de se
réconcilier бул майрам алар үчүн элдешүүгө жакшы
кырдаал
болду;
3. d’occasion
пайдаланылган,
көөнөргөн, мурда урунулган; une voiture d’occasion
мурда колдон колго өткөн, эски унаа; 4. loc à l’occasion
de урматына, байланыштуу; à l’occasion de son
anniversaire туулган күнүнүн урматына.
OCCASIOEL, ELLE adj күтүлбөстөн болгон,
кокусунан болгон; des dépenses occasionnelles
күтүлбөгөн чыгымдар.
OCCIDET nm 1. батыш; 2. polit Батыш (Батыш
Европа жана АКШ); l’Occident et les pays de l’Est
Батыш жана Чыгыш мамлекеттери.
OCCIDETAL, ALE, AUX I. adj батыш, батышка
таандык; l’Europe occidentale батыш Европа; la culture
occidentale батыш маданияты; II. n батыштык.
OCCLUSIF, IVE ling I. adj жарылма (үнсүз); II. nf
жарылма үнсүз.
OCCUPAT, ATE I. n жүргүнчү (транспортто); les
deux occupants ont été tués dans l’accident кырсыктан
эки жүргүнчү каза болду; 2. бир жерди ээлеп, бир
жерде жашап турган адам; les occupants de la maison
sont partis pour un mois үйдүн жашоочулары бир айга
кетишти; 3. баскынчы, душман; les occupants ont quitté
le pays баскынчылар өлкөдөн чыгып кетишти; II. adj
баскынчы; l’armée, l’autorité occupante баскынчы
армия, бийлик.
1
OCCUPATIO nf 1. оккупация, ээлеп алуу, басып
алуу; armée d’occupation баскынчылар армиясы;
L’Occupation Францияны немистер басып алган учур;
2. ээлөө, ээлеп туруу (жерди, жайды); l’occupation de
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жумурткасы; 3. dans l’œuf башында, башында эле; il
faut étouffer ce scandale dans l’œuf бул чырды ырбап
кете элегинде басып салыш керек; marcher sur des
œufs абайлап, этияттык менен иш кылуу.
ŒUVRE I. nf 1. иш, жумуш, кызмат; à l’œuvre иште,
жумушта, кызматта; être à l’œuvre жумушта, кызматта
болуу; mettre en œuvre иштетүү, ишке салуу,
пайдалануу; il mettait tout en œuvre pour que son
projet réussisse ал максатына жетиш үчүн бардык
мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланчу эле; 2. чыгарма;
l’œuvre d’un écrivain, d’un artiste жазуучунун,
музыканттын чыгармасы; composer une œuvre
musicale музыкалык чыгарма жазуу; œuvres choisies
тандалган чыгармалар; œuvres complètes толук
чыгармалар жыйнагы; œuvre d’art искусство
чыгармасы; 3. эмгек, мээнет, аракеттин, иштин
натыйжасы; la satisfaction de l’œuvre accomplie
кылган ишке көңүлү толуу; la décoration du salon est
l’œuvre de mon mari конок үйдүн жасалгасы менин
жолдошумдун эмгеги.
OFFESE nf 1. акарат кылуу, кемсинтүү, таарынтуу;
faire offense à qqn бирөөгө акарат кылуу; 2. күнөө,
айып;
pardonne-nous
nos
offenses
биздин
күнөөлөрүбүздү кечир (сыйынганда).
OFFESÉ, ÉE 1. adj акарат келтирилген, кордолгон,
кемсинген; elle prend toujours l’air offensé анын
көрүнүшү дайыма кемсингендей; 2. n кордолгон,
кемсинген адам.
OFFESER I. vt акарат кылуу, кемсинтүү, кордоо,
таарынтуу; je ne voulais pas vous offenser мен сизди
таарынтайын деген эмесмин; cette remarque l’a offensé
ал бул эскертүүгө таарынып калды; II. s’offenser vpr
таарынуу, өзүнө оор алуу; elle s’est offensée à mes
paroles ал менин айткандарыма таарынып калды, ага
менин айткандарым катуу тийди.
OFFESEUR nm таарынтуучу, ыза кылып, кордоочу
киши.
OFFESIF, IVE adj 1. чабуулчул, чабуулдуу, чабуул
койгон; armes offensives чабуул куралдары.
1
OFFICE nm 1. милдет, кызмат; loc remplir, faire son
office өз милдетин аткаруу; le médicament a fait son
office дары таасирин тийгизди, берди; faire office de
ордуна иштөө, милдетин аткаруу; 2. мекеме,
башкармалык, агенттик, фирма; office de tourisme
туризм агенттиги; 3. loc d’office өзүнөн сурабай эле,
милдети боюнча тике дайындалган; avocat commis
d’office милдети боюнча тике дайындалган жактоочу;
4. des bons offices кызмат, жардам; loc je vous remercie
de vos bons offices мен жардамыңызга ыраазылык
билдирем.
2
OFFICE nm 1. ийбаадат, сыйынуу.
OFFICIEL, IELLE I. adj 1. расмий; une autorisation
officielle расмий уруксат; une nouvelle officielle расмий
жаңылык; le résultat officiel des élections шайлоонун
расмий жыйынтыгы; 2. расмий; la visite officielle du
premier ministre өкмөт башчысынын расмий визити; le
président est en visite officielle à l’étranger өлкө

ŒIL, pl yeux nm 1. көз; avoir de bon yeux көзү жакшы
көрүү, көзү курч болуу; s’user les yeux à lire окуй
берип көзүн бузуп алуу, көзүнүн көрүүсүн начарлатып
алуу; maladie, médecine des yeux көз медицинасы,
оорулары; yeux globuleux, enfoncés, bridés тостойгон,
тосток, чуңкурайган, чалыр көз; lever les yeux кароо
(башын көтөрүп); baisser les yeux көзүн ала качуу
(жерди тиктөө); faire les gros yeux à qqn бирөөнү
жаман көзү менен кароо; écarquiller les yeux көздөрүн
чакырайтуу, алайтуу; ouvrir l’œil, fam ouvrir l’œil et le
bon абдан ынтаалуу кыраакы, болуу; ne pas fermer
l’œil de la nuit түнү бою кирпик какпоо, уктабоо;
fermer les yeux көзүн жумуу (бир нерсеге), көрмөксөн
болуу; je ferme les yeux sur ses mensonges мен анын
калптарына көзүмдү жумуп койдум; accepter qqch les
yeux fermés бир нерсени текшербестен, ишеним менен
кабыл алуу; objet visible à l’œil nu кадимки эле көзгө,
куралсыз көзгө көрүнгөн нерсе; à vue d’œil көз болжол
менен; regarder qqn les yeux бирөөнү көзүнө тик
кароо; lorgner, surveiller du coin de l’œil көзүнүн
кыйыгы менен кароо; 2. көз караш; chercher, suivre
qqn des yeux бирөөнү көзү менен издөө, узатуу; sous
mes yeux көз алдымда; aux yeux de tous баарынын көз
алдында; mauvais œil жаман көз, сук; croire au
mauvais œil жаман көздөргө ишенүү; 3. coup d’œil
кароо, караш, назар; jeter un coup d’œil sur le journal
гезитке көз жүгүртүп чыгуу; 4. être tout yeux, tout
oreilles ынтаа койуп угуу, кароо; n’avoir pas les yeux
dans sa poche баардык нерсени көрүп-билип туруу; elle
n’a d’yeux que pour son fiancé аны жигити гана
кызыктырат; fam avoir, tenir qqn à l’œil бирөөнү көз
жаздымынан чыгарбоо; avoir l’œil à tout баарысына
көз салып туруу; 5. көз караш, пикир; voir qqch d’un
bon œil, d’un mauvais œil бир нерсеге жакшы, жаман
көз караш менен кароо; il considère tout avec un œil
critique ал баарысына сын көз караш менен карайт;
tout cela n’avait aucun intérêt à ses yeux анын көз
карашында, пикири боюнча мында эч кандай
кызыкчылык жок болчу; loc tourner de l’œil эсин
жоготуп коюу, эси ооп жыгылып калуу; entre quatre
yeux көзмө-көз; adv loc fam à l’œil бекер; j’ai pu entrer
à l’œil au cinéma мен киного бекер кирдим; fam mon
œil! мен буга ишенбеймин; 6. көз; œil d’une aiguille
ийненин көзү; 7. un œil de verre айнек көз, жасалма
көз.
1
ŒILLET nm тешик, тешикче; œillets d’une chaussure,
d’une ceinture бут кийимдин, курдун тешикчелери.
2
ŒILLET nm жыттуу гүл.
ŒUF, pl œufs nm 1. тукум, жумуртка; coquille d’œuf;
blanc, jaune de l’œuf жумуртканын кабыгы;
жумуртканын сарысы, агы; œuf de poule, de pigeon
тооктун, көгүчкөндүн жумурткасы; œuf dur кайнатып
бышырылган жумуртка; œufs brouillés көбүртүлүп
аралаштырылган жумуртка; œufs au plat, frits
куурулган жумуртка; œufs en, à la neige көбүртүлүп
крем кошулган жумуртканын агы; 2. жумуртка, тукум;
œufs de serpent, de grenouille жыландын, баканын
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башчысы расмий визит менен чет өлкөдө жүрөт; 4. чоң
кызматтагы, расмий кызматтагы; le maire est un
personnage officiel мэр расмий адам; les voitures
officielles кызмат автоунаалары; II. nm расмий адам; la
tribune des officiels трибуна.
OFFICIELLEMET adv расмий, расмий түрдө; il en a
été officiellement avisé ал бул тууралуу расмий түрдө
кабардар кылынган.
OFFICIER nm 1. офицер; officiers et soldats офицерлер
жана солдаттар; 2. officier de police тергөө иштерине
кийлигишүүгө укугу бар чоң кызматтагы адам (мэр,
прокурор, сот).
OFFRE nf сунуш; une offre avantageuse пайдалуу
сунуш; offres de service кызмат көрсөтүүнү сунуштоо;
une offre d’emploi иш, жумуш сунуштоо.
OFFRIR I. vt 1. белекке берүү, тартуулоо; je lui ai
offert des fleurs pour sa fête мен анын туулган күнүнө
гүл тартууладым; 2. сунуштоо, сунуш кылуу; offrir ses
services өз кызматын сунуштоо; 3. сунуштоо, берүү
(акча); on lui offre mille euros pour ce tableau бул
сүрөт үчүн ага миң евро сунуш кылып жатышат;
II. s’offrir vpr өзүнө бир нерсе сатып алуу, тартуулоо;
mes parents se sont offert un magnifique voyage атаэнем өзүлөрүнө эң мыкты саякат тартуулашты.
OGRE, OGRESSE n киши жегич (жомоктордо);
manger comme un ogre тамаксоо болуу, тамакты көп
жемек.
OH I. intj 1. intj оо! oх! ай иий! иий! (таң калууну,
суктанууну, ачуусу келүүнү, чыдамы кетүүнү
билдирет); oh! que c’est beau! ай иий! бул кандай кооз!
oh! là! là! оуу! ай иий! 2. оо! (сезимимди билдирген
сүйлөмдү күчөтөт); oh! mon amour, je t’aime оо!
менин сүйүүм, мен сени сүйөм!
OHÉ intj эй, ой (бирөөнү чакырганда); ohé! là-bas!
venez ici ээй! бери келиңиз.
OIE nf каз; gardeuse d’oies каз багуучу; engraisser des
oies каздарды семиртүү; confit d’oie маринаддалган каз
эти; pâté de foie d’oie паштет; bête comme une oie
акмак, келесоо.
OIGO nm 1. пияз; éplucher, hacher des oignons
пиязды аарчуу, тууроо; fam occupe-toi de tes oignons
өзүңдүн ишиңди бил, өз ишиңди бил, кийлигишпе;
c’est pas mes oignons буга менин тиешем жок, бул
менин ишим эмес; 2. bot баш (кээ бир өсүмдүктөрдүн
тоголок тамыры); oignon de tulipe, de lis жоогазын,
лилия тамыры.
OISEAU nm канаттуу, куш; oiseaux à longues pattes, à
pattes palmées узун буттуу, жаргак тамандуу куштар;
les oiseaux pondent des œufs канаттуулар жумуртка
туушат; le chant des oiseaux куштардын сайраганы;
jeune oiseau балапан; être léger, libre comme un oiseau
куштай жеңил, эркин болуу; oiseau de nuit түнкү куш;
l’aigle est un oiseau de proie бүркүт жырткыч чымчык;
loc prov petit à petit l’oiseau fait son nid кыбыраган кыр
ашаар; loc adv il y a cinquante kilomètres d’ici à chez
eux à vol d’oiseau болжолу менен биздикинен
алардыкына чейин элүү километр.

OISIF, IVE I. adj бекер, бош; ne restez pas oisif бекер
отурбаңыз; mener une vie oisive жашоосун бекерчилик
менен өткөрүү; II. n бекерчи, бош адам; de riches oisifs
бекерчи байлар.
OISIVETÉ nf бекерчилик, иштебей бекер жүрүш; vivre
dans l’oisiveté бекерчиликте жашоо; prov l’oisiveté est
la mère de tous les vices бекерчиден безе кач,
ушакчыдан көчө кач.
O.K. fam inv I. adv макул, мейли, болуптур; II. adj
жакшы; c’est O.K. жакшы.
OLÉAGIEUX, EUSE I. adj майлуу, майы бар; plantes
oléagineuses майлуу өсүмдүктөр; II. nm май берүүчү
өсүмдүктөр; l’arachide, le tournesol sont des oléagineux
жер жаңгак, күн карама май берүүчү өсүмдүктөр.
OLIVE I. nf ак чечек (жемиши); huile d’olive ак чечек
майы; II. adj inv саргыч жашыл; vert olive, olive күрөң
жашыл.
OLYMPIADE nf олимпиада; athlète qui se prépare
pour les prochaines olympiades келерки боло турган
олимпиадага даярданып жаткан атлет.
OLYMPIQUE adj олимпиада, олимпиадалык; les jeux
olympiques d’hiver кышкы олимпиадалык оюндар.
OMBRAGE nm 1. litt дарактын, бактын көлөкөсү; se
reposer sous l’ombrage бактын көлөкөсүндө эс алып
олтуруу; l’ombrage que font ces saules est agréable бул
талдан түшүп турган көлөкө жагымдуу; 2. prendre
ombrage de qqch тынчсыздануу, кызгануу, бир
нерсени көрө албоо; elle a pris ombrage du succès de sa
sœur ал эжесинин ийгилигин көрө албай койду; porter,
faire ombrage à qqn басып өтүү, ашып кетүү, саясында
калтыруу.
OMBRE nf 1. сая, көлөкө; faire de l’ombre көлөкө
түшүрүү; il fait 30 à l’ombre көлөкөдө 30 градус ысык;
fam mettre qqn à l’ombre бирөөнү камап коюу,
бекитип коюу; à l’ombre de колдоосунда, далдасында;
il grandit à l’ombre de sa mère ал апасынын
колдоосунда чоңойду; dans l’ombre көлөкөсүндө,
далдасында; vivre dans l’ombre de qqn бирөөнүн
көлөкөсүндө жашоо; il lui fait de l’ombre ал аны көрө
албайт; loc laisser qqch dans l’ombre кандайдыр бир
ишти такталбаган боюнча калтыруу; 2. сөлөкөт, караан,
көлөкө; l’ombre d’un chat se dessine sur le mur
дубалда мышыктын көлөкөсү көрүнүп турат; avoir
peur de son ombre көлөкөсүнөн коркуу, абдан коркок
болуу; suivre qqn comme son ombre бирөөнү
көлөкөсүндөй болуп ээрчип жүрүү.
OMBREUX, EUSE adj көлөкөлүү, саялуу.
OMETTRE vt унутуп калуу, эсинен чыгарып жиберүү;
n’omettez aucun détail эч нерсени унутпагыла; il a
omis de nous prévenir ал бизге айтышты, эскертишти
унутуп калды.
OMIBUS nm inv, adj inv жүргүнчүлөр поезди; train
omnibus жүргүнчүлөр поезди.
OMOPLATE nf далы; il a reçu un coup sur l’omoplate
ал далыга бир жеди.
O pron inv (этиштин үчүнчү жагынын көптүк
түрүндө колодонулуп, дайыма ээнин милдетин
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аткарат); 1. адамдар; on dit que деп айтып жатышат;
comme on dit деп айткандай; je pense qu’on exige trop
de moi менден абдан көптү талап кылышат деп
ойлойм; 2. кимдир бирөө; on apporta le plat кимдир
бирөө тамак алып келди; on a frappé à la porte кимдир
бирөө эшикти такылдатты; 3. loc on dirait que окшойт;
on dirait qu’il va pleuvoir жамгыр жаайт окшойт;
4. fam биз; on est toujours les derniers биз дайыма
акыркы болуп келебиз.
OCLE nm тай аке, таажезде, байке; le frère de ma
mère, de mon père est mon oncle апамдын, атамдын
агасы менин тай акем, байкем.
OCOLOGIE nf онкология (рак ооруларын изилдөөчү
илим).
1
ODE nf litt vx суу (деңиз, көл, дарыя); l’onde est pure
тунук суу.
2
ODE nf 1. толкун, суунун толкуну; 2. plur толкун,
радиотолкун, радио; ondes courtes, petites ondes,
grandes ondes кыска, орто, узун толкундар; cette
chanson passe souvent sur les ondes бул ыр радиодон
тез-тез берилип турат; 3. loc être sur la même longueur
d’onde бири-бирин түшүнүшүү, тил табышуу; nous ne
sommes pas sur la même longueur d’onde биз бирибирибизди түшүнбөйбүз.
ODÉ, ÉE adj тармал, толкун сымал, толкун сыяктуу.
ODÉE nf өткүн, кыска мөөнөттөгү жаан.
O-DIT nm inv кабар, кеп, имиш-имиш; ce ne sont que
des on-dit бул жөн эле ушак кептер.
ODOYER vi термелүү, чайпалуу, желбирөө.
ODULAT,
ATE
adj термелген, чайпалган,
желбиреген.
ODULATIO nf 1. чайпалуу, термелүү; ondulation
des vagues толкундардын чайпалышы; 2. толкун сымал
жер бети; les ondulations des cheveux чачтын
тармалдашуусу.
ODULÉ, ÉE adj 1. толкун сымал, толкун сыяктуу;
2. тармал; les cheveux ondulés тармал чачтар.
O..G. nf (abrév Organisation on Gouvernementale)
өкмөттүк эмес уюмдар (Ө.Э.У.).
OGLE nf тырмак; ongles des mains, des pieds кол,
бут тырмактары; ronger ses ongles тырмактарын
кемирүү, тиштегилөө; se curer, se brosser les ongles
тырмактарын тазалоо; brosse à ongles тырмак
тазалагыч; vernis, rouge à ongles тырмак боёочу кызыл
боёк; loc connaître, savoir qqch sur le bout des ongles
бир нерсени беш колундай билүү; 2. тырмак, чеңгел.
OGUET nm май, дары; appliquer un onguent sur
une brûlure күйгөн жерге май сүйкөө.
OOMATOPÉE nf ономатопея, тууранды сөздөр
(тыбышты, үндү туураган сөздөр).
OOMATOPÉIQUE adj тууранды сөздөргө таандык.
OZE I. adj 1. он бир; un enfant de onze ans он бир
жаштагы бала; 2. Louis XI Людовик XI; chapitre onze
он биринчи бөлүм; II. n он бир, он биринчи; le onze
octobre он биринчи октябрь.
OZIÈME I. adj он биринчи; le onzième jour он
биринчи күн; II. n 1. он биринчи номердеги адам; il est

le onzième ал он биринчи; 2. nf он биринчи класс; il est
en onzième ал он биринчи класста; 3. nm он биринчи
бөлүгү; un onzième de l’héritage мурастын он бирден
бири.
OPAQUE adj 1. жарык өткөзбөгөн, күңүрт, тунук эмес;
verre opaque жарык өткөзбөгөн айнек; 2. абдан
караңгы, жарыксыз, күңүрт; nuit opaque капкараңгы
түн; 3. fig түшүнүксүз; un mot opaque түшүнүксүз сөз.
OPÉRA nm 1. опера; grand opéra опера; le livret, la
musique d’un opéra опера либреттосу; opéra rock рок
операсы; aimer l’opéra операны жакшы көрүү; 2. опера
театры.
OPÉRA-COMIQUE nm комедиялык опера; pl des
opéras-comiques.
OPÉRATEUR, TRICE n оператор; demander un numéro
de téléphone à l’opératrice оператор аялдан
телефондун номерин суроо; opérateur de prise de vues
кинооператор же оператор; chef opérateur башкы
оператор.
OPÉRATIO nf 1. эсептөө, эсептеп чыгаруу; ton
opération est fausse сен туура эмес эсептедиң; 2. иш,
аракет, кыймыл-аракет; dans la construction d’une
voiture, toutes les opérations sont faites par des
machines машина курууда бардык кыймыл-аракеттер
станок менен жасалат; 3. операция, согуш аракети; le
général décide des opérations pour gagner la bataille
урушта жеңип чыгуу үчүн генерал согуш аракетин
иштеп чыгып жатат; 4. fin операция; opération
commerciale, financière соода, финансылык операция;
5. méd операция; subir une opération операция болуу;
opération sous anesthésie наркоз менен жасалган
операция; table d’opération операция үстөлү.
OPÉRÉE, ÉE adj операция болгон (оорулуу адам).
OPÉRER I. vt 1. таасир кылуу, таасир берүү, таасирин
тийгизүү; le remède commence à opérer дары таасир
бере баштады; 2. кылуу, жасоо, аткаруу; il faut opérer
un choix тандоо керек; il faut opérer de cette manière
ушундай жол менен жасаш керек; 3. операция кылуу;
on l’a opéré, il a été opéré de l’appendicite ага операция
жасашты, анын сокур ичегисине операция кылышты;
II. s’opérer vpr болуу, жасалуу, аткарылуу; il s’opère en
ce moment un grand changement азыркы убакта чоң
өзгөрүүлөр болуп жатат.
OPÉRETTE nf оперетта; chanteuse d’opérette оперетта
ырчысы.
OPIIÂTRE adj тырышчаак, туруктуу, кажыбас,
кайраттуу, өжөр; un travail opiniâtre кажыбас эмгек.
OPIIÂTREMET
adv
өжөрлүк,
туруктуулук,
кажыбастык, кайраттуулук менен.
OPIIÂTRETÉ nf өжөрлүк, туруктуулук, кажыбастык,
кайраттуулук; travailler, lutter, résister avec
opiniâtreté кайраттуулук менен иштөө, күрөшүү,
каршылык көрсөтүү.
OPIIO nf 1. пикир, ой, көз караш; adopter, suivre
une opinion бир пикирге кошулуу, бир пикир менен
болуу; il partage l’opinion de son frère ал байкесинин
пикирине кошулат; donner, exprimer son opinion
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пикирин, оюн билдирүү; défendre, soutenir une opinion
бир пикирди жактоо, колдоо; la liberté d’opinion ой
эркиндиги; 2. avoir une bonne, une mauvaise opinion
de qqn бир киши жөнүндө жакшы, жаман пикирде
болуу; avoir bonne opinion de soi өзү жөнүндө жакшы
пикирде болуу; 4. ой, пикир; l’opinion des autres, du
monde башкалардын, элдин ою; l’opinion publique
коомдук пикир.
OPIUM nm апийим; fumer de l’opium апийим чегүү.
OPPORTU, UE adj жөндүү, жөнү бар, орундуу,
убагында болгон; au moment opportun өз убагында; il
lui parut opportun de céder ага макул болуу орундуу
болуп көрүндү.
OPPORTUÉMET adj өз учурунда, өз убагында, дал
убагында.
OPPOSAT I. adj оппозициялык; II. n оппозиция,
оппозиционер; les opposants au régime режимге каршы
оппозициялар.
OPPOSÉ, ÉE I. adj 1. карама-каршы, каршылаш,
маңдайлаш, бет маңдай; la fenêtre de la chambre est
opposée à la porte терезе эшиктин маңдайында; le nord
est opposé au sud түндүк түштүккө каршылаш;
directions opposées карама-каршы тарап; 2. ар түрдүү,
ар башка, ар кыл; des caractères opposés ар кыл мүнөз;
couleurs opposées ар түрдүү өң; opinions opposées
карама-каршы пикир; 3. каршы, каршы чыккан, макул
эмес je suis opposé à tout changement мен ар кандай
өзгөрүүлөргө каршымын; II. nm 1. карама-каршылык,
тескерилик; cet enfant est tout l’opposé de son frère бул
бала байкесинин карама-каршысы; 2. loc prép à
l’opposé de карама-каршысында, маңдайында.
OPPOSER I. vt 1. каршы коюу, карама-каршы коюу; il
n’y a rien à opposer à cela буга эч кандай карамакаршылык жок; opposer une personne à une autre бир
кишини экинчи адамга каршы коюу; match qui oppose
deux équipes эки топтун беттешүүсү; 2. салыштыруу,
эки башка нерсени салыштыруу; opposer le caractère
des chiens et le caractère des chats иттердин жана
мышыктардын мүнөзүн салыштыруу; II. s’opposer vpr
1. каршы чыгуу, каршылык көрсөтмөк, каршы болуу,
маакул эместик; ses parents s’opposent à son mariage
ата-энеси анын үйлөнүүсүнө каршы болуп жатышат; je
m’oppose à ce que vous y alliez мен сиздин ал жерге
барышыңызга каршымын; je m’y oppose absolument
мен буга таптакыр каршымын; 3. ар кыл, ар башка
болуу; couleurs qui s’opposent карама-каршы өң.
OPPOSITIO I. nf 1. карама-каршылык; opposition de
couleurs, de sons түстөрдүн, добуштардын карамакаршылыгы; 2. чоң айырмачылык, дал келишпестик; il
y a une opposition entre tes idées et tes actes сенин
ойлоруң менен кылган иштериң дал келишпейт;
II. 1. оппозиция (өкмөттүн жүргүзгөн саясатына
каршы топ); l’opposition refuse de voter cette nouvelle
loi оппозиция жаңы мыйзамга добуш берүүдөн баш
тартып жатат; 2. être en opposition келише албоо,
келишпөө, тил табыша албоо; cet enfant est en
opposition avec ses parents бул бала ата-энеси менен

келише албайт; 3. faire de l’opposition тоскоолодук
кылуу, каршылык көрсөтүү.
OPPRESSER vt демди кыстыктыруу, дем алууга
жолтоо болуу, энтиктирүү; la chaleur m’oppresse
ысыктан демим кыстыгып жатат.
OPPRESSEUR nm залим, эзүүчү; le peuple se révolte
contre l’oppresseur эл залимге каршы көтөрүлүшкө
чыгып жатат; adj залим, эзүүчү.
OPPRESSIF, IVE adj залим, кысым көрсөткөн, эзүүчү;
autorité oppressive эзүүчү бийлик.
OPPRESSIO nf 1. эзүү, залимдик кылуу, кысым
көрсөтүү; 2. энтигүү, деми кыстыгуу.
OPPRIMER vt залимдик кылуу, эзүү, кысым көрсөтүү;
opprimer un peuple, les faibles калкты, алсыздарды
эзүү; action d’opprimer эзүү, залимдик көрсөтүү.
OPTIMUM adj абдан жакшы, абдан ыңгайлуу, сонун;
des conditions optimums абдан ыңгайлуу шарттар.
OPTIQUE I. adj оптикалык, көз, көзгө таандык; nerf
optique көз нервдери; II. nm 1. оптика, көрүү;
instruments d’optique көрүү аспаптары; optique
médicale, astronomique, photographique медициналык,
астрономиялык, сүрөт оптикасы; 2. une optique көз
караш; au sujet de la pollution, mon optique est
différente de la vôtre айлана-чөйрөнүн булгануусу
боюнча менин көз карашым сиздикинен башкача.
OPULET, ETE adj бай, абдан бай; une famille
opulente абдан бай үй-бүлө; vie opulente байгер жашоо,
жетиштүү жашоо.
1
OR nm 1. алтын; or pur таза, нукура алтын; une mine
d’or алтын кени, алтын чыккан жер; une bague en or
алтын шакек; lingots d’or сом алтын, куйма алтын;
2. дилде, алтын акча; payer en or алтын менен төлөө;
3. à prix d’or абдан кымбат; acheter un vase à prix d’or
вазаны өтө сатып алуу; rouler sur l’or абдан бай болуу,
жетиштүү жашоо; une affaire en or абдан пайдалуу,
жакшы иш; j’ai fait une affaire en or мен алтынга тете
иш кылдым; je ne ferais pas cela pour tout l’or du
monde алтын берсе да мен бул ишти кылбаймын; avoir
un cœur d’or абдан ак көңүл, айкөл болуу; en or абдан
мыкты, кымбат; nous avons un ami en or биздин
алтындай болгон досубуз бар; 4. алтын сымал, алтын
түстүү; les cheveux d’or алтын сымал чач; 5. байлык;
l’or noir мунай; l’or blanc кар; l’or vert токой.
2
OR prép -са, -се, -со да, менен, карабастан, бирок; il
se dit innocent, or toutes les preuves sont contre lui ал
өзүн айыпсызмын дегенине карабастан, далилдин
баары ага каршы.
ORAGE nm бороон, добул, катуу шамал (кар, жаан
аралаш соккон); il va faire de l’orage бороон болгону
жатат; l’orage menace борон-чапкын болгону жатат.
ORAGEUX, EUSE adj 1. бүркөк; le temps est orageux
күн бүркөк; pluie orageuse добулдуу жаан; beau temps,
mais orageux en fin de journée күн ачык, бирок кеч
курун
бороон-чапкын
күтүлөт;
2. чурулдаган,
бакылдаган, кыйкырышкан; discussion orageuse кызуу
талкуулар.
ORAL, ALE, AUX adj 1. оозеки; épreuves orales оозеки
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сынак; nm il a réussi à l’écrit, mais échoué à l’oral u ал
жазуу сынагын тапшырды, бирок оозеки сынактан
кулап калды; les résultats des oraux оозеки сынактын
жыйынтыктары; 2. ооз, оозго таандык; par voie orale
ооз аркылуу.
ORALEMET adv оозеки; interroger un élève
oralement окуучуну оозеки суроо.
ORAGE I. nm апельсин; une orange pressée апельсин
ширеси; II. adj inv кызгылт сары түс; des rubans
orange кызгылт сары ленталар.
ORBITAL, ALE, AUX adj орбиталык, орбитага таандык;
vitesse orbitale орбиталык тездик; station orbitale
орбита станциясы.
1
ORBITE nf көздүн чанагы; avoir les yeux qui sortent
des orbites көздөрү чанагынан чыгып туруу, тостоюу.
2
ORBITE
nm орбита (асмандагы нерселердин
мейкиндиктеги жолу); la terre parcourt son orbite
autour du soleil en 365 jours 6 h. 9 mn. жер күндүн
тегерегиндеги орбитасын 365 күн, 6 саат, 9 мүнөттө
басып өтөт; mettre, placer un engin spatial sur orbite
космостук ракетаны орбитага чыгаруу.
1
ORCHESTRE nm оркестр; grands et petits orchestres
чоң жана чакан орестр; concerto pour violon et
orchestre скрипка жана оркестр үчүн жазылган
концерт; orchestre (de musique) de chambre камералык
оркестр; la fosse d’orchestre театрда оркестр
жайгашкан жер.
2
ORCHESTRE nm партер (театр залынын төмөнкү
орундары); fauteuil d’orchestre партердеги кресло;
donnez-moi deux orchestres мага партерден эки орун
бериңиз.
ORDIAIRE I. adj 1. адаттагы, күндөлүк, дайым боло
берүүчү, адат болуп калган; trajet, usage ordinaire
адаттагы жол, салт; fam ça alors, c’est pas ordinaire бул
таң калычтуу, түшүнүксүз; sa maladresse ordinaire
адатка айланып калган олдоксондук; 2. кадыресе,
кадимки эле, адаттагы, эч артыкчылыгы жок; du papier
ordinaire жөнөкөй кагаз; le modèle ordinaire кадыресе
модель; 3. карапайым, катардагы (адам); II. nm 1. адат;
il est d’une intelligence très au-dessus de l’ordinaire ал
адаттан тыш акылдуу; elle sort de l’ordinaire ал
адаттан тыш; 2. loc adv d’ordinaire, à l’ordinaire
адатта, көбүнчө; comme à son ordinaire адаты боюнча.
ORDIAIREMET adv адатта, көбүнчө; il vient
ordinairement le matin ал көбүнчө эртең менен келет.
ORDIATEUR nm компьютер.
1
ORDOACE
nm офицердин үйүндө кызмат
кылуучу солдат.
2
ORDOACE
nf 1. токтом, мыйзам, чечим;
ordonnance de justice соттун чечими; 2. дарыгердин
жазып берген дарысы; médicament délivré seulement
sur ordonnance дарыгердин көрсөтмөсү менен гана
берилүүчү дары; 3. жайланыш, тартип, орун алуу;
ordonnance des mots dans la phrase сүйлөмдөгү
сөздөрдүн
орун
тартиби;
ordonnance
d’un
appartement батирдеги бөлмөлөрдүн жайгашышы.
1
ORDOER vt жөнгө салуу, ирээтке келтирүү,

тартипке салуу; il faut ordonner ses idées өз ойлорун
ирээтке келтирүү керек.
2
ORDOER vt буйрук берүү; ordonner qqch à qqn
бирөөгө бир нерсе жасоого буйрук берүү; je vous
ordonne de vous taire мен сизге унчукпоону
буюрамын; j’ordonne que vous soyez à l’heure мен
сизге кечикпей келүүңүздү буюрамын.
1
ORDRE nm 1. тартип, жайлануу, жайлануу тартиби;
l’ordre des mots dans la phrase сүйлөмдө сөздөрдүн
орун тартиби; procédons par ordre тартип боюнча
аракеттенели; mettre des choses dans le bon ordre
нерселерди жакшы тартипке келтирүү; ordre du jour
күн тартиби; loc adv à l’ordre du jour күн тартибинде;
c’est dans l’ordre des choses бул кадимкидей эле боло
бере турган нерсе; 2. тартип; mettre de l’ordre dans la
maison үйдү тартипке, ирээтке келтирүү, жыйноо; tout
est en ordre баарысы ирээттүү, ирээтке келтирилген;
3. тыкандык, жыйнактуулук (адамдарда); il a de
l’ordre ал тыкан, жыйынчактуу; 4. тартип; troubler
l’ordre publique коомдук тартипти бузуу; la police
assure le maintien de l’ordre полиция коомдук
тартипти сактоону камсыз кылат; service d’ordre
тартип сакчылары; rappeler à l’ordre тартипке
чакыруу.
2
ORDRE nm буйрук; exécuter, transgresser un ordre
буйрукту аткаруу, бузуу; être sous les ordres de qqn
бир кишинин кол астында болуу.
ORDURE nf 1. pl шыпырынды, таштанды; pelle à
ordures калак, күрөк; boîte à ordures шыпырынды
чакасы; loc jeter, mettre qqch aux ordures таштандыны
төгүү, чыгаруу; 2. fam injur жек көрүндү, митаам;
quelle ordure, ce mec! кандай митаам!
OREILLE nf 1. кулак; les oreilles ont dû vous tinter,
vous siffler кулагыңыз абдан ысыды болуш керек (биз
сиз жокто сиз жөнүндө көп сүйлөштүк); loc écoutez
de toutes vos oreilles оң кулак, сол кулагыңыз менен
угуңуз; n’écouter que d’une oreille, d’une oreille
distraite жакшы көңүл койбой, кунт койбой угуу;
prêter l’oreille кулак түрүү, угуу; faire la sourde oreille
(à qqch) бир нерсени укпамышка салуу, укпамыш
болуу, кулактын сыртынан кетирүү, укмаксан болуу;
casser le oreilles à qqn бирөөнүн кулагынын кужурун
алуу; cela lui entre par une oreille et lui sort par l’autre
бул анын оң кулагынан кирип сол кулагынан чыгып
кетет; 2. кулак, угуу сезими; être dur d’oreille кулагы
жакшы укпоо, угуу сезими начар болуу; avoir l’oreille
fine кулагы жакшы угуу, угуу сезими жакшы болуу;
avoir de l’oreille угуу сезими күчтүү болуу; 3. кулак,
кулактын сырткы көрүнүшү; oreilles pointues, décollées
узун, делдейген, делдек кулак; boucles d’oreilles сөйкө;
rougir jusqu’aux oreilles кулагына чейин кызарып
кетүү, уялганынан аябай кызарып кетүү; tirer l’oreille,
les oreilles à un enfant баланын кулагынан чоюу; se
faire tirer l’oreille жалынтуу, жалдыратуу; dormir sur
ses deux oreilles кабатырланбоо, камсанабоо; montrer
le bout de l’oreille сырын ачып коюу; 4. кулак, тутка;
les oreilles d’une marmite, d’un bol казандын, кесенин
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кулагы.

Orient Ыраакы Чыгыш.
ORIETAL, ALE, AUX I. adj 1. чыгыштагы; 2. чыгыш;
peuples orientaux чыгыш элдери; langues orientales
чыгыш тилдери; II. n чыгыш адамы, чыгыштык.
ORIETATIO nf 1. багыт алуу, багытка түшүү, багыт
алуу, жол табуу; elle n’a pas le sens de l’orientation
анда багыт алуу жөндөмдүүлүгү жок; 2. багыт;
l’orientation des études окуунун багыты; l’orientation
professionnelle кесиптик багыт; une conseillère
d’orientation тандап алган багыт боюнча, кесип
боюнча кеңешчи; 3. жайланыш, жайгашуу, багыт;
orientation d’une maison үйдүн жайгашышы;
orientation d’un mouvement politique саясий
кыймылдын багыты.
ORIETER I. vt 1. багыттоо, каратуу; l’architecte a
orienté la maison au sud архитектор үйдү түштүк
жакка каратып курду; 2. багыт берүү, жолго салуу;
orienter un élève vers des études scientifiques окуучуну
илимий иш менен алектенүүгө багыттоо; II. s’orienter
vpr 1. багытын табуу, жолун табуу; elle ne sait pas
s’orienter dans cette ville ал бул шаарды жакшы
билбейт; 2. багыт алуу, жолго түшүү; s’orienter vers
des études de médecine медицинаны окууга багыт алуу.
ORIGIAIRE adj туулган, теги, туулуп-өскөн жери; il
est originaire de Tunisie ал Тунистен.
1
ORIGIAL , AUX nm түп нуска, асыл нуска; copie
conforme à l’original көчүрмө түп нускага дал келет; la
traduction est fidèle à l’original котормо түп нускага
дал келет; 2. кызык, башкачы, бир түрдүү (адам); c’est
un original бул кызык адам.
2
ORIGIAL , ALE, AUX I. adj 1. бир түрдүү, өзгөчө,
башкаларга окшобогон; elle a toujours des idées
originales анын ойлору дайыма өзгөчө; des cadeaux
originaux өзгөчө белектер; 2. түп нускасы; documents
originaux документтин түп нускасы; édition originale
ou originale nf биринчи басмасы, түп нускасы.
ORIGIALITÉ nf өзгөчөлүк, бөтөнчөлүк; l’originalité
d’un écrivain, d’une œuvre жазуучунун, чыгарманын
өзгөчөлүгү; il se fait remarquer par son originalité ал
өзүнүн өзгөчөлүгү менен башкалардын көңүлүн өзүнө
бурат.
ORIGIE nf 1. тек, келип чыккан жери; pays d’origine
жери, туулган өлкөсү; elle est d’origine italienne анын
түпкү теги италиядан; ses parents sont d’origine
modeste анын ата-энесинин түпкү теги карапайым,
жөнөкөй; 2. келип чыккан жери; une coutume d’origine
ancienne эзелки адат, салт; origine d’un mot сөздүн
келип чыгышы; 3. бир нерсенин чыккан жери; ces
fraises sont d’origine espagnole бул бүлдүркөндөр
испаниядан; 4. жаралуу, пайда болуу; à l’origine du
monde, des temps дүйнөнүн, замандын пайда
болушунда; loc adv à l’origine башында, пайда
болушунда.
OREMET nm 1. кооздук, жасалга; les chandeliers ne
sont là que pour l’ornement шамдалдар кооздук үчүн
гана коюлган; 2. ою, оймо-чийме; ornement de
tapisserie килемдин оймо-чиймелери.

OREILLER nm жаздык; taie d’oreiller жаздык
ORFÈVRE nm зергер; orfèvre-joaillier,

кап.
orfèvrebijoutier зергер; loc être orfèvre en la matière колу
алтын болуу, өз ишин мыкты билүү, өз ишинин устасы
болуу.
ORGAE nm 1. орган, мүчө; organe de la digestion, de
la respiration сиңирүү, дем алуу органы; les organes
sexuels жыныс мүчөлөрү; l’organe de la vue көрүү
органы; 2. орган, басма сөз; l’organe d’un parti, d’une
société savante партиянын органы, окумуштуулар
уюмунун органы (гезит, журнал).
ORGAIQUE adj органикалык; chimie organique
органикалык химия.
ORGAIQUEMET adv органикалык түрдө.
ORGAISATEUR, TRICE n уюштуруучу; l’organisateur
de voyage саякатты уюштуруучу.
ORGAISATIO
nf
1. уюштуруу;
manque
d’organisation уюштуруунун жоктугу; avoir l’esprit
d’organisation уюштуруучулук жөндөмү болуу;
2. уюм;
organisation
politique
саясий
уюм;
Organisation des ations Unies (O..U.) Бириккен
Улуттар
Уюму
(Б.У.У.);
Organisation
non
gouvernementale
(O..G.)
Өкмөттүк
эмес
уюмдар(Ө.Э.У.).
ORGAISÉ, ÉE adj 1. уюштурулган, уюшулган; voyage
organisé уюшулган саякат; 2. тыкан, өз ишин билген,
өтө так (адам); personne bien organisée тыкан адам.
ORGAISER I. vt 1. уюштуруу, жөнгө салуу, нукка
салуу, жолго салуу, тартипке салуу; organiser son
temps, sa vie, ses loisirs убактысын, жашоосун, бош
убактысын
уюштуруу;
2. уюштуруу,
өткөрүү;
organiser un voyage, une fête саякатты, майрамды
уюштуруу; II. s’organiser vpr 1. өзүнүн иштерин жөнгө
салуу, тартипке келтирүү; il ne sait pas s’organiser ал
убактысын пайдаланганды билбейт; 2. уюшулуу; un
voyage qui s’organise difficilement кыйынчылык менен
уюшулган саякат.
ORGAISME nm 1. организм; les besoins, les fonctions
de l’organisme организмдин керектөөлөрү, милдеттери;
2. организм, жандуу нерсе; 3. уюм; organisme
international эл аралык уюм.
ORGAISTE n органда ойноочу адам.
ORGASME nm оргазм, жыныстык ырахаттануу.
ORGE nf 1. арпа (өсүмдүк жана анын даны); champ
d’orge арпа талаасы; 2. boisson à base d’orge арпадан
жасалган суусундук, ичимдик.
ORGUEIL nm 1. бой көтөргөндүк, кекирейгендик,
текебердик, менменсингендик; 2. сыймык; ma fille est
l’orgueil de la famille кызым үй бүлөнүн сыймыгы.
ORGUEILLEUSEMET adv бой көтөрүп, кекирейип,
текеберденип, менменсинип.
ORGUEILLEUX, EUSE adj 1. бой көтөргөн, кекирейген,
текебер, менменсинген; être orgueilleux comme un
paon, comme un pou абдан бой көтөрүү, менменсинүү;
2. сыймыктуу, сыймыктанган.
ORIET nm 1. poét чыгыш; 2. чыгыш; l’Extrême281
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ORER vt 1. кооздоо, жасоо, жасалгалоо; des fleurs
ornent le balcon гүлдөр балконду кооздукка бөлөп
турат; 2. orné de кооздолгон; un chemisier orné de
dentelles тор менен кооздолгон блузка.
ORITHOLOGIE
nf
орнитология
(зоологиянын
куштарды изилдөөчү бөлүмү).
ORITHOLOGUE n орнитолог.
ORPHELI, IE n, adj жетим; un orphelin de père et de
mère тоголок жетим; un enfant orphelin жетим бала.
ORPHELIAT nm жетимдер үйү, жетим балдар үйү.
ORTHOGRAPHE nf 1. орфография, жазуу; fautes
d’orthographe орфографиялык ката.
ORTHOPÉDIE nf ортопедия (медицинанын сөөк
ооруларын изилдөөчү бир бөлүгү).
OS nm pl 1. сөөк; avoir les os saillants арык болуу; loc
il n’a que la peau sur les os ал абдан арык; c’est un sac
d’os, un paquet d’os илмийген, арык (адам); se rompre
les os катуу жыгылуу, бир жерин кокустатып алуу; loc
il ne fera pas de vieux os ал узакка жашабайт; ne pas
faire de vieux os quelque part бир жерде узакка калбоо,
көпкө калбоо; être mouillé, trempé jusqu’aux os суу
сөөгүнө чейин өтүп кетүү, былчылдап суу болуу; 2. pl
сөөк, дененин калдыгы; 3. сөөктөн жасалган сап;
couteaux à manche en os сөөк саптуу бычак.
OSCILLAT, ATE adj 1. термелген, чайпалган,
ыргалган.
OSCILLATIO nf термелүү, чайпалуу, ыргалуу;
oscillation d’un pendule асма сааттын таякчасынын
термелүүсү.
OSCILLER vi 1. термелүү, чайпалуу, ыргалуу; le
courant d’air fit osciller la flamme жел жалынды
дирилдетти; 2. арсар болуу, ыргылжың болуу, бир
чечимге келе албоо; osciller entre deux solutions эки
чечимдин ортосунда ыргылжың болуу.
OSER vt батынуу, кайратына келүү; oser faire qqch
бир нерсе жасоого батынуу; il a osé lever la main sur
moi ал мага кол көтөрүүгө батынды.
OSSATURE nf 1. сөөк, скелет; elle a une ossature fine
анын сөөгү жука; 2. негиз, каркас; l’ossature en béton
d’un immeuble имараттын бетон каркасы.
OSSEUX, EUSE adj 1. сөөктүү; un poisson osseux
сөөктүү балык; 2. сөөк, сөөккө таандык; maladie
osseuse сөөк оорулары; 3 арык, сөөгү көрүнүп турган; il
a des mains osseuses анын колдорунун сөөгү көрүнүп
турат.
OTAGE nm барымтага алынган адам; un otage a été
libéré барымтага алынган адам бошотулду; des
journalistes ont été pris en otages журналисттер
барымтага алынышты; les terroristes menacent de tuer
les otages террористтер барымтага алынган адамдарды
өлтүрөбүз деп коркутуп жатышат.
ÔTER I. vt 1. чечүү, алуу; ôter son chapeau, ses gants
баш кийимин, кол кабын чечүү; 2. алуу; 6 ôté de 10
égale 4 ондон алтыны алса төрт калат; II. s’ôter vpr
жылуу, чыгуу (бир жерден); ôtez-vous de là бул жерден
кетиңиз; loc fam ôte-toi de là que je m’y mette жылчы,
мен олтурайын.

OTITE nf отит, кулактын сезгенип оорушу.
OU prép 1. же; en avion ou en bateau учак

менен же
кайык менен; son père ou sa mère pourra (ou pourront)
l’accompagner аны атасы же апасы алып бара алат;
2. жакын, чамасында, же un groupe de quatre ou cinq
hommes төрт беш киши чамасында; oui ou non? ооба
же жокпу? 3. болбосо; donnez-moi ça ou je me fâche,
ou alors je me fâche муну мага бериңиз, болбосо
таарынам; ou même ал тургай; on partira dimanche ou
même lundi дем алыш күнү кетебиз, ал тургай
дүйшөмбүдө кетсек да болот.
OÙ I. pron rel -ган, -ген, -гон, -нан, -нен; le pays où il
est né ал туулган өлкө; elle le retrouva là où elle l’avait
laissé ал аны калтырган жеринен тапты; je cherche un
endroit où passer mes vacances мен эс алуумду
өткөргөнгө жер издеп жатам ; on ne peut le transporter
dans l’état où il est аны мындай акыбалда алып
кеткенге болбойт; au cas où il viendrait ал келип калса;
au moment où il arriva ал келген убакытта; II. adv rel
кайсы жерге, кайсы жакка; j’irai où vous voudrez мен
сиз каалаган жерге барамын; d’où кайдан; il ne m’avait
pas prévenu de sa visite: d’où mon étonnement ал мага
келээри тууралуу айткан эмес, менин таң калуум
ушундан; III. adv intr кайсы жерде? кайсы жерде?
кайда? où est votre frère? агаңыз кайда? où trouver cet
argent? бул акчаны кайдан табабыз? d’où vient-il? ал
кайдан келе жатат? par où est-il passé? ал кайсы
жерден өттү? dis-moi où tu vas мага кайда бараарыңды
айт; je ne sais où aller кайда бараарымды билбейм;
n’importe où касыл жерге болбосун, кайсы жерде
болбосун.
OUATE nf 1. кебез; tampon d’ouate кебез тампон.
OUBLI nm унутуу, эстен чыгаруу; l’oubli d’un nom,
d’une date, d’un événement атты, күндү, окуяны
унутуу; 2. унуткаруу, эстен чыгарып таштоо; tomber
dans l’oubli эстен чыгарып таштоо, унуткаруу.
OUBLIER I. vt 1. унутуп калуу, эсинен чыгарып
жиберүү; il oublie tout ал баарысын эсинен чыгарып
коёт; oublier le nom de qqn бирөөнүн атын эсинен
чыгарып жиберүү; 2. oublier de бир нерсе жасоону
эсинен чыгарып жиберүү; j’ai oublié d’acheter du
beurre мен май сатып алышты унутуп калыптырмын;
3. унутуп калтырып коюу, таштап салуу, жоготуу,
жоготуп жиберүү; j’ai oublié mon parapluie au cinéma
мен
кол
чатырымды
кинотеатрга
унутуп
калыптырмын; 4. se faire oublier унутулуу, көзгө
көрүнбөө, адамдардын эсинен чыгып кетүү; après cette
grosse erreur, fais-toi oublier quelques temps бул чоң
катачылыгыңдан кийин, элдин көзүнө көпкө чейин
көрүнбө; 5. унутуу, кечирүү; n’en parlons plus, j’ai tout
oublié ал жөнүндө сүйлөшпөй эле коёлу, мен баарысын
унуттум; II. s’oublier vpr унутулуу, эстен чыгуу; tout
s’oublie баарысы унутулат.
OUBLIETTE nf surtout au pl зындан, ор; les oubliettes
d’un château сепилдин зынданы; jeter, mettre aux
oubliettes зынданга, орго салуу.
OUEST I. nm 1. батыш; chambre exposée, orientée à
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l’ouest батышка караган, батыш тараптагы бөлмө; à
l’ouest de батышта, батыш тарабында, батышка;
2. батыш; la France de l’ouest Батыш Франция; II. adj
inv батыш; la côte ouest de la Corse Корсиканын батыш
кыркалары.
OUI I. intj 1. ооба, албетте; êtes-vous satisfait? - oui
ыраазысызбы? - ооба; mais oui албетте; oui, bien sûr
ооба, албетте; il dit toujours oui ал баарына эле макул
боло берет; ne dire ni oui, ni non ооба же жок дебөө;
sont-ils français? lui, oui, mais elle, non алар
фрацуздарбы?
эркеги
француз,
аялы
жок;
2. ушундайбы? ушундай эмеспи? ah oui? ооба
ошондой? fam tu viens, oui? сен келесиң да,
ушундайбы? II. nm inv макул, макулдук; répondez-moi
par oui ou par non мага ооба же жок деп жооп
бериңиз; loc pour un oui pour un non арзыбаган нерсе
үчүн.
OUÏ-DIRE nm inv имиш-имиш, ушак айың кеп; loc par
ouï dire имиш-имиштерге караганда.
OURAGA nm добул, бороон, бороон-чапкын, катуу
шамал; arbres cassés par l’ouragan бороон сындырып
кеткен бак-дарактар.
OURS nm inv 1. аюу; ours brun, d’Europe et d’Asie
Европанын жана Азиянын күрөң аюусу; ours polaire,
ours blanc ак аюу; 2. loc vendre la peau de l’ours атыла
элек аюунун терисин талашуу; 3. аюу (оюнчук); il dort
encore avec son ours ал аюусу менен уктайт; 4. түнт,
жалгыздыкты жакшы көргөн адам.
OURSE nf ургаачы аюу; une ourse et ses petits ургаачы
аюу жана балдары.
OURSO nm аюунун баласы.
OUT adv, adj inv аут (спорт оюндарында топту оюн
аянтчасынан тышкары кетиши); la balle est out топ
аутка чыгып кетти.
OUTIL nm 1. курал, аспап, шайман, жарак, жабдык;
outils de jardinage багбанчылык шаймандары; 2. курал;
sa voiture est son outil de travail анын автоунаасы анын
иш куралы; ce dictionnaire est un outil indispensable
pour un élève бул сөздүк окуучу үчүн зарыл курал.
OUTILLAGE nm курал, шайман.
OUTRAGE nm 1. кордук, кемсинтүү, акарат келтирүү,
ыза, сокку; faire outrage à qqn бирөөнү ызалантуу,
кордоо; il m’a fait l’outrage de ne pas me croire ал мага
ишенбей менин көңүлүмдү калтырды; 2. кордук, акарат
келтирүү, абийирине шек келтирүү; il a eu une amende
pour outrage à magistrat ал соттун абийирине шек
келтиргендиги үчүн айып төлөдү.
OUTRAGEAT, ATE adv кордогон, ыза кылган, акарат
келтирген; critique, propos outrageants ыза кылган
сын, сөз.
OUTRAGER vt кордоо, кемсинтүү, ыза кылуу, акарат
келтирүү; il l’a outragée ал аны ыза кылып койду; elle a
pris un air outragé ал ыза болгон түргө өттү.
OUTRAGEUSEMET adv өтө эле, артыкча, ашепке;
femme outrageusement fardée ашепке боёнгон аял.
OUTRACE nf 1. чектен чыгып кеткендик, ашепке
кеткендик; une outrance de son langage, de ses propos

анын сөзүнүн ашепке кеткендиги; 2. loc adv à outrance
ашепке, өтө эле; elle est maquillée à outrance ал ашапке
боёнуп алыптыр.
1
OUTRE nf чанач; outre de vin шарап чаначы; loc être
gonflé, plein comme une outre тамакты ашепке ичип
жеш.
2
OUTRE I. adv 1. мындан тышкары; il est acteur et en
outre, c’est un bon musicien ал актёр, мындан
сырткары ал жакшы музыкант; 2. нары жагында; outreAtlantique Атлантиканын нары жагында (Америкада);
outre-Manche Ламанштын нары жагында (Англияда); n
les peuples d’outre-mer деңиздин нары жагындагы
элдер; 3. adv passer outre капарына албоо, элес албоо,
тоготпоо; je passais outre à son interdiction мен анын
тыюу салуусун тоготчу эмесмин; II. prép дан тышкары,
ушу менен бирдикте; outre le fait que бул далилден
тышкары; loc adv outre mesure өтө, ашепке; ce travail
ne l’a pas fatigué outre mesure бул саякаттан ал анча
деле чарчаган жок; loc adv en outre дан тышкары, ушу
менен бирдикте, анын үстүнө; il est tombé malade (et)
en outre, il a perdu sa place ал ооруп калды, анын
үстүнө жумушун да жоготуп койду.
OUTRÉ,
ÉE
adj
1. апыртылып,
ашырылып
жиберилген; flatterie outrée ашепке мактоо,
көшөкөрлүк; 2. ачуусу келген,
жини келген,
кыжырданган (адам); je suis outré de, par son
ingratitude мен анын жакшылыкты билбегенине
жиним келип жатат.
OUTREMER nm кызгылт көк өң.
OUTRER vt 1. litt апыртуу, апыртып жиберүү, ашырып
жиберүү.
OUVERT, ERTE adj 1. ачык; porte, fenêtre ouverte
ачык эшик, терезе; grand ouvert чоң ачык; à peine
ouvert кыйшайып, кичине ачылган; 2. ачык, кирсе боло
турган (жер); magasin ouvert ачык дүкөн; le musée est
ouvert музей ачык; 3. ачык; à ciel ouvert ачык асман
алдында; sons ouverts ачык тыбыш; o ouvert ачык о;
robinet ouvert ачык калган суу; le gaz est ouvert газ
ачык; 4. ачык, ачылган, жазы; main ouverte жазы кол;
fleur ouverte ачылган гүл; lire le latin à livre ouvert
латын тилинде шар окуу; 5. ачык, айрылган, тешилген;
6. ачык (пайдаланса боло турган); la route est ouverte à
la circulation жол ачылды; le concours est ouvert à tous
сынакка бардык каалоочулар катыша алышат; une
journée porte ouverte ачык эшиктер күнү; 7. уруксат
этилген; la chasse, la pêche est ouverte аңчылык кылса,
балык кармаса болот; 8. ачык-айрым, кичи пейил,
жайдары, ачык; un caractère très ouvert ачык-айрым,
жайдары мүнөз; loc il nous a parlé à cœur ouvert ал
бизге чын жүрөктөн сүйлөдү; 9. ачык, элге көрүнгөн,
айкын; il faut éviter un conflit ouvert элдин көзүнчө
чырлашуудан качыш керек; la guerre ouverte ачык жек
көрүшүү, ачык согуш.
OUVERTEMET adv ачык, жашырбай, чын ниетинен;
il agit toujours ouvertement ал дайыма ачык
аракеттенет; je lui ai dit ouvertement ce que j’avais sur
le cœur мен ага оюмдагынын баарын ачык айттым.
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directement sur le jardin эшик түз эле бакка чыгат;
3. ачылуу, иштеп баштоо; l’exposition qui allait
s’ouvrir жакында ачыла турган көргөзмө; 4 жарадар
болуу; s’ouvrir le genou en tombant жыгылып кетип
тизесин канатып алуу.
OUZBEK I. adj өзбек; II. n 1. өзбек; 2. nm өзбек тили.
OVAIRE nm 1. anat энелик бези (айбан жана адам
ургаачысынын урук пайда болуучу жери).; 2. bot мөмө
байлагыч (урук жатуучу энеликтин алды жагы).
OVALE I. adj сүйрү; visage ovale сүйрү бет; le ballon
ovale сүйрү топ (регбиде); II. nm сүйрү; en ovale
сүйрүсүнөн келген.
OVARIE, IEE adj энеликке, энелик безине
таандык; glande ovarienne энелик бези; cycle ovarien
уруктануу мезгили.
OVATIO nf бирөөнүн урматына болгон дүркүрөгөн
кол чабуу, коштоо, кыйкырык, ышкырык; faire un
ovation à qqn бирөөгө кол чаап колдоо көрөсөтүү.
OVATIOER vt бирөөнү шаң менен, кол чабуулар
менен тосуп алуу; elle se fait ovationner аны шаң менен
тосуп алышты.
OVERDOSE nf англис өлчөмдү арттырып жиберүү
(баңгизаттын); mort par overdose өлчөмдү арттырып
жиберүүнүн натыйжасында өлгөн.
OVIDÉS nm кой, койго таандык, кой тукумундагы.
OVI, IE adj кой, койго таандык; la race ovine кой
тукуму; nm les ovins койлор.
OVIPARE adj жумуртка туучу, тукум туучу, жумуртка
аркылуу көбөйгөн; les oiseaux, les crustacés, la plupart
des insectes, des poissons, des reptiles sont ovipares
куштар,
рак
сымалдар,
курт-кумурскалардын
көпчүлүгү, балыктар, сойлоп жүрүүчүлөр жумуртка
аркылуу көбөйүшөт; n les ovipares et les vivipares
тукум туучулар жана бала туучулар.
OVI nm учуп жүрүүчү тарелка; pl des ovnis.
OVOÏDE adj жумурка сымал, жумуркага окшош,
тукумга окшош, сүйрү; fruit ovoïde сүйрү жемиш.
OVULAIRE adj түйүлдүк, түйүлдүккө таандык.
OXFORD nm оксфорд (кездеменин бир түрү).
OXYDE nm кычкыл; oxyde de carbone углерод
кычкылы; oxyde de cuivre жез кычкылы.
OXYDER vt кычкылдантуу; l’air oxyde certains
métaux аба айрым металлдарды кычкылдантат; le fer
s’oxyde rapidement темир тез кычкылданат.
OXYGÉATIO nf кычкылдантуу; кычкылдануу.
OXYGÈE nm кислород; l’oxygène est indispensable à
la plupart des êtres vivants кислород көпчүлүк тирүү
жандарга зарыл нерсе; étouffer par manque d’oxygène
кислороддун жетишпестигинен деми кыстыгуу; ballon
d’oxygène кислород балону.
OZOE nm озон (кислороддун үч атомунан кошулуп
пайда болгон газ).

OUVERTURE nf 1. ачылуу; l’ouverture des portes du
magasin дүкөндүн ачылышы; heures, jours d’ouverture
ачылуу сааты, күнү; 2. ачылуу, ишке берилүү;
ouverture d’une autoroute автожолдун ачылышы, ишке
берилиши; 3. ачылуу, башталуу; ouverture de la
session, d’un débat сессиянын, талкуунун башталышы;
ouverture d’un nouveau restaurant ресторандын
ачылыш салтанаты; ouverture de la chasse, de la pêche
аңчылык кылууга, балык кармоого уруксаттын
берилиши; faire l’ouverture (de la chasse)
(аңчылыкты) баштоо; 4. өтүүчү, кирүүчү жер; les
ouvertures d’un bâtiment имараттын эшиги, кире
бериши; ouverture d’une maison үйдүн кире бериши; 5
plur сүйлөшүүлөрдүн башталышы; ce pays fait des
ouvertures de paix бул өлкө тынчтык боюнча
сүйлөшүүлөрдү баштады.
OUVRABLE adj m иш күндөрү; il y a six jours
ouvrables dans une semaine аптада алты иш күнү бар.
OUVRAGE nm 1. иш, жумуш, милдет; avoir de
l’ouvrage бир иш менен алектенүү; se mettre à
l’ouvrage ишке киришүү; ouvrages manuels кол
эмгегин талап кыла турган жумуштар; 2. иштелип,
даярдалып чыгарылган буюм, нерсе; 3. адабий
чыгарма, кол жазма, илимий эмгек; la publication d’un
ouvrage чыгарманы басып чыгаруу; je voudrais
consulter cet ouvrage мен бул эмгек менен
таанышайын дегенмин; ouvrage de philosophie
философиялык чыгарма.
OUVRIER, IÈRE I. n 1. жумушчу; ouvrier agricole айыл
чарба жумушчусу; 2. litt уста, чебер; prov à l’œuvre on
reconnaît l’ouvrier устанын чебердиги кылган ишинен
билинет; II. adj жумушчу, жумушчуларга таандык; la
classe ouvrière жумушчу табы; revendications
ouvrières жумушчулардын талаптары.
OUVRIR I. vt 1. ачуу; ouvrir la fenêtre терезени ачуу;
va ouvrir ач; 2. ачуу; ouvrir un magasin дүкөндү ачуу;
vous êtes ouvert le lundi? дүйшөмбү күндөрү
иштейсиңерби?; 3. чагуу, жаруу, ачуу; ouvrir une noix
de coco кокос жаңгагын чагуу; 4. ouvrir sur кароо,
чыгуу; cette fenêtre ouvre sur la mer бул терезе
деңизди карап турат; 5. оозун ачуу, капкагын
ачуу(идиштин); ouvrir une bouteille de vin вино ачуу,
бузуу; 5. ouvrir un œil ойгонуу; ouvrir la bouche
сүйлөө; 6. иштетүү, кыймылга келтирүү; ouvrir le gaz
газды күйгүзүү; ouvrir l’appétit табитти ойготуу;
7. баштоо; ouvrir le dialogue, une discussion
сүйлөшүүлөрдү, талкууну баштоо; 8 ачуу; ouvrir un
compte, un crédit à qqn бирөөгө эсеп ачуу, кредит
берүү; II. s’ouvrir vpr 1. ачылуу; la porte s’ouvre эшик
ачылып жатат; le toit de cette voiture s’ouvre бул
унаанын үстү ачылат; la fleur s’ouvre гүл ачылып
жатат; 2. s’ouvrir sur кароо, чыгуу; la porte s’ouvre
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mie жумшак нан; pain frais жаңы бышкан нан; pain sec
кургак нан; avoir du pain sur la planche иши, жумушу
чачтан көп болуу; 2. pain au chocolat шоколад
кошулган нан; pain au raisins мейиз кошулган нан.
1
PAIR nm 1. тең, теңдеш адам (кылган кызматы,
социалдык абалы бирдей адамдар); le peintre a été
félicité par ses pairs сүрөтчүнү теңдеш адамдар
куттукташты; 2. hors pair теңдеши жок, эң мыкты; son
mari est un cuisinier hors pair анын жолдошу теңдеши
жок ашпозчу; 3. aller de pair бирге баруу, бирге жүрүү;
sa peur va de pair avec sa lâcheté коркоктугун анын
адамкерчиликсиздиги коштоп жүрөт; 4. au pair үй
кызматчы, балдарды кароочу адам; une jeune fille au
pair s’occupe de nos enfants биздин балдарды бала
багуучу кыз карайт.
2
PAIR , PAIRE adj жуп; numéro pair жуп сан.
PAISIBLE adj 1. тынч, жоош, момун; un homme
paisible жоош, момун адам; 2. (нерсе) тынч, мемиреген;
un fleuve paisible жай аккан дарыя; un sommeil paisible
мемиреген, тынч уйку.
PAISIBLEMET adv акырын, тынч, тынчтыкта; il dort
paisiblement ал мемиреп уктап жатат.
PAÎTRE I. vi оттоо, жайылуу; le troupeau paissait
dans la prairie мал жайытта жайылып жүргөн; II. vt
оттотуу, жаюу (малды).
PAIX nf inv 1. тынчтык, бейкуттук, ынтымак; avoir la
paix chez soi үйүндө тынчтык болуу; faire la paix
жарашуу, элдешүү; vivre en paix avec tout le monde
баарысы менен тил табышып жашоо, ынтымакта
жашоо; vivre en paix avec les voisins кошуналар менен
ынтымакта жашоо; 2. тынчтык, бейкуттук; gardien de
la paix тартип сакчылары, милиция; en temps de paix
тынчтык убакта, тынчтыкта; aimer la paix тынчтыкты
сүйүү; 3. тынчтык келишими; signer la paix тынчтык
келишимин түзүү; 4. тынчтык, бейкуттук; la paix de la
campagne айылдагы тынчтык; il a débranché le
téléphone pour avoir la paix тынчын албасын деп, ал
телефонду өчүрүп койду; laisser la paix à qqn бирөөгө
тынчтык берүү; fam fichez-moi la paix! мага тынчтык
бергиле! intj la paix! тынч!
PALAIS nm inv 1. сарай, ордо; le palais du
Luxembourg Люксембург сарайы; le palais des sports
спорт ордосу; 2. palais (de justice) сот үйү.
PALATAL, ALE, AUX phonet. I. adj таңдайлашкан;
voyelles palatales таңдайчыл үндүүлөр; II. nf
таңдайчыл тыбыш.
PALATALISATIO nf phonét. таңдайлашуу, тыбыштын
ичкерүүсү.
PÂLE adj (адам) кубарган, бозоргон; elle est devenue
pâle comme un linge ал купкуу болуп кетти.
PALETOT nm 1. пальто; 2. fam tomber sur le paletot de
qqn бирөөгө кол көтөрүү, уруу, сабоо.
PÂLEUR nf кубалык, кумсарыңкылык.

P, P nm inv француз алфавитинин он алтынчы
тамгасы.
PACAGE nm 1. жаюу, кайтаруу (малды); droit de
pacage жайытты колдонуу укугу; 2. жайыт, малдын
жайыты.
PACIFICATEUR,
TRICE
n, adj элдештирүүчү,
жараштыруучу адам.
PACIFICATIO nf тынчытуу, тынчтандыруу; la
pacification d’une zone dangereuse кооптуу аймакты
тынчтандыруу.
PACIFIER vt 1. тынчтандыруу, жараштыруу; 2. abstrait
тынчтандыруу, жубатуу; pacifier les esprits көңүлдү
жубатуу.
PACIFIQUE adj 1. (адам) тынчтыкты, бейкуттукту
жакшы көргөн; un homme pacifique тынч адам;
2. (нерсе) тынчтыкта, бейкуттукта өткөн; une
manifestation pacifique тынчтыкта, тынчтык жолу
менен өткөн манифестация.
PACIFIQUEMET adv тынчтык менен, тынчтык жолу
менен, тынч.
PACIFISME nm пацифизм (согуштун кайсы түрүнө
болсо да каршы чыккан, тынчтыкты жактоочу
агым).
PACIFISTE I. n тынчтыкты жактоочу, колдоочу адам;
II. adj тынчтыкты жактоочу, бейкуттукту жактоочу;
participer à une manifestation pacifiste тынчтык үчүн
уюштурулган манифестацияга катышуу.
PACTE nm бүтүм, келишим; conclure, sceller, signer
un pacte келишим түзүү, келишимди тастыктоо,
келишимге кол коюу.
PAGE nf бет (китептин); mise en pages макет; loc être
à la page жаңылыктардан кабардар болуу.
PAGIATIO nf китептин бетине номер коюу; absence
de pagination китептин бетиндеги номердин жоктугу.
PAGIER vt китептин бетине номер коюу.
PAIE nf voir paye.
PAIEMET ou payement nm төлөө, эсептешүү;
accepter, refuser un paiement par chèque чек боюнча
төлөөлөрдү кабыл алуу, төлөөлөрдөн баш тартуу.
PAÏE, ÏEE adj n бутпарастык, бутка табынуучулук;
n les païens бутпарас, бутка табынуучу, сыйынуучу.
PAILLASSE nf cамандан жасалган төшөнчү.
PAILLE nf 1. саман; loc coucher, être sur la paille
жакырчылыкта, кедей жашоо; mettre qqn sur la paille
бирөөнү жарды кылуу, жакырдыкка алып келүү,
кедейлентүү, алдан тайдыруу; 2. бир нерсе жасоо үчүн
иштетилген саман; chapeau de paille самандан
жасалган баш кийим; 3. суусундкту ичүү үчүн кызмат
кыла турган түтүкчө.
PAI nm 1. нан; manger du pain нан жемек; croûte,
mie de pain нандын кыртышы, жумшагы; miettes de
pain нандын күкүмү; pain de seigle кара нан; pain de
campagne тегирмен наны; pain brioché токоч; pain de
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PALIER nm 1. аянтча, тепкич аянтчасы; voisin de
palier кошуна; 2. par paliers акырын, аста-аста; la
maladie évolue par paliers оору акырындан күчөп бара
жатат.
PÂLIR I. vi бозоруу, кубаруу; il pâlit de colère
ачуулангандан ал бозоруп кетти; II. өңү өчүү, бозоруу;
les rideaux pâlissent au soleil терезе пардалар күндөн
өңүп кетишти.
PALME nf 1. пальма; 2. пальма (жеңиштин символу);
ce film a remporté la palme d’or au festival de Cannes
бул тасма Канн фестивалында алтын пальмага
татыктуу болду.
PALMIER nm пальма (багы).
PÂLOT, OTTE adj бозомтук, кубарыңкы, кубагай; je la
trouve bien pâlotte ал мага абдан кубарыңкы көрүнүп
жатат.
PALPER vt 1. кармалап көрүү, сыйпалап көрүү;
l’aveugle palpe les objets pour les reconnaître азиз
буюмдарды колу менен сыйпалап көрүп жатат; 2. fam
акча алуу, акча табуу; il a déjà palpé du fric dans cette
affaire ал бул иш менен акча таап алды.
PALPITAT, ATE adj өзүнө тартып ала турган,
кызык, кызыктырган; un film palpitant бул тасма абдан
кызыктуу.
PALUDISME nm безгек.
PAMPHLET nm памфлет (бир нерсеге же бирөөгө
каршы жазылган өтө курч, кызыктуу макала).
PAACÉE nf дары (бардык оорулардан айыктыруучу);
l’aspirine n’est pas une panacée аспирин баардык
ооруларга жардам бербейт.
PAAMA nm панама (жайкы шляпанын бир түрү).
PACARTE nf афиша, плакат; porter une pancarte
dans un défilé парадка плакат көтөрүп баруу.
PADÉMIE nm жугуштуу оору, эпидемия.
PADÉMIQUE adj жугуштуу, эпидемиялык.
PAIER nm 1. тамак-аш салуучу себет; panier à
provisions сатылып алынган тамак-ашты салуучу
себет; mettre au panier таштандыны ыргытуу;
2. panier à salade салаттын суусун сарыктыруучу
идиш; fam милициянын машинасы; 3. loc panier percé
ысырапкор; 4. basket тор; mettre, faire un panier торго
топ таштоо.
PAIQUE I. adj корккондуктан дүрбөлөң, кым-куут,
чак-челекей түшүү; être pris de panique дүрбөлөңгө
түшүү; pas de panique! дүрбөлөңгө түшпөгүлө!
PAE nf бузуктук, бузулгандык, бузулуу; panne
d’automobile автоунаанын бузулушу; loc tomber en
panne иштен, керектен чыгуу, бузулуу; panne
d’essence ou panne sèche күйүүчү майдын түгөнүп
калышы; panne d’électricité электр жарыгынын өчүп
калышы.
PAEAU nm 1. такта; panneau mobile көчмө такта;
panneau de signalisation белги берүүчү, эскертүүчү
такта; plur panneaux publicitaires жарнама такталары;
panneaux électoraux шайлоодо маалымат берүүчү
такталар; 2. arts панно (сүрөт).
PAORAMA nm панорама (бийиктиктен айлананын

көрүнүшү).
PAORAMIQUE adj 1. кеңейтип, жалпы көрсөткөн;
vue panoramique айлананын жалпы көрүнүшү; 2. кең,
чоң; écran panoramique чоң экран.
PASEMET nm (жарадар болгон жерди) таңуу;
blessé couvert de pansements таңылган жарадар; petit
pansement au doigt жарасы таңылган салаа; faire un
pansement au malade жарадарды таңуу.
PASER vt таңуу (жараны); panser la main de qqn
бирөөнүн колун (колундагы жарасын) таңуу;
l’infirmière est en train de panser les blessés эмчи айым
жарадарларды таңып жатат.
PATALO nm шым; mettre, enfiler son pantalon
шымын кийүү.
PATHÉO nm пантеон (атактуу адамдарга арналып
коюлган эстелик).
PATHÈRE nf 1. кабылан, илбирс; 2. кабыландын
териси; manteau de panthère кабыландын терисинен
тигилген пальто.
PATOUFLE nf 1. үйдүн ичинде кийилүүчү бут кийим;
mettre ses pantoufles, se mettre en pantoufles үй бут
кийимин кийүү; 2. loc passer sa vie dans ses pantoufles
үйүндө тынч өмүр сүрүү.
PAO n тоос (кыргоол түрүнө кирүүчү кооз жүндүү
куш).
PAPA nm 1. ата; grand papa чоң ата; beau papa кайын
ата; 2. loc fam à la papa шашпай, беймарал; conduire à
la papa шашпай, жай айдоо; fam de papa эскирген,
модадан чыккан; le cinéma de papa атам замандагы
кинотеатр; fils à papa атасынын эрке баласы.
PAPE nm папа (католик чиркөөсүнүн башчысы).
PAPERASSE nf pl керексиз, кереги жок кагаз; jeter
toutes ses paperasses керексиз кагаздарды ыргытуу.
PAPETERIE nf 1. кагаз иштетип чыгаруучу фабрика;
2. окуу куралдарын сатуучу дүкөн.
PAPIER nm 1. кагаз, барак; papier à dessin сүрөт
тартуучу кагаз; papier à lettre актай барак; papier peint
үйдүн дубалына жабыштырулуучу кооз кагаз; en
papier кагаздан кылынган; serviette en papier кагаз кол
аарчы; feuille de papier барак; loc une mine de papier
mâché жүдөгөн жүз, ыраң; notez cela sur un papier
муну бир кагазга жазып алгыла; jeter une phrase sur le
papier сүйлөмдү кагазга жазып алуу; papier
d’aluminium алюминий кагаз; papier hygiénique ou
papier (de) toilette(s) даарат кагазы; 2. документ;
papiers (d’identité) ким экендигин күбөлөндүргөн
документ; vos papiers! документтериңизди көрсөтүңүз!
loc être dans les petits papiers de qqn бирөөгө жагып
калуу, бирөөнүн назарына түшүп калуу.
PAPILLO nm 1. көпөлөк; loc fam minute papillon!
бир мүнөт! кичине күтө туруңуз! papillon de nuit түнкү
көпөлөк; 2. nœud papillon көпөлөк сымал галстук; fam
nœud pap.
PAQUEBOT nm жүргүнчүлөрдү ташуучу кеме;
paquebot de croisière кеме.
PÂQUES nf pl, nm пасха ( христиандардын диний
майрамы).
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PAQUET nm 1. түйүн, ором, таңгак; un paquet de linge
бир таңгак кир; envoyer un paquet par la poste почта
аркылуу посылка жиберүү; il fume un paquet par jour
ал күнүгө бир куту чылым чегет; 2. paquet de кутучага
салынып сатылган нерсе; un paquet de café бир куту
кофе; un paquet de cigarettes бир куту чылым; 3. чоң
өлчөмдөгү, көп сандагы нерсе; fam toucher le paquet
чоң өлчөмдөгү акча алуу.
PAQUETEUR, EUSE n таңгакчы.
PAR I. prép 1. (орун) бойлоп, аркылуу, -дан; regarder
par la fenêtre терезеден кароо; il est passé par la
fenêtre ал терезе аркылуу өтүп кетти; -га, -дa; être assis
par terre жерде олтуруу; voitures qui se heurtent par
l’avant алды жагы менен урунган автоунаа; par en bas
асты жагынан; par ici, par là бул жерден, ал жерден;
2. (убакыт); elle est arrivée par un beau matin d’été ал
жайдын бир кутман таңында келди; 3. (кыймыларкеттин кайталанышын, жыштыкты билдирет)
plusieurs fois par jour күнүгө бир нече жолу; marcher
deux par deux эки-экиден басуу; gagner dix mille euros
par mois айына он миң евро табуу; 4. (кыймыларакеттин ким, эмне аркылуу болгондугун билдирет)
аркылуу; il a été gêné par les arbres ага бактар
тоскоолдук кылды; j’ai appris la nouvelle par mes
voisins мен бул жаңылыкты кошуналарымдан уктум;
5. аркылуу, менен obtenir qqch par la force бир нерсеге
күч аркылуу жетүү; répondre par oui ou non ооба же
жок деп жооп берүү; envoyer une lettre par la poste
катты почта аркылуу жиберүү; elle est venu par avion
ал учак менен келди; (+ inf) il a fini par rire ал акыры
күлүп жиберди; ils ont fini par s’en aller алар акыры
кетишти; loc par exemple мисалы; par ailleurs мындан
тышкары; par contre бирок; par cœur жатка;
apprendre par cœur жатка билүү, жаттоо.
PARABOLIQUE
adj une antenne parabolique
параболикалык антена.
PARACHEVER vt кылдаттык менен бүтүрүү, аягына
чыгаруу (чыгарманы, ишти); parachever une œuvre
чыгарманы бүтүрүү.
PARACHUTAGE nm парашют менен таштоо, түшүрүү
(бир кишини, бир нерсени).
PARACHUTE nm парашют; un saut en parachute
парашют менен секирүү.
PARACHUTER
vt 1. парашют менен таштоо;
parachuter des soldats аскерлерди парашют менен
таштоо; 2. fam күтүүсүздөн бир кызматка дайындоо; le
directeur l’a parachuté à un nouveau poste директор
аны күтүүсүздөн жаңы кызматка дайындады.
PARACHUTISTE n, adj парашютчу, десантчы.
PARADE nf парад; parade militaire аскердик парад;
habit de parade параддык кийим.
PARADIGME nm gramm. парадигма (сөздөрдүн
жөндөлүшүнүн же жиктелишинин үлгүсү).
PARADIS nm inv 1. бейиш; aller au paradis бейишке
чыгуу; 2. бейиш сымал кооз жер; cette île est un vrai
paradis бул арал бейиштин өзү.
PARADOXAL, ALE, AUX adj акылга туура келбеген,

адаттан
тыш,
кызыктай;
des
comportements
paradoxaux акылга туура келбеген жүрүм-турум.
PARADOXE nm парадокс (көпчүлүктүн пикирине
каршы келген, адаттан тыш пикир).
PARAFOUDRE nm турак-жайларды, имараттарды
чагылгандын тогунан коргоочу курал.
PARAGRAPHE nm 1. параграф; les paragraphes d’un
chapitre бөлүктүн параграфтары; 2. параграфты
көрсөтүүчү белги (§).
PARAÎTRE vi 1. көрүнүү, пайда болуу; le soleil paraît à
l’horizon күн горизонтто пайда болду; il n’a pas paru à
son travail depuis deux jours ал эки күндөн бери
жумушуна көрүнө элек; 2. басылып чыгуу, жарыкка
чыгуу (китеп, гезит-журнал); faire paraître un
ouvrage чыгарманы басып чыгаруу; son livre est paru,
vient de paraître анын китеби жарыкка чыкты,
жакында эле жарыкка чыкты; 3. көрүнүү, сезилүү; il
paraît satisfait ал ыраазы болгондой көрүнүп жатат;
mon père paraît jeune атам жаш көрүнөт; vous ne
paraissez pas votre âge сиз жаш көрүнөсүз; ça me
paraît bizarre бул мага кызыктай сезилип жатат;
4. impers il me paraît préférable que vous sortiez
менимче, сиздин чыгып кетишиңиз оң го; il paraît, il
paraîtrait que айтып жатышат, -дай көрүнүп жатат,
болсо керек; il paraît qu’on va diminuer les impôts
салыктарды азайтышат го; c’est trop tard, paraît-il, à ce
qu’il paraît чамасы абдан кеч болуп калды.
PARALLÈLE I. adj 1. кесилишпеген; tracer deux
droites parallèles эки кесилишпеген түз сызык чийүү;
2. бир убакта болуп өткөн, бир мезгилде болгон; avoir
une vie parallèle бир эле убакта эки үй-бүлө менен
жашоо; II. nf параллель, кесилишпеген сызык; deux
droites parallèles эки параллель туура сызык; III. nm
1. géogr параллель; les parallèles et les méridiens
параллель жана меридиандар; 2. окшоштук; établir un
parallèle entre deux questions эки маселенин
ортосундагы бири-бирине окшоштуктарды табуу; loc
mettre deux choses en parallèle эки нерсени
салыштыруу.
PARALLÈLEMET adv бир убакта, бир мезгилде.
PARALYSÉ, ÉE adj, n шал болгон; bras, jambes
paralysés шал болгон кол, бут.
PARALYSER vt 1. шал кылуу, жансыздандыруу; elle est
paralysée des deux jambes анын эки буту тең шал; le
froid paralyse les membres суук денени жансыз абалга
алып келет; 2. алын, күчүн кетирүү; j’étais paralysé par
la peur коркконумдан кыймылдай албай калдым; grève
qui paralyse les transports иш таштоо транспорт
каттамын иштен чыгарды.
PARALYSIE nf 1. шал, шал оору, сенек; paralysie des
membres inférieurs буттардын шал болуп калышы;
2. токтоп калуу, жүрбөй калуу; la paralysie des
transports транспорттун жүрбөй калышы.
PARALYTIQUE adj шал, шал болгон; un homme
paralytique шал болгон адам; n шал болгон, шал
оорусуна чалдыккан адам.
PARAMÉSIE nf эс тутумдун бузулушу, начарлашы.
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PARAPET nm тосмо, анча бийик эмес дубал тосмо;
s’accouder au parapet d’un pont көпүрөнүн тосмосун
чыканактап таянып туруу.
PARAPHER vt кол коюу, макулдугун билдирүү (колун
коюп).
PARAPHRASE nf парафраза (кандайдыр бир текстти,
сөздү, ойду башка сөз менен түшүндүрүп берүү).
PARAPHRASER
vt башка сөз менен айтып
түшүндүрүү, жеткизүү.
PARAPLUIE nm кол чатыр.
1
PARASITE
nm, adj 1. паразит, мите (башка
организмдин эсебинен жашоочу жаныбар же
өсүмдүк); 2. жатып ичер, арам тамак.
2
PARASITE adj, nm pl bruits parasites кедерги добуш
(радиодо, теледе үндүн тунуктугуна тоскоолдук
берүүчү добуш).
1
PARASITER vt башка организмдин эсебинен жашоо.
2
PARASITER vt кедерги добуш чыгаруу.
PARASITICIDE 1. adj мителерди жок кылган, жоё
турган; 2. nm мителерди жок кылуучу дары.
PARASITIQUE adj мите, мителерге таандык.
PARATOERRE nm турак-жайларды, имараттарды
чагылгандын тогунан коргоочу курал.
PARBLEU intj vx жин ургурдуку, шайтан алгырдыкы.
PARC nm 1. парк; parc public, parc de loisirs эс алуу
багы; 2. parc national, régional корук; 3. parc de
stationnement pour les voitures автоунаалар туруучу
жай.
PARCE QUE loc prép анткени.
PARCHEMI nm 1. жаргак, иштетилген тери (жазуу
үчүн колдонулган); 2. териге жазылып сакталып калган
кол жазма.
PARCOURIR vt 1. басып өтүү, кыдырып чыгуу; 2. көз
жүгүртүп карап чыгуу; parcourir un journal гезитке
көз жүгүртүп чыгуу.
PARCOURS nm inv 1. басып өткөн жол, маршрут;
2. басып өткөн жол, жашоо, сүргөн өмүр.
PARDESSUS nm inv эркектердин пальтосу.
PAR-DESSUS adv et prép үстүнөн, үстүндө.
PAR-DEVAT loc. prép. алдынан, алды жагынан.
PARDO nm 1. кечирим; demander pardon à qqn
бирөөдөн кечирим суроо; accorder son pardon à qqn
бирөөнү кечирүү; 2. je vous demande pardon кечирип
койуңуз; pardon, pouvez-vous répéter? кечиресиз, дагы
бир жолу кайталап коёсузбу!
PARDOABLE adj кечирерлик, кечирсе боло турган;
cet enfant est pardonnable бул баланы кечирип койсо
болот.
PARDOER vt 1. кечирүү, кечирим берүү, кечирим
кылуу; pardonner les péchés күнөөлөрдү кечирүү;
pardonnez
(-moi)
mon
indiscrétion
менин
адепсиздигимди кечирип коюңуз; 2. терс формасында;
c’est une maladie qui ne pardonne pas бул айыкпаган
дарт; une erreur qui ne pardonne pas оңдоого болбой
турган ката, жаңылыштык.
PARÉ, ÉE adj (адам) жасалгаланган, шуру-мончок
тагынган.

PARE-BRISE nm inv автоунаанын алдыңкы айнеги.
PARE-CHOCS nm inv буфер.
PAREIL, EILLE I. adj 1. окшош; sa voiture est pareille

à la mienne анын машинасы меникине окшош;
2. ушундай, мындай; en pareil cas ушундай кырдаалда;
à une heure pareille! ушундай бир убакытта! (кеч);
II. adv fam бирдей, тең; mes enfants, je les aime pareil
балдарымдын баарын бирдей жакшы көрөм; III. n
1. окшош, тең, бирдей; ne pas avoir son pareil өзүнө
теңдеши жок болуу; il n’a pas son pareil pour raconter
des histoires кеп салып берүүдө ага эч ким тең келбейт;
sans pareille теңдеши жок; des brillants sans pareils
теңдеши жок бриллианттар; 2. nf rendre la pareille
окшош жооп кайтаруу; 3. nm loc fam c’est du pareil au
même бул так өзү, дал өзү.
PAREILLEMET adv 1. окшош, бирдей; 2. дагы; la
santé est bonne et l’appétit pareillement ден соолук
жакшы болсо табит дагы жакшы болот.
PARET, ETE I. n 1. pl ата-эне; un enfant qui obéit à
ses parents ата-энесине баш ийген бала; 2. sing ou pl
тууган-урук; ils sont parents алар тууган; c’est un
proche parent, un parent éloigné бул жакын, алыс
тууган; loc traiter qqn en parent pauvre бирөөгө
бечараларга мамиле кылгандай мамиле кылуу; II. adj
тууган, жакын; les langues romanes sont parentes
роман тилдери тектеш тилдер; ils sont parents алар
тууган.
PARETÉ nf туугандык, жакындык; liens de parenté
туугандык байланыш.
PARETHÈSE nf 1. кыстырма, кошумча сөз, сүйлөм; je
fais une parenthèse мен кыстырма кылып кетейин;
2. кашаа; mettre un mot entre parenthèses сөздү
кашаага алуу.
1
PARER I. vt 1. жасалгалоо, кооздоо; parer une femme
de bijoux аялды кымбат баалуу буюмдар менен
жасалгалоо; 2. жасалгалоо, жакшы кийимдерин
кийгизүү; parer qqn pour une fête бирөөнү майрамга
карата жасалгалоо; 3. тазалоо, даярлоо; parer de la
viande этти тазалап, бышырууга даярлап коюу (майын,
терисин, тарамышын алып салуу); II. se parer vpr
жасануу.
2
PARER I. vt parer un (le) coup соккудан коргонуу,
кайра сокку уруу; II. vi алдын алуу, этият болуу,
коргонуу; parer à toute éventualité айттырбай келчү
кокустуктарды алдын алуу; loc il faut parer au plus
pressé шашылыш чараларды көрүш керек; être paré
contre qqch; бир нерседен сактануу, коргонуу, этият
болуу, бир нерсени алдын алуу; nous sommes parés
contre le froid биз сууктан алдын ала коргонуп
жатабыз.
PARESSE nf 1. жалкоолук; prov la paresse est la mère
de tous les vices жалкоолук жардылыктын башаты; il
est d’une grande paresse ал абдан жалкоо;
2. эринчээктик.
PARESSER vi жалкоолонуу, жалкоолук кылуу,
эринчээк болуу.
PARESSEUX, EUSE I. adj жалкоо, эринчээк; un élève
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paresseux жалкоо окуучу; II. n 1. жалкоо, эринчээк
адам; 2. nm zool жай кыймылдаган жаныбар.
PARFAIT, AITE I. adj 1. мыкты, кынтыксыз, эң жакшы,
эң сонун; elle est en parfaite santé анын ден соолугу
мыкты; il a rencontré la femme parfaite ал кынтыксыз
аялга жолукту; il est loin d’être parfait ал эң жакшы
болуштан алыс; il est parfait en son genre ал өз ишин
мыкты билет; 2. толук, жеткен (зат атоочтун
алдында); un parfait imbécile жеткен акмак; un parfait
gentleman чыныгы мырза; II. nm балмуздактын бир
түрү.
PARFAITEMET adv
1. эң мыкты, эң сонун,
кынтыксыз түрдө; savoir parfaitement une langue
тилди мыкты билүү; 2. толук, абдан, барып турган; être
parfaitement heureux абдан бактылуу болуу; c’est
parfaitement clair бул абдан түшүнүктүү; il est
parfaitement idiot ал барып турган акмак.
PARFOIS adv кээде, кез-кезде, анда-санда; il a parfois
des malaises кээде анын көңүлү караңгылайт.
PARFUM nm 1. жакшы, жагымдуу жыт; le parfum de
la rose розанын жагымдуу жыты; 2. атыр; 3. un flacon
de parfum бир флакон атыр; 4. fam être au parfum de
qqch бир нерседен кабардар болуу.
PARFUMÉ, ÉE adj 1. жакшы жыттанган, жыты жакшы;
des fraises très parfumées жыты буруксуган кулпунай;
une femme parfumée атыр жыттанган аял;
2. жыттанган; une glace parfumée au café кофе
жыттанган балмуздак.
PARFUMER vt 1. жыпар жыт менен толтуруу; la
lavande qui parfume le linge шейшептерди жыпар
жытка бөлөгөн лаванда; ce bouquet de lilas parfume la
chambre сирень гүлү бөлмөнү жыпар жытка толтурду;
2. атыр себүү, сүйкөө; parfumer son mouchoir жүз
аарчысына атыр себүү; 3. vpr se parfumer атыр
себинүү.
PARFUMERIE
nf
1. парфюмерия
өндүрүшү;
2. парфюмерия дүкөнү.
PARI nm мелдеш, сайыш; faire un pari мелдешүү;
gagner le pari мелдеште утуу; perdre le pari мелдеште
уттуруу.
PARIER vt мелдешүү, байге сайып мелдешүү; je ne
parierai pas pour ce cheval мен бул атка байге сайбайм.
PARISIE, IEE I. n париждик, Париждин тургуну;
II. adj париж, парижге таандык.
PARITAIRE adj эки жакка тең, барабар, бирдей.
PARKIG nm автоунаалар туручу жай; mettre sa
voiture au parking машинасын автоунаа койчу жерге
коюу.
PARLAT, ATE adj 1. үндүү, добуштуу, сүйлөй
турган; 2. ачык-айкын, даана, так көрүнүп турган; les
chiffres sont parlants ачык-айкын көрсөтүп турган
сандар.
PARLÉ, ÉE adj оозэки; langue parlée оозеки тил;
connaissance de l’anglais parlé оозеки англис тилин
билүү.
PARLEMET nm парламент (мыйзам чыгаруучу
бийлик); en France, le parlement est composé de

l’assemblée nationale et du sénat Францияда парламент
улуттук ассамблеядан жана сенаттан турат.
1
PARLEMETAIRE I. adj парламент, парламенттик;
démocratie parlementaire парламенттик демократия;
II. n парламенттин мүчөсү, депутат, сенатор.
2
PARLEMETAIRE n депутат, элчи (уруш убагында
душман менен сүйлөшүүлөрдү алып баруучу элчи).
PARLEMETER
vi
сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүү
(каршылаштар менен); келишим түзүү; la police
parlemente avec le preneur d’otages полиция
барымтачы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат; il
fallut parlementer avec le gardien pour pouvoir entrer
кирүүгө мүмкүндүк алыш үчүн кароолчу менен узакка
сүйлөшүүгө туура келди.
PARLEMETARISME nm парламентаризм (башында
парламент турган мамлекеттик түзүлүш).
1
PARLER I. vi сүйлөө; cet enfant commence à parler
бул бала сүйлөй баштады; parler de qqch, de qqn
бирөө, бир нерсе жөнүндө сүйлөө, айтып берүү; parleznous de vos objectifs максаттарыңыз жөнүндө айтып
бериңиз; tout le monde en parle баарысы бул жөнүндө
айтып жатышат; loc n’en parlons plus! сөз бүттү! бул
жөнүндө башка сүйлөшпөйлүк! il fait beaucoup parler
de lui ал өзү жөнүндө көп сөз айттырат; de quoi parle
ce livre? бул китепте эмне жөнүндө айтылган? parler
de (+ inf) бир нерсе кылуу жөнүндө айтып берүү; il
parlait d’émigrer aux États-Unis ал Кошмо Штаттарга
кетүү жөнүндө айтъп жаткан; parler à qqn бирөөгө
сүйлөө; laissez-moi lui parler мени аны менен
сүйлөштүрүп коюңузчу; fam tu parles! vous parlez!
айта көрбө, айта көрбөңүз; tu parles d’un idiot! айта
көрбө, акмак! II. vt сүйлөө, билүү (тилди); parler (le)
français французча билүү; parlez-vous anglais?
англисче билесизби? elle parle un peu japonais, mais
elle ne l’écrit pas ал бир аз япончо сүйлөйт, бирок жаза
албайт.
2
PARLER nm 1. сүйлөө жөндөмү; les mots du parler de
tous les jours күнүмдүк колдонулуучу тилдеги сөздөр;
2. тил, диалект, говор.
PARLEUR nm péj beau parleur кургак сөздү сүйүүчү
адам, кургак чечен, сүйлөөк, маңыз, сөзү менен элди
жыргата берген адам.
PARMI prép 1. арасында, ортосунда; des maisons
disséminées parmi les arbres бактардын арасында
чачырап кеткен үйлөр; nous souhaitons vous avoir
bientôt parmi nous биз сизди жакын арада биз менен
болушуңузду каалайбыз; 2. арасында, ичинде; c’est une
solution parmi d’autres башка чаралардын арасындагы
бир жол.
PARODIE nf пародия (лит. бирөөнү же бир нерсени
куудулдук формада күлкүлүү кылып тууроо); il a écrit
une parodie du Hamlet de Shakespeare ал Шекспирдин
Гамлетине пародия жазды.
PARODIER vt пародия жазуу; parodier les hommes
politiques саясатчыларга пародия жазуу.
PARODISTE n пародист, пародиянын автору.
PAROI nf 1. дубал, бир бөлмөнү экинчи бөлмөдөн
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ажыратып турган дубал; appuyer son lit contre la paroi
керебетин дубалга такай коюу; 2. жантайма, эңкейиш,
бет, боор (тоонун, асканын); paroi rocheuse асканын
боору; 3. бир идиштин ички бети; les parois d’un vase
вазанын ички бети.
PAROISSE nf чиркөө коому.
PAROLE
nf
1. кеп,
сөз,
сүйлөөгө
болгон
жөндөмдүүлүк; les muets n’ont pas l’usage de la parole
дудуктар сүйлөй алышпайт; 2. сүйлөө, оозэки сүйлөө;
prendre la parole сөз алып сүйлөө; couper la parole à
qqn бирөөнүн сөзүн бөлүү; adresser la parole à qqn
бирөөгө сүйлөө; 3. айтылган сөз, сүйлөм; avoir une
parole aimable жакшы сөз айтуу; 4. сөз, убада; donner
sa parole сөз, убада берүү; tenir parole убадасына
туруу, убадасын аткаруу; un homme de parole айткан
сөзүнө, берген убадасына турган, ишенимдүү адам;
5. pl сөз, текст (ырдын); l’air et les paroles d’une
chanson ырдын обону жана сөзү.
PARQUER vt 1. малды короого айдап киргизүү, камоо;
le berger parque ses moutons койчу койлорун короого
киргизип жатат; 2. камакка алуу (адамдарды);
3. машиналарды автоунаа туруучу жайга коюу.
1
PARQUET nm паркет; un parquet ciré момдолгон
паркет.
2
PARQUET nm прокуратура; le parquet a fait appel
прокуратура чакырды.
PARRAI nm 1. баланы чокундуруп ат коюучу ата; le
parrain et la marraine чокундурган ата жана эне; mon
parrain менин чокундурган атам; 2. кепил болгон адам.
PARRAIAGE nm 1. чокундурган атанын же эненин
милдетин аткаруу; 2. камкордукка, кепилдикке алуу,
колдоо көрсөтүү.
PARSEMER vt 1. себүү, чачуу; 2. (нерсе) чачылып
жатуу, толуп жатуу; le ciel est parsemé d’étoiles
жылдызга толгон асман.
PART I. nf 1. бөлүк, тилке; voulez-vous une part de
tarte? бир кесим торт каалайсысзбы? une large part
чоң бөлүгү; pour ma part мен болсо, өзүм болсо;
2. prendre part à qqch бир нерсеге катышуу; tous les
élèves prennent part aux préparatifs de la fête бардык
окуучулар майрамдык даярдыкка катышып жатышат;
nous prenons part à votre chagrin биз сиздин
кайгыңызды тең бөлүшөбүз; 3. faire part de qqch
айтуу, жарыялоо, кабардар кылуу; ils nous ont fait part
de leur mariage алар бизге үйлөнүшөөрү тууралуу
айтышты; 4. de la part de qqn бирөөнүн атынан; je
vous apporte cette lettre de la part de ma sœur мен бул
катты сизге эжемдин атынан алып келдим; 5. d’une
part … d’autre part биринчиден … экинчиден; d’une
part, je suis fatigué et d’autre part, je ne les aime pas
биринчиден, мен чарчадым, ал эми экинчиден, мен
аларды жаман көрөм; 6. de part et d’autre эки жагынан
тең; il y a un fossé de part et d’autre de la route жолдун
эки өйүзүндө тең аңгек бар; II. adv 1. quelque part бир
жерде; mes lunettes doivent être quelque part көз
айнегим бир жерде жатат болуш керек; fam il faut que
j’aille quelque part мен бир жакка (дааратканага)

барып келишим керек; 2. autre part башка жерге,
башка жакка; allons autre part башка жакка баралычы;
3. nulle part эч жакта, эч жерде, эч кайда; ce chemin ne
mène nulle part бул жол эч кайда алып барбайт; 4. à
part бөлөк, башка; je ne connais personne ici à part toi
мен бул жерде сенден бөлөк эч кимди тааныбайм.
PARTAGER I. vt 1. бөлүү; partager le pain en six parts
нанды алтыга бөлүү; 2. partager qqch avec qqn бирөө
менен бир нерсени бөлүшүү; partager des bonbons
avec son petit frère иниси менен момпосуюн тең
бөлүшүү; partager la même chambre бирөө менен бир
бөлмөдө чогуу жашоо; 3. (адам) être partagé (ée)
ортосунда калуу; il était partagé entre amitié et la
rancune ал достук менен ачуунун ортосунда калды;
(нерсе) loc les avis sont partagés карама-каршы
пикирлер; II. se partager vpr 1. бөлүнүү; ce gâteau ne se
partage pas facilement бул пирог оңой менен
бөлүнбөйт; 2. se partager entre diverses tendances
түрлүү ойлордун арасында калуу; partagez-vous en
deux groupes экиге бөлүнгүлө! 3. ils se sont partagé
l’héritage алар мурасты өз ара бөлүп алышты.
PARTEAIRE n шерик, өнөк; mon partenaire à la
belote менин карта оюнундагы өнөгүм; la partenaire
d’un patineur муз үстүндөгү бийдеги бийчинин өнөгү.
1
PARTERRE nm гүлзар.
2
PARTERRE nm партер (театр залынын төмөнкү
орундары).
1
PARTI nm 1. litt пикир, ой, чечим; il hésitait entre
deux partis ал эки ойдун ортосунда арсар болуп турду;
2. prendre le parti de qqn бирөөнүн оюна кошулуу,
бирөөнүн оюн колдоо; prendre le parti de faire qqch
бир нерсе кылуу жөнүндө чечимге келүү; prendre parti
оюн, пикирин билдирүү; il ne veut pas prendre parti ал
оюн билдирүүнү каалабайт; 3. loc tirer parti de qqch
пайдалануу; il a su tirer parti de cette situation difficile
ал бул оор акыбалдан пайдаланып калды.
2
PARTI nm саясий партия; être inscrit à un parti
саясий партияга өттү; le parti communiste
коммунисттик партия.
PARTIAL, ALE, AUX adj калыстыгы жок, калыс эмес,
бир жактуу; un juge ne doit pas être partial сот бир
жактуу болбошу керек.
PARTIALEMET
adj калыссыздык менен, бир
жактуулук менен.
PARTIALITÉ nf калыс эместик, калыстыгы жоктук,
бир жактуулук.
PARTICIPAT, ATE adj, n катышуучу; liste des
participants
à
une
compétition
мелдештин
катышуучуларынын тизмеси.
PARTICIPATIO nf катышуу; cet acteur promet sa
participation au gala бул актөр салтанатка катышууга
убада берди; participation aux élections шайлоого
катышуу.
PARTICIPE nm атоочтук; participe présent учур
чактагы атоочтук; participe passé өткөн чактагы
атоочтук.
PARTICIPER vi катышуу; participer à un jeu оюнга
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катышуу; participer à un travail ишке катышуу, кол
кабыш кылуу; participer au chagrin d’un ami досунун
кайгысын бөлүшүү; participer aux frais өзүнө
тиешелүү чыгымды төлөө.
PARTICULARITÉ nf өзгөчөлүк, бөтөнчөлүк; le hibou a
la particularité d’avoir une aigrette үкүнүн өзгөчөлүгү
анын үрпүкчөсү бардыгында.
PARTICULE nf 1. бөлүкчө; l’atome est constitué de
particules атом бөлүкчөлөрдөн турат; 2. жардамчы сөз.
PARTICULIER, IÈRE I. adj 1. өзгөчө, бөтөнчө; la
lumière de l’aube est très particulière таң алдындагы
жарык абдан өзгөчө; 2. жеке, өзүнчө; des leçons
particulières жеке сабактар; ma fille suit des cours
particuliers d’allemand кызым немис тили боюнча
жеке сабакка барат; une chambre particulière өзүнчө
бөлмө; II. n жеке адам; elle a acheté sa voiture à un
particulier ал машинаны жеке адамдан сатып алды;
III. en particulier 1. жекече, өзүнчө, өзгөчө; жалгыз; il
veut lui en parler en particulier ал аны менен бул
жөнүндө жекече сүйлөшкүсү келет; 2. айрыкча,
бөтөнчө, өзгөчө; mon fils est bon en mathématique, en
particulier en géométrie уулум математикадан жакшы,
өзгөчө геометриядан.
PARTICULIÈREMET adv айрыкча, бөтөнчө, өзгөчө; il
aime tous les arts, particulièrement la peinture ал
бардык искусствону жакшы көрөт, айрыкча сүрөт
тартууну.
PARTIE nm 1. litt бөлүк; il passe une grande partie de
son temps à lire ал убактысынын көпчүлүк бөлүгүн
китеп окуу менен өткөрөт; 2. faire partie de кирүү,
курамында болуу; tu fais partie de ma famille сен
менин үй-бүлөмдүн курамына киресиң; cela ne fait pas
partie de mes attributions бул менин милдетиме
кирбейт; 3. gramm. les parties du discours сөз
түркүмдөрү; 4. кесип, иш, жак (иштин тармагы); elle
est très forte dans sa partie ал өз кесибинин устаты.
PARTIEL, IELLE adj жарым, толук эмес; examen
partiel толук эмес экзамен; les résultats partielles de
l’élection шайлоонун толук эмес жыйынтыктары.
PARTIELLEMET adv толук эмес, жарым-жартылай; il
n’a été que partiellement remboursé анын акчасын
жарым-жартылай кайрып беришти.
PARTIR vi 1. кетүү, жөнөп кетүү, аттануу, жолго
чыгуу; 2. fig. каза болуу, өлүү, дүйнө салуу, дүйнөдөн
кайтуу; il y a un an que mon père est parti атам бир
жыл мурун дүйнөдөн кайткан; 3. кетүү (нерсе); cette
tache partira au lavage бул так жууганда кетет; 4. (de)
чыгуу, келүү; mot qui part du cœur жүрөктөн чыккан
сөз; le bruit part de la maison voisine үн кошуна үйдөн
чыгып жатат; à partir de -дан баштап; à partir
d’aujourd’hui бүгүндөн баштап.
PARTISA, AE n 1. жактоочу; les partisans du
féminisme
феминизмдин
жактоочулары;
2. nm
партизан; guerre de partisans партизандар урушу.
PARTITIF adj gram article partitif партитивдик
артикль.
PARTOUT adv бардык жерде; on ne peut être partout à

la fois бир убакта бардык жерде болууга мүмкүн эмес;
il souffre de partout анын бардык жери ооруп жатат.
PARU, UE pp adj paraître.
PARURE nf кымбат баалуу жасалга (шакек, билерик,
мончок ж.б.); une parure de diamants бриллианттан
жасалган кымбат баалуу жасалга.
PARUTIO nf басылып чыгуу, басмадан чыгуу, чыгуу;
dès sa parution, ce roman a eu beaucoup de succès бул
роман чыгаары менен чоң ийгиликке жетишти.
PARVEIR vi 1. жетүү, баруу, келүү; après deux
heures de marche, nous sommes parvenus à la ferme
эки саат жол баскандан кийин, биз фермага келдик;
2. (нерсе) жетүү, баруу; ma lettre vous est-elle
parvenue? менин катым сизге жеттиби? la bruit de la
rue lui parvenait à peine көчөдөн келген үн ага араң
угулуп жатты; 3. (адам) жетүү, жетишүү, максатына
жетүү; il est enfin parvenu à ses fins, à ce qu’il voulait
акыры ал каалаганына жетти, максатын ишке ашырды;
parvenir à (+ inf) кыла алуу, жасай алуу; je ne parviens
pas à le voir мен аны көрө албай жатам; je ne parviens
pas à le convaincre мен аны ынандыра албай жатам.
PARVEU, UE n péj күтүүсүздөн байып кеткен адам.
1
PAS nm inv 1. кадам таштоо, арыш жасоо; faire ses
premiers pas; биринчи кадам таштоо, баса баштоо;
marcher à grand pas чоң кадам шилтеп басуу; pas à
pas акырын, абайлап; 2. faux pas fig ката, ката иш,
жаңылыштык; 3. адамдын бутунун изи; des pas dans la
neige карга түшкөн из; loc revenir sur ses pas артка
кайтуу; 4. кадам, аралык; c’est à deux pas d’ici бул бул
жерден алыс эмес; il ne me quitte pas d’un pas ал
менин жанымдан бир карыш да жылбайт; 5. басуу,
кадам шилтөө; allonger, ralentir le pas кадамын
тездетүү, жайлатуу; loc j’y vais de ce pas мен азыр эле
жөнөйм; au pas кадамдап; aller, avancer au pas
кадамдап басуу; marcher d’un bon pas бат, тез басуу;
marcher au pas жай басуу (айбан); 6. sauter le pas бир
нерсе жасайм деген чечимге келүү; sortir d’un mauvais
pas кыйынчылыктан чыгуу; le pas de la porte эшиктин
босогосу.
2
PAS adv эмес, жок (тангыч) je ne parle pas мен
сүйлөбөймүн; je ne vous ai pas vu мен сизди көргөн
жокмун; il espère ne pas le rencontrer (+ inf) ал аны
кезиктирбеймин деп үмүттөнөт; il n’est pas encore
arrivé ал дагы эле келе элек; ce n’est pas tellement
difficile бул анчалык деле кыйын эмес; loc ce n’est pas
que (+ subj) ce n’est pas qu’il ait peur, mais бул анын
коркконунан эмес, бирок; pourquoi pas? эмне үчүн
жок, эмне үчүн мындай кылууга болбосун?
PASSABLE adj канааттандырарлык, орто, орточо;
avoir des notes passables канааттандырарлык баа алуу.
PASSABLEMET adv орточо, канааттандырарлык, орто
мыян; il joue passablement cette sonate ал бул
сонатаны орточо ойнойт.
PASSAGE nm 1. өткөөл, өтүүчү жай; passage interdit
өтүүгө болбой турган жер; passage souterrain жер
астындагы өткөөл; passage clouté жөө адамдар өтүүчү
жер; 2. үзүндү (роман, тасма ж.б.); elle relisait ses
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passages préférés ал кызыккан жерлерин кайра-кайра
окучу.
1
PASSAGER , ÈRE n жүргүнчү; les passagers d’une
voiture автоунаанын жүргүнчүлөрү.
2
PASSAGER , ÈRE adj кыска, тез өтүп кетүүчү; une
douleur passagère бат өтүп кетүүчү оору.
1
PASSAT , ATE adj кыймылдуу; une rue passante эл
көп жүргөн көчө, кыймылдуу көчө.
2
PASSAT , ATE n көчөдө жөө өтүп бара жаткан адам;
j’ai demandé mon chemin à un passant мен жолду өтүп
бара жаткан адамдан сурадым.
3
PASSAT nm илмек; les passants d’une ceinture
курдун илмектери.
1
PASSE nf 1. топту салып берүү, топту берүү, ыргытуу
(спорт оюнунда); 2. өткөөл, өтүүчү жер; mot de passe
пароль; loc être en passe de -ганы калуу; nous ne
sommes pas encore riches, mais nous sommes en passe
de l’être биз бай эмеспис, бирок байыганы калдык; être
dans une mauvaise passe башынан кыйын учурду
өткөрүү, кыйынчылык тартуу, кыйналуу.
2
PASSE nm abrév de passe-partout.
1
PASSÉ nm 1. өткөн мезгил; avoir un passé difficile
өткөн жашоосу оор болуу; elle revenait sans cesse sur
son passé ал кайра-кайра эле өткөндөрүн эстей берер
эле; 2. gram өткөн чак; le passé simple жөнөкөй өткөн
чак.
2
PASSÉ , ÉE adj 1. өткөн, өтүп кеткен, мурунку; le
temps passé өткөн чак; il est huit heures passées саат
сегизден өттү; 2. өчкөн (өң); des couleurs passées өчүп
калган өңдөр.
PASSE-PARTOUT inv (abrév passe, des passes) I. nm
ачкыч (түрлүү кулпуларды ачуу үчүн жасалган); II. adj
бардык жерде жарай берген; le pantalon noir est un
pantalon passe-partout кара шым бардык кийим менен
жараша берет.
PASSEPORT nm паспорт; faire renouveler son
passeport, faire mettre un visa sur son passeport
паспортун жаңыртуу, паспортуна виза койдуруу.
PASSER I. vi 1. өтүү, өтүп кетүү; la Seine passe à Paris
Сена дарыясы Париж аркылуу өтөт; une voiture est
passé бир аватоунаа өтүп кетти; 2. келип кетүү; je passe
ici souvent мен бул жерге тез-тез келип кетип турам; il
passera dans une heure ал бир саатан кийин келет; je
ne fais que passer мен кетем кайра эле; 3. loc passer
inaperçu билинбей, байкалбай өтүп кетүү; 4. болуу,
көрсөтүлүү (теледе, радиодо); ce film passe ce soir à la
télévision бул тасма кечинде телевизордон көрсөтүлөт;
as-tu entendu la publicité qui passe à la radio? радио
аркылуу берилген рекламаны уктуңбу? 5. өтүү, өтүп
кетүү; les jours passaient күндөр өтүп жатты; déjà huit
heures, comme le temps passe! саат сегиз, убакыт
кандай тез өтөт! le temps passé өткөн убакыт; 6. өтүп
кетүү, токтоп калуу, басылып калуу; la douleur est
passée оору басылып калды; loc passer de mode
модадан калуу; loc fam le plus dur est passé эң кыйыны
артта калды; II. passer qqch 1. кесип өтүү (бир жерди);
le cheval a passé la rivière ат сууну кечип өттү;

2. өткөрүү; ils ont passé des marchandises en
contrebande алар товарды контрабанда жолу менен
өткөрүштү; 3. калтыруу, унутуп калуу; passez une ligne
entre les deux paragraphes эки параграфтын ортосуна
сызык калтыргыла; j’ai passé un mot мен бир сөздү
жазбай кетиптирмин; 4. үстүнө бир кийимди кийе
салуу; je passe une robe et j’arrive көйнөгүмдү кийе
салайын, анан келем; 5. берүү; passer la parole au
ministre министрге сөз берүү; passe-moi ton assiette
мага тарелкаңды бер; passer un coup de téléphone
телефон чалуу; III. пайдалануу, өткөрүү (убакытты);
passer la journée au lit күндү уктоо менен өткөрүү;
nous avons passer trois heures à ce travail бул
жумушка биз үч саатты кетирдик; IV. se passer vpr
болуу, болуп өтүү; l’action du roman se passe à Rome
романдын окуясы Римде болуп өтөт; la journée s’est
bien passée күн жакшы өттү; que s’est-il passé? эмне
болуп кетти? comment ça s’est passé? кандай болду?
qu’est-ce qui se passe? эмне болуп жатат?
PASSERELLE nf 1. жөө адамдар өтүүчү жер; 2. трап
(учакка, кемеге чыгып, түшүш үчүн орнотулган
атайын шаты).
PASSE-TEMPS nm inv жагымдуу иш менен алектенүү,
көңүл ачуу.
1
PASSIF , IVE adj ынтаасыз, жигерсиз, демилгесиз,
ишкер эмес; il reste passif devant le danger ал
коркунучтун алдында жигерсиздик кылды.
2
PASSIF , IVE adj, nm gram voix passive туюк форма
(этиштин).
PASSIO nf 1. абдан күчтүү сүйүү, махабат; déclarer
sa passion сүйүүсүн билдирүү; 2. бир нерсеге болгон
сүйүү, кумар; il a la passion des voyages ал
саякаттаганды жакшы көрөт.
PASSIOAT, ATE adj абдан кызыктуу, өзүнө
тарткан; des romans passionnants абдан кызыктуу
романдар; des films passionnants кызыктуу тасмалар.
PASSIOÉ, ÉE adj ышкыбоз, өтө берилген; un amour
passionné өтө берилген сүйүү; n un passionné, une
passionnée (de) бир нерсеге ышкыбоз, бир нерсени
абдан жакшы көргөн адам; passionné de, pour катуу
берилген, абдан жакшы көргөн, ышкыбоз; n c’est un
passionné de moto бул мотоциклди абдан жакшы
көрөт.
PASSIOÉMET
adv
берилгендик
менен,
ышкыбоздук менен, терең, абдан; il l’aime
passionnément ал аны абдан катуу сүйөт.
PASSIOER
vt 1. кызыктыруу, өзүнө тартуу,
кумардантуу; ce film m’a passionné бул тасма мага
жакты; 2. se passionner vpr абдан кызыгуу,
ышкыбоздонуу, кумардануу, берилүү; se passionner
pour une science кандайдыр бир илимге кызыгуу.
PASSIVITÉ nf ынтаасыздык, жигерсиздик, кош
көңүлдүк; la passivité d’un élève окуучунун
ынтаасыздыгы.
PASSOIRE nf сүзгүүл; il égoutte les pâtes dans une
passoire ал камырды сүзгүүл менен сүзүп алып жатат;
sa mémoire est une passoire анын эс тутуму начар, ал
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чыдай туруңуз, мен азыр кайра келем; un chercheur
patient чыдамкай изилдөөчү; II. n кесел, оорулуу; le
médecin et ses patients дарыгер жана сыркоолор.
PATIETER
vi
сабыр
кылуу,
сабырдуулук,
чыдамкайлык менен күтүү; faites-le patienter un
instant аны кичине күттүрө тургула.
PATI nm 1. patins (à glace) коньки (муз тебүү үчүн);
faire du patin коньки тебүү; 2. patins (à roulettes)
ролик коньки; le patin à roulettes ролик тебүү.
PATIAGE nm коньки тебүү, муз үстүндөгү спорт;
patinage artistique муз үстүндөгү мелдеш; piste de
patinage муз аянты; patinage à roulettes ролик тебүү.
PATIER vi 1. коньки тебүү; apprendre à patiner
коньки тебүүнү үйрөнүү; patiner à roulettes ролик
тебүү; 2. (дөңгөлөк) чимирилүү, айлануу; les roues du
camion patinent dans la boue машинанын дөңгөлөгү
баткакта чимирилип жатат.
PATIEUR, EUSE n коньки, ролик тебүүчү адам.
PATIOIRE nf муз аянты, муз тебүүчү жер.
PÂTISSERIE nf таттуу нан азыктарын жасаш үчүн
камыр даярдоо; four, moule, rouleau à pâtisserie таттуу
нан даярдоо үчүн колдонулган меш, калып, үбөлүк;
2. таттуу нан; aimer les pâtisseries кондитердик нан
азыктарын жакшы көрүү; 3. кондитердик дүкөн.
PÂTISSIER, IÈRE n кондитер, кондитердик азыктарды
даярдоочу, сатуучу адам.
PATOIS, OISE nm inv adj жергиликтүү тил, диалект;
son grand-père parle patois (en patois, le patois) анын
чоң атасы жергиликтүү диалект менен сүйлөйт.
PATRIE nf мекен, ата-мекен; l’amour de la patrie атамекенге болгон сүйүү; ils ont la même patrie алардын
мекени бир; sans patrie мекени жок; quitter sa patrie өз
мекенинен чыгып кетүү, өз мекенин таштап кетүү; l’art
n’a pas de patrie искусстводо мекен жок; c’est ma
seconde patrie бул менин экинчи мекеним.
PATRIMOIE nm 1. атадан калган байлык, мурас;
laisser un important patrimoine à ses enfants
балдарына көп байлык калтыруу; 2. мурас, энчи; le
patrimoine culturel d’un pays өлкөнүн маданий
мурастары.
PATRIOTE n, adj патриот, ата-мекенин сүйгөн; être
très patriote абдан патриот болуу.
PATRIOTISME nm ата-мекенин сүйүүчүлүк; les
résistants luttèrent avec patriotisme каршылык
көрсөтүүчүлөр мекенин сүйүүчүлүк менен күрөшүштү.
PATRO, OE n 1. колдоочу, коргоочу (шаарды,
өлкөнү, адамды, кесипти, жумушту ж.б.); Sainte
Geneviève, patronne de Paris Ыйык Женевьева,
Париждин колдоочусу; 2. кожоюн, үй ээси; la femme
de ménage a la confiance de ses patrons үй кызматкер
аял кожоюндарынын ишенимине ээ; 3. кожоюн, ээ; le
patron, la patronne d’un restaurant ресторандын ээси;
le patron d’une usine заводдун ээси, кожоюну; le grand
patron баш директор.
PATROAGE nm колдоо, колдоо көрсөтүү; la fête de
musique est organisée sous le haut patronage du
ministre de la Culture музыка майрамы маданият

nf дарбыз; une tranche de pastèque бир
тилим дарбыз.
PASTEURISATIO
nf
пастеризациялоо
(суюк
азыктардагы микробдорду өлтүрүш үчүн, суюктукту
жогорку температурага чейин ысытуу жана тез
муздатуу);
pasteurisation
du
lait
сүттү
пастеризациялоо.
PASTEURISER vt пастеризация кылуу; lait pasteurisé
пастеризация кылынган сүт.
PASTICHE nm тууроо, окшоштуруу, имитациялоо
(жазуучу, сүрөтчүнү ж.б.); faire, écrire un pastiche
d’un écrivain célèbre белгилүү жазуучуну тууроо,
имитациялоо.
PASTICHER vt тууроо, окшоштуруу, имитациялоо; il
pastiche très bien Hugo ал Гюгонун стилин абдан
жакшы туурайт.
PÂTE nf 1. камыр; pétrir la pâte камыр жууруу; pâte à
pain нан кыла турган камыр; 2. pâtes, pâtes
alimentaires кесме, кургатылган кесме; un paquet de
pâtes бир пакет кесме; manger des pâtes кесме тамак
жеш; 3. loc mettre la main à la pâte кол кабыш кылуу,
жардам берүү; une bonne pâte абдан сылык, жакшы
адам.
PÂTÉ nm 1. самса; 2. паштет; pâté de foie, de lapin
боордон жасалган, коёндун этинен жасалган паштет;
pâté en croûte камырга кошулуп бышырылган паштет.
PATEREL, ELLE adj 1. атасы жактан болгон, атага
тиешелүү; son grand-père paternel est anglais анын чоң
атасы англичан; 2. өзүн атадай алып жүргөн; il est très
paternel avec moi ал мага атадай мамиле кылат.
PATERELLEMET adv атадай, аталык менен; il
l’accueillit paternellement ал аны атасындай кабыл
алды.
PATHÉTIQUE
I. adj таасирлүү, күчтүү таасир
калтырган, толкунданткан, ич кызыткан, эргиткен; un
film pathétique таасирлүү тасма; II. nm litt көңүл эргүү,
жандануу, таасирленүү.
PATHOLOGIE nf патология (организмдеги адаттан
тыш кубулуштарды, ооруларды изилдөөчү илим);
pathologie et thérapeutique патология жана терапия.
PATIEMMET adv чыдамкайлык менен, сабырдуулук
менен; elle l’attendit patiemment ал аны чыдамкайлык
менен күттү.
PATIECE
nf 1. чыдоо, чыдамкайлык, сабыр,
сабырдуулук; avoir de la patience сабырдуу, токтоо
болуу;
perdre
patience
сабырдуулугун,
чыдамкайлыгын жоготуу; souffrir avec patience чыдоо,
көтөрүү; 2. көтөрүмдүүлүк, чыдамкайлык; après une
heure d’attente, il a perdu patience бир саат күткөндөн
кийин анын чыдамы кете баштады; ma patience a des
limites менин чыдамкайлыгымдын чеги бар;
3. туруктуулук, өз дегенинен кайтпоочулук; il faut de
la patience pour faire ce travail бул жумушту жасаш
үчүн туруктуулук керек.
PATIET,
ETE
I. adj чыдамкай, сабырдуу,
көтөрүмдүү; soyez patient, je reviens tout de suite
PASTÈQUE
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министринин колдоосу астында уюштурулду.
PATROER vt колдоо, колдоо көрсөтүү; être
patronné par un personnage influent беделдүү,
таасирлүү адам тарабынан колдоо алуу.
PATROUILLE nf патруль; partir en patrouille
байкоого, кайтарууга баруу.
PATROUILLER vi күзөт жүргүзүү; patrouiller la
frontière чек араны кайтаруу.
PATTE nf 1. (айбанаттарда жана куштарда) аяк,
бут; à quatre pattes төрт аяктап; les deux pattes d’une
poule тооктун эки аягы; loc (адам) marcher à quatre
pattes төрт аяктап басуу, эмгектөө; 2. fam аяк, бут; être
bas, court sur pattes буту кыска болуу; avoir une patte
folle сылтуу, аксоо; il traînait la patte ал баса албай
бара жаткан; fig retomber sur ses pattes
кыйынчылыктан камырдан кыл суургандай чыгып
кетүү; суудан кургак чыгуу; 3. fam кол; bas les pattes!
колуңду тарт!
PÂTURAGE nm жайыт; mener les vaches au pâturage
уйларды жайытка алып чыгуу.
PÂTURE nf азык, жем, тоют (айбанаттар үчүн).
PAUME nf алакан; il avait les paumes couvertes
d’ampoules анын алаканы кабаарып кетиптир.
PAUPIÈRE nf кабак (көздүн кабагы); battre des
paupières көзүн ирмөө.
PAUSE nf танапис, тыныгуу; la pause de midi түшкү
тыныгуу; fam la pause café тыныгуу, эс алуу, кофе
ичүү; faire une pause, la pause тыныгуу жасоо; cinq
minutes de pause беш мүнөт тыныгуу.
PAUVRE I. adj 1. кедей, кембагал, жарды; 2. (нерсе)
жупуну, жөнөкөй; une pauvre maison жупуну үй;
3. арык, түшүмдү аз берген; terre pauvre арык жер;
II. n 1. vx un pauvre, une pauvresse кедей, кембагал,
жарды; 2. le pauvre, la pauvre бечара, байкуш, кургур;
les pauvres жарды, кедей адамдар.
PAUVREMET
adv
жупуну,
жөнөкөй;
vivre
pauvrement жупуну жашоо; être pauvrement vêtu
жөнөкөй кийимчен болуу.
PAUVRESSE nf voir pauvre.
PAUVRETÉ nf 1. кедейлик, кембагалдык, жардылык;
fam колунда жоктук; vivre dans la pauvreté кедейликте
жашоо, жарды жашоо; 2. жетишпестик, арыктык;
pauvreté du sol жердин арыктыгы; pauvreté
intellectuelle интеллектуалдык жардылык.
PAVÉ nm 1. таш төшөлгөн жол; le pavé de marbre
d’une église чиркөөнүн мрамор төшөлгөн жолу;
2. жерге төшөлгөн таш; arracher les pavés pour faire
une barricade тосмо кылыш үчүн таштарды жулуп
алуу; 3. калың, окууга кыйын, чоң китеп; un pavé de
cinq cents pages беш жүз беттүү калың китеп.
1
PAVILLO nm кичинекей бакчасы бар үй, дача,
вилла; habiter un pavillon алар дачада жашайт.
2
PAVILLO
nm
1. ооз
(үйлөмө
музыкалык
аспаптарда); le pavillon d’une trompette сурнайдын
оозу; 2. le pavillon de l’oreille кулак калканы.
3
PAVILLO nm кеме желеги; pavillon de guerre согуш
желеги; hisser le pavillon national улуттук желекти

көтөрүү.
PAVOISER vt желектер менен кооздоо; pavoiser les
rues de la ville pour la fête nationale шаардын
көчөлөрүн майрамга карата кооздоо; fam il n’y a pas de
quoi pavoiser кубана турган эч нерсе жок.
PAYAT, ATE adj акча төлөнүүчү, акы төлөнө
турган; l’entrée du parc est payante паркка кирүү
акылуу.
PAYEMET nm төлөө, төлөм жүргүзүү.
PAYER I. vt 1. payer qqn бирөөгө айлык акы төлөө,
айлык берүү; payer un employé кызматчыга айлык акы
төлөө; être payé à l’heure, cent euros de l’heure pour
un travail эмгек акысын саатына алуу, бир жумуш үчүн
саатына жүз евро алуу; payer qqn en espèces бирөөгө
накталай акча төлөө; 2. payer qqch төлөө; payer ses
dettes карызынан кутулуу, карызын берүү; payer ses
impôts салыктарды төлөө; prov qui paie ses dettes
s’enrichit карызынан кутулган бай болот; 3. сатып
алуу, акча төлөө; payer qqch cher, bon marché бир
нерсени арзан, кымбат сатып алуу; travail bien, mal
payé жакшы, жаман төлөнгөн жумуш; congés payés
акы төлөнгөн отпуск; 4. fam payer qqch à qqn бирөөгө
бир нерсе сатып алып берүү; viens, je te paie un verre
кел, мен сага бир стакан алып беремин; 5. payer de sa
poche өз чөнтөгүнөн төлөө; loc payer de sa personne
күчүн коротуу; payer pour qqn бирөө үчүн төлөө; II. se
payer vpr 1. төлөнүү; les commandes se paient à la
livraison заказдар жеткирилгенде төлөнөт; tout se paye
бардык нерсенин эсеп-кысабы бар; voilà cent euros,
payez-vous et rendez-moi la monnaie мына жүз евро,
керектүүсүн алып калып, калганын кайтарып бериңиз;
2. өзүнө өзү алып берүү, төлөө; on va se payer un bon
repas бир жакшы тамак ичип алалы; fam se payer la
tête de qqn бирөөнү шылдыңдоо, келекелөө, мазактоо.
PAYS nm inv 1. өлкө, мамлекет, улут; pays étrangers
чет өлкөлөр; pays amis дос өлкөлөр; pays voisins
кошуна өлкөлөр; les pays du tiers monde кедей, жарды
өлкөлөр; 2. аймак; il n’est pas du pays ал бул аймактан
эмес; vin de pays ушул жердин виносу; 3. эл, өлкөнүн
жашоочулары; tout le pays en a parlé баарысы бул
жөнүндө айтып жатышты; 4. le pays de qqn, son pays
бирөөнүн, өзүнүн өлкөсү; mourir pour son pays өз
өлкөсү үчүн жан берүү; avoir le mal du pays өз
өлкөсүн, туулган жерин сагынуу; 5. le pays de qqch бир
нерсенин өлкөсү (бир нерсеге бай жер); la France est le
pays des fromages Франция сырлардын өлкөсү.
PAYSAGE nm 1. пейзаж, көрүнүш; le paysage est beau
пейзаж кооз; 2. fig жалпы көрүнүш, жагдай, абал; le
paysage politique actuel азыркы саясий абал.
PAYSA, AE I. n дыйкан, фермер; ouvriers et
paysans жумушчулар жана дыйкандар; II. adj дыйкан,
дыйкандарга таандык; vie paysanne дыйкандардын
жашоосу.
PAYSAERIE nf дыйкандар.
P.D.G. nm inv abrév président-directeur général
башкы директор.
PEAU nf 1. тери; relatif à la peau териге таандык;
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enlever, détacher la peau d’un animal айбанаттын
терисин сыйруу; 2. адам териси; peau blanche, noire ак,
кара тери; peau bronzée күнгө күйгөн тери; une
coupure de la peau теринин кесилген жери; loc fam
coûter la peau des fesses абдан кымбат туруу, баасы
кымбат болуу; se faire crever la peau өзүн өзү өлтүрүү;
3. péj vieille peau карыган аял; 4. тери, кайыш; ouvriers
des cuirs et peaux кайыш жана тери иштери; traiter les
peaux терини иштетүү, ийлөө; fam une peau d’âne
диплом; une peau de vache, peau d’hareng каардуу,
заардуу адам; 5. кабык; enlever la peau d’un fruit
жемиштин кабыгын аарчуу; la peau du lait сүттүн
каймагы; être bien, mal dans sa peau өзүн жакшы,
жаман сезүү; être, se mettre dans la peau de qqn өзүн
бирөөнүн ордуна коюу.
1
PÊCHE nf шабдаалы (жемиш); loc fam avoir la pêche
маанайы жакшы болуу, өзүн жакшы сезүү.
2
PÊCHE nf 1. балык уулоо, балык кармоо; aller à la
pêche балык уулоого баруу; 2. олжо, кармалган балык;
rapporter une belle pêche көп балык кармоо.
PÉCHÉ nm 1. rel күнөө; commettre, faire un péché
күнөө
кылуу,
ката
кетирүү;
2. күнөөкөрлүк,
пендечилик;
tomber,
vivre
dans
le
péché
күнөөкөрлүктө жашоо.
PÉCHER vi 1. күнөө кетирүү; pécher par orgueil
текеберлик кылуу; 2. pécher contre qqch каршы иш
жасоо; pécher contre la bienséance адепсиз иш кылуу.
1
PÊCHER nm шабдаалы (багы); un pêcher en fleur
гүлдөгөн шабдаалы.
2
PÊCHER vt 1. балык кармоо, уулоо; pêcher la truite
форель кармоо; pêcher en mer деңизде балык кармоо;
2. fam ойлоп табуу, табуу; je me demande où il va
pêcher ces histoires, ал бул окуялардын баарын кантип
ойлоп табат деп мен өзүмдөн өзүм сураймын.
PÊCHEUR, EUSE n балыкчы; marin pêcheur деңиз
балыкчысы.
PECTORAL, ALE, AUX adj көкүрөктүн, көкүрөк; les
muscles pectoraux ou nm pl les pectoraux көкүрөк
булчуңдары; sirop pectoral бронхитке каршы сироп.
PÉDAGOGIE nf 1. педагогика, окутуу искусствосу;
2. окутуунун жолдору, усулдары; pédagogie des
langues étrangères чет тилдерин окутуунун жолдору.
PÉDAGOGIQUE adj 1. педагогика, педагогикалык,
педагогикага
таандык;
méthodes
pédagogiques
nouvelles жаңы педагогикалык усулдар; 2. тарбиялык,
педагогикалык; cet instituteur a un grand sens
pédagogique бул мугалим абдан жакшы педагог.
PÉDAGOGUE n педагог, окутуучу, мугалим; adj un
professeur peu pédagogue окутуунун жолдорун
билбеген, начар окутуучу.
PÉDAT, ATE n, adj өтө эле бышыксынган,
тыкансынган, билимдүүсүнгөн адам; quelle pédante!
кандай майдачыл аял! il est un peu pédant ал кичине
билимдүү сүнгөн адам.
PÉDATISME nm ашепке бышык боло бергендик,
билимдүүсүнгөндүк; il est d’un pédantisme ridicule ал
ашепке бышыксына берет.

PÉDESTRE

adj жөө, жөө жүрүү; randonnée pédestre

жөө жүрүш.
PÉDIATRE n педиатр, балдар дарыгери.
PÉDIATRIE nf педиатрия, балдар медицинасы.
PEIGE nm тарак; se donner un coup de peigne

чачын
тароо; loc passer qqch au peigne fin тинтип чыгуу,
текшерип чыгуу; sale comme un peigne абдан кир,
шалтак.
PEIGER I. vt 1. тароо (чачын); peigner ses cheveux
чачын тароо; peigner qqn бирөөнүн чачын тароо;
2. тытуу; peigner la laine жүн тытуу; II. se peigner vpr
тарануу; elle s’habille, se peigne ал кийинип, таранып
жатат.
PEIGOIR nm 1. үй ичинде кийүүчү халат; 2. peignoir
de bain жуунуп чыкканда кийүүчү халат.
PEIDRE vt 1. боёо, сырдоо; peindre un mur en bleu
дубалды көк сыр менен сырдоо; peindre qqch de
plusieurs couleurs бир нерсени түрдүү боёктор менен
боёо; une statue en bois peint боёлгон жыгачтан
жасалган айкел; papier peint түстүү кагаз; 2. сүрөт
тартуу;
peindre
des
paysages
көрүнүштөрдү
(жаратылыштын) тартуу; il peint et il sculpte ал сүрөт
тартат жана айкел жасайт; 3. fig сүрөттөө; un roman
qui peint la vie des gens au Moyen Age Орто
Кылымдагы адамдардын жашоосун сүрөттөгөн роман.
1
PEIE nf 1. жаза; peine sévère, juste катуу, адилет
жаза; 2. жаза (мыйзам алдында); peine de mort өлүм
жазасы; 3. loc prép sous peine de менен коркутуп, деп
коркутуп; défense d’afficher sous peine d’amende айып
төлөтөбүз деп кагаздарды чаптоого тыюу салуу.
2
PEIE nf 1. кайгы, капа, убайым, азап чегүү; peine de
cœur махабат кайгысы; avoir de la peine кайгыруу,
убайым тартуу; je partage votre peine мен сиздин
кайгыңызды бөлүшөм; faire de la peine à qqn бир
кишини убайымга, кайгыга салуу; loc être comme une
âme en peine абдан кайгылуу болуу; il errait comme
une âme en peine ал башына мүшкүл иш түшкөн
адамдай санааркап жүрөөр эле; 2. мээнет, күч; ce
travail demande de la peine бул иш мээнетти талап
кылат; prendre la peine de, se donner de la peine pour
бир нерсеге күч коротуу, мээнет кылуу; il s’est donné
de la peine pour trouver du travail ал жумуш табыш
үчүн көп мээнет кылды; 3. кыйынчылык, машакат;
avoir de la peine à parler, à marcher сүйлөй албай,
баса албай кыйналуу; j’ai (de la) peine à le croire мен
буга ишене албай жатам; loc avec peine кыйынчылык
менен; à grand-peine чоң кыйынчылык менен; sans
peine кыйынчылыксыз, оңой эле; loc adv à peine араңараң, аз, жокко эсе; il y avait à peine de quoi manger
тамак-аш жокко эсе болчу; il sait à peine lire ал
окуганды араң билет; j’ai à peine commencé мен жаңы
эле баштаганмын; elle était à peine remise qu’elle
retomba malade ал жаңы эле айыкканда кайра ооруп
калды; à peine endormi, il se mit à ronfler уйкуга
кетээри менен, ал коңурук тарта баштады.
PEIER I. vi күч коротуу, мээнет кылуу; il peinait
pour s’exprimer ал оюн айта албай кыйнала берүүчү; la
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voiture peine dans les montées машина өрдөн тартпай
жатат; II. vt бирөөнү кайгыга, убайымга салуу; nous en
sommes très peinés бул бизди абдан кайгыга салды.
PEITRE nm 1. сырдоочу жумушчу, уста; peintre en
bâtiment ou peintre жумушчу, уста; 2. сүрөтчү; ce
peintre est un bon paysagiste, un portraitiste бул
сүрөтчү жакшы пейзажист, портретчи; Van Gogh était
un grand peintre Ван Гог чоң сүрөтчү болгон.
PEITURE nf 1. бир нерсеге сүртүлгөн боёк катмары,
сыр, боёк; peinture fraîche жаңы сүртүлгөн сыр;
peinture en bâtiment имаратты сырдоо, кооздоо;
peinture à la brosse, au pinceau щётка, кисточка менен
боёо; acheter un pot de peinture бир банка сыр сатып
алуу; 2. loc je ne peux pas le voir en peinture мен аны
жек көрөм; 3. сүрөт тартуу, боёк менен сүрөт тартуу;
peinture à l’huile май менен сүрөт тартуу; peinture
figurative, abstraite элестүү, абстрактуу сүрөт; la
peinture flamande, italienne фламанд, италия сүрөт
тартуу искусствосу; exposition, galerie de peinture
сүрөт көргөзмөсү.
PEITURLURER vt олдоксондук менен боёо, одоно
боёк түшүрүү.
PÉJORATIF, IVE adj богооз; mot péjoratif богооз сөз.
PÉJORATIO nf сөзгө бирөөнү же бир нерсени
кемсинткен маани берүү.
PÉKIOIS nm inv 1. пекиндик, пекиндин жашоочусу;
2. пекинес (иттин бир түрү).
PELÉ, ÉE adj 1. кабыгы жок, кабыгы аарчылган
жашылча, жемиш; 2. такыр, чөп өспөгөн.
PÊLE-MÊLE I. adv ирээтсиз; jeter des objets pêle-mêle
буюмдарды ирээтсиз ыргытуу; des marchandises
présentées pêle-mêle ирээтсиз жайылган товарлар;
II. nm inv чачылган, ирээтсиз буюм.
PELER I. vt кабыгын аарчуу, тазалоо (жашылчанын,
жемиштин); peler une pomme алманы аарчуу; II. vi
териси сыйрылуу cet enfant a pris un coup de soleil, il
pèle бул бала күнгө күйүп калды жана анын териси
сыйрылып түшүп жатат.
PÈLERI nm зыяратчы, ажы; les pèlerins étaient des
femmes зыяратчылар аялдар эле.
PÈLERIAGE nm зыярат; aller en pèlerinage зыяратка
баруу; le pèlerinage de la Mecque Меке зыяраты.
PÈLERIE nf жабуу (жамынуучу жеңсиз сырт
кийим).
PÉLICA nm бирказан (ири суу кушу).
PELLE nf 1. күрөк; pelle à tarte кашык; pelle
(mécanique de chantier) экскватор; loc fam à la pelle
чоң өлчөмдө, көп; remuer l’argent à la pelle акчаны
көп табуу, абдан бай болуу; 2. fam rouler une pelle (à
qqn) бирөөнү оозунан өбүү; ramasser une pelle
жыгылуу, кулап кетүү.
PELLICULE nf 1. какач; tes cheveux sont pleins de
pellicules чачың абдан какачтап кетиптир; 2. жука
катмар; une mince pellicule de neige кардын жука
катмары; une pellicule de poussière чаң; 3. фотоплёнка,
киноплёнка.
1
PELOTO
nm 1. топ (жарышка, мелдешке

катышуучу адамдардын тобу); 2. бир томолок, түрмөк
жип; dévider un peloton de ficelle түрмөк жипти
жандыруу.
2
PELOTO nm взвод; peloton de sapeurs-pompiers өрт
өчүрүүчүлөр взводу; peloton d’instruction окуу взводу;
peloton d’exécution жаза аткаруучу взвод.
PELOUSE nf газон; les pelouses d’un jardin бакчанын
газону; tondre la pelouse газонду кыркуу, тегиздөө.
PÉAL, ALE, AUX adj кылмыш, кылмышка таандык;
les lois pénales кылмыш жөнүндө мыйзам; code pénal
кылмыш кодекси.
PÉALITÉ nf 1. жаза (салык мыйзамын бузгандар
үчүн); 2. айып топ; coup de pied de pénalité айып топ.
PEALTY nm. пенальти, айып топ; pl des penaltys ou
des penalties.
PECHAT nm 1. умтулуу, кызыгуу, тартылуу;
mauvais penchants жаман адаттар; avoir un penchant
pour l’alcool ичимдик ичүүгө кызыгуу; il a un penchant
à se mêler de ce qui ne le regarde pas анын ага тиешеси
жок иштерге кийлигише бермей адаты бар; 2. litt
жактыруу, жакшы көрүү, сүйүү; le penchant qu’ils ont
l’un pour l’autre алардын бири-бирине болгон жакшы
көрүүлөрү.
PECHER I. vi 1. жантайтуу, ийилтүү; son écriture
penche à droite ал оң жакка кыйшайтып жазат;
2. эңкейтүү; pencher sa tête эңкейүү; 3. pencher pour
орундуу, жакшы деп табуу; je penche pour la deuxième
solution мен экинчи жолду, айланы орундуу деп таап
жатам; II. se pencher vpr 1. эңкейүү, ийилүү; défense de
se pencher par la portière эшиктен эңкейүүгө тыюу
салынат; 2. fig se pencher sur кызыгуу, окуу; se
pencher sur un problème бир маселеге кызыгып калуу.
PEDAISO nf 1. дарга асуу; le supplice de la
pendaison дарга асып өлтүрүү жазасы; être condamné à
la pendaison асып өлтүрүү жазасын алуу; 2. өзүн-өзү
асып өлтүрүү; 3. pendaison de crémaillère үй той
(жаңы үйгө көчкөндө).
1
PEDAT , ATE adj асылган, асылып турган,
салаңдап турган; les bras pendants шалдайган колдор;
les chiens haletaient, (la) langue pendante тилдери
салаңдаган иттер энтиге дем алып жатышты.
2
PEDAT prép 1. убагында, маалында; il a été malade
pendant le voyage саякат убагында ал ооруп калды; il
est arrivé pendant la nuit ал түндө келди; 2. бою, - дан
бери j’ai attendu (pendant) deux heures мен эки саат
күттүм; il s’est tu (pendant) un long moment ал узакка
чейин унчукпай калды; elle a dansé (pendant) toute la
soirée ал кеч бою бийледи; pendant ce temps ушул
убакта; avant, pendant et après la guerre согуштун
алдында, согуш убагында, согуштан кийин; loc prép
pendant que убакта, -да; amusons-nous pendant que
nous sommes jeunes жаш кезибизде көңүл ачып
алалык; pendant que j’y pense, je dois vous dire эстеп
турганда силерге айтышым керек.
PEDRE I. vi (нерсе) 1. асылып туруу, илинип туруу;
avant l’installation du lustre, une ampoule pendait au
plafond люстраны орното электе шыпта лампочка
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араң отуз беш миң нускада чыккан газета.
PÉISULE nf жарым арал.
PÉITECE nf 1. өкүнүү, өкүнүч кылуу, күнөөсүн
мойнуна алуу, тобо кылуу; faire pénitence тобо кылуу;
2. жаза; mettre un enfant en pénitence баланы жазалоо.
PÉITECIER nm эмгек-түзөтүү колониясы, түрмө.
PÉOMBRE nf күүгүм, кеч, иңир; distinguer une
silhouette dans la pénombre иңирде бир караанды
ажыратып көрүү.
PESAT, ATE adj ойлонууга жөндөмдүү, акылдуу;
l’homme est un être pensant адамдар ойлонууга
жөндөмдүү.
1
PESÉE nf 1. ой, пикир; je vais te dire ma pensée sur
ce sujet мен сага бул иш тууралуу оюмду айтам; loc
aller jusqu’au bout de sa pensée оюндагысын,
ойлогонун ачык айтуу; 2. ой, пикир, ойлонуу
жөндөмдүүлүгү; l’expression de la pensée par le
langage ойдун тил аркылуу билдирилиниши; perdre
dans ses pensées ойго чөмүп кетүү; 3. бирөөнүн ою,
пикири, көз карашы; je partage votre pensée là-dessus
мен сиздин бул тууралуу оюңузга кошуламын.
2
PESÉE nf алагүл (майда гүлдүн бир түрү); pensées
violettes, jaunes кызгылт көк, сары алагүлдөр.
PESER vi 1. бир нерсе жөнүндө ойлонуу; à quoi
penses-tu? сен эмне жөнүндө ойлоп жатасың? penser à
l’avenir келечек жөнүндө ойлоо; 2. унутпоо, эстеп
калуу; elle a pensé à tout ал эч нерсени унуткан жок;
penser à acheter du pain нан сатып алууну унутпоо;
faire penser à faire qqch бир нерсени, бир нерсе
жасашты эстетип коюу, эсине салып коюу; fais-moi
penser à m’arrêter chez le médecin мага дарыгерге
барышты эстетип кой; 3. деп ойлоо, пикирде болуу;
voilà ce que je pense менин пикирим ушундай; qu’estce que tu en penses? бул жөнүндө сен кандай ойдосуң?
пикирдесиң? 4. penser que деп ойлоо; je pense avoir
réussie mon examen мен экзаменди ийгиликтүү
тапшырам го деп ойлойм; 5. ниеттенүү, ниет кылуу;
mon fils pense devenir avocat уулумдун адвокат болом
деген ниети бар.
PESEUR, EUSE nm ойчул, философ; Descartes fut un
penseur français Декарт француз ойчулу болгон.
PESIF, IVE adj ойго баткан, ойго чөмүлгөн; un
homme pensif ойго чөмүлгөн адам; un air pensif ойго
баткан жүз.
PESIO nf 1. пенсия, жөлөк акча; verser, recevoir
une pension alimentaire алимент төлөө, алуу; avoir
droit à une pension пенсия алуу укугуна ээ болуу;
2. жатак мектеби, интернат; elle fait ses études en
pension ал жатак мектебинде окуйт.
PESIOAIRE n жатак мектебинин окуучусу; les
pensionnaires passeront les vacances dans leur famille
жатак мектебинин окуучулары эс алууну үй-бүлөлөрү
менен өткөрүшөт.
PESIOÉ, PESIOÉE n пенсионер, пенсия алуучу.
PESIVEMET adv ойлонуп, ойго чөмүп.
PETAGOE nm беш бурчтук.
PETATHLO nm sport беш түрлүү көнүгүүдөн турган

илинип турчу; laisser pendre ses bras, ses jambes
колдорун, буттарын салаңдатуу; 2. fam ça lui pend au
nez аны кырсык тооруп турат; II. vt 1. асуу, илүү, асып,
илип коюу; du linge pendu aux fenêtres терезелерге
илинген кир; être pendu, ue асылып, илинип туруу; il
est tout le temps pendu au téléphone ал телефон менен
эле сүйлөшө берет; 2. асуу, асып өлтүрүү; dire pis que
pendre de qqn бирөө жөнүндө жаман сөз айтуу; III. se
pendre vpr 1. асылып туруу; elle s’est pendue par les
mains à une branche ал колдору менен талга асылып
турду; 2. өзүн-өзү өлтүрүү, асынып өлүү; il s’est pendu
par désespoir ал үмүтсүздүктөн асынып өлдү.
PEDU, UE n асуу жолу менен өлтүрүлгөн адам.
1
PEDULE nm маятник; le pendule d’une horloge
сааттын маятниги.
2
PEDULE nf саат (дубалда илинген, эмеректин
үстүнө коюлуучу); la pendule sonne midi саат он экини
көрсөттү; pendule électrique электр сааты.
PÉÉTRABILITÉ nf өткөзгүчтүк.
PÉÉTRABLE adj 1. өткөзгөн, өткөзө турган, кирүүгө
боло турган; pénétrable à l’eau суу өткөзө турган;
2. түшүнүктүү,
түшүнсө
боло
турган;
secret
difficilement pénétrable кыйынчылык менен түшүнсө
боло турган жашыруун сыр.
PÉÉTRAT, ATE adj 1. өтүп кеткен (үстү-баштан);
une petite pluie pénétrante et fine майда жана үстү
баштан өтүп кеткен жаан; 2. өткүр; des regards
pénétrants өткүр көз караш; 3. баамчыл, зирек; un
esprit très pénétrant абдан терең акыл.
PÉÉTRATIO nf 1. тешип кирүү, тешип өтүү; la force
de pénétration d’un projectile снаряддын тешип өтүү
күчү; abstrait favoriser la pénétration d’idées nouvelles
жаңы ойлордун кирип келишине мүмкүндүк берүү;
2. өткүрдүк, зиректик, акылдуулук, баамчылдык.
PÉÉTRÉ, ÉE adj ишенген, көзү жеткен.
PÉÉTRER I. vi кирүү; l’eau pénètre dans la terre суу
жерге сиңип жатат; les cambrioleurs ont pénétré dans
la maison par la fenêtre уурулар үйгө терезе аркылуу
киришиптир; II. vt 1. өтүп кетүү; cette pluie pénètre les
vêtements жаан кийимден өтүп кетти; 2. түшүнүү,
аңдоо, түшүнүгү жетүү, баамдоо; pénétrer les intention
de qqn бир кишинин ниетин баамдап билүү, түшүнүү;
III. se pénétrer vpr ынануу, көзү жетүү, ишенүү; il
n’arrive pas à se pénétrer de l’utilité de ce travail ал
бул иштин пайдалуу экенине көзү жетпей жатат.
PÉIBLE adj 1. кыйын, оор; travail pénible оор
жумуш; 2. оор, мүшкүлдүү, аянычтуу, азаптуу,
жагымсыз; vivre des moments pénibles кыйын
учурларды башынан өткөрүү; il m’est pénible de vous
voir dans cet état сизди ушундай акыбалда көрүш мен
үчүн оор; 3. (адам) fam чыдагыс, көтөрө алгыс, абдан
жаман; il a un caractère pénible, il est pénible анын
мүнөзү абдан жаман, оор.
PÉIBLEMET adv 1. кыйынчылык менен, кыйналып,
зорго; il y est arrivé péniblement ал ал жерге
кыйынчылык менен келди; 2. зорго, араң; un journal
qui tire péniblement à trente-cinq mille exemplaires
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чачы түшүү; perdre du poids арыктоо; perdre ses forces
күчүн, алын жоготуу; perdre la raison акылдан айнуу,
акылын жоготуу; perdre la mémoire эс тутумун
жоготуу; perdre connaissance эсин жоготуу; perdre
courage коркоктонуу; perdre patience сабыры, чыдамы
кетүү; (нерсе) ce procédé a perdu son intérêt бул иш
пайдасын жоготту; certains mots perdent leur sens
айрым сөздөр маанисин жоготушат; 4. жоготуу,
жоготуп жиберүү; j’ai perdu mon stylo мен ручкамды
жоготуп жибердим; 5. жоготуу, коротуу; le blessé perd
beaucoup de sang жарадар көп канын жоготту; II. se
perdre vpr 1. жоголуу, жок болуп кетүү; les traditions
se perdent каада-салттар жок болуп бара жатышат;
2. адашып кетүү, адашып калуу; c’était la nuit et je me
suis perdu түн болгондукта, адашып калдым; abstrait
адашып калуу, түшүнбөй калуу, жаңылып калуу.
PERDRIX nf inv чил, кекилик.
PERDU, UE adj 1. жоготулган, уттурулган; argent
perdu au jeu оюнда уттурулган акча; tout est perdu
баарысы текке кетти; rien n’est perdu дагы эле кеч
эмес; 2. жоголгон; objets perdus жоголгон нерселер;
3. (жер) чет жактагы, алыс жактагы; pays perdu
алыскы өлкө; un coin perdu алыс жер; 4. бекерге,
бошко кеткен; c’est du temps perdu бул бекерге кеткен
убакыт; je joue du piano à mes moments perdus мен
бош убактымда пианино ойнойм; à temps perdu бош,
бекер убакытта; 5. өлүмгө дуушар болгон; le malade est
perdu оорулуу айыкпайт.
PÈRE nm 1. ата; être, devenir père ата болуу, балалуу
болуу; être (le) père de deux enfants эки баланын атасы
болуу; le père et la mère ата-эне; père légal, adoptif
мыйзамдуу ата, асырап алган ата; père biologique
биологиялык ата; loc prov tel père, tel fils алма
сабагынан алыс түшшпөйт; 2. ата (айбанаттарда); le
père de ce poulain est pur-sang бул кулундун атасы
таза кандуу; 3. pl litt ата-баба; 4. бир нерсени ойлоп
тапкан адам, бир нерсенин мыкты билген адам; les
frères Lumière sont les pères du cinéma Люмьерлер
кинонун ойлоп табуучулары, атасы; 5. ата (урмат
көрсөтүү катарында) le père Jean Жан ата; 6. le Père
oël аяз ата.
PERFECTIOEMET nm жакшыртуу, мыктылоо; le
perfectionnement des moyens de production иштеп
чыгаруу
куралдарын
жакшыртуу;
stage
de
perfectionnement билимди өркүндөтүү боюнча окуу.
PERFECTIOER
I.vt
жакшыртуу,
мыктылоо;
perfectionner le moteur de la voiture машинанын
моторун мыктылоо; II. se perfectionner vpr жакшыруу,
мыктылануу; les techniques se perfectionnent
техникалар жакшырып бара жатышат; (адам) se
perfectionner en anglais англис тилинен билимин
өркүндөтүү, жогорулатуу.
PERFIDE adj litt 1. өз сөзүнө турбаган, арамзаа,
митаам; femme perfide алдамчы аял; 2. (нерсе)
кооптуу, коркунучтуу, зыяндуу; de perfides promesses
куру убадалар.
PERFIDEMET adv litt арамзаалык, кара өзгөйлүк

спорттук мелдеш.
PETE nf 1. жантайма, эңкейиш, өйдөлүш, бет, боор,
кыя; pente raide тик кыя, өйдөлүш; 2. en pente кыялай
кеткен, тик эмес; chemin en pente douce, raide
жантайып кеткен, тик кыялап кеткен жол; 3. être sur
une mauvaise pente жаман адатка, өнөкөткө берилүү.
PÉULTIÈME
I. adj
акыркынын
алдындагы,
акыркыдан мурунку; II. nf акыркы муундун алдындагы
муун.
PÉPIIÈRE nf 1. питомник, көчөт өстүрүүчү жер;
2. улуу адамдар чыккан жер; ce pays est une pépinière
de savants бул улуу окумуштуулар чыккан жер.
PERÇAT, ATE adj 1. көзү өткүр, алысты көргөн; vue
perçante; regard perçant өткүр көз караш des yeux
perçants өткүр көз; 2. (добуш, үн) ачуу, катуу; pousser
des cris perçants чаңыруу; voix perçante ачуу,
чаңырган үн.
PERCE-EIGE nm ou f inv байчечекей.
PERCEPTIO nf өздөштүрүү, билүү, түшүнүү, кабыл
алуу; perception visuelle, auditive көрүү, угуу аркылуу
кабыл алуу, өздөштүрүү; troubles de la perception
кабыл алуу жөндөмүнүн бузулушу; verbes de
perception кабыл алуу этиштери.
PERCER I. vt 1. тешүү; percer un mur дубалды тешүү;
un clou a percé le pneu мык дөңгөлөктү тешти; souliers
percés жыртык бут кийим; elle s’est fait percer les
oreilles pour porter des boucles ал сөйкө тагыныш үчүн
кулагын көзөттү; percer un abcès жараны жаруу;
2. тешип, жарып өтүү; le soleil perçait les nuages күн
булуттардын арасынан көрүнө калып жатты; II. vi
1. чыгуу, жарылуу, тешилүү; les premières dents de
bébé ont percé баланын биринчи тиштери жарылып
чыкты; abcès qui perce жарылган жара; адам. les
ennemis n’ont pas pu percer душмандар жарып өтө
алышкан жок.
1
PERCHE nf окунь (балыктын бир түрү).
2
PERCHE nf 1. шыргый, таяк; saut à la perche таяк
менен секирүү; 2. loc tendre la perche à qqn бирөөгө
жардамга колун сунуу, жардам берүү.
PERCHER I. vi 1. (куштар) конуу, конуп олтуруу
(бактын бутагында); 2. fam (адам) жашоо; où est-ce
que tu perches? сен канчанчы этажда жашайсың? II. vt
fam бийик жерге коюу, жайгаштыруу; quelle idée
d’avoir perché ce vase sur l’armoire бул вазаны эмнеге
шкафтын үстүнө коюп коюшту! III. se percher vpr
бийик жерде олтуруу; perché, ée pp adj конуп олтурган;
les pigeons perchés sur le balcon балкондо конуп
олтурган көгүчкөндөр.
PERDRE I. vt 1. жоготуу, ажыроо, айрылуу; il a perdu
tout son argent au jeu ал болгон акчасын оюнда
уттурду; perdre son emploi ишин, жумушун жоготуу;
loc vous ne perdez rien pour attendre күткөндөн эч
нерсе болбойсуңар; 2. жоготуу, ажыроо, айрылуу; elle
avait perdu son père à douze ans ал атасынан он эки
жашында айрылган эле; depuis qu’il boit, il a perdu
tous ses amis ичип баштагандан бери ал досторунун
баарынан айрылды; 3. жоготуу; perdre ses cheveux
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менен; il nous a perfidement induits en erreur ал бизди
кара өзгөйлүк менен адаштырды.
PERFIDIE
nf
litt
1. арамзалык,
митаамдык,
чыккынчылык; 2. абийирсиздик, кыянаттык, жүзү
каралык; il est capable de toutes les perfidies андан ар
кандай чыккынчылыкты күтсө болот.
PERFORMACE nf 1. натыйжа, жыйынтык; les
meilleurs performances d’un champion чемпиондун
мыкты натыйжалары; sa performance sera peut-être
homologuée comme record анын натыйжасы рекорд
деп
эсептелиниши
мүмкүн;
2. өндүрүмдүүлүк,
натыйжалуулук; les performances d’un ordinateur
компьютердин натыйжалуулугу; 3. эрдик, ийгилик; le
travail est déjà terminé? жумуш бат эле бүттүбү?
quelle performance! кандай эрдик!
PÉRIL nm litt 1. коркунуч, кооптуулук; s’exposer au
péril коркунучка кабылуу; affronter les périls avec
audace коркунучка тик кароо; navire en péril
коркунучка учураган кеме; 2. loc au péril de sa vie өз
өмүрүн коркунучка салып; mettre en la vie de qqn
бирөөнүн өмүрүн коркунучка салуу.
PÉRILLEUX, EUSE adj 1. litt коркунучтуу, кооптуу; une
entreprise périlleuse кооптуу иш; c’est un sujet
périlleux бул кылдат маселе; 2. loc un saut périlleux
сальто.
PÉRIMÈTRE nm периметр.
PÉRIODE nf мезгил, доор, убак, учур; la période des
vacances эс алуу учуру; en période de crise кризис
убагында; période électorale шайлоо учуру.
PÉRIODICITÉ nf мезгилдүүлүк, мезгил-мезгили менен
болуп туруу.
PÉRIODIQUE adj 1. мезгилдүү, мезгил-мезгили менен
болуп туруучу; alternance périodique de prospérité et
de crise барчылык менен каатчылыктын мезгилмезгили менен алмашып турушу; 2. мезгил-мезгили
менен чыгуучу (гезит, журнал); un journal périodique
мезгил-мезгили менен чыгып туруучу гезит; n un
périodique гезит, журнал.
PÉRIODIQUEMET adv мезгил-мезгили менен; des
tremblements de terre se produisent périodiquement
dans la région аймакта жер титирөө мезгил-мезгили
менен болуп турат.
PÉRIPÉTIE nf 1. окуянын өзгөрүшү (аңгемеде,
пьесада); il y a de nombreuses péripéties dans ce roman
бул романда окуя бир нече жолу өзгөрөт; 2. күтүлбөгөн
окуя, кокустук; une vie pleine de péripéties күтүлбөгөн
окуя толгон жашоо.
PÉRIPHÉRIE nf чет жак, чекеси; nous habitons à la
périphérie de Lyon биз Лиондун четинде жашайбыз.
PÉRIPHRASE nm перифраза (бир сөздү бир нече сөз
менен маанисин өзгөртпөй айтуу); “la capitale de la
France” est une périphrase pour “Paris” “Франциянын
борбору” “Париж” деген сөздү билдирүүчү перифраза.
PÉRIPHRASER vi бир сөздүн маанисин каймана сөздөр
менен айтуу.
PÉRIR vi litt 1. өлүү, мертинүү; périr noyé чөгүп
кетүү; il périt d’ennui ал зериккенинен өлүп бара

жатат; 2. (нерсе) жоголуу, жок болуп кетүү; les
civilisations périssent цивилизациялар жок болуп
жатышат.
PÉRISSOIRE nf байдарка (сыңар калак менен
айдалуучу, бир кишилик жеңил кайык); aller en
périssoire dans les marais баткактуу жерлерде байдарка
менен жүрүү.
PERLE nf 1. бермет; perle fine чыныгы, жасалма эмес
бермет; fausse perle жасалма бермет; perle de culture
табийгый эмес, тубаса эмес бермет; perle naturelle
табийгый, чыныгы бермет; pêcheurs de perles бермет
терүүчүлөр; collier de perles бермет мончок; 2. мончок,
шуру; enfiler des perles шуруну, мончокту тизүү;
3. тамчы; le matin, les fleurs sont couvertes de perles de
rosée эртең менен гүлдөр шүүдүрүмдүн тамчысына
сугарылышат; 4. эмгеги сиңген, кадыр-барктуу адам;
notre femme de ménage est une perle биздин үй
кызматчы мыкты аял.
PERMAET,
ETE
adj
туруктуу,
дайыма,
үзгүлтүксүз, өзгөрүлбөс; j’ai une douleur permanente
dans l’épaule менин ийиним дайыма ооруйт; cinéma
permanent тасмаларды үзгүлтүксүз көрсөтүүчү
кинотеатр; le représentant permanent de la France à
l’OU Франциянын БУУ дагы туруктуу өкүлү.
PERMETTRE I. vt 1. уруксат кылуу, уруксат берүү; ma
mère ne permet pas que je sorte avec toi апам мага сени
менен жүрүүгө уруксат бербейт; permettre qqch à qqn
бирөөгө бир нерсе жасоого уруксат берүү; son médecin
lui permet un peu de vin анын дарыгери ага кичине
вино ичүүгө уруксат берди; il se croit tout permis ал
өзүнө бары уруксат деп ойлойт; permettre de (+ inf)
бир нерсе кылууга мүмкүндүк, жол берүү; je ne vous
permets pas de me parler sur ce ton мен сизге мага
үнүңүздү көтөрүүгө жол бербейм; 2. жол берүү,
мүмкүндүк берүү; sa santé ne lui permet aucun excès
анын ден соолугу ага эч кандай ашепкеликке
мүмкүндүк бербейт; permettre à qqn de (+ inf) бир
кишиге бир нерсе кылууга мүмкүндүк берүү; mes
moyens ne me permettent pas d’acheter une voiture
акчам унаа сатып алууга жетпейт; II. se permettre vpr
өзүн бир нерсе менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү
жетүү; se permettre quelques petites douceurs өзүнө
татуу нерселерди сатып алууга мүмкүнчүлүгү жетүү.
PERMIS nm inv 1. уруксат кагазы; permis de
construire курууга берилген уруксат кагазы; permis de
chasse аңчылык кылуу үчүн уруксат кагазы; 2. permis
de conduire айдоочулук күбөлүгү; passer son permis
айдоочулук күбөлүк алыш үчүн сынак тапшыруу.
PERMISSIO nf 1. уруксат; obtenir la permission de
faire qqch бир нерсе жасоо үчүн уруксат алуу; il est
sorti sans permission ал уруксатсыз көчөгө чыкты;
2. дем алышка чыгуу (аскер кызматын өтөп жаткан
учурда); (abrév fam: perme).
PERMISSIOAIRE nm дем алышка чыккан аскер.
PERICIEUX, IEUSE adj зыяндуу, жаман, зыян
келтирүүчү; une habitude pernicieuse жаман адат;
l’alcool est pernicieux pour la santé ичимдик ден
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соолукка зыяндуу.

болдум деп ойлойт; certains peuples subissent des
persécutions кээ бир элдер кыйноону башынан
кечиришкен; 2. loc manie, folie de la persécution, délire
de la persécution куугунтукталуу сезими.
PERSÉVÉRACE nf көшөргөндүк, тырышчаактык,
көктүк, чыдамкайлык; il travaille avec persévérance ал
чыдамкайлык менен иштеп жатат.
PERSÉVÉRAT, ATE adj туруктуу, бет алганынан
кайтпаган, көк, тырышчаак; un homme persévérant
тырышчаак адам; tu n’es pas assez persévérant сен анча
тырышчаак эмессиң.
PERSÉVÉRER vi өз дегенине туруу, туруктуу болуу,
айтканынан кайтпоо, бет алганынан кайтпоо;
persévérer dans l’effort өзүнүн айтканында туруп алуу.
PERSIL nm петрушка; un bouquet de persil бир боо
петрушка.
PERSISTACE
nf
1. туруктуулук,
айтканынан
кайтпоочулук, бекемдик; c’est ce qu’il affirmait avec
persistance бул ал бекемдик менен чынга чыгарган
нерсе; 2. өзгөрбөстүк, туруктуулук; la persistance du
mauvais temps жаман аба ырайынын туруктуулугу.
PERSISTAT, ATE adj туруктуу, өзгөрбөс; une odeur
persistante кетпеген жыт; neige persistante эрибеген
кар; feuilles persistantes түшпөгөн жалбырак.
PERSISTER vi 1. өз дегенине туруу, туруктуу болуу,
айтканынан кайтпоо, бет алганынан кайтпоо; je
persiste dans mon opinion мен өз пикиримден
кайтпаймын, пикиримди өзгөртпөймүн; je persiste à
croire que tout va s’arranger мен баарысы жайында
болот деп ишенишиңизди талап кыламын; 2. (нерсе)
созулуу, улануу; si la fièvre persiste, consultez le
médecin эгер этиңиздин ысышы улана берсе, дарыгерге
барыңыз.
PERSOAGE nm 1. адам, көрүнүктүү адам; c’est un
personnage influent бул таасирдүү, беделдүү адам; un
personnage connu таанымал, элге белгилүү адам;
2. каарман (чыгармада, тасмада); le personnage
principal de la pièce, du film пьесанын, тасманын баш
каарманы; personnage de légende, de roman жомоктун,
романдын каарманы; fam se mettre, entrer dans la peau
de son personnage өз каарманынын ролуна кирип
кетүү.
PERSOALISER
vt өзүнө ылайыктоо, өзүнө
ылайыкташтырып жасалгалап алуу; personnaliser une
voiture, un appartement автоунааны, үйдү өзүнүн
каалоосуна жараша ылайкташтырып жасап алуу.
1
PERSOE nf 1. адам, киши; une personne бир киши;
des personnes, certaines personnes адамдар, кээ бир
адамдар; une ville où habitent dix mille personnes он
миң киши жашаган шаар; par personne киши башына;
une personne intelligente акылдуу адам; une personne
de connaissance тааныш киши; une personne âgée кары
киши; 2. аял (аял киши же кыз бала); il vit avec une
jolie personne ал чырайлуу аял менен жашайт;
3. grande personne киши, чоң киши; les enfants et les
grandes personnes балдар жана чоң кишилер; 4. өзү;
elle fait toujours attention à sa petite personne ал такай

adj перпендикулярдуу, тик;
perpendiculaire à -га, -ге перпендикуляр; cette rue est
perpendiculaire à l’autre бул көчө тиги көчөгө
перпендикуляр; nf перпендикуляр, тик сызык; tirer une
perpendiculaire перпендикуляр сызык сызуу.
PERPÉTUEL, ELLE adj 1. түбөлүк, туруктуу; la
jeunesse perpétuelle n’existe pas жаштык түбөлүк
бойдон калбайт; secrétaire perpétuel туруктуу
секретарь; 2. токтобогон, үзгүлтүксүз болуп турган;
son fils est pour elle un perpétuel souci баласы ал үчүн
туруктуу көйгөй; 3. кайра-кайра боло берүүчү,
кайталана берүүчү; je suis fatigué de tes plaintes
perpétuelles мен сенин кайра-кайра даттана берүүңдөн
жадап бүттүм.
PERPÉTUELLEMET adv 1. дайыма,токтоосуз; 2. ар
дайым; il arrive perpétuellement en retard ал ар дайым
кечигип жүрөт.
PERPÉTUITÉ nf à perpétuité өмүр бою, өмүрү өткүчө;
être condamné à perpétuité өмүрү өткүчө, түбөлүк
камакка алынуу жазасына ээ болуу.
PERPLEXE adj (адам) абдыраган, эмне кылаарын
билбей калган, шашкалактаган, калтаарыган; cette
demande la rend perplexe бул суроо аны калтаарытып
салды; un air perplexe абдыраган көрүнүш.
PERPLEXITÉ nf абдыроо, эмне кылаарын билбей
калуу, шашкалактоо, калтааруу; être dans la plus
complète perplexité такыр эле шаштысы кетип калуу.
PERQUISITIO nf тинтүү.
PERQUISITIOER vi тинтүү жүргүзүү; la police a
perquisitionné chez lui pour retrouver le pistolet
полиция тапанчаны табыш үчүн анын үйүндө тинтүү
жүргүздү.
PERRO nm үйдүн кире бериши, босого; il nous a
accueillis sur le perron ал бизди үйдүн кире беришинде
тосуп алды.
PERROQUET
nm тоту, тоту куш; perroquet
d’Amérique, d’Afrique Америка, Африка тоту кушу;
répéter qqch comme un perroquet бир нерсени тоту
куштай кайталай берүү.
PERRUQUE nf парик, жасалма чач; porter une
perruque парик кийип жүрүү.
PERSA, E 1. adj персиян, персияндык (ирандык);
2. n персиян тили (иран).
PERSÉCUTER vt 1. кыйноо, азап тарттыруу, эзүү;
Louis XIV a persécuté les protestants Людовик XIV
протестанттарды кыйнаган; un peuple persécuté
куугунтукка учураган эл; n les persécutés et les
opprimés куугунтукка учурагандар, жана эзилгендер;
2. артынан түшүү, изине түшүү; des journalistes qui
persécutent une vedette жылдыздын артынан түшкөн
журналисттер.
PERSÉCUTEUR, TRICE n куугунтуктоочу, артынан
түшүүчү; il s’est vengé de ses persécuteurs ал өзүн
куугунтуктагандардан өч алды.
PERSÉCUTIO nf 1. эзүү, кыйноо, куугунтуктоо; il se
croit victime de persécutions ал өзүн эзүүнүн курманы
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өзүнө көңүл бурат; en personne өзү; le ministre m’a
répondu en personne министр мага өзү жооп берди;
5. il est bien de sa personne анын көрүнүшү чырайлуу.
2
PERSOE
nf gram жак; première personne,
deuxième personne, troisième personne биринчи жак,
экинчи жак, үчүнчү жак.
3
PERSOE pron indéf 1. эч ким; que personne ne
sorte! эч ким чыкпасын! il n’y avait personne эч ким
жок болчу; je n’accuse personne мен эч кимди
күнөөлөбөймүн; 2. (предлог менен) je ne prête ma
voiture à personne мен машинамды эч кимге бербейм;
il n’a besoin de personne ага эч кимдин кереги жок;
3. personne de -дан, -ден башка эч ким; personne
d’autre que lui андан башка эч ким; je ne trouve
personne de plus sérieux qu’elle мен андан олуттуураак
адамды көргөн жокмун.
1
PERSOEL , ELLE I. adj 1. жеке, өз; l’intérêt
personnel de chacun ар бир кишинин жеке
кызыкчылыгы; il, elle a une fortune personnelle анын
жеке байлыгы бар; 2. жеке, бир кишиге гана тиешелүү;
lettre personnelle өздүк кат; c’est personnel, ne lisez pas
бул меники, мага тиешелүү, окубагыла; II. gram
pronom personnel жактама ат атооч.
2
PERSOEL nm жумушчу, кызматкер; le personnel
d’une usine заводдун жумушчулары; le personnel
navigant учак кызматкерлери.
PERSOELLEMET adv өзү, өзүм; je vais m’en
occuper personnellement мен буга жеке өзүм
киришемин; personnellement, je ne suis pas d’accord
мен болсо, макул эмесмин.
PERSOIFICATIO nf 1. бир кишинин кулк мүнөзү
аркылуу
элестетүү,
элестетип
көрсөтүү;
la
personnification de Dieu кудайды элестетип көрсөтүү;
2. бир нерсенин так эле өзү; éron fut la
personnification de la cruauté Нерон таш боордуктун
так өзү болгон.
PERSOIFIER vt бир кишинин кулк мүнөзү аркылуу
элестетүү, элестетип көрсөтүү; Molière a personnifié
l’avarice sous les traits d’Harpagon Мольер
сараңдыкты Гарпагондун кулк-мүнөзү аркылуу
элестетип көрсөткөн.
PERSPECTIF, IVE adj бир нерсени ыраактыктан,
мейкиндиктен алып көрсөтүүчү, элестетүүчү; dessin
perspectif ыраактыктан, мейкиндиктен элестетилип
тартылган сүрөт.
PERSPECTIVE nf
1. перспектива (ыраактыктан
көрүнгөн нерсенин сүрөтү); il a peint une maison en
perspective ал үйдүн сүрөтүн алыстан элестетип
тартты; 2. көрүнүш; une belle perspective кооз
көрүнүш; 3. келечектеги ой; la perspective de partir en
voyage l’enchantait келечекте саякатка кетемин деген
ой аны кубантып турду; des perspectives d’avenir
келечек иштин жөнү; en perspective алдыда, келечекте;
il a beaucoup de projet en perspective келечекте анын
көптөгөн максаттары бар.
PERSUADER I. vt ишендирүү, ынандыруу; il m’a
persuadé de sa sincérité ал мени өзүнүн ак

ниеттүүлүгүнө ынандырды; il faut le persuader de
venir аны келгенге көндүрүш керек; il a fini par
persuader beaucoup de gens qu’il était compétent ал
акыры көпчүлүктү өзүнүн иштин көзүн билгендигине
ынандырды; j’en suis persuadé мен буга ишенемин;
II. se persuader vpr ишенүү, ынануу, ойлоо; elle s’est
persuadée de sa maladie ал өзүн оорулуу экенине
ынанды.
PERTE nf 1. жоготуу, бир нерсесин жоготуп жиберүү;
il a fait une déclaration de perte de son passeport ал
паспортун жоготкондугу тууралуу билдирүү жасады;
2. айрылуу, ажыроо, жоготуу (кимдир бирөөдөн) la
perte d’un enfant баладан айрылуу, баласын жоготуу;
3. коротуу, жок кылуу, сарп кылуу (бекерге); une perte
de temps et d’argent бекерге, текке кеткен убакыт,
акча; en pure perte бекерге, пайдасыз; tu fais des
efforts en pure perte сен бекерге эле убараланып
жатасың; perte de vitesse ылдамдыктын жоголушу;
4. жок кылуу (адамды); jurer la perte de qqn бирөөнү
жок кылууга ант берүү; 5. зыян; l’entreprise a subi de
grosse perte cette année ишкана бул жылы чоң зыянга
учурады; il a vendu sa maison à perte ал үйүн алган
баасынан арзанга сатты; la perte de connaissance эсин
жоготуу; sa perte de connaissance a duré dix minutes
ал он мүнөттөй эсин жоготуп койду; 6. pl жоготуу,
зыянга учуроо (согушта); l’ennemi a subi des pertes
sévères душмандар чоң жоготууга учурашты.
PERTURBATEUR, TRICE n, adj куйту, бузуку,
азгыруучу, жолдон чыгаруучу, козголоңчу; expulser les
perturbateurs
бузукуларды
кубалоо;
éléments
perturbateurs бузукулар.
PERTURBATIO nf 1. бузулуу, өзгөрүү; perturbation
atmosphérique атмосфералык өзгөрүүлөр; 2. тынчын
алуу, беймаза кылуу, капалантуу; le divorce de ses
parents est une perturbation pour cet enfant атаэнесинин ажырашышы бул баланы беймаза кылат.
PERTURBER vt бузуу, тоскоолдук кылуу; la grève va
perturber les transports иш таштоо транспортко
тоскоолдук кылат; fam (адам) il avait l’air perturbé
анын беймаза болгон, үрөйү учкан түрү бар эле.
PESAMMET adv оор, салмак менен; se laisser tomber
pesamment салмак менен жыгылуу.
PESAT, ATE adj 1. оор, салмактуу; un fardeau
pesant оор жүк; 2. fig терең; dormir d’un sommeil
pesant терең уйкуга кетүү; 3. оор, кыйын, чыдагыс; la
chaleur est pesante ысык чыдай алгыс; un silence
pesant оор жымжырттык.
PESER I. vt 1. таразалоо, оордугун өлчөө, тартуу;
peser un objet avec une balance бир нерсени таразага
тартуу; peser qqch dans sa main бир нерсени колу
менен салмактап көрүү; les trois kilos de pommes que le
marchand a pesés сатуучу тартып берген үч кило алма;
2. баа берүү, салмактап көрүү, баамдоо, таразалоо;
peser le pour et le contre жакшы, жаман жактарын
салмактап көрүү; peser ses mots сөздөрүнө баа берүү;
tout bien pesé жакшылап ойлонулган; II. vi 1. белгилүү
бир оорлука ээ болуу, салмакта болуу; cela pèse plus
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lourd бул салмактуураак; peser peu, beaucoup жеңил,
оор отуруу; 2. peser sur, contre түртүү; il pesa de toutes
ses forces contre la porte ал бар күчү менен эшикти
түрттү; aliment indigeste, qui pèse sur l’estomac сиңбей
ашказанга туруп калган тамак; 3. peser à qqn оорлук
кылуу, салмагын салуу; ses enfants lui pèsent балдары
ага салмагын салып жатышат; III. se peser vpr таразага
түшүү, тартылуу; il se pèse tous les matins ал ар күнү
эртең менен таразага түшөт.
PESSIMISME nm пессимизм, турмушка, келечекке
болгон үмүтсүз көз караш, үмүтсүздүк.
PESSIMISTE adj, n пессимист, турмушка, келечекке
үмүтсүз караган адам; ses malheurs l’ont rendue
pessimiste бул кырсыктар аларды келечектен
үмүттөрүн үздүрүп койду; une vue pessimiste du
monde дүйнөгө үмүтсүздүк менен кароо.
PESTE nf 1. чума (өтө жугуштуу, катуу оору); être
atteint de la peste чуманы жугузуп алуу; au Moyen
Age, la peste a fait des millions de victimes Орто
Кылымда чума миллиондогон адамдарды өлүмгө
дуушар кылган; 2. loc fam fuir, craindre qqch ou qqn
comme la peste бирөөдөн, бир нерседен чумадан
качкандай качуу, коркуу; 3. жагымсыз, жаман, осол
адам; quelle peste! кандай жагымсыз адам!
PÉTILLEMET
nm
1. чартылдоо,
чыртылдоо;
2. жаркылдоо, жарк этүү.
PÉTILLER vi 1. чартылдоо, чыртылдоо; le feu pétille
от чартылдап күйүп жатат; 2. (суюктук) көбүрүү,
көбүктөнүү, көбүрүп чыгуу; le champagne pétille dans
les verre шампан чөйчөктөрдө көбүрүп жатат;
3. жаркылдоо, жарк этүү; la joie pétille dans ses yeux
анын көздөрүнөн кубанычтын учкундары жарк этип
турат.
1
PETIT , ITE I. adj 1. кичик, жапалдаш (жандуу нерсе);
un homme très petit жапалдаш бойлуу адам; loc se faire
tout petit көзгө чалынбашка аракет кылуу; quand
j’étais petit мен кичинекей кезимде; le petit frère, la
petite sœur de qqn бирөөнүн иниси, сиңдиси;
2. кичинекей, чакан, анча чоң эмес (нерсе); une petite
maison кичинекей үй; on a fait un petit tour кичине
басып келдик; le petit doigt чыпалак; 3. кичик,
арзыбаган; je vous demande une petite minute мен
сиздин кичине убуктыңызды аламын; une petite somme
арзыбаган сумма; les petites et moyennes entreprises
кичи жана орто ишканалар; 4. (бир жагымдуу нерсе
жөнүндө сүйлөгөндө): fam un petit coup de rouge
кызыл вино; de bons petits plats даамдуу тамак; qu’estce qu’elle veut, la petite dame? айым эмнени каалайт
экен? quel petit crétin! кандай тентек! ma petite
maman апакем; loc fam son petit ami, sa petite amie
ойношу; II. n 1. бала, жаш бала; le petit, ce petit бала,
бул бала; 2. жаныбардын баласы; la chatte a fait ses
petits мышык тууду; fam son argent a fait des petits
анын акчасы тууду (пайда келтирди).
2
PETIT adv petit à petit акырын, аста-аста; petit à petit
il aménage sa maison ал аз-аздан үйүн тартипке
келтирди; prov petit à petit l’oiseau fait son nid

кыймылдаган кыр ашаар; 2. en petit кичирээк; je
voudrais la même chose, mais en tout petit мага
ушундай эле нерсе керек, бирок кичирээги болсо.
PETIT-BEURRE nm печенье.
PETIT-BOURGEOIS, PETITE-BOURGEOISE n, adj майда
буржуазия, майда буржуазияга таандык.
PETITE-FILLE nf кыз небере; ils ont quatre petitesfilles et trois petits-fils алардын төрт кыз жан үч эркек
небереси бар.
PETIT-FILS nm эркек небере.
PÉTITIO nf арыз, өтүнүч, кайрылуу; faire signer une
pétition арызга кол койдуруу.
PETIT-LAIT
nm сары суу (ириген сүттүн,
быштактын).
PETIT-ÈGRE nm туура эмес сүйлөнгөн француз тили.
PETITS-EFATS nm pl неберелер.
PETIT-POIS nm буурчак.
PETIT-SUISSE nm быштак.
PÉTRI nm 1. камыр жуура турган челек; 2. fam
кыйын абал, жагдай, кыйынчылык; être dans le pétrin
кыйын акыбалда болуу, кыйынчылыкка туш болуу.
PÉTRIR vt жууруу, ийлөө, жасоо; le boulanger pétrit
la pâte du pain наабайчы нанга камыр жууруп жатат.
PÉTROLE nm 1. мунай, мунай зат; 2. керосин, жер
май.
PÉTROLIER, IÈRE I. nm мунай ташуучу кеме; II. adj
1. мунай, мунайга таандык; l’industrie pétrolière мунай
өндүрүшү; 2. мунай тармагында иштөөчү (адам);
géologue pétrolier мунай изилдөөчү геолог.
PEU adv 1. аз, кем, көп эмес, кичине, жетишсиз; cette
lampe éclaire peu бул чырак анча жакшы жарык
бербейт экен; peu importe эч нерсе болбойт, анча деле
коркунучтуу эмес; pour peu que tu réfléchisses, tu
comprendras эгер сен кичине ой жүгүртсөң, сага
түшүнүктүү болот; 2. анча эмес; la vendeuse a été peu
aimable сатуучу келин анча кичи пейил эмес экен; peu
nombreux анча көп эмес; je viens très peu souvent ici
мен бул жакка анча деле көп келбейм; 3. un peu
кичине, бир аз; il l’aime encore un peu ал аны дагы эле
бир аз жакшы көрөт; j’ai un peu le cafard мен бир аз
бук болуп турам; je tremblais un peu car j’avais un peu
peur бир аз коркуп тургандыктан мен кичине калтырап
турдум; un petit peu бир аз, кичине; elle est un petit
peu timide ал бир аз тартынчыгыраак; 4. peu de аз
сандагы, көп эмес; peu de gens sont venus эл аз келди;
en peu de temps аз убакыттын ичинде; 5. un peu de бир
аз; un peu de sel бир аз туз; 6. le peu аз сандагы,
кенедей; il ne va pas aller loin avec le peu d’argent qu’il
a ал кенедей акчасы менен алыска бара албайт;
7. абдан кыска убакыт; ils ont déménagé depuis peu, il y
a peu алар жакында эле көчүштү; sous peu азыр; le
médecin va arriver sous peu дарыгер азыр келет; 8. peu
à peu аз аздап, акырындап, аста-аста; peu à peu vous
vous y habituerez силер акырындап көнүп кетесиңер.
PEUPLE nm 1. калк, улут; il connaît bien les coutumes
du peuple français ал француздардын үрп-адатын
жакшы билет; les députés sont les élus du peuple
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депутаттарды эл шайлаган; 2. эл, тургун; le peuple de
Paris s’est soulevé en 1871 Париждин эли 1871-жылы
көтөрүлүшкө чыккан.
PEUPLER
I. vt
1. адамдарды
жайгаштыруу,
отурукташтыруу; 2. жашоо, ээлөө, отурукташуу; les
hommes qui peuplent la terre жерде жашаган адамдар;
II. se peupler vpr жайгашуу, отурукташуу.
PEUPLIER nm 1. терек; peupliers blancs ак теректер;
2. терек (жыгачы).
PEUR nf 1. коркуу, коркунуч; la peur de la mort өлүм
коркунучу; la peur de mourir өлүп калуудан коркуу;
2. коркуп кетүү, чочуп кетүү; une peur bleue, intense
катуу чочуу, күчтүү коркунуч; 3. loc avoir peur коркуу;
faire peur коркутуу; tout lui fait peur ал баарысынан
коркот; 4. par peur de, de peur de loc prép
коркунучтан, корккондуктан; il a menti de peur d’être
puni ал жаза алуудан коркконунан жалган айтты; de
peur que, par peur que (+ subj.) loc prép деп
коркконунан; il a menti de peur qu’on (ne) le punisse ал
жазалашпасын деп коркконунан жалган айтты.
PEUREUSEMET adv коркуп, коркконунан; se cacher
peureusement коркконунан жашынуу.
PEUREUX, EUSE adj коркок, жүрөксүз; un enfant
peureux коркок бала; n c’est un peureux бул коркок.
PEUT-ÊTRE adv балким, мүмкүн, этимал; ils ne
viendront peut-être pas балким алар келишпейт; je vais
peut-être partir балким мен кетип каламын.
PHARE nm 1. маяк (деңиз жээгиндеги белги берүүчү
чырак коюлган мунара); phare tournant айланып
туруучу маяк; 2. фара; phares antibrouillard туманга
каршы фара; faire des appels de phares фарасын
күйгүзүп-өчүрүү (белги бериш үчүн).
PHARMACIE nf 1. фармацевтика (дарыларды жасоо,
сактоо, жазып берүү жөнүндө илим); 2. аптека,
дарыкана;
médicament
vendu
en
pharmacie
дарыканада сатылган дары; 3. аптечка; pharmacie
portative жанда алып жүрүүчү аптечка.
PHARMACIE, IEE n фармацевт, дары даярдоочу,
дарыканада иштеген адам.
PHARMACOLOGIE nf фармакология (дары заттардын
организмге болгон таасирин изилдөөчү илим).
PHARYGITE nf фарингит (тамактын сезгениши).
PHARYX nm inv тамак, алкым.
PHASE nf 1. мезгил, доор, убак, учур; les phases d’une
maladie оорунун баскычтары; il énuméra les différentes
phases de l’opération ал операциянын түрлүү
баскычтарын санап берди; le malade est en phase
terminale оорулуу чукулда өлөт; 2. фаза, доор; les
phases de la lune айдын толушу, кемиши.
1
PHÉIX
nm
inv
феникс
(байыркы
грек
мифологиясында отко өрттөнүп, күлүнөн кайра
тирилип кетүүчү куш).
2
PHÉIX ou phœnix nm inv пальманын бир түрү.
PHÉOMÉAL, ALE, AUX adj башкача, адаттан тыш,
таң калаарлык, сейрек кездешүүчү; un acrobate
phénoménal сейрек кездешүүчү акробат.
PHÉOMÉALEMET adv башкача, адаттан тыш, таң

калаарлык.
PHÉOMÈE nm
1. phil кубулуш; étudier le
phénomène des éclipses айдын тутулушунун
кубулуштарын изилдөө; phénomènes physiques et
psychologiques физикалык жана психологиялык
кубулуштар; phénomènes naturelles жаратылыштын
кубулуштары; phénomène étrange таң калычтуу
кубулуш; 2. сейрек кездешүүчү, адаттан тыш адам,
нерсе.
PHILATHROPE n кайрымдуу, байлыгын башкалар
үчүн курмандыкка чалган адам; je ne peux pas encore
baisser mes prix, je ne suis pas un philanthrope! мен
бааны дагы түшүрө албайм, мен филантроп эмесмин!
PHILATHROPIE nf кайрымдуулук.
PHILATÉLIE nf филателия (почта жана герб
маркаларын жыйноо, коллекциялоо, изилдөө).
PHILATÉLISTE n филателист (почта маркаларын
жыйноо менен алектенген адам).
PHILHARMOIE nf филармония.
PHILHARMOIQUE
adj филармонияга таандык,
филармония,
филармониялык;
orchestre
philharmonique филармония оркестри.
PHILOLOGIE nf филология.
PHILOLOGIQUE adj филологияга таандык, филология.
PHILOLOGUE n филолог (филология боюнча адис).
PHILOSOPHE n философ, ойчул.
PHILOSOPHIE nf 1. философия; la philosophie et la
science философия жана илим; la philosophie de
l’histoire тарых философиясы; 2. философия, ой; la
philosophie чыгыш философиясы; 3. акылдуулук,
эстүүлүк, даанышмандык, зиректик; supporter son
échec avec philosophie жеңилгенине арданбоо,
чычалабоо.
PHOÈME nm фонема (сөздүн маанисин өзгөртүүчү
тыбыш).
PHOÉTICIE, IEE n фонетист (фонетика боюнча
адис).
PHOÉTIQUE
I. adj
фонетикага
таандык,
фонетикалык, фонетика; transcription phonétique
фонетикалык транскрипция; II. nf фонетика (тил
илиминин
тилдин
тыбыштык
курулуштарын
изилдөөчү бөлүмү); phonétique descriptive, phonétique
fonctionnelle фонология.
PHOIQUE adj үн, үнгө таандык.
PHOOLOGIE
nf
фонология
(фонетиканын
фонемалар системасын жана алардын функциясын
изилдөөчү бөлүмү).
PHOOLOGIQUE adj фонологиялык, фонологияга
таандык.
PHOQUE nf 1. тюлень (чоң деңиз жаныбары); loc
souffler comme un phoque оор дем алуу; 2. тюлендин
териси; manteau de phoque тюлендин терисинен
тигилген пальто.
PHOSPHORE nm фосфор; bombe (incendiaire) au
phosphore өрттөй турган бомба.
PHOTO nf photographie сөзүнүн кыскартылып
берилиши.
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PHOTOGRAPHE n фотограф, сүрөтчү; le photographe
d’un journal гезит сүрөтчүсү.
PHOTOGRAPHIE ou photo nf 1. сүрөткө тартуу
(техникасы); la photographie en couleurs түстүү сүрөт;
2. сүрөт; les photographies de leur mariage sont très
réussies алардын үйлөнүү тоюндагы сүрөттөр сонун
чыгыптыр.
PHOTOGRAPHIER vt сүрөткө тартуу; se faire
photographier сүрөткө түшүү.
PHOTOGRAPHIQUE adj сүрөт, сүрөткө таандык;
technique photographique сүрөт техникасы.
PHRASE nf 1. сүйлөм; phrase simple, complexe
жөнөкөй, татаал сүйлөм; mélodie, intonation,
ponctuation de la phrase сүйлөмдүн ыргагы,
интонациясы, жазылышы; ordre et construction de la
phrase сүйлөмдүн тартиби жана түзүлүшү; dire,
prononcer une phrase бир сөз айтуу; 2. pl мааниси жок,
кургак сөз; faire des phrases чеченсий берүү, тантый
берүү.
PHRASÉOLOGIE nf 1. фразеология (тилдин туруктуу
жана
мүнөздүү
сүйлөмдөрүнүн
жыйындысы);
2. кургак сөз, жөө чечендик.
PHRASÉOLOGIQUE adj фразеологиялык.
PHRASEUR, EUSE n сүйлөөк, жөө чечендикти сүйгөн,
кургак чечен адам; adj il est un peu phraseur ал бир аз
тантыгыраак.
PHTISIE nf 1. vx өпкө оорусу, өпкө туберкулёзу;
2. phtisie galopante тез өрчүүчү өпкө туберкулёзу.
PHYSICIE, IEE n физик (физика боюнча адис); les
physiciens et les chimistes физиктер жана химиктер;
une physicienne du noyau atomique атом ядросу
боюнча иштеген физик аял.
PHYSIOLOGIE nf физиология (организмдин тиричилик
функциялары жөнүндөгү илим); physiologie végétale,
animale, humaine өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын,
адамдардын физиологиясы.
PHYSIOLOGISTE n физиолог (физиология боюнча
адис).
PHYSIOOMIE nf 1. жүз, бет, түспөл; sa physionomie
s’anima анын жүзү жандана түштү; 2. көрүнүш, кебете;
la physionomie de ce pays a changé бул өлкөнүн
көрүнүшү башкача.
PHYSIOTHÉRAPIE
nf
физиотерапия
(жарык,
жылуулук, суу менен, электр тогу ж.б. менен
дарылоо).
1
PHYSIQUE
adj 1. физикалык; nous étudions la
géographie physique du pays биз өлкөнүн физикалык
географиясын окуп жатабыз; 2. дене, адамдын
денесине таандык; exercices physique дене тарбиялык
көнүгүүлөр; faire de la culture physique гимнастика
жасоо; éducation physique дене тарбия; 3. сырткы түр,
сырткы көрүнүш, кебете; il, elle a un physique agréable
анын сырткы көрүнүшү жагымдуу; loc avoir le
physique de l’emploi аткарып жаткан ролу өзүнүн
сырткы келбетине дал келүү (театрда).
2
PHYSIQUE nf физика; physique atomique, nucléaire
атом, ядро физикасы; domaines de la physiques

физиканын тармактары; physique du globe, des astres,
de la vie геофизика, астрофизика, биофизика.
PHYSIQUEMET adv дене жагынан, сырткы көрүнүшү
жагынан; ce travail est très dur physiquement бул
жумуш денеге абдан көп күч келтирет; ils se
ressemblent physiquement сырткы көрүнүшү жагынан
алар окшош.
PIAILLER vi 1. fam (куштар) чыйылдоо, чурулдоо;
2. (бала) fam кыйкыруу, чаңыруу, бакыруу; enfants qui
piaillent кыйкырып жатышкан балдар.
PIAISTE n пианист, пианинодо ойноочу; elle est très
bonne pianiste ал абдан жакшы пианист.
PIAO nm пианино; les touches, les pédales d’un piano
пианинонун клавишалары, тээктери (педалдары); piano
droit пианино; piano à queue рояль; ce vieux piano est
désaccordé бул эски пианинонун күүсү жанып
кетиптир; accorder un piano пианинону күүгө
келтирүү; jouer du piano пианино ойноо; piano
mécanique механикалык пианино; piano à bretelles
аккордеон.
1
PIC nm чукулдук, тумшугу узун керки.
2
PIC I. nm чоку, тооун чокусу; l’ascension d’un pic
чокуга чыгуу; des pics enneigés карлуу чокулар; II. à
pic loc adv 1. тик, тикесинен; rochers qui s’élèvent à pic
au-dessus de la mer деңиздин үстүнөн тикесинен
кеткен аска; adj montagne à pic тик тоо; 2. loc fam
сонун убакта, жакшы убакта, убагында; tu tombes à pic
сен дал убагында келдиң.
PICOLER vi fam ичимдик ичүү; il s’est mis à picoler ал
ичкиликке берилип кетти.
PICOLEUR, EUSE n fam аракеч, алкаш.
PICTURAL, ALE, AUX adj көркөм сүрөт; art picturale
көркөм сүрөт искусствосу.
1
PIE nf сагызган; la pie jacasse, jase сагызган
шакылыктап жатат; être bavard comme une pie
сагызгандай шакылыктап сүйлөө.
2
PIE adj inv ала; cheval, jument pie ала ат, бээ.
1
PIÈCE n 1. бөлүк; un maillot de bains deux-pièces эки
бөлүктөн турган сууга сүзүүдө кийүүчү кийим;
changer une pièce du moteur мотордун кам (белен)
тетигин алмаштыруу; 2. кесик, жамаачы, айрым; une
pièce de soie бир айрым жибек; le jean de mon fils est
déchiré, je vais lui mettre une pièce уулумдун шымы
айрык, ага мен азыр жамачы салып берем; 3. сынган
нерсенин ар бир бөлүгү; mettre en pièces майдалоо,
бырчалоо, сындыруу; 4. à la pièce чекенелеп, дааналап,
бир-бирден; se vendre à la pièce чекеленелип, бирден
сатылуу; pièce d’eau жасалма көл, бассейн; pièce de
terre бир бөлүк жер, жер тилкеси; pièce montée бир
нече кабаттан турган торт; pièce d’identité ким
экендигин күбөлөндүргөн кагаз.
2
PIÈCE nf archit бөлмө; un appartement de quatre
pièces төрт бөлмөлүү батир; vivre dans une seule pièce
бир бөлмөлүү батирде жашоо.
3
PIÈCE nf тыйын, акча; des pièces d’or алтын тыйын;
une pièce de deux euros эки евро (тыйын).
4
PIÈCE nf пьеса; une pièce de théâtre ou une pièce
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пьеса; cette jeune troupe monte une pièce de Molière
бул жаш труппа Мольердин пьесасын коюп жатат.
PIED nm 1. аяк, бут; doigts de pied буттун манжалары;
pied plat жазы аяктык; se fouler le pied бутун чыгарып
алуу; plante du pied буттун таманы; loc être pieds nus,
nu-pieds жылаңайлак жүрүү; passer une rivière à pied
sec суудан бутун суу кылбай өтүү; de pied en cap
баштан аяк; mettre pied à terre түшүү (кемеден); avoir
un pied dans la tombe бир буту жерде, бир буту көрдө
болуу, абдан карып калуу; donner coup de pied тебүү;
recevoir un coup de pied тепки жемек; marcher sur la
pointe des pieds бутунун учу менен басуу; loc fam tu es
bête comme tes pieds сен абдан акмаксың; marcher sur
les pieds de qqn бирөөнүн бутун басып алуу; fig
бирөөнү сыйлабоо; casser les pieds (de, à qqn) бирөөнү
жадатуу, тажатуу, зериктирүү; faire les pieds à qqn
бирөөгө насыят айтуу, акыл айтуу; ça te fera les pieds
бул сага сабак болот; mettre le pied dehors сыртка
чыгуу, эшикке чыгуу; je n’y ai jamais mis les pieds мен
ал жакка эч качан барган эмесмин; des pieds à la tête ou
de la tête aux pieds баштан аягына чейин, толук; faire
des pieds et des mains pour (+ inf) бир нерсе кылыш
үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшоо; 2. loc (sur, à,
en) sur ses pieds, sur un pied туруп, тикесинен туруп;
retomber sur ses pieds кыйын акыбалдан оңой чыгып
кетүү; sur pied тикесинен тик туруп; dès cinq heures, il
est sur pied ал саат беште эле турган; mettre sur pied
une entreprise ишкананы бутунан тургузуу; à pied жөө;
allons-y à pied жөө кеттик; course à pied жөө жарыш; il
a été mis à pied ал иштен айдалган, бошотулган эле; se
jeter, tomber aux pieds de qqn бирөөнүн аягына баш
уруу, жалбаруу; 3. аяк, бут, этек жагы; le pied et la tête
d’un lit керебеттин аягы жана башы; la maison est au
pied de la colline үй адырдын этегинде.
PIÉDESTAL, AUX nm 1. негизи, түбү (эстеликтин,
статуянын, вазанын ж.б.); 2. loc fig mettre qqn sur un
piédestal бир кишинин зоболосун көтөрүү; tomber de
son piédestal кадыр баркын, зоболосун жоготуу,
түшүрүү.
PIÈGE nm 1. капкан, тузак, тор; dresser, tendre un
piège капкан, тузак, тор коюу; un renard pris au piège
капканга түшүп калган түлкү; 2. бир кишини кармаш
үчүн коюлган кылтак, тузак; on lui a tendu un piège ага
кылтак коюшту; il a été pris au piège, il est tombé dans
le piège ал кылтакка түштү.
PIERRE nf 1. таш; escalier, cheminée de pierre, en
pierre таштан жасалган тепкич, меш; loc un cœur de
pierre таш жүрөк, боору таш; l’âge de pierre таш
доору; 2. кымбат баалуу таш; pierre brute иштетиле
элек таш; pierre taillée иштетилген таш; pierres fines
кымбат баалуу таш; 3. таштан жасалган буюм; une
pierre à feu оттук; une pierre à aiguiser кайрак;
4. таштан жасалган эстелик; la pierre tombale эстелик.
PIERRERIES nf pl асыл таштар, кымбат баалуу таштар
(кооздук үчүн колдонулган).
PIERREUX, EUSE adj таштуу, таштак; chemin pierreux
таштак жол.

PIÉTIEMET nm 1. тепкилөө, тепсөө; 2. алдыга
жылбастык, бир ордуна туруп калуу.
PIÉTIER vi 1. таптоо, жер тепкилөө; un enfant qui
piétine de colère ачуусунан жер тепкилеген бала; la
foule piétinait sur les trottoirs топтошкон эл тротуарды
тебелеп турушкан; 2. тебелөө, буту менен тебелөө,
жанчуу; ils piétinent l’herbe алар чөптү тебелеп
жатышат; 3. алга жылбай токтоп калуу, бир жерде
туруп калуу; les négociations piétinent сүйлөшүүлөр
токтоп калды.
PIÉTO, OE I. n жөө адам, жөө жүргүнчү; les
piétons marchent sur les trottoirs жөө адамдар тротуар
менен басышат; II. adj жөө адамдар үчүн; une rue
piétonne жөө адамдар үчүн жол.
PIGEO nm көгүчкөн; des pigeons roucoulaient
көгүчкөндөр кукулдап жатышты; Paris est envahi de
pigeons Парижге көгүчкөндөр толуп кетти.
PIGE nf тобурчак.
1
PILE nf 1. көпүрөөнүн устуну, тирөөчү; les piles du
pont көпүрөөнүн устундары; 2. үймөк, таңгак, топ; une
pile d’assiettes тизилген тарелкалар, une pile de bois, de
livres бир таңгак отун, китеп.
2
PILE nf батарея; la pile d’une lampe de poche чөнтөк
лампасынын батареясы.
PILLAGE nm талоо, тоноо; une ville livrée au pillage
талап-тоноого туш болгон шаар.
PILLARD, ARDE I. n талоончу, баскынчы; une bande
de pillards affamés ачыккан талоончулар тобу; II. adj
талап тоногон; des soldats pillards талоончу аскерлер.
PILLER vt талоо, тоноо, талоончулукка алуу; des
magasins pillés au cours d’une émeute козголоң
убагында талоонго алынган дүкөндөр.
PILLEUR, EUSE n ууру, талоончу, тоноочу.
PILOER vt 1. тебелөө, таптоо; 2. бомба, снаряд
менен аткылоо; l’artillerie pilonnait les lignes ennemies
артиллерия душмандын линияларын аткылап жатты.
PILOTAGE nm 1. кемелерге жол көрсөтүү; le pilotage
des navires dans un canal, un port кемелерге каналда,
портто
жол
көрсөтүү;
2. башкаруу
(учуучу
аппарттарды); pilotage automatique автоматтык
башкаруу.
PILOTE nf 1. лоцман; bateau-pilote лоцман кемеси;
2. учкуч; le pilote et le copilote d’un avion самолёттун
учкучу жана жардамчысы; pilote de ligne граждандык
авиациянын учкучу; pilote d’essai сынагыч учкуч; 3. le
pilote automatique автопилот.
PILOTER vt 1. башкаруу, айдоо (учакты); 2. жол
көрсөтүү; je l’ai piloté dans Paris мен ага Парижде жол
көрсөттүм.
PILULE nf 1. дары; avaler la pilule дарыны жутуу; un
tube de pilules бир куту дары; 2. боюна бүтүп калуудан
сактоочу каражат; elle prend la pilule ал боюнда болуп
калууну алдын алып жатат.
PIMET nm калемпир; piment rouge кызыл калемпир;
piment doux татуу калемпир, болгар калемпири; sauce
au piment калемпирлүү соус.
PIMETER vt 1. калемпирлөө, калемпир кошуу; une
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cuisine très pimentée калемпири ачуу тамак.
PIMPAT, ATE adj келишимдүү, кооз; une jeune fille
pimpante жасанып алган кыз.
PI nm карагай; pin sylvestre, pin maritime, pin
parasol жөнөкөй карагай, деңиз жээгиндеги карагай;
pommes de pin тобурчак.
PICE nf 1. кычкач, кыпчуур, пинцет; les branches, les
mâchoires d’une pince кыпчуурдун сабы, жаактары;
pince à épiler каш тергич; pince à sucre кант кычкачы;
pince à cheveux чач кыстаргыч; pince à linge кир
кыпчыткыч; pince à feu кычкач (от жагууда
пайдалануучу); 2. кыпчуур (суу чаян сыяктуулардын);
les pinces d’un homard, d’un crabe омардын, крабдын
кыпчууру.
PICE-EZ nm inv пенсне (көз айнектин бир түрү).
PICER I. nm 1. чымчуу, чымчылоо; sa sœur l’a pincé
jusqu’au sang эжеси аны каната чымчыды; 2. (суук)
тызылдатуу; fam ça pince dur, ce matin! бүгүн кулакмурунду тызылдаткан суук болуп жатат! 3. кысуу;
pincer les lèvres эринин кысуу; II. vpr se pincer; бир
жерин кокусунан кыпчытып алуу; elle s’est pincée en
fermant la porte эшикти жаап жатып, ал колун
кыпчытып алды.
PICETTE ou pincettes nf pl 1. кичинекей кыпчуур;
2. pl кычкач (от жагууда колдонуучу); il n’est pas à
prendre avec des pincettes анын көңүлү абдан чөгүңкү.
PIÈDE nf карагайлуу жаш токой.
PIGOUI nm пингвин.
PIG-POG nm пинг-понг, стол тенниси; jouer au
ping-pong стол теннисин ойноо.
PISO nm зяблик (сайроочу куштардын бир түрү);
loc être gai comme un pinson абдан көңүлдүү болуу.
PITADE nf цесарка (тоок түркүмүнө кирүүчү бакма
куштардын бир түрү); des pintades rôties цесарканын
куурулган эти.
PIOCHE nf 1. күрөк, чукулдук, керки; creuser le sol
avec des pioches жерди күрөк менен казуу; 2. fam une
tête de pioche өжөр, өз дегенин бербеген адам.
PIOCHER vt 1. чукулдук менен казуу, чукулоо; il
piochait la terre ал чукулдук менен жерди казып
жаткан; 2. fam аңтаруу, бир нерсе издөө; 3. (оюн)
тартуу, көтөрүү, алуу (карта, домино); j’ai perdu parce
que j’ai dû piocher мен көтөргөндүктөн утулуп
калдым.
PIOCHEUR, EUSE n fam 1. жер казуучу; 2. эмгекчил
адам.
1
PIO , PIOE n fam arg scolaire байкоочу,
көзөмөлдөөчъ (коллежде, лицейде).
2
PIO nm 1. пешка (шахматта).
PIPE nf 1. мүштөк; fumer la, sa pipe чылым чегүү;
2. loc fam casser sa pipe өлүү; se fendre la pipe күлүү,
каткыруу.
PIPELIE nm газ, мунай өткөрүүчү түтүкчө.
PIPETTE nf пипетка.
PIPI nm fam enf заара жасоо; faire pipi заара жасоо; je
vais faire pipi мен заара жасап алайын; du pipi de chat
даамсыз, жаман суусундук.

PIQUAT , ATE adj тикенектүү, ачуу, өткүр, катуу,
чыдагыс; l’air était piquant аба ызгаардуу эле; sauce
piquante ачуу соус.
2
PIQUAT
nm тикен, тикенек (өсүмдүк жана
жаныбарларда); les piquants des cactus кактустун
тикенектери.
PIQUE nf 1. найза; 2. ачуу, катуу, көңүл ооруткан сөз;
envoyer des piques à qqn бирөөгө катуу сөз айтуу.
1
PIQUÉ , ÉE adj 1. шырылган, шырылып тигилген;
2. кычкыл татып калган, кычып кеткен, кычкыл; vin
blanc piqué кычкыл вино.
2
PIQUÉ nm пике (кездеменин бир түрү); une robe en
piqué de coton пахтадан токулган пикеден тигилген
көйнөк.
3
PIQUÉ
nm av тик учуу, тик ылдый учуу;
bombardement en piqué тик ылдый учуп бомба
таштоо.
PIQUE-IQUE nm
ачык асмандын алдындагы,
табияттагы тамак; des pique-niques.
PIQUE-IQUER vi ачык асмандын алдында, табиятта
тамактануу; on a pique-niqué en forêt токойдо
тамактандык.
PIQUE-IQUEUR, EUSE n табиятта, жаратылышта эс
алуучулар.
PIQUE-OTES nm степлер.
PIQUER I. vt 1. тешүү, сайуу, сайгылоо (учтуу нерсе
менен терини); piquer la peau, le doigt de qqn
бирөөнүн терисин, манжасын сайгылоо; il m’a piqué le
doigt avec une épingle ал менин колумду төөнөгүч
менен сайып алды; loc piquer des deux (éperons) атын
чаптырып кетүү, ат коюп кетүү; 2. ийне саюу; fam
эмдөө, эмдөө жүргүзүү; on l’a piqué contre la variole
аны чечекке каршы эмдешти; 3. чагуу, чагып алуу; un
scorpion l’a piqué аны чаян чагып алды; il a été piqué,
il s’est fait piquer par une guêpe аны аары чагып алды;
4. саюу, илип алуу; piquer sa viande avec sa fourchette
этти айры менен илип жеш; 5. тигүү (кийим тигүүчү
машина менен); la couturière pique l’ourlet de la robe
тикмечи көйнөктүн жээгин тигип жатат; 6. ачыштыруу;
la fumée lui pique les yeux түтүн көздү ачыштырат; fam
de l’eau qui pique газдалган суу; 7. батыруу, киргизүү,
чөмүлтүү; piquer l’épingle dans le tissu төөнөгүчтү
кездемеге төөнөө; 8. fig уурдоо, уурдап алуу; on lui a
piqué son portefeuille анын капчыгын уурдап кетишти;
II. vi тигинен сайылып түшүү, кулап түшүү; un avion
qui pique кулап бара жаткан учак; il piqua du nez ал
бети менен жыгылды; III. se piquer vpr 1. (өзүн) сайып
алуу; elle s’est piquée en cousant ал тигип жатып бир
жерин сайып алды; 2. өзүнө-өзү ийне сайуу; ce
toxicomane se pique à l’héroïne бул баңги героин
сайынат.
PIQUET nm казык; piquets de tente чатырдын
казыктары; attacher un cheval à un piquet атты
казыкка байлоо; droit, raide, planté comme un piquet
каккан казыктай какайып туруу; 2. loc mettre un élève
au piquet окуучуну бурчка тургузуу.
PIQÛRE nf 1. бир нерсе чаккан, кирген жер; piqûres de
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moustiques чиркей чаккан жерлер; 2. тешик, оюк;
3. ийне саюу; je viens de lui faire sa piqûre мен ага
ийнесин сайып бердим.
PIRATE nm 1. деңиз каракчысы; bateau pirate
каракчы кеме; 2. pirate de l’air учакты барымтага алган
адам, аба каракчысы; les pirates de l’air exigent que
l’avion se pose à Bangkok учакты барымтага алгандар,
анын Бангокко конушун талап кылып жатышат.
PIRATERIE nf каракчылык, талап тоноочулук.
PIRE I. adj 1. жаманыраак, жаман, начар; devenir pire
жаман болуп калуу; le remède est pire que le mal дары
оорудан да жаман; je ne connais pas de pire
désagrément мен мындан өткөн кыйынчылыкты көргөн
эмесмин; il n’y a rien de pire мындан жаманы болбойт;
2. le pire, la pire, les pires эң жаман, эң жаманы; II. nm
эң жаманы; le pire de tout, c’est l’ennui баарысынан эң
жаманы бул зеригүү; je m’attends au pire мен эң
жаманын күтүп жатам; craindre le pire эң жамандан
коркуу.
PIROUETTE nf 1. ордунан жылбай айлануу, тегеренүү;
pirouettes de danseur бийчинин айлануусу; 2. fig fam
туура жооптон качуу, тайсалдоо, сөздү бурмалоо; loc
fam répondre par des pirouettes жоопту тайсалдатуу,
тике жооп берүүдөн баш тартуу.
1
PIS nm inv желин; le pis, les pis de la vache, de la
chèvre уйдун, эчкинин желини.
2
PIS I. adv жаманыраак; tant pis жаман; loc aller de
mal en pis начарлоо; II. nm болбогон, жаман нерсе; dire
pis que pendre de qqn бирөө жөнүндө жаман
нерселерди айтуу; loc adv au pis aller эң болбоду
дегенде, жок дегенде, болбой калды дегенде.
PISCICULTURE nf балык өстүрүүчүлүк.
PISCIE nf бассейн; une piscine couverte жабык
бассейн; piscine olympique aller à la piscine бассейнге
баруу.
PISSELIT nm каакым; loc fam manger les pissenlits
par la racine өлүү.
PISSER I. vi vulg сийүү, заара кылуу; loc fam il pleut
comme vache qui pisse жамгыр чака менен куйгандай
төгүп жатат; II. vt заара менен чыгарып жиберүү; pisser
du sang кан сийүү; son nez pisse le sang анын мурду
канап жатат.
PISTE nf 1. из; brouiller les pistes изин жоготуу; la
police est sur sa piste полиция анын изине түштү;
mettre sur la piste багыт берүү; 2. жол, жарыш жолу; la
piste d’un stade аянтчадагы жол; 3. аянтча; la piste
d’un cirque цирк аянтчасы; la piste de danse бий
аянтчасы; 4. асфальт төшөлбөгөн жол, таш жол; après
ce village, il n’y a plus de macadam, c’est seulement de
la piste бул кыштактан кийин асфальт жол жок, таш
жол гана кетет; 5. жол, жолчо; piste cyclable
велосипедчилер жүрүүчү жол; piste cavalière атчандар
жүрө турган жол; piste de ski лыжачандар үчүн жол;
6. учактын учуучу, конуучу жолу.
PISTOLET nm 1. пистолет, тапанча; tirer un coup de
pistolet тапанча менен атуу; 2. бүрккүч, сепкич аспап
(суюк затты); peinture au pistolet бүрккүч менен

сырдоо, боёо.
PITEUSEMET adv аянычтуу, аянычтуу акыбалда.
PITEUX, EUSE adj iron аянычтуу, боор ооруурлук;

en
piteux état начар акыбалда.
PITIÉ nf аёо, аягандык, боор ооруу; éprouver de la
pitié боору ооруу, аёо; faire pitié боор оорутуу; il me
fait pitié ал менин зээнимди кейитип жатат.
PITTORESQUE adj 1. кооз, көркөм; un village
pittoresque кооз кыштак; 2. көркөм, кооз; il nous a
raconté son voyage, en donnant des détails pittoresques
ал бизге саякаты жөнүндө көркөмдөп айтып берди; des
expressions pittoresques кооздолуп, көркөмдөлүп
айтылган сөз.
PLACARD nm 1. шкаф, дубалга жайгашкан шкаф;
mettre des vêtements dans un placard кийимдерин
шкафка салуу; 2. un placard publicitaire жарнак
тактасы.
PLACE nf 1. аянт; nous avons rendez-vous sur la place
du village биз кыштактын аянтынан жолугабыз; 2. жер,
жай; la police est arrivée très vite sur place полиция
окуя болуп жаткан жерге бат эле келди; ne pas tenir en
place бир ордунда тура албоо; 3. орун; s’asseoir à sa
place ордуна олтуруу; prenez place орун алыңыз; loc
remettre qqn à sa place бир кишини оордуна коюу,
тартипке салуу; place assise олтура турган орун; place
debout туруп тура турган орун; il cherche une place
pour garer sa voiture ал машинасын койгонго орун
издеп жатат; 4. à la place de qqn бирөөнүн ордунда
болгондо; à ta place, j’aurai refusé сенин ордуңда
болсом, мен макул болмок эмесмин; 5. орун, ээлеген
орун; recevoir les premières places au concours, être
reçu à un concours dans les premières places сынакта
биринчи орунду алуу; 6. жумуш, орун; l’employé a
perdu sa place кызматчы ордун жоготту, жумушунан
бошотулду; 7. à la place de qqch бир нерсенин ордуна;
il emploie souvent un mot à la place d’un autre ал бир
сөздүн ордуна дайым башка сөз колдонот; 8. бош орун;
il n’y a plus de place dans le placard шкафта бош орун
калбай калды.
PLACEMET nm акчаны ишке салуу, инвестиция
кылуу; vous avez fait un bon placement сиз жакшы
инвестиция кылдыңыз.
PLACER I. vt 1. жайгаштыруу, отургузуу; le maître de
maison place ses invités autour de la table үйдүн ээси
конокторун үстөлгө отургузуп жатат; 2. коюу; placer
une pendule sur une cheminée саатты мештин үстүнө
коюу; placer les choses bien en ordre буюмдарды орду
менен жайгаштыруу; 3. placer son argent акчаны ишке
салуу (пайда табыш үчүн); II. se placer vpr
жайланышуу, отуруу; placez-vous de face маңдай жакка
отуруңуз.
PLACIDE adj жоош, момун, кебелбеген, тынч, токтоо;
il a l’air placide ал жоош көрүнөт.
PLACIDEMET adv токтоолук менен, кебелбестен,
жайбаракат, камаарабай.
PLACIDITÉ
nf
токтоолук,
жооштук,
оор
басырыктуулук, камаарабастык, жайбаракаттык.
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PLAFOD nm 1. шып; chambre basse de plafond
жапыз шыптуу бөлмө; 2. эң жогорку чеги, чокусу; prix
plafond баанын эң жогорку чеги.
PLAGE nf 1. пляж (сууга түшүүгө ылайыктуу жээк);
plage de sable, de galets кумдуу, шагылдуу пляж; nous
sommes allés à la plage nous baigner биз сууга түшкөнү
пляжга бардык; 2. бош убакыт; je me réserve une plage
d’une heure pour faire la sieste уктап алыш үчүн өзүмө
бир саат бош убакыт калтырдым.
PLAGIAT nm плагиат (бирөөнүн чыгармасын же анын
бир бөлүгүн өзүнүкү кылып уурдап бастырып
чыгаруу); ce chapitre est un plagiat бул бөлүм плагиат.
PLAIDER I. vi 1. соттошуу; plaider contre qqn бирөө
менен соттошуу, бирөөнү сотко берүү; 2. коргоо,
жактоо (соттун алдында); l’avocat plaide pour son
client адвокат кардарын коргоп жатат; II. vt
1. бирөөнүн ишин коргоо, жактоо (сотто); l’avocat
plaide la cause de l’accusé адвокат айыпталуучунун
ишин коргоп жатат; plaider sa propre cause өзүнүн
ишин коргоо (сотто); 2. далил кылып көрсөтүү, далил
келтирүү; l’avocat a plaidé l’irresponsabilité de son
client адвокат кардарынын айыпсыздыгын далилдеди;
ellipt plaider coupable, non coupable айыптуу, айыпсыз
деп табуу.
PLAIE nf 1. жара; plaie mortelle өлүмгө алып баруучу
жара; les lèvres de la plaie жаранын оозу; désinfecter,
panser une plaie жараны тазалоо, таңуу; 2. abstr жара,
кайгы; les plaies du cœur жүрөктүн жарасы; loc
retourner le fer, le couteau dans la plaie жараны
ырбатуу.
PLAIDRE I. vt 1. аёо, боору ооруу; je plains ses
pauvres gens qui n’ont pas de maison мен бул үйжайсыз бечараларга боорум ооруйт; elle aime se faire
plaindre ал өзүнө башкалардын боору оорушун жакшы
көрөт; II. se plaindre vpr 1. онтоо, кыңкыстоо,
зарлануу, ыйлактоо (оорудан, кайгыдан); il ne se
plaignait jamais ал эч качан кыңкыстоочу эмес; elle se
plaint de maux de tête ал башым деп жатат;
2. арыздануу, даттануу, нааразылык билдирүү; se
plaindre de qqn бирөөгө нааразылануу; j’irai me
plaindre de cet employé au chef de service мен бул
кызматкер жөнүндө бөлүм башчыга арызданамын.
PLAIE nf тегиз, жайык жер.
PLAITE nf 1. онтоо, кыңкыстоо; les blessés
poussaient des plaintes жарадарлар кыңкстап
жатышты; 2. нааразылык, арыздануу; déposer une
plainte contre qqn бир кишиге нааразылык билдирүү;
retirer sa plainte арызын кайтарып алуу.
PLAITIF, IVE adj муңдуу, аянычтуу; une voix
plaintive муңдуу үн.
PLAIRE I. vi 1. plaire à бирөөгө жагуу; chercher à
plaire à qqn бирөөгө жагуунун жолун издөө; cet
individu ne me plaît pas du tout бул адам мага такыр
жакпайт; 2. s’il vous plaît, s’il te plaît кичи пейилдикке;
passez-moi le sel, s’il vous plaît кичи пейилдикке мага
тузду берип койуңузчу; abrev S.V.P. II. se plaire vpr
1. бири-бирине жагуу; 2. (à) жакшы көрүү; il se plaît au

travail, à travailler ал иштегенди жакшы көрөт;
3. ырахат алуу, ырахаттануу (бир жерде жүргөндөн); il
se plaît beaucoup à la campagne ал айылда жүрүүдөн
ырахат алат.
PLAISAMMET adv 1. жагымдуу, жакшы; causer
plaisamment жакшы кеп салышуу; 2. күлкүлүү.
PLAISAT, ATE I. adj 1. жагымдуу, татынакай; une
maison très plaisante абдан жагымдуу үй; c’est une
femme plaisante бул татынакай аял; 2. кызык,
күлкүлүү; une aventure plaisante күлкүлүү окуя; II. nm
un mauvais plaisant жаман, одоно тамаша кылган адам.
PLAISATER vi 1. күлкүлүү нерселерди айтуу,
күлдүрүү; il aime bien plaisanter ал күлдүргөндү
жакшы көрөт; 2. тамашалоо, ойноо, тамаша кылуу;
c’est ne plaisantez pas avec cela муну менен
ойнобогула.
PLAISATERIE nf азил, тамаша; il ne comprend pas la
plaisanterie ал тамашаны түшүнбөйт; par plaisanterie
тамашалап; il dit ça par plaisanterie ал муну тамашалап
айтып жатат.
PLAISIR nm 1. ырахат, кубаныч, бакыт; quel plaisir
d’être en vacances! каникулда болуу кандай ырахат! ça
me fait plaisir de vous voir сизди көрүү мен үчүн
кубаныч; prendre plaisir à бир нерсе кылууну жакшы
көрүү; il prend plaisir à travailler ал иштегенди жакшы
көрөт; avoir le plaisir de faire qqch бир нерсе кылганга
кубанычта болуу; nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de notre fils балабыздын
үйлөнөөрү тууралуу сиздерге кубануу менен
билдиребиз; faire plaisir кубаныч тартуулоо; 2. avec
plaisir жан дили менен, берилип; travailler avec plaisir
жан дили менен иштөө; 3. un plaisir жыргал; lire dans
mon lit est un plaisir pour moi жатып алып китеп окуу
мен үчүн жыргал.
1
PLA nm 1. тегиздик, жазылык; plan d’eau суунун
жайык, тынч жери; 2. жак, план; (сүрөттө); au
premier plan алды жагында, биринчи планда; au
second plan арт жагында, экинчи планда; loc mettre
qqch au premier plan бир нерсени биринчи орунга
коюу, бир нерсеге чоң маани берүү; de premier plan
абдан маанилүү, негизги.
2
PLA
nm 1. план (бир жайдын же нерсенин
кичинекей масштабда түшүрүлгөн чиймеси); tracer un
plan план чийүү; 2. план, карта; plan de Paris
Париждин планы; 3. план (алдын ала белгиленген иш
чара); le gouvernement a un plan de lutte contre le
chômage өкмөттүн жумушсуздукка каршы күрөшүү
боюнча планы бар; 4. план (жазма иштин,
чыгарманын ж.б.) plan d’une œuvre чыгарманын
планы.
PLACHE nf 1. тактай, жука тактай, такта; loc planche
à dessin чийүүчү тактасы; planche à laver, à repasser
кир жуучу, үтүктөөчү тактай; planche à pain нан
кескич тактайы (нан кескенде колдонуучу); loc faire la
planche сууда чалкасынан сүзүү; 2. les planches сахна;
monter sur les planches сахнага чыгуу; 3. planche à
voile сёрфинг; planche à roulettes скейт тактайчасы.
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PLACHER nm пол (үйдүн ж.б.); loc fam débarrasser
le plancher кууп чыгуу; le plancher des vaches кургак
жер.
PLAÉ, ÉE adj vol plané канатын какпай учкан,
акырындап төмөн түшкөн (чымчык, учак); fam faire un
vol plané учуп түшүү, кулап түшүү.
PLAER vi 1. канатын какпай учуу, жай ылдамдыкта
учуу (чымчык, учак); l’avion plane учак жай учуп келе
жатат; 2. (адам) кыялдануу, кыялга батуу; elle a
toujours l’air de planer ал дайыма кыялга баткансып
жүрөт.
PLAÉTAIRE adj 1. планета, планетага таандык;
2. дүйнөлүк; la protection de l’environnement est un
problème planétaire айлана-чөйрөнү коргоо дүйнөлүк
деңгээлдеги көйгөй.
PLAÉTARIUM nm планетарий.
PLAÈTE nf планета.
PLAEUR nm планёр (моторсуз учак).
PLAIFICATIO nf пландоо, пландаштыруу.
PLAIFIER vt пландоо, пландаштыруу.
PLAIG nm 1. план, белгиленген иш чара;
2. planning familial үй-бүлөнү пландаштыруу.
PLATATIO nf 1. эгүү, отургузуу; 2. отургузулган
өсүмдүк, плантация.
PLATE nf өсүмдүк; étude des plantes ботаника;
plantes ornementales кооздоо үчүн өстүрүлгөн
өсүмдүктөр; plantes d’appartement, plantes vertes үйдө
өстүрүлүүчү өсүмдүктөр; plante grasse кактус.
PLATER I. vt 1. эгүү, отургузуу, себүү; rue plantée
d’arbres бак отургузулган көчө; 2. кагуу, батыруу;
planter des clous мык кагуу; 3. орнотуу, тигүү; planter
une tente чатыр тигүү; planter les décors декорация
орнотуу; 4. fam planter là калтыруу, таштап кетүү,
капысынан кетип калуу; il m’énervait, alors je l’ai
planté là ал менин кыжырыма тийгендиктен, мен аны
таштап кетип калдым; II. se planter vpr 1. se planter
devant туруу, какайып, кыймылдабай туруу (адам); elle
s’est plantée devant moi ал менин алдымда какайып
туруп калды; 2. адашуу, жаңылып калуу, адашып
калуу; elle s’est plantée dans ses calculs ал эсептен
жаңылып калды.
PLATEUSE nf картөшкө отургузаарда колдонулуучу
айыл чарба машинасы.
PLAQUE nf 1. катуу, жазы, жука буюм; plaque de
chocolat шоколад; plaque de verre жука айнек;
2. белги, номер; plaque d’identité белги; plaque
d’immatriculation автоунаанын номери.
PLASMA nm плазма (кандын суюк бөлүгү).
PLASTIQUE adj 1. пластикага таандык, пластикалык,
пластика; arts plastiques көркөм өнөр; 2. la chirurgie
plastique пластикалык операция; 3. matière plastique
пластмассадан жасалган, пластмасса; une bouteille en
matière plastique пластмасса бөтөлкө; sac plastique
пластмасса баштык.
PLASTIC nm жардыргыч зат.
1
PLAT , PLATE adj 1. тегиз, жазы, жалпак; pays plat
тоосуз өлкө; poitrine plate жазы көкүрөк; 2. жазы, түбү

чуңкур эмес; assiette plate жалпак тарелка; loc adv à
plat ventre көмкөрөсүнөн; être à plat ventre devant
qqn бирөөнүн алдында ийилип, бүгүлүп туруу; 3. de
l’eau plate газдалбаган суу; 4. talons plats жапыз така;
pneu à plat жели чыккан дөңгөлөк.
2
PLAT nm 1. жайпак табак, жайпак идиш; des plats en
porcelaines чопо жайпак идиш; des œufs au plat, sur le
plat куурулган жумуртка; 2. тамак; plats régionaux
тамак; plat garni жашылча кошулуп даярдалган эт же
балык; plat du jour ресторанда күн мурунтан
даярдалып коюлган тамак.
PLATAE nm чынар (бактын бир түрү).
PLATEAU nm 1. жайпак табак; servir le café sur un
plateau кофени жайпак табак менен алып келүү; 2. le
plateau d’une balance таразанын табагы; 3. бөксө тоо,
сырт.
PLATE-BADE nf жөөк, чөнөк, жээк; une plate-bande
de tulipes жөөктөтө отургузулган жоогазын.
PLATE-FORME nf 1. жапыз чатырча; toit en plateforme
жапыз
чатырча;
2. ачык
жер,
аянт
(транспортто).
PLATIE nm платина, ак алтын.
PLATOIQUE adj 1. amour platonique таза, пакиза
сүйүү; 2. кургак, куру; une lutte platonique куру,
пайдасыз күрөш.
PLÂTRAGE nm 1. шыбак жумушу; 2. гипстөө, гипс
коюу.
PLÂTRE nm 1. гипс; pierre à plâtre гипс; statuette de
plâtre гипс айкел; 2. méd гипс; à l’hôpital on lui a mis
un plâtre ооруканада ага гипс коюшту; avoir une
jambe dans le plâtre буту гипсте болуу; 3. les plâtres
шыбак.
PLAUSIBLE adj чындай, чындыкка окшогон, ишенүүгө
мүмкүн болгон; une raison plausible ишенүүгө мүмкүн
болгон себеп.
PLÉIADE nf litt плеяда (XVI кылымдыгы Франциядагы
улуу акындар тобу).
PLEI, PLEIE I. adj 1. толтура, толтурулган, толгон;
j’en veux une assiette pleine мен толтура тарелка жегим
келип жатат; loc une valise pleine à craquer менин
чемоданымда бош орун калбай калды; parler la bouche
pleine оозун толтуруп алып сүйлөө; avoir l’estomac
plein курсагы ток болуу; 2. бооз (айбанаттар); la
vache est pleine уй бооз; 3. (зат атоочтун алдында) un
plein panier de légumes толтура корзина жашылча; loc
saisir qqch à pleines mains бир нерсени кош колдоп
кармап алуу; sentir à plein nez абдан жыттануу;
4. адамга жык толгон; les autobus sont pleins
автобустар элге жык толгон; 5. (убакыт) толук; nous
avons une journée pleine pour nous reposer эс алууга
бизде толук бир күн бар; à temps plein ou à plein temps
бир ставка; elle travaille à plein temps ал бир ставкада
иштейт; 6. fam être plein aux as абдан бай болуу; ce
mec est plein aux as бул киши абдан бай; 7. en plein(e)
кызуу кезинде, маалында, убагында; vivre en plein air
эшикте, сыртта жашоо; en pleine mer деңизде; se
réveiller en pleine nuit түн ортосунда ойгонуу; en plein
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saison du tourisme туризмдин кызып турган кезинде;
II. faire le plein (d’essence) бакты толтуруу, бензин
куюу.
PLEIEMET adv
толук, толугу менен; être
pleinement responsable толугу менен жоопкер болуу.
PLÉIPOTETIAIRE
I. nm өкүл, элчи; II. adj
ыйгарымдуу;
représentant
plénipotentiaire
ыйгарымдуу өкүл.
PLEUR nm ый, көз жаш; verser des pleurs ыйлоо, көз
жашын төгүү.
PLEURARD, ARDE adj ыйлаак, жашык.
PLEURER vi 1. ыйлоо, жашуу; avoir envie de pleurer
ыйлагысы келүү; pleurer à chaudes larmes, comme un
veau ботодой боздоп ыйлоо; 2. бир нерсени жоктоп,
бир нерсеге өкүнүп ыйлоо, кайгыруу, кошуп ыйлоо;
pleurer son amour perdu сүйүүсүн жоктоп ыйлоо;
3. ыйлактоо, нааразылыгын билдирүү, даттануу.
PLEURICHER vi fam кыңкыстоо, кыңкылдоо,
ыйлактоо.
PLEUVOIR v impers жааш (жамгыр); il pleut
légèrement жамгыр тамчылап жатат; il pleut à vers, à
flots, à seaux, à torrents жамгыр шатыратып жаап
жатат, жамгыр чакалап куйгандай жаап жатат, төгүп
жатат; fam il pleut comme vache qui pisse жамгыр
чакалап куйгандай төгүп жатат; ça pleut жамгыр жаап
жатат.
PLI nm 1. бүгүш, бырыш; jupe à plis бүгүштүү юбка;
faux plis бырыш; 2. бырыш (теридеги); elle a des plis
sur le cou анын мойнунда бырыштары бар; 3. loc
prendre un (le) pli адат кылып алуу, көнүп алуу; il a
pris le pli de se lever à six heures ал саат алтыда
турушту адат кылып алды; 4. mise en plis чачты
жасалгалоо; le coiffeur m’a fait une mise en plis
чачтарач менин чачымды жасалгалады.
PLIAT, ATE I. adj бүгүлмө, бүктөлмө, бүктөмө; un
lit pliant бүктөлмө керебет; II. nm бүктөлмө орундук.
PLIE nf камбала (балыктын бир түрү).
PLIER I. vt 1. бүктөө, ийүү, салыштыруу; plier ses
chemises көйнөгүн бүктөө; fam plier ses affaires
оокаттарын салыштыруу; plier bagage жолго чыгууга
камынуу, баштыгын салыштыруу; 2. ийүү, бүгүү; être
plié en deux par l’âge карыганынан бүкүрөйүп калуу;
fam être plié en deux (de rire) күлө берип боору эзилип
калуу; 3. бүктөө, ийүү; plier une chaise longue
шезлонгду бүктөө, жыйноо; 4. көнүү, макул болуу;
II. vi 1. ийилүү, бүгүлүү, бүктөлүү; mon lit se plie
менин керебетим бүктөлөт; 2. (адам) көнүү, макул
болуу, ийилүү; rien ne le fit plier ал эч нерсеге
ийилбейт.
PLOMB
nm 1. коргошун; soldats de plomb
коргошундан жасалган оюнчук солдаттар; sommeil de
plomb терең уйку; 2. коргошун ок; le pêcheur met un
plomb au bout de sa ligne балыкчы кайырмагынын
учуна коргошунду илип жатат.
PLOMBAGE nm пломбалоо, тишке пломба коюу.
PLOMBER vt 1. коргошун жабуу, байлоо; plomber une
canne кайырмакка коргошун илүү; 2. пломбалоо,

пломба менен чаптоо, бекитүү.
PLOGEMET nm батыруу, чөмүлтүү, чөктүрүү
(суюктукка).
PLOGEOIR nm трамплин, секи; sauter du deuxième
plongeoir экинчи секиден секирүү.
PLOGEO nm сууга чумкуу, секирүү; faire un
plongeon чумкуу.
PLOGER I. vi 1. суунун түбүнө түшүү, чумкуу; les
canards plongent өрдөктөр сууга чумкуп жатышат;
2. сууга түшүү, секирүү; plonger dans la piscine
бассейнде сүзүү; II. чөмүлтүү, чөктүрүү; plonger les
doigts dans l’eau манжаларын сууга салуу; 2. vt
1. батыруу, матыруу; plonger un poignard dans le cœur
жүрөккө канжар матыруу; plonger dans l’obscurité
караңгылыкка сүңгүп кетүү; III. se plonger vpr чумкуу,
сүңгүү; se plonger dans l’eau сууга чумкуу; se plonger
dans un livre китепке берилип окуу.
PLOGEUR, EUSE n 1. сууга сүзүүчү, чөмүлүүчү;
2. суу астында иштеген адам, суучул.
PLOYER I. vt litt майыштыруу, ийүү, бүгүү; ployer les
genoux тизесин бүгүү; II. vi 1. ийилүү, бүгүлүү; les fils
électriques ploient sous le poids de la neige электр
зымдары кардын оордугунан ийилип турушат.
PLUIE nf 1. жамгыр, жаан; pluie fine майда, майдалап
жааган жамгыр; pluie battante, torrentielle нөшөрлөп
жааган жамгыр, сел; recevoir la pluie жамгырда калуу;
le temps est à la pluie жамгыр жаайын деп турат; jour
de pluie жамгырлуу күн; eau de pluie жамгыр суу;
2. loc ennuyeux comme la pluie абдан зериктирме,
жадатма; prov après la pluie, le beau temps айдын он
беши караңгы болсо, он беши жарык; parler de la pluie
et du beau temps болбогон, жарабаган, мааниси жок
нерселер жөнүндө сүйлөшүү.
PLUMAGE nm куштун жүнү, канаты.
PLUME nf 1. жүн, канат (канаттуунун); léger comme
une plume абдан жеңил; un oreiller en plume куш
жаздык, мамык жаздык; 2. калем, уч калем; vivre de sa
plume китеп жазуу менен жанын багуу.
PLUMER vt 1. канаттуунун жүнүн жулуу; 2. se faire
plumer бир нерсесин уурдатып жиберүү.
PLUPART nf la plupart de көпчүлүк, көп; la plupart du
temps көпчүлүк убакта; la plupart de көпчүлүк,
көпчүлүгү; la plupart des hommes көпчүлүк адамдар;
dans la plupart des cas көпчүлүк учурда; loc adv pour
la plupart көпчүлүгү; ce sont, pour la plupart, des
marchands; булардын көпчүлүгү соодагерлер.
PLURIEL nm gram көптүк түр; première personne du
pluriel көптүк түрүнүн биринчи жагы.
PLUS
adv 1. артык, көбүрөөк (салыштырма
даражаны билдирет); plus grand чоңураак; il fait plus
froid суугураак; plus souvent көбүрөөк, тез-тез, батбат; de plus près жакыныраактан; en plus анын үстүнө,
кошумча, дагы; en plus de ses études, il travaille
окуусунан сырткары, ал иштейт дагы; 2. le plus, la plus,
les plus эң (эң жогорку даражаны билдирет); c’est moi
le plus jeune эң жашы менмин; tu es heureux, c’est le
plus important сен бактылуусуң, бул эң негизгиси; ce
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poids сиздин колдооңуз күч берет, таасир берет; 3. таш,
таразанын ташы.
POIGAT, ATE adj катуу, жан кейиткен, курч; une
douleur poignante катуу, жан кейиткен оору.
POIGARD nm канжар; frapper d’un coup de
poignard, à coups de poignard канжар менен согуу.
POIGARDER vt канжарлоо, канжар менен уруу.
POIGÉE nf 1. ууч; une poignée de sel бир ууч туз; à
poignée, par poignée уучтап; 2. кичине аз сандагы, бир
ууч (адам); une poignée de mécontents бир ууч нааразы
эл; 3. тутка, сап; poignée d’épée кылычтын сабы; une
poignée de porte; la poignée d’une porte эшиктин
туткасы; 4. poignée de main кол беришүү, кол
кысышуу; se donner, échanger une poignée de main кол
беришүү, кол кысышуу.
POIGET nm билек; loc à la force du poignet колу
менен, колунун күчү менен; fortune acquise à la force
du poignet өз күчү менен, эмгеги менен жеткен байлык.
POIL nm 1. жүн, түк, кыл; un chat qui perd ses poils
түлөгөн мышык; les poils d’une fourrure теринин
жүнү; les poils d’une brosse щётканын кылы; 2. чач,
сакал, түк, каш, кирпик; les poils du visage сакал-мурут;
elle ôte quelques poils de ses sourcils ал кашын терип
жатат; fam ne plus avoir un poil sur le caillou анын бир
тал да чачы жок; ne plus avoir un poil de sec баштан
аяк суу болуу; le poil, du poil жүн, түк; avoir du poil
sur le corps денесин жүн басуу, түк басуу; 3. loc fam
avoir un poil dans la main абдан жалкоо болуу; à poil
жылаңач; se mettre à poil чечинүү, жылаңачтануу; être
de bon, de mauvais poil көңүлү ачык, суз болуу.
POILU, UE adj жүндүү, жүн баскан; il est poilu comme
un singe ал маймылдай жүндүү.
POIÇO nm 1. шибеге; faire des trous avec un
poinçon шибеге менен тешүү; 2. штемпель, белги.
POIÇOER vt 1. тамга басуу, белги басуу; 2. тешүү,
тешип белги коюу.
POIG nm муштум; se battre à coups de poings
мушташуу; serrer le poing муштумун түйүү; taper du
poing sur la table үстөлдү муштуму менен бир коюу;
dormir à poings fermés катуу, терең уйкуга батуу.
1
POIT nm 1. жер, орун, түйүн; aller d’un point à un
autre бир жерден экинчи жерге баруу; point de départ
башталган жер, кеткен жер; point d’eau суу чыккан
жер, булак; point de repère багыт; c’est son point faible
бул анын кемчилиги; point culminant эң бийик чоку;
point de vue көз караш; 2. géom чекит; les points A, B,
C A, B, C чекиттери; 3. чекит; les points et les virgules
чекит жана үтүрлөр; points de suspension көп чекит
(…); deux(-)points эки чекит (:); point-virgule үтүрдүү
чекит (;); point d’exclamation илеп белгиси (!); point
d’interrogation суроо белгиси (?); 4. упай, баа; gagner
du point упай топтоо; 5. суроо, маселе; nous sommes
d’accord sur tous les points бардык суроолор боюнча
макулдаштык.
2
POIT adv vx litt ou plais ne … point, ne … pas …
тангыч (жоктукту, терстикти билдирет); je n’irai
point мен эч жакка барбайм; point du tout түк,

qui me gêne le plus, c’est le froid мен айрыкча сууктан
жүдөп кеттим; II. nm 1. le plus эң көп санда; marche le
plus que tu peux, c’est bon pour la santé мүмкүн
болушунча көбүрөөк бас, бул ден-соолукка жакшы; du
plus et du moins жакшы жана жаман жактары; 2. un
plus кошуу белгиси (+); mon petit garçon apprend à
faire des plus et des moins менин кичинекей уулум
кемитүүнү
жана
кошууну
үйрөнүп
жатат;
3. артыкчылык; l’informatique est un plus dans le
travail компьютер ишеги артыкчылык.
PLUSIEURS I. adj бир нече, бир топ; plusieurs
personnes sont venues бир топ киши келди; plusieurs
fois бир нече жолу; en plusieurs endroits бир топ
жерлерде; II. nт à plusieurs бир топ, бир нече; nous
sommes venus à plusieurs биз бир топ болуп келдик.
PLUS-QUE-PARFAIT nm gram байыркы өткөн чак.
PLUTÔT adv 1. -дан көрө, көрөкчө; elle prend le train
plutôt que l’avion ал учактан көрө поездге отурат;
2. чынында; la vie est plutôt monotone жашоо
чындыгында эле көңүлсүз.
PLUVIEUX, EUSE adj жаанчыл, жамгырчыл; temps
pluvieux жаанчыл аба ырайы; les jours pluvieux
жаанчыл күндөр.
PEU nm дөңгөлөк; les pneus d’un vélo, d’une voiture
велосипеддин, машинанын дөңгөлөгү; gonfler un pneu
дөңгөлөктү үйлөтүү.
PEUMATIQUE adj 1. пневматикалык (шыкалма,
абанын жардамы менен аракетке келүүчү); marteau
pneumatique пневматикалык балка; 2. үйлөтмө,
үйлөтсө боло турган; matelas pneumatique үйлөнмө
матрас.
PEUMOIE nf пневмония (өпкөнүн сезгенип оорушу).
POCHE nf 1. чөнтөк; poches intérieures, extérieures
ички, тышкы чөнтөк; loc les mains dans les poches бош
туруу, бекер туруу; fem en être de sa poche
күтүлгөндөн көп чыгымга учуроо; connaître qqch
comme sa poche бир нерсени беш колундай билүү;
2. de poche кичинекей, чөнтөккө салса боло турган;
une lampe de poche кичинекей фонарик; un couteau de
poche маки, чөнтөк бычак; livre de poche чөнтөк китеп
(кичине форматтагы китеп).
1
POÊLE nm меш.
2
POÊLE nf таба.
POÈME nm поэма; un recueil de poèmes поэмалар
жыйнагы.
POÉSIE nf 1. поэзия; poésie lyrique лирикалык поэзия;
poésie épique эпостук поэзия; 2. поэма; réciter une
poésie поэманы айтып берүү.
POÈTE nm акын; l’inspiration du poète акындын
эргүүсү; adj il est poète, elle est poète ал акын.
POÉTESSE nf акын аял.
POÉTIQUE adj поэзияга таандык, поэтикалык,
поэзиялык; art poétique поэзия искусствосу.
POIDS nm inv 1. оорлук, салмак; d’un poids faible
жеңил; d’un grand poids оор; prendre du poids
семирип кетүү; perdre du poids арыктоо; le poids net
таза салмак; 2. күч, таасир; votre soutien donne du
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таптакыр, такыр.
POITE nf 1. уч, баш; la pointe d’une aiguille ийненин
учу; la pointe d’un couteau бычактын учу; 2. чет, кыр,
уч; les pointes d’un col de chemise көйнөктүн
жакасынын кыры; en pointe учтуу; 3. чымчым; une
pointe d’ail бир чымчым сармысак; 4. la pointe des
pieds буттун учу; marcher sans bruit, sur la pointe des
pieds дабыш чыгарбай, буттун учу менен басуу; parler
avec une pointe d’accent parisien жеңил париж акценти
менен сүйлөө; 5. heures de pointe тыгылыш; le métro
est insupportable aux heures de pointe эл көптө метро
адам чыдай алгыс.
POITU, UE adj учтуу, учу өткүр; clou pointu учтуу
мык; menton pointu узун ээк.
POITURE nf өлчөм; quelle pointure chaussez-vous?
бутуңуздун өлчөмү канча?
POIRE nf 1. алмурут; cette poire est juteuse et sucrée
бул алмурут ширелүү жана таттуу; 2. fam бет, жүз; il a
reçu un coup de poing en pleine poire ал бетке бир
жеди.
POIRIER nm алмурут, алмурут багы.
POIS nm буурчак; petit pois буурчак.
POISO nm уу, уулуу зат; assassiner qqn par le poison
бирөөнү уулантып өлтүрүү.
POISSO nm 1. балык; l’élevage des poissons балык
өстүрүү; prendre, attraper des poissons балык кармоо;
2. être heureux comme un poisson dans l’eau өзүн
абдан бактылуу сезүү; fam engueuler qqn comme du
poisson pourri бирөөгө акарат келтирүү, жаман сөз
айтуу; 3. un poisson d’avril күлкү күнү (1-апрель).
POISSOERIE nf балык саткан дүкөн, күркө.
POISSOEUX, EUSE adj балыгы көп, балыктуу; une
rivière poissonneuse балыктуу суу.
POISSOIER, IÈRE n балык саткан адам.
POITRIE nf 1. көкүрөк, төш, көөдөн; tour de poitrine
көкүрөк кеңдиги; respirer à pleine poitrine терең, кере
дем алуу; gonfler sa poitrine көкүрөгүнө аба толтуруу;
2. эмчек (аялдарда).
POIVRE nm мурч.
POLAIRE adj полюс, полюска таандык; ours polaire ак
аюу; expédition polaire полюс экспедициясы.
PÔLE nm полюс; pôle arctique (pôle nord);
antarctique, austral (pôle sud) түндүк, түштүк полюс.
POLÉMIQUE I. adj кызуу талкууга алынган; II. nf
кызуу талкуу; une polémique avec les journalistes
журналисттер менен болгон кызуу талкуу.
1
POLI , IE adj адептүү, тарбия көргөн, сылык; un
enfant poli адептүү бала.
2
POLI , IE adj жылмакай, жалтыраган; un caillou poli
жылмакай таш.
POLICE nf полиция; police judiciaire сот полициясы;
inspecteur de police тергөөчү; agent de police
автоинспекция кызматкери; commissariat de police
полиция комиссариаты; dénoncer qqn à la police
бирөөнү полициянын колуна тапшырып берүү; se faire
arrêter par la police полицияга кармалуу; la police de la
circulation жол полициясы.

POLICIER, IÈRE I. adj 1. полиция, полицияга таандык;
chien policier издөөчү ит; 2. детектив; un roman
policier детектив роман; II. nm полицияда иштеген
адам.
POLICLIIQUE nf поликлиника.
POLIMET adv сылык, сыпайы, адептүүлүк менен.
POLIOMYÉLITE ou polio nf méd полиомиелит
(жугуштуу оорунун бир түрү).
POLIR vt жылтыратуу, сүрүп жылмалоо.
POLISSAGE nm жылтыратуу, сүрүп жылмалоо,
тегиздөө.
POLISSEUR, EUSE n
жылмалоочу, тегиздөөчү,
жылтыратуучу (адам).
POLISSO, OE I. n тентек, шок бала; II. adj ойноок,
ойноктогон, эркин; des yeux polissons ойноктогон
көздөр.
POLISSOERIE nf тентектик, шоктук.
POLITESSE nf сылыктык, сыпайылык, адептүүлүк,
тартиптүүлүк; formules de politesse сылык сөздөр.
POLITICIE, IEE n саясатчы, саясий ишмер, саясат
менен алектенген адам.
1
POLITIQUE I. adj 1. саясий; pouvoir politique саясий
бийлик; les institutions politiques d’un état
мамлекеттин саясий институттары; un homme
politique, une femme politique саясий ишмер; opinion
politique саясий көз караш; parti politique саясий
партия. II. nm саясатчы, саясий ишмер; un fin politique
дасыккан, көрөгөч саясатчы.
2
POLITIQUE nf саясат, саясат жүргүзүү; la politique
d’un parti бир партиянын саясаты; faire de politique
саясатка кызыгуу, аралашуу; 2. саясат (ишти
башкаруу, жетектөө, алып баруу).
POLLUER vt булгоо (курчап турган чөйрөнү); eaux
polluées булганган суу; air polluée булганган аба.
POLLUTIO nf булгоо, булгануу (курчап турган
чөйрөнү); une manifestation contre la pollution курчап
турган чөйрөнүн булгануусуна каршы манифестация.
1
POLO nm поло (ат үстүндө топ менен ойнолуучу
оюндун бир түрү).
2
POLO nm тенниска (спорттук жеңил, жакасы
топчулама көйнөк).
POLOAIS, AISE I. adj Польшага таандык, польша;
II. n 1. поляк; 2. nm поляк тили.
POLOAISE nf полонез (поляктардын улуттук бийи
жана музыкасы).
POLTRO, OE adj коркок, жүрөксүз.
POLTROERIE nf коркоктук, жүрөксүздүк.
POLY…préf көп деген маанини билдирет.
POLYARTHRITE nf méd полиартрит (муун оору).
POLYCLIIQUE nf поликлиника.
POLYGAME I. adj бир нече аялдуу эркек, бир нече
күйөөлүү аял; II. n бир нече аялдуу, бир нече күйөөлүү.
POLYGAMIE nf көп аялдуулук.
POLYGLOTTE adj, n полиглот (көп тил билүүчү адам).
POLYSÉMIE nf көп маанилүүлүк.
POLYSÉMIQUE adj көп маанилүү; un mot polysémique
көп маанилүү сөз.
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POLYSYLLABE
POLYSYLLABE adj, nm көп муундуу,
POLYTHÉISME
nm
политеизм

PORTATIF

көп муундуу сөз.
(көп
кудайга

POTO nm понтон (сууда калкып туруучу көпүрө).
POPELIE nf поплин (кездеменин бир түрү); chemise

adj
политеизмге
таандык,
политеисттик (көп кудайга сыйынуучу).
POMMADE nf май (дары); loc passer de la pommade à
qqn бирөөгө жагынуу, жасакерленүү, кошомат кылуу.
POMME I. nf 1. алма; pomme de reinette, pomme à
cidre cидр, алма шарабы; eau-de-vie de pomme алма
аргы, кальвадос; pommes cuites бышырылган алма;
2. inv vert pomme ачык жашыл өң; 3. loc fam aux
pommes абдан жакшы, абдан кооз; tomber dans les
pommes жыгылып калуу, эс-учун жоготуп коюу;
4. pomme d’Adam коко, кекиртек; 5. картөшкө; des
pommes vapeur бууга бышырылган картөшкө; pomme
de pin тообурчак. II. pomme de terre картөшкө;
éplucher des pommes de terre картөшкө аарчуу.
POMME DE TERRE nf voir pomme.
POMMIER nm алма багы.
POMPAGE nm насос менен сордуруу.
1
POMPE nf litt шаан-шөкөт, салтанат; loc en grande
pompe шаан-шөкөт, салтанат менен; ils se sont mariés
en grande pompe алар шаан-шөкөт менен үйлөнүштү.
2
POMPE nf 1. насос; pompe à eau суу насосу; pompe à
essence бензин куйуучу насос; la pompe à essence d’un
moteur бензонасос; fam avoir un coup de pompe абдан
чарчап калуу; 2. fam (plur) бут кийим; elle a des pompes
neuves анын бут кийими жаңы.
POMPER vt 1. насос менен сордуруу (суюктукту,
абаны); pomper de l’eau суу сордуруу; 2. соруу; les
moustiques pompent le sang чиркейлер канды сорушат;
3. fam чарчатуу; cette promenade m’a pompé бул сейил
мени чарчатты.
POMPEUSEMET adv шаан-шөкөт менен, салтанаттуу.
POMPEUX, EUSE adj ыгы жок салтанаттуу, кооз.
POMPIER nm өрт өчүрүүчү; loc fig fumer comme un
pompier чылымды көп чегүү.
POCTUALITÉ nf өтө тактык, өтө тыкандык.
POCTUATIO nf тыныш белглери; signes de
ponctuation тыныш белгилери.
POCTUEL, ELLE adj
так, убагында келген,
кечикпеген; un employé ponctuel жумушка кечикпеген
кызматчы.
POCTUELLEMET adv белгиленген убакытта, саатта;
il va toujours déjeuner à midi et demie, ponctuellement
ал дайыма туптуура он эки жарымда тамактанат.
POCTUER vt тыныш белгилерин коюу.
PODRE vt 1. жумуртка тууш; la poule couve les œufs
qu’elle a pondus тоок жумурткасын басып жатат; 2. fam
péj жазуу, жаратуу; il nous pond trois romans par an ал
бизге жылына үч роман жаратып берет.
POT nm 1. көпүрө; pont suspendu асма көпүрө; pont
pour les piétons жөө адамдар өтүүчү көпүрө; couper les
ponts avec qqn бирөө менен карым-катынашты,
байланышты үзүү; 2. faire le pont эки майрамдын
ортосунда жумушка чыкпоо, иштебөө; faire un pont
d’or à qqn бирөөгө ири көлөмдөгү акча убада кылуу.

en popeline поплин көйнөк.
POPULAIRE adj 1. эл, элдик, элге таандык; un
soulèvement populaire элдик козголоң; front populaire
элдик фронт; 2. элдик, белгилүү; les traditions
populaires элдик каада салт; un spectacle populaire
белгилүү спектакль; langage populaire карапайым,
жөнөкөй тил; 3. элдик, элге жаккан (адам); un chanteur
populaire элдик ырчы, эл сүйгөн ырчы.
POPULAIREMET adv букара, жөнөкөй, карапайым
тил менен.
POPULARISER vt 1. бирөөгө белгилүүлүк алып келүү;
2. жайылтуу, кеңири түшүндүрүү.
POPULARITÉ nf популярдуулук, белгилүүлүк; la
popularité d’un chef d’état өлкө башчысынын
популярдуулугу.
POPULATIO nf калк, эл; la population de la France
Франциянын калкы; recensement de la population эл
каттоо; région à population dense калк жыш жайгашкан
аймак; la population active калктын ишке жарамдуу
катмары.
POPULEUX, EUSE adj калк, эл жыш жайгашкан, эл көп,
элдүү; les villes populeuses калк жыш жайгашкан
шаарлар; des rues populeuses элдүү көчө, эл көп
жүргөн көчө.
PORC nm 1. чочко; gardien de porcs чочко багуучу;
les soies du porc чочконун жүнү; loc il est gras, sale
comme un porc ал чочкодой семиз, шалтак;
2. чочконун эти; un rôti de porc чочконун куурулган
эти; graisse de porc чочконун майы; 3. иштетилген
чочко териси; une valise en porc чочко терисинен
жасалган чемодан.
PORCELAIE nf 1. фарфор; vaisselle en porcelaine, de
porcelaine фарфор идиш; 2. фарфор буюм.
PORCHERIE nf 1. чочкокана, чочко багуучу сарай;
2. абдан кир, таза эмес жер; c’est une vraie porcherie,
ici! бул жер абдан кир экен!
POROGRAPHIE nf порнография.
POROGRAPHIQUE
adj
порнография,
порнографиялык.
PORT nm порт (кемелер туруучу жай); un port
maritime, fluvial деңиз, дарыя порту; port de
commerce, de pêche соода, балык порту.
PORTABLE adj 1. (кийим) кийсе, кийип жүрсө боло
турган; ce manteau est encore portable бул пальто дагы
кийгенге жарайт; 2. жанына алып жүрүүгө боло турган,
колго көтөрүп жүрүүгө боло турган; ordinateur
portable жанга алып жүрүүгө боло турган компьютер;
téléphone portable уюлдук телефон.
1
PORTAT , ATE adj 1. көтөрүп, жөлөп туруучу; les
murs portants d’un édifice имаратты көтөрүп турган
дубалдар; 2. être bien, mal portant ден-соолугу жакшы,
жаман болмок.
2
PORTAT nm тирөөч, устун.
PORTATIF, IVE adj жанга алып жүрүүгө боло турган,
колго көтөрүп жүрүүгө боло турган.

сыйынуучулук).
POLYTHÉISTE
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кетүү; II. se porter vpr 1. (bien, mal) өзүн жакшы,
жаман сезүү; je me porte beaucoup mieux мен абдан
жакшы болуп калыптырмын; 2. (кийим) кийилүү; le
blanc se porte beaucoup cet été бул жайда ак түстөгү
кийим көп кийилип жатат.
PORTE-SAVO nm самын салгыч куту.
PORTE-SERVIETTES nm inv сүлгү, кол арчы илгич.
PORTEUR, EUSE n 1. таратуучу, таркатуучу, алып
баруучу, жеткирүүчү (кат, телеграмма); un porteur de
télégrammes, de journaux телеграмма, гезит
таркатуучу; 2. жүк ташуучу (бекетте, аэропортто).
PORTE-VOIX nm inv рупор (үндү күчөтүү үчүн
жасалган башы кең сурнай); appeler avec un portevoix рупор менен чакыруу.
PORTIER, IÈRE nm имараттын эшигин көзөмөлгө
алган адам, күзөтчү; le portier de l’hôtel
мейманканадагы күзөтчү.
PORTIO nf 1. порция, үлүш; une portion de gâteau
бир порция пирог; sa portion de l’héritage анын
мурастан алган үлүшү; 2. бөлүк; cette portion de la
route est très mauvaise жолдун бул бөлүгү абдан начар.
PORTRAIT nm портрет, сүрөт; faire le portrait de qqn
бир кишинин сүрөтүн тартуу; cet enfant est le portrait
de son père бул бала атасынын эле өзү, атасына абдан
окшош.
PORTRAITISTE n сүрөтчү.
PORTUGAIS, AISE I. adj португалия, Португалияга
таандык; II. n 1. португал; 2. nm португал тили.
POSE nf 1. коюу, орнотуу; cérémonie de la pose de la
première pierre d’un édifice имараттын биринчи
ташын коюу салтанаты; 2. поза (дененин бир калыпта,
кыймылдабай турушу); garder la pose pendant qu’on
photographie сүрөткө тартып жатканда кыймылдабай
туруу.
POSÉ, ÉE adj оор басырыктуу, токтоо, олуттуу; un
homme posé олуттуу, оор басырыктуу адам.
POSÉMET adv оор басырыктуулук, токтоолук менен;
parler posément токтоолук менен сүйлөө.
1
POSER I. vt 1. коюу; il posa sa tête sur l’oreiller ал
башын жаздыкка койду; elle posa son regard sur lui ал
ага назар салды; 2. жайгаштыруу, орнотуу, коюу;
l’ouvrier a posé les fenêtres жумушчу терезелерди
орнотту; 3. poser une question à qqn бирөөгө суроо
берүү; se poser une question өзүнө-өзү суроо берүү;
cela pose un problème бул маселени жаратат; 4. poser
sa candidature кандидатурасын коюу; II. se poser vpr
1. отуруу, конуу, токтоо; l’oiseau se pose sur une
branche чымчык бутакка конду; un avion qui se pose
конуп жаткан учак; son regard se posa sur nous ал
бизге тигилип калды; 2. (суроо, маселе) коюлуу, келип
чыгуу, туулуу; c’est un problème qui va se poser бул
келип чыгуучу маселе.
2
POSER vi кыймылдабай, бир калыпта туруу (сүрөткө
тартып жатканда); le peintre la faisait poser pendant
des heures сүрөтчү аны бир нече саат кыймылдабай
турууга мажбурлады.
POSITIF, IVE adj 1. оң, макул деп тапкан, кабыл алган;

PORTE nf 1. эшик; porte d’entrée кире бериш; porte
de secours запас эшик; claquer la porte эшикти тарс
жабуу; fig mettre, jeter, flanquer, ficher qqn à la porte
бирөөнү кубалап чыгуу, эшикке чыгарып коюу;
2. journée portes ouvertes ачык эшиктер күнү.
PORTE-AVIOS nm inv авианосец (учактар конууга
жана учууга ылайыкталып жасалган согуштук кеме).
PORTE-BOHEUR nm inv тумар.
PORTE-CARTES nm inv портсигар (чылым салгыч
куту).
PORTE-DRAPEAU nm туу көтөрүүчү, туу көтөргөн
адам.
PORTÉE nf 1. кол жетээрлик жер; loc à (la) portée (de)
кол жетээрлик; à portée de sa main колу жетээрлик
жерде; hors de (la) portée кол жетпеген жерде; tenez ce
produit hors de la portée des enfants бул дарыны
балдардын колу жетпеген жерге койгула; 2. abstrait à
(la) portée, hors de (la) portée de чөнтөккө, капчыкка
туура келген, туура келбеген; ce plaisir est hors de ma
portée бул көңүл ачуу менин капчыгыма туура
келбейт, мен үчүн кымбат; spectacle à la portée de
toutes les bourses бул спектакль баарысынын
капчыгына туура келет; кымбат эмес.
PORTEFEUILLE nm 1. капчык, намыян; portefeuille de
cuir булгаары капчык; avoir un portefeuille bien garni
бай болуу, акчасы көп болуу; 2. министрлик кызмат;
portefeuille ministériel министрлик кызмат, портфель.
PORTEMATEAU nm кийим илгич.
PORTE-MOAIE nm inv капчык, намыян.
PORTE-PAROLE nm inv бир кишинин же бир нече
кишинин атынан сүйлөгөн адам, өкүл.
PORTE-PLUME nm калем, калем сап.
PORTER I. vt 1. көтөрүү, көтөрүп жүрүү, көтөрүп
туруу; la mère porte son enfant dans ses bras эне
баласын колуна көтөрүп турат; porter une valise à la
main чемоданын колуна көтөрүп туруу; 2. abstr алуу,
тартуу; nous portons la responsabilité de nos fautes биз
каталарыбыз үчүн жоопкерчиликти мойнубузга
алабыз; 3. көтөрүү (аял, ургаачы айбан); elle porte un
enfant ал кош бойлуу; les juments portent onze mois
бээлер он бир айда туушат (кулунун); 4. loc ne pas
porter qqn dans son cœur бирөөнү жек көрүү, жаман
көрүү; je ne le porte pas dans mon cœur мен аны жек
көрөмүн; 5. тагынып жүрүү, кийип жүрүү, өзү менен
кошо алып жүрүү (көз айнек, курал, кийим); porter un
costume bleu көк костюм кийип жүрүү; porter des
lunettes көз айнек тагынып жүрүү; 6. коюу, өстүрүү
(сакал, мурут, чач); porter la barbe сакал коюу;
7. аталуу, алып жүрүү, наамын алып жүрүү; le nom, le
prénom qu’il porte анын фамилиясы жана аты;
8. (нерсе) деп аталуу, атка ээ болуу; quel nom porte ce
village, cette rivière? бул кыштак, суу кандай аталат? la
lettre porte la date du 20 mai кат жыйырманчы майда
жазылыптыр; 9. porter à бир нерсеге алып келүү,
жетелөө, коздуруу, түрткү болуу; tout porte à croire
que c’est faux баарысы жалган деп ойлоого түрткү
берет; être porté sur la boisson ичкиликке берилип
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une réponse positive оң, оңдуу жооп; proposition
positive оң сүйлөм; 2. (адам) жактырган, жагымдуу,
жакшы; la critique de ce film a été positive бул тасмага
жылуу пикирлер айтылды.
POSITIO nf 1. орун, жай; chaque joueur d’une équipe
de football a une position sur le terrain аянтта ар бир
футболчунун өзүнүн ээлеп турган орду бар; coureur en
première, en deuxième position биринчи, экинчи келген
адам (жарышта); 2. абал; le malade est en position
couchée оорулуу жатат; 3. көз караш, пикир; voilà ma
position sur la question бул суроо боюнча менин көз
карашым ушундай.
POSITIVEMET adv 1. макул таап, жактырып; il a
répondu positivement ал макул деп жооп берди; 2. так,
даана; je ne le sais pas positivement мен аны жакшы
билбейт экенмин.
POSSÉDAT, ATE adj, n жеке менчик ээси, жеке мүлк
ээси, бардар, бай.
POSSÉDER vt 1. ээ болуу, бар болуу; il possède une
fortune, une maison ал байлыкка, үйгө ээ; анын
байлыгы, үйү бар; ce pays possède des richesses
naturelles бул өлкө жаратылыш байлыктарына ээ;
2. жакшы билүү, мыкты өздөштүрүү; cet auteur
possède parfaitement sa langue бул автор тилин мыкты
өздөштүргөн.
POSSESSEUR nm ээ, кожоюн (байлыктын); l’heureux
possesseur de cette maison бул үйдүн бактылуу ээси.
POSSESSIF, IVE gram I. adj таандык; adjectif possessif
таандык сын атооч; pronom possessif таандык ат атооч;
II. nm таандыктыкты билдирүүчү сөз; l’emploi du
possessif
таандыктыкты
билдирүүчү
сөздүн
колдонулушу.
POSSESSIO nf 1. ээ болуу, ээлик кылуу; la possession
d’une fortune байлыкка ээлик кылуу; en (la, sa)
possession өз карамагында, колунда; avoir des biens en
sa possession колунда байлыгы болуу; 2. байлык, мүлк;
ses enfants ont hérité de toutes ses possessions балдары
анын бүт байлыгын ээлеп калышты.
POSSIBILITÉ
nf
1. мүмкүндүк,
мүмкүнчүлүк,
ыктымалдык; la possibilité d’une guerre согуштун
чыгып кетишинин ыктымалдыгы; 2. мүмкүнчүдүк; je
viendrai, si j’en ai la possibilité мүмкүнчүлүгүм болсо
келемин; 3. pl мүмкүнчүлүк; chacun doit payer selon
ses possibilités ар ким чөнтөгүнө жараша төлөш керек.
POSSIBLE I. adj 1. мүмкүн, болушу мүмкүн болгон;
c’est tout à fait possible мындай болушу толук мүмкүн;
ce n’est pas possible autrement башкача болушу
мүмкүн эмес; venez demain si c’est possible мүмкүн
болсо, эртең келиңиз; est-ce possible? мындай борлушу
мүмкүнбү? ce n’est pas possible! мындай болушу
мүмкүн эмес! ellipt fam pas possible! болушу мүмкүн
эмес! 2. болгон, мүмкүн болгон; il a fait toutes les
sottises possibles ал акылга сыйбаган акмактыктарды
кылды; le plus, le moins possible мүмкүн болушунча
көбүрөөк, азыраак; parlez le moins possible мүмкүн
болушунча азыраак сүйлөңүз; 3. il est possible que (+
subjonctif) балким, мүмкүн, болушу мүмкүн; il est

possible qu’il fasse froid cette nuit бүгүн түндө суук
болушу мүмкүн; II. nm 1. мүмкүн болгон нерсе; dans la
mesure du possible мүмкүнчүлүккө жараша; faire tout
son possible (pour) болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоо; loc
adv au possible болушунча, абдан, аябай; il est gentil au
possible ал аябай сылык; 2. кылса, ишке ашырса боло
турган; les limites du possible мүмкүнчүлүктүн чеги.
POSTAL, ALE, AUX adj почта, почтага таандык; service
postal почта кызматы.
1
POSTE nf почта; bureau de poste почта бөлүмү;
employé des postes почта кызматчысы; un colis expédié
par la poste почта аркылуу жиберилген посылка;
mettre une lettre à la poste катты почта аркылуу салуу.
2
POSTE nm 1. кызмат, орун; son mari occupe le poste
de directeur dans une entreprise анын жолдошу бир
ишканада директорлук кызматта; 2. кароол, күзөт орду;
les soldats ne doivent pas quitter leur poste солдаттар
күзөт ордун калтырып кетпеш керек; 3. poste de police
полиция бөлүмү; le voleur a été emmené au poste
ууруну полиция бөлүмүнө алып келишти.
3
POSTE
nm телевизор, радио ouvrir le poste
телевизорду, радиону коюу.
1
POSTER vt почта аркылуу жөнөтүү.
2
POSTER I. vt күзөткө, кароолго коюу; poster des
sentinelles кароолчуларды күзөткө коюу; II. se poster
vpr жайгашып алуу (күзөткө, кароолго алыш үчүн,
байкап туруш үчүн); il était posté à l’entrée du village
ал кыштактын кире беришине жайгашып алган эле.
1
POSTÉRIEUR ,
EURE
adj
1. кийинки,
соңку;
2. аркадагы, арт жактагы, арткы; le chien se tient
debout sur ses pattes postérieures ит арткы буттары
менен тикесинен турат.
2
POSTÉRIEUR nm fam арка, көчүк; tomber sur son
postérieur көчүгү менен жыгылуу.
POSTÉRIEUREMET adv кийин, кийинирээк, кечирээк.
POSTHUME adj 1. атасы өлгөндөн кийин төрөлгөн;
enfant posthume атасы өлгөндөн кийин төрөлгөн бала;
2. (чыгарма жөнүндө) автору өлгөндөн кийин жарык
көргөн чыгарма; un roman posthume автору өлгөндөн
кийин жарыкка чыккан роман; décorer qqn à titre
posthume бирөөнү өлгөндөн кийин сыйлоо.
POST-SCRIPTUM nm inv постскриптум (каттын
аягына жазылган кошумча маалымааты билдирүүчү
белги “p. s. ”).
POT nm 1. карапа, кумара, чоюн идиш, идиш, чыны;
pot à бир нерсе үчүн пайдаланылган идиш; pot à lait
сүт куючу табак; pot à eau суу куючу идиш; un pot de
yaourt бир чыны айран; pot (de fleurs) гүл
олтургузуучу карапа; loc être sourd comme un pot
кулагы таптакыр укпоо; 2. fam boire, prendre un pot
отуруу, ичүү, көңүл ачуу; fam отуруш; il organise un
pot pour son départ de la société ал жумуштан
кетишине байланыштуу отуруш уюштурду.
POTABLE adj ичүүгө жарактуу, ичсе боло турган; eau
non potable ичкенге жараксыз суу.
POTAGE nm шорпо, суюк тамак; prendre du potage
суюк тамак ичүү; un potage aux légumes жашылчадан
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жазалган суюк тамак.
POTAGER, ÈRE I. adj бакча, огород; plantes potagères
жашылчалар; un jardin potager бакча, огород; II. nm
бакча огород.
POT-AU-FEU inv nm жашылча кошулуп, уй этинен
жасалган тамак.
POTEAU nm устун, тирөөч; des poteaux de bois, de
béton жыгач, бетон устун; les poteaux électriques
электр карагайлары.
POTECE nf дар; loc gibier de potence дарга асылууга
татыктуу адам.
POTETIEL nm
потенциал, өндүрүүгө болгон
жөндөмдүүлүк; ce pays a un grand potentiel industriel
бул өлкөнүн өндүрүшкө болгон жөндөмү чоң.
POTIO nf суюк дары, микстура.
POU nm бит; être couvert de poux бит басып кетүү,
биттеп кетүү; chercher les poux бит терүү, тазалоо; loc
fam être laid comme un pou абдан серт болуу; chercher
des poux dans (sur) la tête de qqn, à qqn бирөөгө
асылуу, кылдан кыйкым табуу.
POUBELLE nf 1. таштанды салгыч идиш; j’ai jeté les
restes à la poubelle мен калганын таштандыга
ыргыттым; 2. таштанды ыргытуучу жер.
POUCE nm 1. баш бармак; le bébé suce son pouce бала
бармагын соруп жатат; loc mettre les pouces
жеңилгенин мойнуна алуу, багынуу, моюн сунуу; fam
donner un coup de pouce жардам берүү; 2. буттун баш
бармагы.
POUDIG nm пудинг (таттуу нан азыктарынын бир
түрү).
POUDRE nf 1. пудра; sucre en poudre кант пудрасы;
lait en poudre кургатылган, кургак сүт; se droguer à la
poudre героин колдонуу; 2. упа; se mettre de la poudre
упа себинүү; 3. ок-дары.
POUDRER I. vt упа себинүү (бетине); II. se poudrer
vpr өзүнүн бетине упа себинүү.
POULAILLER nm 1. тооккана, тоок кепе; le renard a
égorgé tout le poulailler түлкү тооктун баарын кырып
кетиптир; 2. fam театр залындагы эң үстүңкү, бийик
орундар.
POULAI nm кулун, тай.
POULE nf 1. тоок; une poule qui picore чокулаган
тоок; le gloussement des poules тооктун какылыкташы;
poule pondeuse (жумуртка) мекиян; œuf de poule
тооктун жумурткасы; les poules couvent dans le
poulailler тооктор тоокканада жумуртка басып
жатышат; ce soir nous mangerons de la poule au riz
бүгүн кечинде күрүч менен тооктун этин жейбиз; loc
quand les poules auront des dents төөнүн куйругу
жерге тийгенде; se lever comme (avec) les poules абдан
эрте туруу; mère poule мекиян; тооктун ургаачысы.
POULET nm 1. тооктун балапаны, жөжө; 2. жаш
тооктун эти; poulet rôti куурулган тоок эти; manger du
poulet жаш тооктун этин жемек; 3. mon (petit) poulet
тентегим, кичинекейим.
POULS nm inv пульс, тамырдын согушу; prendre le
pouls (de qqn, à qqn) бирөөнүн тамырынын согушун

текшерүү.
POUMO nm өпкө; poumon droit et gauche оң жана
сол өпкө; maladies du poumon өпкө оорулары; respirer
à pleins poumons терең дем алуу.
POUPÉE nf куурчак; la petite fille joue à la poupée
кичинекей кыз куурчак менен ойноп жатат.
POUR I. prép1. үчүн; il fait un régime pour maigrir ал
арыкташ үчүн диета кармап жатат; c’est pour quoi
faire? бул кандай максат менен? je l’ai appelé pour
qu’il vienne m’aider мен аны мага жардам берсин деп
чакырдым; voici un cadeau pour vous мынакей, бул
белек сиз үчүн; 2. багытты билдирет га, -го, -ге ж.б.; ils
sont partis pour le Japon алар Японияга кетишти;
3. узактыкты билдирет; j’ai réservé une chambre à
l’hôtel pour une nuit мен мейманканадан бир түнгө
бөлмө алдым; pour six mois алты айга; fam pour le
moment азыр; 4. үчүн, пайдасы үчүн, пайдасына; ils ont
voté pour le même candidat алар баарысы бир
кандидатка добуш беришти; être pour une décision бир
чечимге макулдук берүү; vous êtes pour ou vous êtes
contre? cиз макулсузбу же каршысызбы? fumer est
mauvais pour la santé чылым чегүү ден-соолукка зыян;
5. алмашууну билдирет; elle a acheté sa robe pour deux
cent euros ал көйнөгүн эки жүз еврого сатып алды;
prendre, dire un mot pour un autre бир сөздүн ордуна
башка сөздү колдонуу; j’y vais pour toi мен ал жакка
сенин ордуңа барам; 6. pour cent пайыз (%); dix pour
cent он пайыз (10 %); 7. себепти билдирет; le cinéma
est fermé pour les travaux кинотеатр оңдоо иштери
жүрүп жаткандыктан жабык; il l’a épousée pour son
argent ал ага акчасы үчүн эле үйлөндү; 8. pour ma part
мени ала турган болсок; pour ce qui est de son chien, il
est perdu анын итин ала турган болсок, ал жоголду;
II. nm inv peser le pour et le contre жакшы жана жаман
жактарын таразалоо.
POURBOIRE nm чайлык.
POURCETAGE nm процент, пайыз.
POURPARLERS nm pl сүйлөшүүлөр; de longs
pourparlers узак сүйлөшүүлөр; être en pourparlers
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
POURQUOI I. adv, conj 1. эмнеге, эмне себептен;
pourquoi partez-vous? эмнеге кетип жатасыз?
pourquoi veux-tu que j’y aille? эмнеге менин ал жакка
барышымды каалап жатасың? fam pourquoi tu cries?
эмнеге кыйкырып жатасың? pourquoi? эмнеге?
pourquoi non? эмне үчүн жок? pourquoi pas? эмне
үчүн болбосун? 2. (суроо белгисисиз) эмне үчүн, кандай
себеп менен; je ne comprenais pas pourquoi je devais
me taire эмне үчүн сүйлөбөш керек экендигин
түшүнгөн жокмун; je vous demande pourquoi vous riez
мен сизден эмне үчүн күлүп жаткандыгыңызды сурап
жатам; 3. voilà, voici pourquoi мына ошол үчүн, ушул
себептен; c’est pourquoi ошондуктан; II. nm inv
1. себеп; il demandait le pourquoi de son refus ал анын
кабыл албоосунун себебин сурап жатат; 2. эмнеге, эмне
үчүн; les pourquoi des enfants балдардын суроолору.
POURRI, IE I. adj 1. чириген, ириген, бузулган, сасып
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кеткен; une planche pourrie чириген тактай; (тамакаш) des fruits pourris чириген жемиштер; de la viande
pourrie сасып, жыттанып кеткен эт; 2. нымдуу; un
climat pourri нымдуу климат; II. nm чирик, чирип
калган жер; enlever le pourri чиригин алып салуу; une
odeur de pourri чириктин жыты.
POURRIR I. vi чирүү, бузулуу, сасуу; ce bois pourri à
l’humidité бул жыгач нымдан чирип жатат; II. vt
1. чиритүү, бузуу, сасытуу; la pluie a pourri le foin
жамгыр тоютту чиритти; 2. бузуу, эркелетүү (баланы);
sa mère finira par le pourrir энеси аны акыры бузат.
POURSUITE nf 1. кубалоо, аркасынан түшүү, изинен
түшүү; la police s’est lancée à la poursuite du
malfaiteur полиция кылмышкердин аркасынан түштү;
2. жоопко тартуу, доого жыгуу; il a engagé des
poursuites contre ses voisins ал кошуналарын сотко
берди; 3. бир нерсенин улуандысы; la poursuite d’un
travail иштин уландысы.
POURSUIVRE vt 1. кубалоо, аркасынан түшүү; le chien
poursuit le lièvre ит коёнду кубалап бара жатат;
2. улантуу; poursuivre ses études окуусун улантуу;
poursuivre son voyage, son chemin саякатын, жолун
улантуу; 3. жоопко тартуу, доого жыгуу; je vous
poursuivrai devant les tribunaux! мен сизди сотко
беремин!
POURTAT adv бирок, ошондой болсо да; tout a l’air
de bien se passer, pourtant je suis inquiet баарысы эле
жакшыдай көрүнөт, бирок мен тынчсызданып турам;
elle est laide et pourtant quel charme! ал сулуу эмес,
бирок кандай жылдыздуу!
POURVU QUE loc prép (+ subjonctif) 1. эгер, -са (гондо); pourvu qu’il ait le nécessaire, il est content анда
баарысы болгондо, ал ыраазы болот эле; 2. -са, -се, сек,-сак эле; pourvu qu’on arrive à temps! кечикпей
келсек эле болду!
POUSSER I. vt 1. түртүү; pousser un meuble dans un
coin, contre un mur эмеректи бурчка, дубал жакка
түртүү, жылдыруу; pousser la porte эшикти тңртңп
ачуу; on nous a poussés dehors бизди эшикке түртүп
чыгарышты; pousser qqn avec le coude, du coude, du
genou бирөөнү чыканагы менен, тизеси менен түртүү;
ne poussez pas! түртпөгүлө! 2. pousser qqn à коздуруу,
түрткү болуу; cet élève pousse les autres à faire des
bêtises бул окуучу башкаларга тентек кылууга түрткү
берет, азгырат; la publicité pousse à la consommation
жарнак керектөөгө, сатып алууга түрткү берет;
3. ашырып жиберүү, ашепке кылып жиберүү; pousser
la plaisanterie un peu trop loin ашепке тамаша кылып
жиберүү; loc fam faut pas pousser ашепке кетпеңиз;
4. pousser des cris үн чыгаруу, кыйкыруу; II. vi
1. ыйынуу, чыгаруу; la femme pousse pendant son
accouchement аял төрөп жаткандыа ыйынат; 2. (шаар,
курулуш) өсүү, көбөйүү; des villes qui poussent comme
des champignons козукарындай өсүп келе жаткан
шаарлар; 3. (бала) өсүү, чоңойуу; il pousse, ce petit
бала чоңоюп келе жатат; III. se pousser vpr жылуу,
орун берүү; pousse-toi! жылып койчу!

POUSSETTE

nf коляска, араба (буту баса элек балдар

үчүн).
POUSSIÈRE nf чаң; la poussière des routes көчөнүн
чаңы; un tourbillon de poussière чаң тозоңу.
POUTRE nf устун.
1
POUVOIR I. vt 1. кыла алуу, жасай алуу, ишке ашыра
алуу, ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү болуу; puis-je (estce que je peux) vous être utile? сизге жардам бере
аламбы? il ne peut pas parler ал сүйлөй албайт; je ne
pourrai plus le faire мен мындан ары муну жасай
албайм; qui peut savoir? ким билиши мүмкүн? loc on
ne peut mieux мындан артык болбойт; on ne peut plus
мындан бөлөк мүмкүн эмес; 2. бир нерсе жасоого
мүмкүнчүлүгү болуу; les élèves peuvent sortir
окуучулар сыртка чыга алышат; mes parents m’ont dit
que je pouvais rester jusqu’à minuit ата-энем мага саат
түнкү он экиге чейин калууга уруксат беришти;
II. impers 1. il peut, il pourra балким, мүмкүн; il peut y
avoir, il ne peut pas y avoir la guerre ал жерде согуш
чыгып кетиши, чыкпашы мүмкүн; il peut arriver
болушу мүмкүн; 2. il, cela se peut болушу мүмкүн,
ыктымал; il se peut que (+ subjonctif) -са керек,
мүмкүн; il se peut qu’il pleuve жамгыр жаашы мүмкүн;
cela ne se peut pas мындай болушу мүмкүн эмес; fam
ça se peut; je ne dis pas le contraire болушу мүмкүн,
мен болбойт деген жокмун; ça se pourrait bien мындай
болушу толук мүмкүн эле.
2
POUVOIR nm 1. мүмкүнчүлүк, жөндөмдүүлүк; si
j’avais le pouvoir de connaître l’avenir! келечекти көрө
билүүгө мүмкүнчүлүгүм болгондо; les animaux n’ont
pas le pouvoir de parler айбанаттардын сүйлөөгө
жөндөмдүүлүгү жок; pouvoir d’achat сатып алуу
мүмкүнчүлүгү; cela dépasse son pouvoir бул анын
мүмкүнчүлүгүнөн жогору; il n’est pas en mon pouvoir
de t’aider менин сага жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүм
жок; 2. укук; avoir plein pouvoir, donner plein pouvoir
толук укукка ээ болуу, толук укук берүү; 3. бийлик; le
directeur a beaucoup de pouvoir директордо бийлик
көп; les médias ont un grand pouvoir dans la société
массалык-маалымат каражаттарынын коомдогу ээлеген
орду чоң; pouvoir législatif мыйзам чыгаруу бийлиги
pouvoir exécutif аткаруу бийлиги; pouvoir judiciaire
сот бийлиги; pouvoir absolu чексиз бийлик, чек
коюлбаган бийлик; prendre, avoir, détenir, perdre le
pouvoir бийликти алуу, бийликке ээ болуу, бийликти
кармап туруу, жоготуу; 4. loc le quatrième pouvoir
төртүнчү
бийлик
(массалык-маалымат
каражаттары).
PRAIRIE nf шалбаа; les vaches sont dans la prairie
уйлар шалбаада оттоп жүрүшөт.
PRATICIE, IEE n дарылоочу врач, дарыгер; elle a
consulté un praticien ал дарыгерге көрүндү.
PRATIQUAT, ATE adj, n динди кармаган; il est
croyant, mais peu pratiquant ал динге ишенет, бирок
динди кармабайт.
1
PRATIQUE nf тажрыйба; c’est par la pratique que l’on
apprend vraiment son métier тажрыйба аркылуу гана
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көрсөтүш үчүн алдыда бара жатат.
PRÉCEPTEUR, TRICE n тарбиячы; le précepteur d’un
jeune prince жаш ханзааданын тарбиячысы.
PRÉCIEUSEMET adv этияттык менен, кылдаттык
менен, абайлап; conserver précieusement une lettre
катты этияттык менен сактоо.
PRÉCIEUX, EUSE adj 1. (зат атоочтон кийин) кымбат
баалуу, кымбат; des bijoux précieux кымбат баалуу
шуру-мончоктор; le métal précieux кымбат металл;
2. кымбат; les droits les plus précieux de l’homme
адамдын эң кымбат укуктары; mes amis sont ce que j’ai
de plus précieux досторум менин эң кымбат
нерселерим.
PRÉCIPICE nm жар, туңгуюк, ирим; une route en
corniche au bord d’un précipice жар бойлоп кеткен
жол.
PRÉCIPITAMMET adv шашып, шашылып, күтүлбөгөн
жерден; il est parti précipitamment ал шашып кетип
калды.
PRÉCIPITATIO
nf шашкандык, шашылгандык,
ашыккандык; il faut décider sans précipitation
ашыкпастан чечүү керек; ne confondez pas vitesse et
précipitation
тездик
менен
шашылыштыкты
алмаштырбагыла; dans la précipitation du départ, il a
oublié son passeport кетүүгө ашыгып жатып ал
паспортун унутуп коюптур.
PRÉCIPITÉ, ÉE adj шашылыш, тез, тез арада; il
s’éloigna à pas précipités ал шашылыш кадам шилтеп,
узап кетти; tout cela est bien précipité мунун баары
абдан шашылыш.
PRÉCIPITER I. vt 1. litt кулатуу, ыргытуу (төмөн
карай, чуңкурга); il fut précipité dans le vide ал
туңгуюкка кулап кетти; 2. кысуу, сүрүү, уруу; le choc
l’a précipité contre le pare-brise катуу соккудан ал
айнекке барып урунду; 3. тездетүү, ылдамдатуу;
précipiter ses pas, sa marche кадамын, жүрүшүн
тездетүү; précipiter son départ кетишин тездетүү; il ne
faut rien précipiter сабыр тутуш керек, ашыкпаш
керек; II. se précipiter vpr 1. кулап кетүү; une femme
s’est précipitée du sixième étage бир аял алтынчы
кабаттан кулап түштү; le torrent se précipite du haut de
la falaise cуу асканын чокусунан куюлуп жатат; elle se
leva et se précipita au-devant de sa mère ал турду да,
энесинин кучагына жыгылды; 2. шашылуу, ашыгуу;
inutile de se précipiter шашылуунун пайдасы жок!
PRÉCIS, ISE adj 1. анык, так, даана; renseignez-moi de
façon précise мага так маалымат бериңиз; des faits
précis так далилдер; 2. туура, туптуура; à quatre heures
et demie précises туура саат төрт жарымда.
PRÉCISÉMET adv 1. так, даана, ачык; répondre
précisément à une question суроого так жооп берүү;
2. дал; c’est précisément pour cela que je viens vous
voir мен дал ушунун айынан сизге келдим.
PRÉCISER I. vt аныктоо, тактоо; précisez votre idée
ойлоруңузду тактаңызчы; précisez! тактап айтыңызчы!
II. se préciser vpr аныкталуу, такталуу.
PRÉCISIO nf 1. аныктык, тактык, дааналык; des

өз кесибин мыкты өздөштүрсө болот; plusieurs années
de pratique en anglais англис тилин өздөштүрүүдө бир
нече жылдык тажрыйба.
2
PRATIQUE adj 1. эпчил, тыкан, бүйрө, бышык; ce
garçon n’a aucun sens pratique бул балада тыкандык
жок; une femme pratique тыкан, бүйрө аял;
2. практикалык; la connaissance pratique d’une langue
тилдин
практикалык
жактан
өздөштүрүлүүсү;
exercices, travaux pratiques практикалык иш,
көнүгүүлөр; 3. колдонууга оңой, ыңгайлуу; un outil
pratique колдонууга ыңгайлуу аспап; approchez-vous,
ce sera plus pratique жакыныраак келиңиз, ошондо
ыңгайлуурак болот.
PRATIQUEMET adv 1. иш жүзүндө; 2. дээрлик; je ne
me suis pratiquement pas arrêté de travailler мен
дээрлик тынбай иштедим.
PRATIQUER vt 1. машыгуу; il pratique le judo ал
дзюдо менен машыгат; il pratique l’anglais ал англис
тилинде сүйлөйт; 2. колдонуу, пайдалануу, ишке салуу;
ce commerçant pratique des prix très élevés бул
соодагер кымбат сатат; pratiquer une opération
chirurgicale хирургиялык операцияны ишке ашыруу;
3. диний эрежелерди сактоо, тутуу; pratiquer une
religion динди кармоо.
PRÉ nm шалбаа, жайыт; acheter, vendre un pré жайыт
сатып алуу, сатуу; mener les vaches au pré уйларды
жайытка чыгаруу.
PRÉ- (префикс) татаал сөздөрдүн бир нерсенин
алдында, бир нерседен мурун деген маанисин
билдирүүчү биринчи бөлүгү.
PRÉALABLE adj 1. алдын ала иштелген; cette décision
demande une réflexion préalable бул чечим алдын ала
ойлонууларды талап кылат; 2. loc adv au préalable à
алдын ала, мурун, биринчи; il faudrait l’en avertir au
préalable бул жөнүндө алдын ага ала эскертип коюш
керек.
PRÉALABLEMET adv алдын ала, күн мурунтан.
PRÉAMBULE nm сөз башы, кириш сөз; un
interminable préambule узак кириш сөз.
PRÉAU nm мектептеги жабык аянтча.
PRÉCAUTIO nf 1. алдын алуучулук, сактык; prendre
des précautions, ses précautions алдын ала иш
аракеттерди көрүү; avec de grandes précautions өтө
этияттык менен; 2. agir avec précaution бир нерсени
этияттык менен жасоо; sans précaution күтүлбөгөн
жерден; il s’exprime sans aucune précaution ал
ойлонбой сүйлөп жатат.
PRÉCÉDEMMET adv алдын ала, мурун; comme nous
l’avons dit précédemment биз мурун айтып өткөндөй.
PRÉCÉDET, ETE adj мурунку, өткөн; la semaine
précédente өткөн жумада; le jour précédent мурунку
күнү; relisez cette page et la précédente бул бетти жана
мурунку бетти кайра окуп чыгыңыз.
PRÉCÉDER vt 1. алдында, мурун болуп өтүү; l’avantpropos qui précède cet ouvrage чыгарманын алдында
жазылган кириш сөз; 2. алдыда болуу, басуу; ils les
précèdent pour leur montrer le chemin ал аларга жол
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renseignements d’une grande précision абдан так
маалыматтар; 2. тактоо; demander des précisions sur
tel ou tel point тигил же бул маселе боюнча тактоо
киргизүү.
PRÉCOCEPTIO nf алдын ала ойлонулган ой, пикир.
PRÉCOÇU, UE adj алдын ала ойлонулган, бышпаган,
жетилбеген ой.
PRÉCURSEUR I. nm негиз салуучу, баштоочу; les
précurseurs de la science moderne азыркы илимдин
негиз салуучулары; II. adj m алдын ала билдирүүчү; les
signes précurseurs de l’orage жаандын жарчысы.
PRÉDATEUR nm жырткыч (айбан); le loup est un
prédateur карышкыр жырткыч айбан.
PRÉDÉCESSEUR nm бир кызматта бирөөдөн мурун
иштеп кеткен адам; le nouveau directeur est plus jeune
que son prédécesseur жаңы директор мурункусунан
жашыраак.
PRÉDICAT nm баяндооч.
PRÉDILECTIO nf артык көрүү, жакшы көрүү; la
prédilection d’une mère pour un de ses enfants эненин
балдарынын бирөөсүн артык көрүшү; de prédilection
жакшы көргөн; c’est mon sport de prédilection бул
менин жакшы көргөн спортум.
PRÉDIRE vt алдын ала айтуу, кабарлоо; la voyante m’a
prédit que je me marierais à trente-deux ans көзү ачык
мага отуз эки жашыңда үйлөнөсүң деп айтты; on lui
prédisait le plus brillant avenir ага анын келечеги эң
жакшы болот деп алдын ала айтышкан.
PRÉDOMIAT, ATE adj негизги, башкы; mon souci
prédominant est de trouver du travail менин негизги
маселем жумуш табуу.
PRÉDOMIER vi басымдуулук кылуу, үстөм кылуу;
c’est son avis qui prédomine toujours негизинен анын
ою басымдуулук кылат.
PRÉEXISTER vt (à qqch) мурда болуп өтүү, мурун бар
болуу.
PRÉFABRIQUÉ, ÉE adj жыйналма, чогулуучу; maison
préfabriquée жыйналма үй.
PRÉFACE nf кириш сөз, баш сөз; préface de l’auteur à
une nouvelle édition жаңы басылыштагы автордун
кириш сөзү.
PRÉFÉRABLE adj артыкчылыгы бар, жакшы; pour
faire ce voyage, le train est préférable à l’avion бул
саякатка барыш үчүн учактан көрө поезд жакшы;
partez maintenant, c’est préférable азыр кеткениңиз оң
болот; жаксыз il est préférable que (+ subjonctif), de (+
inf) жакшыраак, туура, оң; il est préférable qu’il n’ait
rien su анын эч нерсе билбегени туура; il est préférable
de rester калганыбыз оң.
PRÉFÉRÉ, ÉE adj, n 1. жакшы көргөн, артык көргөн,
жактырган; elle écoute ses chansons préférées ал жакшы
көргөн ырларын угуп жатат; 2. n жакшы көргөн,
жактырган, артык көргөн; cet élève est son préféré бул
окуучу анын жакшы көргөн окуучусу.
PRÉFÉRECE nf жогору баалоо, артык көрүү, жакшы
деп эсептөө; les préférences de chacun ар биринин
каалоосу; je n’ai pas de préférence мага айырмасы жок,

мен үчүн баары бир; loc adv de préférence көбүнчө; je
sors le matin, de préférence мен көбүнчө эртең менен
чыгам.
PRÉFÉRER I. vt жогору баалоо, артык көрүү, жакшы
деп табуу, жактыруу; il préfère le thé au café ал кофеге
караганда чайды жакшы көрөт; préférer faire qqch бир
нерсе кылууну жактыруу; je préfère me taire менин
сүйлөбөй эле койгонум оң; faites comme vous préférez
каалаганыңыздай кылыңыз; il préférait souffrir que
d’être seul ал жалгыз калгандан көрө азап чегүүнү
туура тапты; II. vpr je me préfère avec les cheveux longs
мага чачымдын узун болгону жагат.
PRÉFIXAL, ALE, AUX adj ling префикстик.
PRÉFIXATIO nf ling сөздөрдүн префикс кошулуу
аркылуу түзүлүшү.
PRÉFIXE nm префикс.
PRÉHISTOIRE nf тарыхка чейинки, тарыхтан мурунку
убак.
PRÉHISTORIQUE adj тарыхка чейинки, тарыхтан
мурунку убактагы.
PRÉJUDICE nm 1. залал, зыян; causer un préjudice à
qqn бирөөгө зыян, залал келтирүү; au préjudice de qqn
бирөөгө зыян келтирүү; 2. карабай, карабастан, каршы;
au préjudice de la vérité чындыкка каршы.
PRÉJUGÉ nf ката, терс түшүнүк, ой; j’ai toujours eu
des préjugés contre lui мен ал жөнүндө дайыма терс
ойлочумун.
PRÉJUGER vi litt ou jur алдын ала, мурун эле чечип
коюу; je ne peux pas préjuger de la décision мен алдын
ала чечим чыгара албаймын.
PRÉLIMIAIRE adj алдын ала иштелеген, жасалган;
discours préliminaire кириш сөз; accords préliminaires
алдын ала макулдашуулар.
PRÉMÉDITATIO nf атайлап, атайын; meurtre avec
préméditation кара санатайлык менен өлтүрүү.
PREMIER, IÈRE I. adj (көбүнчө зат атоочтун
алдында) 1. биринчи, баштапкы, алгачкы; le premier
jour du mois айдын биринчи күнү; n айдын биринчи
күнү, биринчи число; le premier janvier биринчи
январь; les premiers pas алгачкы, биринчи кадамдар;
son premier amour анын алгачкы махабаты; la
première fois биринчи жолу; à sa première venue, il n’a
rien dit биринчи келгенде ал эч нерсе айткан жок; loc
au premier, du premier coup башталышында,
башында; à première vue, au premier abord бир
караганда; arriver premier, bon premier биринчи
болуп, баарысынан биринчи келүү; n il, elle est parmi
les premiers ал биринчилердин арасында; 2. биринчи, il
est assis au premier rang ал биринчи катарда отурат; la
première personne du singulier, du pluriel жекелик
жана көптүк түрүнүн биринчи жагы; première partie
биринчи бөлүгү; de la première à la dernière ligne
башынан аягына чейин; II. n 1. (адам) le premier, la
première биринчи келген, бир нерсени биринчи
жасаган адам; 2. алдыңкы окуучу; son camarade est le
premier dans la classe анын жолдошу класстагы
алдыңкы окуучу; loc adv en premier биринчи, оболу.
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qqn бирөөнүн ордун ээлеп алуу; 15. кармоо; prenez-le
vivant! аны тирүү кармагыла! le lac est pris par (dans)
les glaces көл тоңуп калды, көл музга айланып калды;
16. loc prendre l’avion, le train, sa voiture учакка,
поездге, машинага олтуруу; prendre une décision
чечим кабыл алуу; prendre le temps de, prendre son
temps шашпоо, шашылбоо; prenez votre temps
шашпагыла; prendre la parole сөз алуу, сөз сүйлөө;
prendre garde абайлоо, сактануу; prendre froid суук
тийгизип алуу, суукка урунуп калуу; prendre part à
qqch бир нерсеге катышуу; prendre place олтуруу;
prendre connaissance de бир нерсе менен таанышуу;
prendre la route, un raccourci жолго түшүү, кыска
жолго түшүү; prendre la mer деңизге саякатка чыгуу;
prendre du repos эс алуу, дем алуу; prendre la porte
чыгып кетүү, жөнөп кетүү; prendre position көз
карашын билдирүү, көз карашта болуу; prendre peur
коркуу; prendre de l’âge карртаюу, жашы жетүү;
prenez à droite оңго бурулуңуз; prendre des couleurs
күнгө күйүп калуу; prendre goût à qqch бир нерсенин
даамын татуу, бир нерсени жакшы көрүп калуу; II. se
prendre vpr 1. илинүү, чалынуу, түшүп калуу;
moucheron qui se prend dans une toile d’araignée
жөргөмүштүн торуна түшүп калган майда чымын; ce
poisson se prend au filet бул балык торго түшүп калды;
2. ичүү, ичилүү (суюктук, тамак); ce médicament se
prend le soir бул дарыны кечинде ичиш керек; 3. өзүн деп саноо, -деп эсептөө; se prendre pour un génie өзүн
абдан жөндөмдүүмүн деп эсептөө; 4. s’y prendre бир
ишке киришүү, бир нерсе менен алектенүү; il s’y est
mal pris ал бул ишти жаман баштады; savoir s’y
prendre бир иштин көзүн жакшы билүү; il faudra s’y
prendre à l’avance бул ишке алдыртан киришиш керек.
PRÉOM nm ат, ысым; elle n’aime pas le prénom que
lui ont donné ses parents ага анын ата-энеси койгон ат
жакпайт.
PRÉOCCUPATIO nf бушайман болуу, кабатырлануу,
тынчсыздануу; son travail lui donne de graves
préoccupations жумушу аны тынчсыздандырат.
PRÉOCCUPÉ,
ÉE
adj
бушайман
болгон,
тынчсызданган, кабатырланган; il a l’air préoccupé en
ce moment анын азыр тынчсыздангандай түрү бар.
PRÉOCCUPER I. vt бушайманга салуу, кабатырлантуу,
тынчын алуу; ces problèmes me préoccupent depuis
longtemps бул маселелелер мени көптөн бери
тынчсыздандырат; II. se préoccuper vpr тынчсыздануу,
бушайман болуу, кабатырлануу; elle ne s’est jamais
beaucoup préoccupée des autres ал башкалар үчүн эч
качан кабатырланган эмес; ne vous préoccupez pas de
cela! бул үчүн кабатырланбаңыз!
PRÉPARATIFS nm pl даярдык, кам көрүү, камдануу; les
préparatifs du départ кетүүгө даярдыктар.
PRÉPARATIO nf 1. даярдоо; la préparation du repas,
des plats тамактын даярдалышы; 2. препарат; des
préparations
pharmaceutiques
фармацевтикалык
препараттар; 3. даярдык, камдануу, даярдык көрүү; la
préparation d’une fête майрамга даярдык көрүү;

менен.
бала, улуу

бала, биринчи бала.
PREDRE I. vt 1. алуу; колго алуу; prendre un objet à
pleine main бир нерсени колу менен уучтап алуу; je te
défends de prendre ce livre мен сага бул китепти алууга
тыюу салам; prendre qqch des mains de qqn бир
нерсени бирөөнүн колунан жулуп алуу; loc prendre
une affaire en main бир ишти өз колуна алуу; prendre
dans ses bras өз колуна алуу; 2. өзү менен кошо ала
жүрүү; n’oublie pas de prendre ton parapluie кол
чатырыңды алууну унутпа; il prit son chapeau et ses
gants ал шляпасын жана кол чатырын алды; prendre
du pain нан алуу (сатып алуу); кабыл алуу, күтүү; le
coiffeur m’a pris à 5 heures чач тарач мени саат 5те
кабыл алды; je passerai vous prendre chez vous мен
сизди үйүңүздөн алып кетемин; 3. prendre qqch sur soi
өзүнө алуу; prendre sur soi de өзүнө жоопкерчилигине
алуу; je prends ça sur moi мен муну өзүмө алам; il a
pris sur lui de venir malgré sa fatigue ал чарчаганына
карабай келүүнү өз жоопкерчилигине алды; 4. кабыл
алуу, эсептөө, саноо; prendre la vie du bon côté
жашоонун жакшы жактарын кабыл алуу; prendre bien,
mal qqch бир нерсени жакшы, жаман кабыл алуу;
prendre qqn, qqch au sérieux, à la légère, à cœur бир
нерсени чын, тамаша катары, жүрөккө жакын кабыл
алуу; si vous le prenez ainsi эгер сиз муну ушундай
кабыл алсаңыз; prendre qqn en amitié бирөөнү дос
катары кабыл алуу; 5. алуу, өзүнүкү кылып алуу; il a
pris un rendez-vous chez le coiffeur ал чач тарачка
жазылды; prendre une habitude адат кылып алуу,
көнүп кетүү; 6. өлчөө, аныктоо; prendre des mesures
өлчөө, ченөө; prenez votre température денеңиздин
табын ченеңиз; 7. алуу, жазып алуу, дептерге түшүрүп
алуу; prendre des notes, une photo жазып, белгилеп
алуу, сүрөткө тартып алуу; 8. алуу, жалдоо, жумушка
кабыл алуу; on ne prend plus personne à l’usine
заводго башка эч кимди албайбыз; prendre pour,
comme, à, en катары алуу, кабыл алуу; il l’a prise
comme assistante ал аны ассистент кылып алды;
prendre à témoin күбөлүккө алуу; 9. (pour) prendre
une personne pour une autre бир кишини башка адамга
алмаштырып алуу; pour qui me prenez-vous? сиз мени
ким деп ойлоп турасыз? 10. ичүү, жемек; prendre son
café кофесин ичүү; prendre un verre ичимдик ичүү;
que prenez-vous? эмне ичесиз? vous prenez, vous
prendrez de la viande ou du poisson? эт жейсизби же
балыкпы? prendre un cachet дары ичүү; prendre un
bain сууга түшүү, жуунуу; 11. алуу, өзүнө энчилеп
алуу; prendre qqch par force бир нерсени күч менен
тартып алуу; 12. суроо, талап кылуу; combien prend-il?
канча сурап жатат? канча турат? ce travail me prendra
une heure бул иш менден бир саат убакытты талап
кылат; 13. күч менен ээлеп алуу; prendre le pouvoir
бийликти тартып алуу; 14. prendre qqch à qqn
бирөөнүн бир нерсесин алып алуу; il lui a pris son
argent ал анын акчасын алып алды; prendre la place de
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4. даярдоо, даярлап чыгаруу, окутуу; la préparation des
candidats
au
baccalauréat
бакалаврлыкка
кандидаттарды даярдоо.
PRÉPARATOIRE adj даярдоочу; cours préparatoire
даярдоо курстары; classes préparatoires aux grandes
écoles чоң окуу жайларындагы даярдоо класстары.
PRÉPARER I. vt 1. даярдоо, тартипке келтирүү, оңдоо,
түзөтүү; je vais préparer votre chambre мен сиздин
бөлмөңүздү даярдайын; préparer la table дасторкон
жайуу; préparer la voie, le terrain жолду, жерди
түзөтүү; elle prépare le repas ал тамак жасап жатат;
2. даярдоо, камдоо; il a préparé soigneusement son
départ ал кетүүгө дыкаттык менен даярданды; le
professeur a préparé son cours мугалим сабагын
даярдады; préparer un examen сынакка даярдануу;
3. даярдап коюу, белендеп коюу, камдап коюу;
préparer l’avenir келечекке кам көрүү; préparer qqch
à qqn бир кишиге бир нерсени даярдап коюу; on lui a
préparé une surprise ага күтүлбөгөн нерсе даярлап
коюшту; ce professeur a bien préparé ses élèves à
l’examen бул мугалим окуучуларын сынакка жакшы
даярдады; II. se préparer vpr 1. даярдануу, камынуу,
беленденүү; se préparer au combat, à combattre
урушка камынуу; 2. жасалуу, даярдалуу; la cuisine où
se prépare le repas тамак даярдалып жаткан ашкана;
3. болгону туруу; je crois qu’un orage se prépare
менимче катуу жаан болгону турат; impers il se prépare
quelque chose de grave бир коркунучтуу нерсе болгону
турат.
PRÉPOSITIO nf gram предлог (сөздүн алдына келүүчү
аффикс).
PRÉROGATIVE nf өзгөчө, айрыкча, артыкча укук; les
prérogatives de l’artiste артисттин артыкча укуктары.
PRÈS adv жакын, жанында; il habite assez près, tout
près ал жакын жерде, жапжакын жашайт; venez plus
près жакыныраак келиңиз; pas si près! анча жакын
эмес! loc adv de près жакындан; regarder de près, de
trop près жакындан, өтө жакындан кароо; connaître
qqn de près бирөөнү жакындан таануу; loc prép près de
жакын жерде, жанында; près d’ici бул жерге жакын
жерде; tout près de Paris Парижден алыс эмес жерде;
s’asseoir près de qqn бирөөнүн жанына олтуруу; loc
fam être près de son argent сараң болуу; il en manque
près de la moitié жарымынан көбүрөөгү жетишпейт; il
était près de mourir ал өлүм алдында жаткан; il est près
de midi түш болойун деп калды; à peu près дээрлик,
жакын; l’hôtel était à peu près vide мейманкана
дээрлик бош эле; à peu près six mille hommes алты
миңге жакын адам; il y a à peu près vingt minutes
жыйырма мүнөттөй калды.
PRÉSCOLAIRE adj мектепке чейинки; l’enseignement
préscolaire мектепке чейинки билим берүү.
1
PRESCRIPTIO nf jur буйрук, жарлык.
2
PRESCRIPTIO nf көрсөтмө; les prescriptions d’un
médecin дарыгердин жазып берген дарысы.
PRESCRIRE vt 1. буйрук кылуу, жарлык кылуу; les
formes que la loi a prescrites мыйзам талап кылган

эрежелер; 2. жазып берүү (дары), кеңеш берүү; le
médecin a prescrit des remèdes, un traitement дарыгер
дары жазып берди, кеңеш берди.
PRESCRIT, ITE adj белгиленген, көрсөтүлгөн; au jour
prescrit белгиленген күнү; ne pas dépasser la dose
prescrite белгиленген өлчөмдөн ашырбаш керек.
PRÉSECE nf болуу, катышуу; la présence de son ami
le réconfortait досунун бар болушу ага дем берээр эле;
fuir, éviter la présence de qqn бирөөдөн качуу,
бирөөнүн көзүнө көрүнүүдөн качуу; faire acte de
présence катышуу; signer la feuille de présence каттоо
баракчасына кол коюу; en présence de көзүнчө,
алдында; dresser un acte en présence de témoins
күбөлөрдүн көзүнчө акт түзүү.
1
PRÉSET , ETE adj 1. бар, ушу жерде болгон; les
personnes ici présentes ушул жердеги адамдар; être
présent à une réunion жыйналышка катышуу;
2. азыркы, учур чактагы; les circonstances présentes
азыркы кырдаалдар; ce verbe est à l’indicatif présent
бул этиш учур чакта турат.
2
PRÉSET nm 1. учур чак, азыркы учур; vivre dans le
présent азыркы күн менен жашоо; loc adv à présent
азыр, азыркы учурда; 2. gram учур чак; conjuguer un
verbe au présent этишти учур чакта жактоо.
3
PRÉSET nm белек.
PRÉSETABLE adj берсе, көрсөтсө боло турган,
сымбаттуу, жакшы; ce plat n’est pas présentable бул
тамакты берсе болбойт.
PRÉSETATEUR, TRICE n radio tv алып баруучу.
PRÉSETATIO nf 1. faire les présentations бир
кишини башка бир кишиге тааныштыруу; 2. fam
көрүнүш, кебете, ыраң; avoir une bonne, une mauvaise
présentation кебетеси жакшы, жаман болуу; 3. бир
нерсени бир кишиге көрсөтүү; la présentation d’une
pièce d’identité est obligatoire ким экендигин
күбөлөндүргөн кагазын көрсөтүү бул милдеттүү түрдө;
assister à une présentation de modèles chez un grand
couturier
чоң
уздун
тиккен
кийимдеринин
көргөзмөсүнө катышуу.
PRÉSETER I. vt 1. présenter une personne à une
autre бир кишини башка бир кишиге тааныштыруу;
permettez-moi de vous présenter mon ami досумду
сизге тааныштырууга уруксат бериңиз; 2. көрсөтүү;
présenter son billet au contrôleur билетин
текшерүүчүгө көрсөтүү; 3. алып баруу, тааныштыруу;
présenter une émission, un spectacle берүүнү,
спектаклди алып баруу; 4. көрсөтүү, коюу; présenter
un devis бааларды көрсөтүү; présenter sa candidature à
un poste өзүнүн кандидатурасын бир кызматка коюу;
5. билдирүү, айтуу; permettez-moi de vous présenter
mes condoléances, mes félicitations сиздин кайгыңызга
ортоктош экендигимди, куттуктоомду билдирүүгө
уруксат этиңиз; 6. көрүнүшкө ээ болуу, көрүнүү; le
malade présentait des symptômes inquiétants оорунун
көрүнүшү начар эле; II. vi fam (адам) présenter bien,
mal жакшы, жаман таасир калтыруу (өзүнүн кебетеси,
тышкы көрүнүшү менен); III. se présenter vpr 1. келүү,
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баруу; vous êtes prié de vous présenter d’urgence à la
direction сизди шашылыш түрдө дирекцияга
келүүңүздү
суранабыз;
2. өзүн
тааныштыруу;
3. кандидатурасын коюу; se présenter à un poste
d’ingénieur инженерлик кызматка кандидатурасын
коюу; 4. көрүнүү, көрүнүшкө ээ болуу; se présenter
bien, mal жакшы, жаман көрүнүшкө ээ болуу; cette
affaire se présente plutôt mal бул иштин жайы начар
көрүнөт.
PRÉSERVATIO nf сактоо, коргоо, сактап калуу.
PRÉSERVER I. vt сактоо, коргоо, сактап калуу;
préserver les animaux en voie de disparition жоголуп
бара жаткан жаныбарларды сактап калуу; ce bonnet te
préservera du froid бул топу сени сууктан коргойт;
II. se préserver vpr сактануу, коргонуу; préservez-vous
de la contagion ооруну жугузуштан сактангыла.
PRÉSIDECE
nf 1. президенттик; pendant la
présidence de Charles de Gaulle Шарль де Голдун
президенттигинин убагында; 2. президенттик кылуу.
PRÉSIDET, ETE n 1. төрага; le président d’un jury
d’examen
сынактагы
комиссиянын
төрагасы;
président-directeur général d’une société ишкананын
башкы директору; 2. президент, өлкө башчысы; le
président de la République Française Франция
Республикасынын президенти.
PRÉSIDETIEL, IELLE adj президент, президентке
таандык; l’élection présidentielle a eu lieu l’année
dernière президенттик шайлоо өткөн жылы болгон.
PRÉSIDER vt 1. төрагалык кылуу; il a été désigné pour
présider la séance ал жыйналышка төрага болуп
шайланды; 2. сыйлуу орунга, төргө олтуруу.
PRESQUE adv дээрлик, жакын, чукул, -чалык, -гандай;
c’est presque sûr бул дээрлик туура; elle pleurait
presque ал ыйлайын деп калган; cela fait presque dix
kilomètres он километрге чукул; presque toujours
дээрлик дайыма; presque personne, presque rien
дээрлик эч ким, эч нерсе; presque pas жокко эсе.
PRESQU’ÎLE nf жарым арал.
PRESSAT, ATE adj шашылыш; un pressant besoin
d’argent акчанын шашылыш зарылдыгы.
1
PRESSE nf 1. пресс, кыскыч, баскыч, станок; presse
hydraulique гидравликалык пресс; 2. басмакана
станогу; loc mettre sous presse басмага берүү.
2
PRESSE nf 1. басма, басма сөз, гезит, журнал; liberté
de la presse басма сөз эркиндиги; la presse écrite басма
сөз журналистти; la presse parlée et la presse télévisée
теле, радио журналисти; la grande presse, la presse à
grand tirage чоң гезит, чоң тираждагы гезит; loc
conférence de presse пресс-конференция; agence de
presse пресс-агенттик; 2. loc avoir bonne, mauvaise
presse жакшы, жаман беделге, абройго ээ болуу.
PRESSÉ, ÉE adj 1. шашкан, шашылыш; il est bien
pressé ал абдан шашылыш; 2. nm le plus pressé эң
зарыл.
PRESSETIMET nm күн мурун, алдынала сезүү,
туюу; le pressentiment d’un danger коркунучту
алдынала сезүү; j’ai le pressentiment qu’il ne viendra

pas мен анын келбей калышын алдынала сезип
турамын.
PRESSETIR vt күн мурун, алдынала сезүү, туюу; il
pressentait un malheur ал кырсыкты алдынала сезчү.
PRESSER I. vt 1. сыгуу, сыгып суусун чыгаруу; il
presse l’orange ал апельсиндин суусун чыгарып жатат;
2. басуу; presser le bouton de la sonnette коңгуроону
басуу; 3. кысуу; il la pressait dans ses bras, contre, sur
sa poitrine ал аны кучагына кысты; pressés les uns
contre les autres бири-бирине кысылган, жабышкан;
4. бирөөнү бир нерсе жасоого түрткүлөө, тартуу; il
presse ses amis d’agir ал досторун аракет кылууга
түрттү; 5. ылдамдатуу; rien ne vous presse эч ким сизди
шаштырган жок; presser le pas кадамын тездетүү; II. se
presser vpr 1. жабышып алуу; l’enfant se pressait
contre sa mère бала энесине жабышып алган эле;
2. кысылышуу, тыгылышуу; les gens se pressent à
l’entrée адамдар кире бериште түртүшүп жатышат;
3. шашылуу, ашыгуу; sans se presser шашылбай;
presse-toi de finir ton travail жумушуңду тезирээк
бүтүр.
1
PRESSIO nf 1. басым; la pression des gaz, de la
vapeur газдын, буунун басымы; pression artérielle du
sang кандын артериалдык басымы; 2. басуу; une légère
pression de la main кол менен жеңил басуу; 3. fig
таасир, кысым, кысуу көрсөтүү; la pression des
événements окуялардын таасири; sa famille exerce une
très forte pression sur lui үй-бүлөсү ага чоң кысым
көрсөтөт; faire pression sur qqn бирөөгө таасир кылуу,
кысым көрсөтүү.
2
PRESSIO nf ou m кнопка.
PRESTIGE nm бедел, кадыр-барк; ce chef d’état a un
grand prestige, jouit d’un grand prestige бул өлкө
башчысы чоң кадыр-баркка ээ; perdre (tout) son
prestige кадыр-баркын, беделин жоготуу.
PRÊT, PRÊTE adj 1. даяр; elle est prête, on peut partir
ал даяр, кете берсек болот; prêt(e) à (+inf) -га даяр; il
est prêt à partir ал кетүүгө даяр; prêt à tout баарысына
даяр; 2. (нерсе) даярдалып коюлган, даяр; tout est prêt
pour les recevoir аларды күтүп алышка баарысы даяр;
le café est prêt кофе даяр.
PRÊT nm карыз, карызга берүү, ссудага берүү;
solliciter un prêt à court, à long terme кыска, узак
убакытка карыз суроо; elle lui a fait un prêt ал ага акча
карызга берди; elle a fini de rembourser son prêt ал
карызынан кутулду.
PRÊT-À-PORTER nm даяр кийим.
PRÉTEDAT, ATE n 1. талапкер; 2. nm litt ou plais
талапкер (бир кызга үйлөнүүгө талапкер эркек).
PRÉTEDRE I. vt 1. ниет кылуу, тилөө, каалоо; je
prétends être obéi de mes élèves мен окуучуларым мага
баш ийсе деп ниет кыламын; que prétendez-vous faire?
эмне кылгыңыз келип жатат? 2. деп айтуу, деп туруп
алуу, далилдөө; il prétend m’avoir prévenu, qu’il m’a
prévenu ал мени көргөнмүн деп айтып жатат; II. vi litt
(à) умтулуу, тырышуу; prétendre à la couronne ал
таажыга умтулуп жатат; III. se prétendre vpr өзүн деп
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prévenez vite le médecin! тез арада дарыгерди
чакыргыла! on a prévenu la police полицияга кабар
кылынды.
PRÉVETIF, IVE adj алдын алуучу, алдын ала чара
көрүүчү; prendre des mesures préventives contre la
crise économique экономикалык каатчылыкка каршы
алдын ала чараларды көрүү; médecine préventive
алдын ала көрсөтүлүүчү медициналык эмдөө.
PRÉVETIO nf алдын алуу чара көрүү, сактануу; la
prévention routière permet de limiter les accidents de la
route жол кырсыгын алдын алуу чаралары аларды
кыскартууга шарт түзөт.
PRÉVEU, UE adj, n шектүү, күмөндүү, шектүү деп
табылган (мыйзамды бузууда); être prévenue d’un délit
мыйзамды бузду деп шектелүү; citer un prévenu
devant le tribunal шектүү деп табылган адамды сотко
чакыруу.
PRÉVISIO nf алдын ала болжоо, божомолдоо, алдын
ала көрүү; la prévision économique экономикалык
божомолдор; prévisions météorologiques аба ырайы
тууралуу маалымат; loc prép; en prévision алдын алып.
PRÉVOIR vt 1. алдын ала болжоо, божомолдоо, алдын
ала көрүү; il faut prévoir le pire мындан жаманына
даяр болуш керек; on ne peut pas tout prévoir
баарысын алдын ала көрө билүүгө болбойт; 2. алдын
ала караштыруу, байкаштыруу, пландаштыруу; l’état a
prévu la construction de logement мамлекет турак
үйлөрдү курууну пландаштырып жатат.
PRÉVOYACE nf алдын ала көрө билүүчүлүк,
кыраакылык, баамчылдык, сарамжалдуулук.
PRÉVOYAT, ATE adj алдын ала көрө билген,
кыраакы, баамчыл, сарамжалдуу.
PRIER I. vi кудайга жалынуу, тобо кылуу, мунажат
кылуу, тилек кылуу; il priera pour la guérison de sa
femme ал аялынын айыгып кетишин кудайдан тилейт;
II. vt 1. сурануу, өтүнүү; il le priait de passer chez lui ал
андан аныкына кирип кетишин суранып жатты; se faire
prier жалынтуу, жалдыратуу, сурантуу; elle ne se fait
pas prier ал бат эле макул болду; sans se faire prier
жалынттырбай, сурантпай; 2. сурануу, өтүнүү; je te
prie, le vous prie, je vous en prie сенден, сизден
суранамын.
PRIÈRE nf сураныч, тилек; faire, dire sa prière, des
prières кудайдан сурануу, тиленүү; les prières
musulmanes мусулмандардын намаздары; prière de
сураныч, өтүнүч; prière de ne pas fumer чылым
чекпөөңүздөрдү өтүнөбүз.
PRIMAIRE adj башталгыч, алгачкы, баштапкы;
enseignement primaire башталгыч билим берүү; l’école
primaire башталгыч мектеп.
PRIME nf сыйлык; prime de fin d’année он үчүнчү
айлык en prime кошумча, белек; il y a un petit jouet en
prime белекке бир кичинекей оюнчук бар.
PRIMER vt сыйлык берүү, сыйлоо; le jury du festival
de Cannes a primé son film Канн фестивалынын
калыстар тобу анын тасмасына сыйлык ыйгарышты.
PRIMITIF, IVE adj алгачкы, баштапкы, биринчи;

эсептөө; il se prétend journaliste ал өзүн журналистмин
деп эсептейт.
PRÉTEDU, UE adj (зат атоочтун алдында) жалган,
калп; les prétendues libertés жалган эркиндик.
PRÉTETIEUSEMET
adv кекирейип, бааланып,
менменсинип, бой көтөрүп.
PRÉTETIEUX, IEUSE adj кекирейген, бааланган, бой
көтөргөн, менменсинген.
PRÉTETIO nf 1. талап, талап коюу; démordre de ses
prétentions талаптарынан баш тартуу; il veut dix mille
euros, mais il devra rabattre de ses prétentions ал он
миң евро сурап жатат, бирок ал талабын азайтыш
керек; 2. умтулуу, ниет, талап; avoir la prétention de
бир нерсеге умтулуу; je n’ai pas la prétention de tout
savoir мен баарын билем деп ойлогон жокмун.
PRÊTER I. vt 1. карызга берүү, карызга бере туруу;
prêter de l’argent à qqn бирөөгө карызга акча берип
туруу; 2. убактылуу берип туруу; il ne prête pas son
livre ал китебин убактылуу берип тура албайт; loc
prêter son concours à une entreprise ишканага жардам
берүү; prêter attention көңүл буруу; prêter l’oreille à
qqch бир нерсеге кулак түрүү; prêter serment ант
берүү; II. se prêter vpr (à) көнүү, макул болуу; elle se
prête à toutes les circonstances ал бардык жагдайга
көнөт; (нерсе) ыңгайлашуу; une terre qui se prête à
certaines cultures кээ бир өсүмдүктөрдү эгүүгө
ыңгайлашкан жер.
PRÉTÉRIT nm gram претерит (өткөн чак).
PRÉTEXTE nm 1. шылтоо, себеп; il trouve toujours des
prétextes ал дайыма бир шылтоо табат; ce n’est qu’un
prétexte, un mauvais prétexte бул жөн эле шылтоо;
notre petit retard leur a servi de prétexte pour refuser
биздин кичине кечигип калышыбыз алардын баш
тартышына шылтоо болду; sous … prétexte
шылтоолоп; il ne sort plus, sous prétexte qu’il fait trop
froid ал катуу суук болуп жатат деген шылтоо менен
чыкпай калды; 2. шылтоо, себеп, түрткү; cette fête est
un prétexte pour rassembler tous nos amis бул майрам
досторубузду чогултууга себеп болду.
PRÉTEXTER vt шылтоолоо, себеп табуу; il a prétexté
qu’il n’était pas libre ce jour-là ал ошол күнү бош эмес
болчумун деп шылтоолоду.
PRÉTOIRE nm сот залы.
PRÊTRE nm поп, дин кызматкери.
PRÊTRESSE nf дин кызматкери (аял).
PREUVE nf далил; donner comme preuve далил
келтирүү; si vous ne me croyez pas, je vous fournirai
des preuves эгер мага ишенбесеңиз, мен сизге
далилдерди келтирем.
PRÉVEACE nf элпектик, кичи пейилдик, сылыктык;
elle l’entourait de prévenances ал ага элпек мамиле
кылчу.
PRÉVEAT, ATE adj элпек, кичипейил, сылык.
PRÉVEIR
vt 1. эскертүү, алдынала эскертүү,
билдирүү, айтуу; tu as été prévenu сага айтылган, сага
эскертилген; il est parti sans prévenir ал айтпай кетип
калды; 2. билдирүү, кабардар кылуу, чакыруу;
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l’homme primitif биринчи адам; cette étoffe a perdu sa
couleur primitive бул кездеме өзүнүн биринчи өңүн
жоготту; le sens primitif d’un mot сөздүн биринчи
мааниси.
PRIMITIVEMET adv а дегенде, эң мурун, мурун,
оболтон; обол, мурда.
PRIMORDIAL, ALE, AUX adj негизги, башкы, олуттуу;
nous avons une réunion primordiale бизде олуттуу
чогулуш болот.
PRICE nm litt ханзаада, падышанын уулу; loc être
bon prince кең пейил, айкөл болуу.
PRICESSE nf падышанын кызы же ханзааданын
аялы; loc fam aux frais de la princesse бекер, акысыз; il
fait un voyage aux frais de la princesse ал акысыз
саякат жасайт.
1
PRICIPAL , ALE, AUX adj 1. башкы, негизги; il joue le
rôle principal ал башкы ролду ойнойт; gram
proposition principale баш сүйлөм; 2. nm эң негизгиси,
эң башкысы; le principal est d’arriver à l’heure à la
gare эң негизгиси бекетке кечикпей келиш керек.
2
PRICIPAL , AUX nm коллеждин мүдүрү.
PRICIPALEMET adv айрыкча, артыкча; elle en
voulait principalement à son père айрыкча ал атасына
таарынар эле.
PRICIPAUTÉ nf княздык; la principauté d’Andorre
Андора княздыгы.
PRICIPE nm 1. жашоонун эрежеси, тартиби; көз
караш, ишеним; j’ai pour principe de réfléchir avant
d’agir эреже боюнча мен бир иш кылуунун алдын
ойлономун; pour le principe эреже, тартип боюнча;
2. en principe негизинен, негизинен алганда; en
principe, il est d’accord, mais il peut changer d’avis
негизинен ал макул, бирок оюн өзгөртүп жибериши
мүмкүн; 3. жобо (кандайдыр бир окуунун, илимдин
негизги жобосу, эрежеси); le principe d’Archimède est
l’un des grands principes de la physique Архимеддин
жобосу физикадагы чоң жоболордун бири.
PRITAIER, IÈRE adj жазгы, жаздын; un temps
printanier жазгы аба ырайы; une tenue printanière
жазгы кийим.
PRITEMPS nm жаз, көктөм; un printemps précoce,
tardif эрте, кеч келген жаз.
PRIORI (À) adv бир караганда, адегенде, сыртынан
караганда.
PRIORITAIRE adj 1. биринчи, биринчи кезектеги; les
véhicules prioritaires биринчи кезекте өтүүчү
машиналар; 2. эң маанилүү, башкы, олуттуу; les
travaux prioritaires эң маанилүү иштер.
PRIORITÉ
nf 1. биринчилик, биринчи кезекте
тургандык, биринчи өтүү укугу; laisser la priorité
биринчи өтө турган машинаны өткөрүү; 2. эң
маанилүү, негизги иш; la lutte contre le chômage est
l’une des priorités du gouvernement жумушсуздук
менен күрөшүү өкмөттүн негизги иштеринин бири.
PRIS, PRISE adj 1. ээленген, ээси бар, бош эмес; cette
place est-elle prise? бул орун бошпу? il a toute sa
semaine prise ал бир жума бою бош эмес; (адам) je suis

pris toute la semaine мен бир жума бою бош эмесмин;
2. litt un individu pris de boisson мас киши; 3. ооруп
калган; avoir la gorge prise тамагы ооруп калуу;
4. катып калган, коюлуп калаан; la crème est prise
каймак катып калыптыр.
PRISE nf 1. алуу, басып алуу, ээлеп алуу; le 14 juillet
1789 est la date de la prise de la Bastille 1789-жылдын
14-июлу Бастилияны алган күн; 2. алуу, колго
түшүрүү, кармоо; une prise d’otages барымтага алуу; le
pêcheur a fait une belle prise балыкчы чоң балык
кармады; 3. une prise de vues киного, телевизорго
тартуу; 4. une prise de sang текшерүү үчүн кан алуу; on
m’a fait une prise de sang au laboratoire лабораторияда
менден кан алышты; 5. ичүү; il ne faut pas boire
d’alcool pendant la prise de ce médicament бул дарыны
ичүүдө спирт ичимдиктерин ичпеш керек; 6. une prise
en charge кандайдыр бир чыгымды өз мойнуна алуу,
чыгымдарды төлөө; prise de courant розетка.
PRISO nf түрмө, абак; être en prison түрмөдө
олтуруу; mettre qqn en prison бирөөнү түрмөгө камоо.
PRISOIER, IÈRE I. n камакта олтурган адам,
эркинен ажыратылган адам; ce prisonnier sera bientôt
libéré бул адам чукулда түрмөдөн чыгат; loc
prisonniers de guerre туткун, согушта душмандын
колуна түшүп калган адам; se constituer prisonnier
милицияга өз эрки менен баруу; II. adj камалып калган,
чыга албай калган; la porte s’est refermée, j’étais
prisonnier эшик жабылып калып, чыга албай калдым.
PRIVATIO nf жетишпестик, кемчилдик, аздык,
жокчулук; elle menait une vie de privation ал
жетишпестикте жашачу эле.
PRIVATISATIO nf менчиктештирүү; la privatisation
d’une chaîne de télévision publique коомдук
телевидениени менчиктештирилүүсү.
PRIVATISER vt менчиктештирүү; l’État a décidé de
privatiser cette grande entreprise мамлекет бул чоң
ишкананы менчиктештирүү чечимине келди.
PRIVÉ, ÉE adj 1. менчик, жеке менчик; voie privée
менчик жол; propriété privée, entrée interdite жеке
менчик жер, кирүүгө болбойт; loc adv en privé жеке,
жалгыз, көзмө-көз; puis-je vous parler en privé? мен
сиз менен жалгыз сүйлөшсөм болобу? 2. жеке,
өзүмдүк; des intérêts privés жеке кызыкчылык; la vie
privée жеке турмуш; 3. nm le privé мамлекеттик эмес,
жеке ишкана; il travaille dans le privé ал жеке менчик
ишканада иштейт; 4. детектив, тыңчы.
PRIVER I. vt ажыратуу, айыруу; on l’a privé de ses
droits аны укуктарынан ажыратышты; II. se priver vpr
баш тартуу; il se prive de tout ал баарынан баш тартты.
PRIVILÉGIÉ,
ÉE
adj түрдүү жеңилдиктерден
пайдаланган, артыкча укукка ээ; les classes privilégiée
артыкча укукка ээ адамдар; nous avons été privilégiés,
nous avons eu un temps splendide бактыбызга жараша
аба ырайы жакшы болду.
PRIX nm inv 1. баа, нарк; le prix d’essence a augmenté
күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү; à quel prix est ce
manteau? бул пальто канча турат? payer le prix de
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көрүшкөнчө! fam vous descendez à la prochaine?
кийинкисинен түшөсүзбү? 2. (убакыт) жакын арада
болуучу, келечекте боло турган; j’irai à la prochaine
occasion мен жакын арада барамын; un jour prochain,
un prochain jour жакынкы күндө.
PROCHAIEMET
adv жакында, чукулда; je
reviendrai prochainement мен жакында кайтып
келемин.
PROCHE I. adj 1. жакын, жакын жайгашкан; la gare
est proche, tout proche, toute proche de la ville бекет
жакын, абдан жакын, шаарга жапжакын; 2. litt
жакында, тез арада, чукулда боло турган; la nuit est
proche түн кирейин деп калды; 3. abstrait жакын,
окшош; mon opinion est proche de la vôtre менин оюм
сиздикине окшош; 4. жакын, чукул; un ami très proche
жакын дос; 5. (зат атоочтун алдында) жакын, чукул;
un proche parent жакын тууган; tous ses proches l’ont
abandonné аны бардык жакын туугандары таштап
кетишти; loc adv de proche en proche акырын-акырын,
аста-аста; II. n pl жакындар, жакын туугандар.
PROCLAMATIO nf салтанаттуу жарыялоо, билдирүү;
la proclamation des résultats du concours aura lieu
demain сынактын жыйынтыгы эртең жарыяланат.
PROCLAMER vt 1. жарыялоо, билдирүү; proclamer le
résultat d’un scrutin шайлоонун жыйынтыгын
билдирүү; 2. жарыялоо, жар салуу; l’accusé a proclamé
son innocence айыпталуучу күнөөсүздүгүн жар салды.
PROCURER I. vt 1. берүү, жеткизип берүү, таап берүү;
il faut lui procurer un emploi ага жумуш таап бериш
керек; 2. тартуулоо; le plaisir que nous procure la
lecture окуунун бизге тартуулаган ырахаты; II. se
procurer vpr өзүнө алуу, өзүнө табуу; se procurer de
l’argent өзүнө акча табуу.
PROCUREUR nm прокурор; le procureur a demandé
dix ans de prison pour l’accusé прокурор
айыпталынуучуну он жыл эркинен ажыратууну
суранды.
PRODIGALITÉ
nf
1. ысырапкорчулук,
ысырап
кылуучулук; 2. surtou au pl обу жок ысырап
кылуучулук; il s’est ruiné par ses prodigalités обу жок
ысырап кылуунун айынан ал жардыланып калды.
PRODIGE nm 1. укмуш, керемет; loc cela tient du
prodige бул керемет; 2. укмуштуу, таң калтыра турган;
vous avez fait des prodiges! силер таң калаарлык иш
кылдыңар! 3. ажайып, укмуш адам; c’est un petit
prodige бул укмуштуудай бала; un enfant prodige өтө
таланттуу, зээндүү бала.
PRODIGIEUSEMET adv өтө эле, эң эле, адаттан тыш,
укмуштуу, таң калаарлык.
PRODIGIEUX, EUSE adj таң калаарлык, укмуштуу,
адаттан тыш; un artiste, un talent prodigieux
укмуштуудай таланттуу артист.
PRODIGUE adj 1. ысырапкор, ыксыз ысырап кылуучу,
ыксыз сарп кылуучу; prov à père avare, fils prodigue
сараң атага, ысырапкор уул; 2. prodigue de колу ачык,
берешен; il est prodigue de compliment ал
көшөкөрлөнгөндөн аянбайт.

qqch бир нерсенин баасын төлөө; vendre à bas, à vil
prix арзан, арзыбаган баага сатуу; casser les prix
арзандатуу, түшүрүү; à prix cassés арзандатылган
баада; le dernier prix акыркы баа; un prix exorbitant
өтө кымбат баа; ça coûte un prix fou бул өтө кымбат
турат; prix d’ami өз ара келишим баа; hausse des prix
баанын өсүшү, baisse, chute des prix баалардын
түшүшү, төмөндөшү; n’avoir pas de prix, être hors de
prix баа жеткис, абдан кымбат болуу; 2. сыйлык; le
prix obel Нобель сыйлыгы; le prix d’interprétation
féminine аялдын образын мыкты ойногондугу үчүн
сыйлык; remporter le premier prix баш байгени жеңип
алуу.
PROBABILITÉ nf мүмкүндүк, ыктымалдык; selon toute
probabilité кыязы, балким.
PROBABLEMET adv балким, мүмкүн; je serai
probablement en retard мен кечигип калышым
мүмкүн.
PROBLÈME nm 1. маселе (математикалык); faire un
problème d’algèbre алгебрадан маселе чыгаруу;
l’énoncé du problème маселенин берилиши; 2. маселе,
кыйынчылык; loc faire, poser problème маселе,
кыйынчылык туудуруу; régler un problème маселени
чечүү; un problème, des problèmes d’argent акча
маселеси; fam il n’y a pas de problème жарайт, макул.
PROCÉDÉ nm 1. жүрүш-туруш, кылык-жорук, кылган
иш, мамиле; je n’ai pas apprécié ses procédés анын
кылган мамилеси мага жаккан жок; loc échange de bons
procédés бири-биринин керегине жароо, өз ара жакшы
мамиледе болуу; 2. усул, жол, ыкма; un nouveau
procédé de fabrication өндүрүүнүн жаңы ыкмалары.
PROCÉDER vi 1. procéder à бир нерсени кылдат, чебер
жасоо; les constructeurs ont d’abord fait procéder à
une étude géologique куруучулар эң оболу геологиялык
изилдөөлөрдү жүргүздү; 2. кылуу, мамиле кылуу; je
connais sa façon de procéder мен анын эмне айтарын
билем.
PROCÉDURE nf бир ишти аткаруу тартиби; procédure
de divorce ажырашууда кылынуучу иштер.
PROCÈS nm inv сот иши; faire, intenter un procès à
qqn бирөөнү сотко берүү; gagner, perdre un procès
сотто утуп чыгуу, уттуруу; être en procès avec qqn
бирөө менен соттошуу.
PROCESSEUR nm infor процессор.
PROCESSUS nm inv иштин жүрүшү, өнүгүшү, тартиби;
le processus de fabrication d’une automobile
автоунааны чыгаруудагы иштин тартиби.
PROCÈS-VERBAL, AUX nm 1. протокол, акт; rédiger,
dresser un procès-verbal протокол, акт түзүү; avoir un
procès-verbal pour excès de vitesse ылдамдыкты
жогорулаткандыгы үчүн акт, протокол түзүү;
2. протокол;
procès-verbal
d’une
réunion
жыйналыштын протоколу.
PROCHAI, AIE adj 1. кийинки, эмдиги, келээрки; je
descends au prochain arrêt мен кийинки аялдамадан
түшөм; la semaine prochaine эмдиги жумада; la
prochaine fois кийинки жолу; fam à la prochaine!
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PRODUCTEUR, TRICE I. adj иштеп чыгаруучу,
өндүрүүчү; les forces productrices өндүргүч күчтөр;
pays producteurs d’électricité электр энергиясын
өндүрүп чыгаруучу мамлекеттер; II. n 1. иштеп,
өндүрүп чыгаруучу ишкана, адам; directement du
producteur au consommateur өндүрүп чыгаруучудан
түз керектөөчүгө, далдалчысыз; 2. продюсер.
PRODUCTIF, IVE adj өнүмдүү, өндүрүмдүү; un travail
productif өндүрүмдүү иш.
PRODUCTIO nf 1. өндүрүү, өндүрүп чыгаруу, иштеп
чыгаруу, иштетүү; les moyens de production өндүрүш
каражаттары; les forces de production өндүрүш
күчтөрү; la production annuelle de cette entreprise бул
ишкананын жылдык өндүрүшү; la production de vin est
élevée шарап өндрүү жэогорулады; 2. кино иштеп
чыгаруу; 3. жаратуу, чыгаруу, чыгарма жаратуу; ce
musicien a une production importante бул музыкант
көптөгөн чыгармаларды жаратты.
PRODUCTIVITÉ nf өндүрүмдүүлүк; cette usine a une
productivité élevée бул заводдун өндүрүмдүүлүгү
жогору.
PRODUIRE I. vt 1. туудуруу, жаратуу; cette nouvelle
produisit sur lui une vive impression бул жаңылык ага
чоң таасир калтырды; 2. жаратуу, чыгарма жазуу; un
romancier qui produit beaucoup көп чыгарма жараткан
жазуучу; 3. берүү; cet arbre produit de beaux fruits бул
бак жакшы түшүм берет; 4. өндүрүү, иштеп чыгаруу;
ce pays produit dix millions de tonnes d’acier par an
бул өлкө жылына он миллион тонна болот өндүрүп
чыгарат; 5. кино иштеп чыгаруу, өндүрүү; 6. көрсөтүү;
produire un certificat de naissance туулгандыгы
тууралуу күбөлүгүн көрсөтүү; II. se produire vpr
1. чыгуу, көпчүлүктүн алдына чыгуу; c’est la première
fois qu’il se produit sur cette scène ал бул сахнага
биринчи жолу чыгып жатат; 2. болуу; cela peut se
produire бул болушу мүмкүн.
PRODUIT nm түшүм, пайда, жемиш, иштелип
чыгарылган нерсе, өндүрүлгөн нерсе; vivre du produit
de ses terres жерден алган түшүмү менен жашоо; le
pétrole est un produit du sous-sol мунай жер астынан
өндүрүлүп алынуучу зат; produits pharmaceutiques
дары-дармек;
produits
alimentaires
тамак-аш
азыктары;
produits
de
beauté
косметикалык
каражаттар.
PROFAATIO nf булгоо, бузуу, барк албоо,
барктабоо, кордоо, кор кылуу; profanation des choses
saintes ыйык нерселерди тебелеп тепсөө, булгоо, кор
кылуу.
PROFAE I. adj 1. litt динден четтеген, динге
аралашпаган; 2. кандайдыр бир тармакты жакшы
билбеген, билимсиз адам; je suis une profane en
musique мен музыкадан сабатым жок; II. n 1. динсиз,
динден алыс; 2. nm кандайдыр бир тармакты жакшы
билбеген, билимсиз адам.
PROFESSEUR n окутуучу, мугалим; professeur de
collège, de lycée коллеждин, лицейдин мугалими; elle
est professeur d’anglais ал англис тили мугалими.

PROFESSIO nf 1. кесип; quelle est votre profession?
кесибиңиз кайсы? embrasser, exercer une profession
бир кесипти аркалоо; elle est architecte de profession ал
кесиби боюнча архитектор.
PROFESSIOEL, ELLE I. adj 1. кесип, кесипке
таандык; l’orientation professionnelle кесиптик багыт;
enseignement professionnelle кесиптик окутуу; école
professionnelle кесиптик окуу жайы; 2. кесиби боюнча
иштеген; sportif professionnel профессионал спортчу;
II. n өз кесибинин устаты, өз кесибин жакшы билген
адам; c’est un vrai professionnel бул өз ишинин
чыныгы устаты.
PROFESSORAT nm мугалимдик, окутуучулук кесип.
PROFIL nm 1. беттин капталынан карагандагы
көрүнүшү; dessiner le profil de qqn бир кишинин
капталдап тургандагы көрүнүшүн тартуу; 2. профиль
(бир ишти аркалоодо, бир кызматта иштөөдө
сапаттын, билимдин топтому).
PROFIT nm пайда, киреше; il ne cherche que son
profit ал өзүнүн гана пайдасын ойлойт; avoir le profit
de qqch бир нерседен пайда көрүү; tirer profit de qqch
бир нерседен пайда табуу; mettre à profit пайдалануу;
au profit de qqn, qqch бир кишинин, бир нерсенин
пайдасына.
PROFITABLE adj падалуу, пайдасы бар; cette leçon lui
sera peut-être profitable бул сабактын балким ага
пайдасы тиет.
PROFITER vt 1. profiter de пайдаланып калуу; il
profite de l’occasion ал учурдан пайдаланып жатат;
profiter de qqch, pour бир нерседен бир нерсе үчүн
пайдаланып калуу; il a profité de l’absence de gardes
pour se sauver ал кароолчунун жоктугунан пайдаланып
качып кетти; profiter de qqn бир кишини пайдалануу,
иштетүү; 2. profiter à пайдалуу болуу, пайдасы тийүү;
vos conseils nous ont bien profité сиздин
кеңештериңиздин бизге пайдасы аябай тийди.
PROFOD, ODE adj 1. терең; un puits profond, peu
profond терең, тайыз кудук; profond de dix mètres он
метр тереңдиктеги; racines profondes терең тамырлар;
loc au plus profond de эң түбүндө; 2. терең, олуттуу; un
regard profond терең көз караш; 3. түнт, караңгы; une
nuit profonde караңгы түн.
PROFODÉMET adv терең; creuser profondément la
terre жерди терең казуу; dormir profondément терең
уйкуга кетүү; respirer profondément терең дем алуу; je
l’aime profondément мен аны абдан сүйөмүн; c’est
profondément différent бул таптакыр башкача.
PROFODEUR nf 1. тереңдик; le lac a une profondeur
de trois mètres көлдүн тереңдиги үч метр; on voit le
fond de l’eau à cinq mètres de profondeur суунун түбү
беш метр тереңдиктен көрүнөт; mesurer la longueur, la
largeur et la profondeur узундугун, туурасын,
тереңдигин ченөө; 2. тереңдик, күч; la profondeur de
son regard est troublante анын көз карашынын
тереңдиги адамды толкундатып жиберет; il éprouve
pour elle un sentiment d’une grande profondeur анын
ага болгон сезими күчтүү. 3. тереңдик, маанилүүлүк;
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un homme qui a une grande profondeur d’esprit терең
акылдуу адам; c’est un film sans profondeur мааниси
жок тасма.
PROGRAMME nm 1. программа; un programme de
télévision теле берүүлөрдүн программасы; changement
de programme программанын өзгөрүшү; 2. окуу
программасы; le programme de la sixième алтынчы
класстын программасы; cet auteur fait partie du
programme бул автор программада бар; 3. программа,
максат, иш; les candidats aux élections exposent leurs
programmes politiques кандидаттар өзүлөрүнүн саясий
программалары менен тааныштырып жатышат; quel est
ton programme pour demain? эртең эмне иш кыласың?
4. программа; programme d’ordinateur компьютердин
программасы.
PROGRÈS nm inv 1. өсүү, өрчүү, жакшыруу, алга
жылуу; cet élève fait des progrès en français бул
окуучуда француз тилинен алга жылуу бар; 2. көбөйүү,
жогорулоо; les progrès de la criminalité sont
inquiétants кылмыштуулуктун өсүп бара жатышы
тынчсыздандырат; les médecins n’arrivent pas à
arrêter les progrès de la maladie дарыгерлер оорунун
өрчүшүн токтото албай жатышат.
PROGRESSER vi 1. күчөө, күчтөнүү; le mal progresse
оору күчөдү; адам өсүү, өздөштүрүү, алга жылуу; cet
élève a beaucoup progressé бул бала абдан жакшы
өздөштүрүүгө жетишти; 2. илгерилөө, алга жылуу;
l’ennemi progresse душман алга жылып келе жатат.
PROGRESSIF, IVE adj 1. илгерилеген, алга жылган; un
développement progressif жогорулаган өсүш; 2. барабара, акырындык менен өскөн; impôt progressif
акырындык менен өскөн салык.
PROGRESSISTE adj, n алдыңкы, алдыңкы катардагы;
idées progressistes асыл ойлор.
PROGRESSIVEMET adv аста-аста, акырын-акырын.
PROHIBÉ, ÉE adj (зат атоочтон кийин) litt мыйзам
жол бербеген, тыюу салынган; la douane a saisi des
armes prohibées бажы тыюу салынган куралдарды
кармады.
PROHIBER vt тыюу салуу; prohiber la vente de l’alcool
спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салуу.
PROHIBITIF, IVE adj litt 1. тыюу салуучу; des mesures
prohibitives тыюу салуучу чаралар; 2. кымбат, жогору
баадагы; tarifs douaniers prohibitifs өтө жогору бажы
нарктары; l’opéra vend les meilleures places à un prix
prohibitif опера эң жакшы орундарды өтө жогору баада
сатат.
PROHIBITIO nf тыюу салуу, тыюуу (мыйзамдуу
түрдө).
PROIE nf 1. олжо; la panthère se jette sur sa proie
кабылан өз олжосуна атырылды; de proie жырткыч;
l’aigle est un oiseau de proie бүркүт жырткыч куш;
2. (адам) олжо, курман; la vieille dame sans défense est
une proie facile pour les voleurs карыган аял ууруларга
жеңил олжо; 3. être la proie de курманы болуу.
PROJECTEUR nm прожектор (жарык берүүчү аспап).
PROJECTIO nf 1. атылуу, ыргуу, бүркүү; l’éruption a

commencé par une projection de cendres вулкандын
атылышы күлүнүн чачырашы менен башталды;
2. көрсөтүү; la conférence est suivie de la projection
d’un film конференция тасманы көрсөтүү менен
уланды.
PROJET nm 1. ой, алдыга койгон иш; il veut réaliser
son projet ал оюн ишке ашырууну көздөп жатат; quels
sont vos projets pour cet été? жайында эмне кылайын
деп жатасыз? 2. долбоор; le gouvernement a fait un
projet de loi өкмөт жаңы мыйзамдын долбоорун иштеп
чыкты; l’architecte présente un projet pour le nouveau
musée архитектор жаңы музейдин проектин көргөзүп
жатат.
1
PROJETER vt 1. ыргытуу, күч менен ыргытуу;
l’explosion nous a projeté au sol жарылуудан биз
ыргып кеттик; 2. көрсөтүү; il projettera ses photos de
vacances demain ал эс алууда жүргөндөгү сүрөтүн
эртең көрсөтүт; projeter un film тасманы көрсөтүү.
2
PROJETER vt ойлоо, келечекте жасайм деп алдына
максат коюу; je projette ce voyage depuis longtemps
мен бул саякатты көптөн бери ойлоштуруп жүрөм; il
projette de l’épouser ал ага үйлөнүүнү көздөп жатат.
PROLOGUE nm көркөм чыгарманын башы, кириш
бөлүгү; dans le prologue, le romancier évoque l’enfance
du héros чыгарманын башында автор каармандын
балалыгы жөнүндө кеп салат.
PROLOGATIO nf 1. узаруу, созулуу; il a obtenu une
prolongation de congé ал эс алуу мөөнөтүн узартты;
2. sport кошумча убакыт.
PROLOGÉ, ÉE adj узарган, узакка созулган, узарган;
fam une jeune fille prolongée кара далы кыз.
PROMEADE nf 1. сейил, сейилге чыгуу, сейилдөө;
faire une promenade à pied, en voiture жөө, машина
менен сейилге чыгуу; 2. сейилдей турган жер; il y a une
belle promenade devant la plage пляждын алдында
сейил кылууга ыңгайлуу жер бар.
PROMEER I. vt сейилге чыгаруу, сейилдетүү; nous
promenons nos amis italiens dans Paris биз италиялык
досторубузду Парижде сейилдетип жүрөбүз; il
promène son chien matin et soir ал итин эртең менен
жана кечинде сейилдетет; II. se promener vpr сейилге
чыгуу, сейилдөө; je vais me promener un peu мен бир
аз сейилдеп келейин.
PROMEEUR, EUSE n сейилдеп жүргөн, сейилге
чыккан адам; il y a beaucoup de promeneurs le
dimanche дем алыш күнү сейлдөөчүлөр көп.
PROMESSE nf убада, сөз; il m’a fait une promesse ал
мага убада берди; elle tient toujours ses promesses ал
дайыма сөзүнө турат; tu as manqué à ta promesse сен
сөзүңдүн өтөлүнө чыккан жоксуң; je te fais la promesse
de venir мен сага келемин деп убада беремин; ce sont
des promesses en l’air бул куру убада, сөз.
PROMETTRE I. vt 1. убада кылуу, сөз берүү; il a
promis à son voisin de l’aider ал кошунасына жардам
беремин деп сөз берди; le propriétaire du chien perdu
promet une belle récompense à la personne qui
retrouvera l’animal жоголгон иттин ээси аны ким таап
327

PROMIS

PROPOSER

берсе чоң сүйүнчү берем деп убада кылды;
2. ишендирүү; II. se promettre vpr 1. үмүт кылуу,
ишенүү; il n’a pas eu les satisfactions qu’il s’était
promises ал үмүт кылган канаатанууга жетишкен жок;
2. (de+inf) алдына максат кылуу, деп ойлоо; il se promit
de ne plus recommencer ал кайра баштабайм деп өзүнө
убада берди; 3. бири-бирине убада берүү, убадалашуу;
les deux amies se sont promis de s’écrire souvent эки
дос кат жазышып турабыз деп убадалашышты.
PROMIS, ISE adj убада кылынган; voici l’argent
promis мынакей убада кылынган акча; loc chose
promise, chose due убада кылынган, айтылган нерсени
бериш керек.
PROMPT, PROMPTE adj 1. litt чапчаң, тез, ылдам;
prompt à la colère ачуусу бат келүү; prompt à riposter
чукугандай, бат жооп тапкан; 2. (нерсе) тез, шыдыр; je
vous souhaite un prompt rétablissement мен сизге тез
айыгып кетишиңизди каалаймын; ciment prompt тез
катыган цемент.
PROMULGATIO
nf мыйзамды элге, жалпыга
жарыялоо.
PROMULGUER vt мыйзамды элге, жалпыга жарыялоо;
une nouvelle loi vient d’être promulguée жаңы мыйзам
элге жарыяланды.
PROOM nm gram ат атооч; pronoms démonstratifs,
indéfinis, interrogatifs, personnels, possessifs шилтеме,
белгисиз, суроолуу, жактама, таандык ат атоочтор.
PROOMIAL, ALE, AUX adj verbe pronominal кайтма,
өздүк этиш; la forme pronominale du verbe этиштин
өздүк формасы.
PROOCER I. vt 1. айтуу, сүйлөө; elle ne pouvait pas
prononcer un mot ал бир сөз да айталбай турду; le
maire prononça un discours мэр сөз сүйлөдү; 2. айтуу,
сүйлөө; prononcer un mot сөздү айтуу; II. se prononcer
vpr 1. айтылуу; ce mot s’écrit comme il se prononce бул
сөз кандай жазылса, ошондой айтылат; 2. өз пикирин,
оюн билдирүү; se prononcer en faveur de qqn, pour,
contre qqch бир кишинин пайдасына, бир нерсени
жактап, бир нерсеге каршы оюн билдирүү.
PROOCIATIO nf сөздүн, тыбыштын айтылышы;
corrigez la prononciation des “u” “ү” лөрдү туура
айткыла.
PROOSTIC nm божомол, божомолдоо; quel est le
pronostic du médecin? дарыгердин божомолдоолору
кандай?
PROOSTIQUER vt божомолдоо, күн мурунтан айтуу,
алдын ала айтуу.
PROPAGADE nf үгүт, насият; les partis politiques font
de la propagande avant les élections саясий партиялар
шайлоонун алдында үгүт иштерин жүргүзүшөт.
PROPAGADISTE n et adj үгүтчү, үгүт иштерин
жүргүзүүчү.
PROPHÈTE, PROPHÉTESSE n пайгамбар; Mahomet est
le prophète des musulmans Мухамед мусулмандардын
пайгамбары; je ne peux pas te dire ce qui va se passer,
je ne suis pas prophète мен сага эмне болоорун айта
албайм, менин көзүм ачык эмес да.

PROPHYLACTIQUE adj ооруну алдын алуучу; mesures
prophylactiques алдын алуучу чаралар.
PROPORTIO
I. nf 1. бөлүктөрдүн бири-бирине
шайкеш келиши, шайкештик; il y a un manque de
proportion entre ses jambes et son buste анын буттары
менен денесинин ортосунда шайкештик жок; 2. эки
нерсенин бири-бирине теңдиги, катышы; quelle est la
proportion des filles et des garçons dans ta classe?
сенин классыңда кыздардын жана эркек балдардын
сандык катышы кандай? II. pl 1. көлөм, ченем; pour
bien dessiner, il faut respecter les proportions сүрөттү
жакшы тартыш үчүн ченемдерди эске алыш керек;
2. көлөм, чоңдук; la pauvreté a pris des proportions
considérables dans ce pays бул өлкөдө жакырчылык
өсүп кетти.
PROPORTIOÉ, ÉE adj 1. proportionné à шайкеш,
шайкеш келген; la punition est proportionnée à la faute
жаза айыпка шайкеш; les impôts sont proportionnés
aux revenus салыктар кирешеге шайкеш келишет;
2. bien
proportionné
сымбаттуу,
келишимдүү,
келбеттүү; c’est un athlète qui a un corps bien
proportionné бул келишимдүү атлет; c’est une femme
bien proportionnée бул келишимдүү, сымбаттуу аял.
PROPORTIOELLEMET
adv ылайык, жараша,
шайкеш;
le
salaire
devrait
augmenter
proportionnellement à la hausse des prix айлык акы
баалардын өсүшүнө жараша көтөрүлүш керек.
PROPORTIOER vt бир нерсени башка нерсеге
ылайыктоо, шайкеш келтирүү; proportionner le travail
au but visé жумушту, ишти коюлган максатка шайкеш
келтирүү.
PROPOS nm inv 1. litt максат, ниет, каалоо; son propos
est de (+inf) анын каалоосу; mon propos est de vous
informer менин максатым сизге маалымат берүү;
2. сөз, кеп; ce sont des propos en l’air бул куру сөздөр;
3. à propos de жөнүндө, тууралуу; je vous écrit à
propos de votre fille мен сизге кызыңыз тууралуу
жазып жатамын; 4. кеп, сөз, тема; à ce propos
айтмакчы; à propos, n’oublie pas d’écrire à tes parents
айтмакчы, ата-энеңе жазышты унутпа; il se met en
colère à tout propos ал болбогон нерсеге эле ачуулана
берет.
PROPOSER I. vt 1. сунуштоо, сунуш кылуу, сунуш
киргизүү; quel menu nous proposez-vous? бизге кандай
тамак сунуш кыласыз? on leur proposa un nouveau
projet аларга жаңы долбоор сунушташты; proposer de
(+inf) бир нерсе кылууну сунуштоо; proposer de partir
кетүүнү сунуштоо; (+subjonctif) il a proposé que tu
partes ал сага кетүүнү сунуштады; il m’a proposé de
l’argent ал мага акча сунуштады; 2. көрсөтүү,
сунуштоо; on l’a proposé pour ce poste аны бул
кызматка көрсөтүштү; II. se proposer vpr 1. өз алдына
максат кылып коюу, көздөө; il se sont proposé de visiter
l’Espagne алар Испанияга барууну көздөп жатышат;
2. өз кызматын сунуштоо; elle s’est proposée pour
garder les enfants ал балдарды карап туруу сунушун
киргизди.
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PROPOSITIO nf 1. сунуш, сунуш киргизүү; j’ai une
proposition à te faire менин сага сунушум бар;
accepter, rejeter une proposition сунушту кабыл алуу,
четке кагуу; sur la proposition de qqn кимдир
бирөөнүн сунушу боюнча; sur la proposition du
gouvernement өкмөттүн сунушу боюнча; proposition
de loi мыйзамды сунуштоо; 2. faire des propositions
үйлөнүү тууралуу сунуш киргизүү; plusieurs fois, il
m’a fait des propositions көп жолу ал мага үйлөнүү
тууралуу сунуш киргизди; 3. gram сүйлөм; proposition
principale, subordonnée баш сүйлөм, багыныңкы
сүйлөм.
1
PROPRE adj 1. (зат атоочтон кийин) өз; vous lui
remettrez ces papiers en mains propres сиз бул
кагаздарды анын өз колуна тапшырасыз; nom propre
энчилүү ат; propre à таандык, тиешелүү; un défaut
propre à la jeunesse жаштарга таандык кемчилик;
2. (зат атоочтун алдында) il rentrera par ses propres
moyens ал өз каражаты менен кайтып келет; dans leur
propre intérêt алардын өз кызыкчылыгы; il l’a vu de ses
propres yeux ал аны өз көзү менен көрдү; ce sont ses
propres mots бул анын айткан сөздөрү.
2
PROPRE adj 1. (нерсе) таза, пакиза; un hôtel modeste,
mais propre жөнөкөй, бирок таза мейманкана; avoir les
mains propres колдору таза болуу; 2. (адам) таза; il est
propre sur lui анын кийимдери таза; 3. (адам) адал, ак,
таза; une affaire pas très propre анча адал эмес иш; il
s’est enrichi avec de l’argent propre ал адал акчасы
менен байыды.
PROPREMET adv 1. таза; il était proprement vêtu
анын кийими таза эле; 2. чынында, чынын айтканда,
чындыгында; proprement dit(e) чынында, чындыгын
айтканда.
PROPRETÉ nf тазалык; ces trottoirs sont d’une grande
propreté бул тротуарлар таптаза; manger avec propreté
таза менен тамактануу.
PROPRIÉTAIRE n кожоюн, ээ; la propriétaire d’une
voiture машинанын ээси; 2. үйдүн, ижаранын ээси,
кожоюн; le locataire paie son loyer au propriétaire
ижарачы ижара акысын кожоюнга төлөйт.
PROPRIÉTÉ nf 1. менчик; c’est la propriété de l’état
бул мамлекеттин менчиги; propriété privée жеке
менчик; 2. ээлик, ээлик кылуу; cet agriculteur a
l’entière propriété de sa ferme бул дыйкан өзүнүн
фермасынын толук ээси; 3. үй, жеке менчик үй; il
habite une superbe propriété dans les environs de Paris
ал Париждин тегерегинде жайгашкан бир кооз үйдө
турат.
PROSAÏQUE adj кадыресе, жөнөкөй; nous menons une
existence prosaïque биз кадыресе турмуш кечиребиз.
PROSCRIRE vt litt тыюу салуу; la religion musulmane
proscrit l’alcool мусулман дини спирт ичимдигине
тыюу салат.
PROSE nf 1. проза; 2. fam кат, сөз; j’ai lu sa prose мен
анын катын окудум; sa prose me fatigue анын сөздөрү
мени чарчатат.
PROSPECTUS nm inv кулактандыруу, жарнак.

PROSPÈRE adj гүлдөгөн, өсүп-өнгөн, мыкты; une
mine prospère бактылуу жүз; région prospère гүлдөгөн
аймак.
PROSPÉRER vi (иш, ишкана) ийгиликке жетишүү,
гүлдөп өсүү, өнүгүү; une entreprise qui prospère өсүпөнүгүп жаткан ишкана.
PROSPÉRITÉ nf өркүндөө, ийгилик, өсүп-өнүгүү; je
vous souhaite bonheur et prospérité мен сизге бакыт
жана ийгилик каалаймын.
PROSTITUÉ, ÉE n сойку, жалап.
PROSTITUTIO
nf сойкулук, сойкулук менен
алектенүү; maison de prostitution сойкукана,
жалапкана.
PROTECTEUR, TRICE I. n коргоочу; il se fait le
protecteur des faibles ал алсыздардан коргоочусу;
II. adj коргогон, коргоочу; société protectrice des
animaux айбанаттарды коргоочу уюм.
PROTECTIO nf коргоо; protection maternelle et
infantile энеликти жана балалыкты коргоо; prendre
qqn sous sa protection бирөөнү өз карамагына алуу; la
protection de la nature табиятты коргоо.
PROTÉGÉ, ÉE n бирөөнүн колдоосу, жактоосу
астындагы адам; c’est mon petit protégé бул менин
колдоом астындагы бала.
PROTÉGER vt 1. коргоо, сактоо; il faut protéger les
mouflons des chasseurs аркарларды мерегенчилерден
сакташ керек; que Dieu vous protège! сизди Кудай өзү
колдосун! 2. (нерсе) сактоо, коргоо; ton imperméable te
protègera de la pluie плащың сени жаандан коргойт;
des arbres qui nous protègent du vent бизди шамалдан
коргогон бактар; 3. se protéger vpr коргонуу, сактануу.
PROTESTAT,
ATE
I. n
протестант;
II. adj
протестант, протестантка таандык.
PROTESTATISME nm протестантизм (христиан
дининин бир агымы).
PROTESTATIO nf нааразылык, каршылык, макул
эместик; les mesures gouvernementales ont soulevé une
tempête de protestations өкмөттүн чаралары чоң
нааразылыктарды жаратты.
PROTESTER vi нааразылык кылуу, каршылык кылуу;
il a accepté sans protester ал каршы болгон жок.
PROTHÈSE nf протез, жасалма мүчө; une prothèse
dentaire кеп тиш; sa jambe gauche est une prothèse
анын сол буту протез.
PROTOCOLE nm 1. келишим, макулдашуу; un
protocole international эл аралык макулдашуу;
2. протокол
(чоң
салтанаттарда,
расмий
жолугушууларда өзүн өзү алып жүрүү эрежелери).
PROTOTYPE nm биринчи нуска, түп нуска; les essais
d’un prototype de voiture автоунаанын биринчи
нускасын сыноо.
PROUVER vt 1. далилдөө; prouver son innocence
өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөө; 2. көрсөтүү; il a
prouvé qu’il avait du courage ал эр жүрөк экндигин
көрсөттү.
PROVEACE nf бирөөнүн, бир нерсенин чыккан,
келген жери; j’ignore la provenance de cette lettre бул
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каттын кайдан келгенин билбеймин; un avion en
provenance de Paris Парижден келе жаткан учак.
PROVEIR vi 1. (нерсе) келүү, алынып келинүү; ces
oranges proviennent du Maroc бул апельсиндер
Мароккадан алынып келинген; 2. бир жактан келип
чыгуу; cette douleur provient du foie бул оору боордон
чыгып келип жатат; mot provenant du latin латын
тилинин келген сөз; les habitudes proviennent de
l’éducation адаттар тарбиядан келип чыгышат.
PROVERBE nm макал.
PROVERBIAL, IALE, IAUX adj 1. макалдаштырылган;
phrase proverbiale макалдаштырылган сүйлөм;
locution proverbiale макалдаштырылган айтылыш,
сүйлөм; 2. макалга айланган, жалпыга маалым; il est
d’une bonté proverbiale анын кайрымдуулугу жалпыга
белгилүү.
PROVIDECE nf 1. тагдыр, жазымыш, буйрук; ça a été
une providence de trouver cet abri! буйрук экен, бул
баш паанек табылып калды!
PROVICE
nf
1. провинция
(областык,
административдик бөлүкчө); les provinces françaises
Франциянын провинциялары; 2. борбордон алыс
аймак, жер; vivre en province борбордон алыс жашоо.
PROVICIAL, ALE, AUX I. adj провинция, провинцияга
таандык; la vie provinciale провинция жашоосу; II. n
порвинцияда жашаган адам; les provinciaux ont du mal
à s’adapter à la vie parisienne провинциялыктар
париждин жашоосуна көнө алышпай кыйналышат.
PROVISEUR nm лицейдин мүдүрү.
PROVISIO nf 1. камдалып, беленделип, топтолуп
коюлган нерсе; il a une grosse provision de bois pour
l’hiver ал кышка көп отун камдап алды; 2. pl азыктүлүк, оокат; elle fait ses provisions chaque semaine ал
азык-түлүктү ар жума сайын сатып алат.
PROVISOIRE adj убактылуу; le dentiste m’a posé une
prothèse provisoire тиш догдур мага убактылуу тиш
салып койду; gouvernement provisoire убактылуу
өкмөт; on l’a mis en liberté provisoire аны убактылуу
боштондукка чыгарышты.
PROVISOIREMET adv убактылуу, убактысынча; je
me suis installé chez lui provisoirement мен аныкына
убактылуу жайгаштым.
PROVOCATEUR,
TRICE
n,
adj
азгыруучу,
ээликтирүүчү, жолдон чыгаруучу.
PROVOCATIO
nf азгыруу, жолдон чыгаруу,
ээликтирүү.
1
PROVOQUER vt бирөөнү бир жаман ишке барууга
азгыруу, түртүү, бирөөгө бир нерсе кылууга түрткү
берүү; c’est lui qui m’a provoqué ал мени азгырды.
2
PROVOQUER vt туудуруу, келтирүү, кирептер кылуу,
себеп болуу; l’automobiliste imprudent a provoqué un
accident этиятсыз айдоочу кырсыкка кирептер кылды;
c’est une fuite de gaz qui a provoqué l’explosion газдын
чыгышы жарылууга себеп болду; provoquer la colère
ачуусун келтирүү.
PROXIMITÉ nf 1. litt жакындык; la proximité de la mer
donne beaucoup de valeur à cette maison деңиздин

жакындыгы бул үйдүн баасын жогорулатат; 2. loc adv à
proximité жанында, жакын, чукул; il habite à proximité
de la ville ал шаардан алыс эмес жерде жашайт; loc adv
de proximité жакын жерде; il y a beaucoup de
commerces de proximité бул тегеректе дүкөндөр көп.
PRUDEMMET adj этияттык менен, этияттап, абайлап;
elle conduit prudemment ал машинаны этияттап
айдайт.
PRUDECE nf этияттык, сактык, абайлагандык;
annoncez-lui la nouvelle avec beaucoup de prudence ага
бул кабарды этияттык менен угузгула; je vais me faire
vacciner par prudence мен алдын ала сактануу үчүн
эмденемин; prov prudence est mère de sûreté сактыкта
кордук жок.
PRUDET, ETE adj 1. сак, абайлаган, этият; soyez
prudents, ne roulez pas trop vite абайлаңыз, анча тез
айдабаңыз; 2. (нерсе) ишенимдүү, коопсуз; ferme la
porte à clé, c’est plus prudent эшикти бекитип кой, бул
коопсузураак.
PRUE I. nf кара өрүк; confiture de prunes кара
өрүктөн жасалган варенье; loc fam pour des prunes
арзыбаган нерсе үчүн; II. adj inv күңүрт кызгылт көк
өң; une robe prune күңүрт кызгылт көк көйнөк.
PRUELLE nf карек, көздүн кареги; il tient à sa voiture
comme à la prunelle de ses yeux ал машинасын көзүнүн
карегиндей сактайт.
PRUIER nm кара өрүк багы; loc fam secouer qqn
comme un prunier бирөөнү катуу силкүү.
PSEUDOYME nm псевдоним (тоголок ысым).
PSYCHIATRE n психиатр.
PSYCHIATRIE nf психиатрия.
PSYCHIATRIQUE
adj психиатрия, психиатрияга
таандык.
PSYCHIQUE adj психикалык; il souffre de troubles
psychiques graves ал оор психикалык оорудан жапа
чегип жатат.
PSYCHOLOGIE nf психология.
PSYCHOLOGIQUE adj психологиялык.
PSYCHOTHÉRAPIE nf психотерапия.
PUAT, ATE adj сасык, сасып кеткен, жыттанып
кеткен; il faut jeter ces vieux fromages puants бул
сасып кеткен быштактарды ыргытыш керек.
PUB nf fam реклама, жарнак; j’ai vu cette pub à la télé
мен бул рекламаны телевизордон көргөнмүн.
1
PUBLIC , IQUE adj 1. коомдук, элдик; l’ordre public
коомдук тартип; la vie publique коомдук жашоо;
l’intérêt public коомдук кызыкчылык; l’opinion
publique коомдук пикир; les pouvoirs publics элдик
бийлик; école publique диний эмес мектеп; 2. коомдук;
les lieux publics коомдук жайлар.
2
PUBLIC , IQUE nm 1. эл, калк, көпчүлүк; le public est
informé des décisions du gouvernement эл өкмөттүн
чечими менен кабардар болду; le grand public эл;
2. көрүүчүлөр; le public applaudissait көрүүчүлөр кол
чаап жатышты; 3. en public loc adv эл алдында,
көпчүлүктүн алдында; parler en public көпчүлүктүн
алдында сүйлөө.
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билген, билимдүү адам.
PULMOAIRE
adj өпкө, өпкөгө таандык; la
tuberculose est une maladie pulmonaire туберкулёз
өпкө оорусу; congestion pulmonaire өпкөнүн
кагынышы, сезгенүүсү, өпкөгө суук тийүү.
PULSATIO nf тамырдын, жүрөктүн согушу.
PULVÉRISATEUR nm бүрккүч, сепкич, чачыраткыч
(суюк затты).
PULVÉRISATIO
nf бүркүү, себүү, чачыратуу
(суюктукту).
PULVÉRISER
vt
бүркүү,
себүү,
чачыратуу
(суюктукту).
1
PUAISE nf кантала; une chambre pleine de punaises
канталага толгон бөлмө.
2
PUAISE nf кнопка (мыктын бир түрү).
PUIR vt жазалоо, жаза берүү; la justice punit les
coupables сот күнөөлүүлөрдү жазалады; être puni de
prison камакка алынуу; sa mère l’a puni d’avoir menti
энеси аны жалган айткандыгы үчүн жазалады.
PUITIO nf жаза; le professeur donne une punition
aux élèves qui bavardent мугалим сүйлөшүп жаткан
окуучуларды жазалайт; mon fils est en punition dans sa
chambre менин балам бөлмөсүндө жаза өтөп жатат.
PUR, PURE adj 1. таза, нак; du vin pur таза вино; de
l’or à l’état pur нак алтын; 2. таза, булганбаган; eau
pur таза суу; l’air, le ciel est pur аба таза, асман ачык.
PURÉE nf пюре (кайнатылган, эзилген жашылча);
une purée de pommes de terre картошка пюреси.
PUREMET adj жалаң гана, жалгыз гана; elle a fait des
études purement littéraires ал жалаң гана адабиятты
окуган; loc purement et simplement чынын айтканда,
жөн эле, тим эле; il a purement et simplement menti ал
жөн гана алдап койду.
PURETÉ nf 1. тазалык; une eau d’une grande pureté
абдан таза, тунук суу; 2. тазалык, тунуктук; ce diamant
est d’une pureté absolue бул нак алмаз; la pureté de
l’air des montagnes тоонун абасынын тазалыгы; la
pureté de sa voix үнүнүн тунуктугу.
PURIFIER vt тазалоо, тазартуу; si tu ouvrais la fenêtre,
ça purifierait l’air эгер сен терезени ачсаң аба тазарат
эле.
PURISME nm пуризм (жаңы кирген сөздөр менен
тилдин бузулушуна жол бербөөгө умтулуулчулук).
PUTRÉFACTIO nf чирүү; un cadavre en état de
putréfaction чирип бара жаткан сөөк.
PUTRÉFIER I. vt чиритүү; II. se putréfier vpr чирүү,
чирип кетүү.
PYJAMA nm пижама (үйдө кийүлүүчү, жука
кездемеден жасалган бешмант жана шым); elle
n’aime que des pyjamas de soie ага жибек пижамалар
жакпайт.
PYLÔE nm устун, карагай; pylône électrique электр
карагайы.
PYRAMIDE nf 1. hist пирамида; les pyramides de
l’Égypte Египет пирамидалары; 2. math пирамида.

PUBLICATIO nf 1. чыгаруу, басылып чыгуу; dès la
publication de son dernier roman романы басылып
чыгаары менен; 2. жарыялоо, билдирүү; la publication
des résultats d’un examen сынактын жыйынтыгын
билдирүү; 3. басылма, гезит; il est abonné à plusieurs
publications scientifiques ал көптөгөн илимий
басылмаларга жазылган.
PUBLICITÉ nf 1. жарнак, жарнама; il travaille dans une
agence de publicité ал жарнак агенттигинде иштейт;
2. жарнак, жарнама; j’ai vu cette publicité à la télévision
мен бул жарнакты телевизордон көрдүм.
PUBLIER vt 1. чыгаруу, басып чыгаруу; publier un
article dans une revue макаланы журналга басып
чыгаруу; 2. жарыялоо, билдирүү; le journal publie les
résultats du concours гезит сынактык жыйынтыгын
билдирди.
PUBLIQUEMET adv эл алдында, көпчүлүктүн
алдында.
PUDEUR nf уялчаактык, тартынчаактык.
PUIS adv андан кийин, соңунда; il a mangé du
fromage, puis un fruit ал быштак, андан кйин жемиш
жеди; et puis анан.
PUISER vt 1. сузуу, сузуп алуу; puiser de l’eau à une
source булактан сууну сузуп алуу; 2. алуу; puiser dans
son sac, dans son porte-monnaie сумкасынан,
капчыгынан алуу; 3. fig алуу; il a puisé ses exemples
chez les auteurs classiques ал мисалдарды классикалык
авторлордон алган.
PUISQUE conj (себепти билдирет) эгерде, -са,
гандыктан, себептүү; je viens, puisque tu insistes сен
катуу талап кылып жаткандыктан мен келемин;
puisqu’il le faut, je viendrai эгер керек болсо мен
келемин.
PUISSAMMET adv абдан, аябай, күчтүүлүк менен,
кубаттуулук менен; ce pays est puissamment armé бул
мамлекет кубаттуулук менен куралданган.
PUISSACE nf 1. өкүмдүк кылуу, ээлөө, үстөмдүк
кылуу, таасирдүүлүк; la puissances politique et
économique саясий жана экономикалык үстөмдүк;
2. күч, кудурет, кубаттуулук; la puissance de la parole
анын сөзүнүн кудурети; 3. күч, дене күчү; chacun est
impressionné par la puissance des haltérophiles ар бири
штангисттердин күчүнө тең беришти; 4. мамлекет,
улут; les grandes puissances эң күчтүү мамлекеттер.
PUISSAT adj 1. күчтүү, кудуреттүү; un personnage
puissant таасирлүү адам; ce pays dépend de son
puissant voisin бул өлкө өзүнүн күчтүү кошунасына
көз каранды; 2. (нерсе) күчтүү, күчтүү таасир берген;
un somnifère puissant күчтүү уйку дары; 3. күчтүү; des
muscles puissants күчтүү булчуңдар.
PUITS nm inv 1. кудук; puiser, tirer de l’eau du puits
кудуктан суу алуу; 2. tech скважина (жер астындагы
кендерди казып алуу үчүн казылган чуңкур, аң); puits de
mine шахта; le forage d’un puits de pétrole мунай
кудугун казуу; 3. loc fig un puits de science көптү
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Q, Q француз алфавитинин он жетинчи тамгасы.
QUADRAGULAIRE
adj төрт бурчтуу; figure
quadrangulaire төрт бурчтуу фигура.
QUADRATIQUE adj чарчы.
QUADRIMOTEUR adj, nm төрт моторлуу учак.
QUADRIPARTITE adj төрт жактуу, төрт өлкөнү
камтыган; négociations quadripartites төрт жактуу
сүйлөшүүлөр.
QUADRUPÈDE I. adj төрт аяктуу, төрт буттуу
(жаныбар); II. n төрт аяктуу сүт эмүүчү жаныбар.
QUAI nm 1. кемелер токтоочу жай; quai de
débarquement, d’embarquement кемеден түшүүчү,
кемеге чыгуучу жер; 2. жээк; se promener sur les quais
жээкте сейилдөө; 3. перрон (бекеттеги жүргүнчүлөр
туруучу жай).
QUALIFICATIF,
IVE
I. adj сапаттык; adjectif
qualificatif сапаттык сын атооч; II. nm сыпатточу сөз.
QUALIFICATIO nf 1. тандап алуу, тандоо (спорттук
мелдешке катышуу укугуна ээ кылуу); notre équipe de
football a remporté le match de qualification pour la
finale биздин футболдук команда финалга чыкты;
2. qualification
professionnelle
ишке
болгон
жөндөмдүүлүк, тажрыйбалуулук.
QUALIFIÉ, ÉE adj 1. тажрыйбалуу, дасыккан; ouvrier
qualifié тажрыйбалуу жумушчу; 2. тандалган, спорттук
мелдешке катышууга укук алган; athlète qualifié pour
les Jeux Olympiques олимпиадалык оюндарга катышуу
укугуна ээ болгон атлет.
QUALIFIER I. vt 1. мүнөздөө, атоо; comment qualifier
sa conduite? анын кылыгын кандай аташты билбейм?
2. жогорку баскычка алып чыгуу, мелдешке катышуу
укугуна ээ кылуу; ce but a qualifié leur équipe pour le
championnat бул киргизилген топ аларды чемпионатка
катышуу укугуна ээ кылды; II. vpr ils se sont qualifiés
pour la finale алар финалга чыгышты.
QUALIFICATIF, IVE adj сапаттык; adjectif qualificatif
сапаттык сын атооч.
QUALITÉ nf 1. сапат; marchandise de bonne, de
mauvaise qualité сапаттуу, сапатсыз товар; 2. жакшы
сапат; elle a toutes les qualités анда бардык жакшы
сапаттар бар; 3. en qualité de катарында, болуп; en sa
qualité de chef du gouvernement өкмөт башчысы
катарында.
QUAD I. prép 1. качан; quand je vous le disais! мен
сизге муну качан айттым эле! je n’aime pas quand vous
criez сиздин кыйкырганыңыз мага жакпайт; 2. loc adv
quand même ошондой болсо да, канткен менен; il
l’aime quand même канткен менен ал аны жакшы
көрөт; II. adv качан; quand partez-vous? качан кетесиз?
jusqu’à quand? качанкыга чейин? c’est pour quand?
качанкыга?
QUAT À loc prép quant à vous, attendez ici сиз болсо,
бул жерде күтө туруңуз.

QUATITATIF, IVE adj сандык.
QUATITÉ nf сан, көлөм; en grande,

en petite quantité
көп, аз сандагы; une, des quantité(s) de бир топ, көп,
көптөгөн; une quantité de livres көп китеп; en quantité
көп; elle a des robes en quantité анын көйнөктөрү көп.
QUARATAIE
nf 1. кырктай, кыркка жакын;
2. кырк жаш.
QUARATE I. adj numér кырк; un trajet de quarante
minute кырк минуталык жол; page quarante кыркынчы
бет; II. nm j’habite au quarante мен кыркынчы үйдө
турамын.
QUARATIÈME adj кыркынчы.
QUARTIER nm 1. төрттөн бир бөлүгү; un quartier de
pomme алманын төрттөн бир бөлүгү; un quartier de
bœuf уй этинин төрттөн бир бөлүгү; 2. квартал; le
Quartier
latin
латын
кварталы
(Париждеги
университеттер жана студенттер кварталы).
QUARTZ nm кварц; une montre à quartz кварц саат.
QUASI adv эле, жакын, дээрлик, -чалык, -гандай; le
raisin est quasi mûr жүзүм дээрлик бышып калыптыр.
QUASIMET adv fam чамасында, болжол менен,
жакын, дээрлик.
QUATORZE adj numér он төрт.
QUATORZIÈME adj numér он төртүнчү; le quatorzième
siècle он төртүнчү кылым.
QUATRE I. adj numér inv 1. төрт; les quatre saisons
төрт мезгил; loc se mettre en quatre күйүп-бышуу,
күйпөлөктөө; entre quatre yeux көзмө көз, бетме бет; je
veux le rencontrer entre quatre yeux мен аны менен
бетме бет кездешүүнү каалайм; descendre un escalier
quatre à quatre тепкичтен тездик менен, аттап-буттап
түшүү; 2. төртүнчү; page quatre төртүнчү бет; II. nm
inv төрт; habiter au quatre төртүнчү үйдө жашоо.
QUATRE-VIGT adj numér сексен; âgé de quatre-vingts
ans сексен жаштагы; page quatre-vingt сексенинчи бет.
QUATRIÈME adj, n төртүнчү; habiter au quatrième
төртүнчү кабатта жашоо.
QUATRIÈMEMET adv төртүнчүдөн.
QUATUOR nm квартет (1. төрт музыкалык аспапка
же төрт үнгө ылайыкталып жазылган музыкалык
чыгарма; 2. төрт кишиден турган музыканттар тобу
же ырчылар тобу).
1
QUE conj 1. байламта (баш сүйлөмдү багыныңкы
сүйлөм менен байланыштырат); je sais que tu es là мен
сенин бул жерде экениңди билем; je crois qu’il viendra
мен ал келет деп ойлойм; 2. loc prép à condition que
шарт менен; tu peux rester à condition que tu te taises
сен бир шарт менен кала аласың, сен унчукпай
олтурушуң керек; à mesure que сайын; à mesure que je
travaille мен иштеген сайын; afin que үчүн; pousse-toi
afin que je puisse m’asseoir мен олтуруш үчүн ары
жылып койчу; dès que замат, -лээри, лаары, менен; je
suis sorti, dès qu’il est venu мен ал келээр замат
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чыктым; 3. ne … que … гана, -да, жалгыз; je n’aime
que toi сени гана сүйөмүн; 4. буйрукту, каалоону
билдирет qu’il entre! кирсин!
2
QUE adv 1. кандай (сезимди билдирет); que cette
robe lui va bien! бул көйнөк ага кандай сонун жарашат!
qu’il fait froid, ce matin! кандай суук эртең менен! que
c’est beau! кандай кооз! 2. que de канчалык, андай,
канча; que de difficultés je prévois! кандай гана
кыйынчылыктарды көрүп жатамын.
3
QUE I. pron rel -ган, -ген, -кан, -кен, -гөн, -ген; c’est
cette femme que j’aime мен бул аялды сүям; la voiture
que je viens d’acheter est en panne мен жаңы эле сатып
алган унаа бузулуп калды; je dis ce que je pense мен
эмне ойлогонумду айтып жатам; II. pron intr эмне,
эмнеге, эмне үчүн; que faire? эмне кылыш керек? que
se passe-t-il? эмне болуп жатат? qu’est-ce qui t’a pris
de faire ça? эмне үчүн бул ишти жасадың?
QUEL, QUELLE adj 1. intr кандай, ким, канча, кайсы;
quelle est donc cette jeune fille? бул кыз ким? quelle
heure est-il? саат канча болду? il ne savait pas quelle
route prendre ал кайсы жолго түшүштү билбей турду;
2. (илептүү сүйлөмдө) quelle jolie maison! кандай кооз
үй! 3. pron intr кайсы; dire quelle était la plus belle des
trois үчөөнүн кайсынысы кооз экенин айтуу.
QUELCOQUE
adj 1. кандайдыр бир, кандай
болбосун; канча болсо да; un quelconque individu
кандайдыр бир киши; pour une raison quelconque
кандайдыр бир себеп менен; 2. орточо, кадыресе; un
homme quelconque кадыресе адам.
QUELQUE I. adj 1. кандайдыр бир; il sera allé voir
quelque ami ал кайсы бир досунукуна барат; depuis
quelque temps бир канча убакыттан бери; 2. pl fam бир
нече; j’ai vu quelques amis мен бир топ досторумду
көрдүм; II. adv inv чамасында, чамалап, болжол менен;
ça vous coûtera quelque mille euros бул болжолу менен
миң евро турат.
QUELQUE CHOSE pron бир нерсе.
QUELQUEFOIS adv кээде, кез-кезде, кээ бир убакта; il
est quelquefois drôle ал кээде кызыктай; nous allons
quelquefois à la piscine биз кээде бассейнге барабыз.
QUELQU’U, UE, QUELQUES-US, UES pron indéf
1. sing кимдир бирөө; on dirait que quelqu’un joue du
piano quelque part бирөө бир жакта пианино ойноп
жаткандай; il y a quelqu’un? бирөө барбы? 2. pl кээ
бирөөлөрү; quelques-uns des assistants se mirent à rire
катышкандардын кээ бирөөлөрү күлүп жиберишти;
quelques-unes de ses poésies sont belles анын кээ бир
ырлары жакшы.
QUÉMADER vt тилемчиленүү, сурануу; il quémande
sans cesse de l’argent ал дайыма акча сурай берет.
QUÉMADEUR, EUSE n тилемчи.
QU’E-DIRA-T-O nm inv элдин, башкалардын кепсөзү, имиш-имиш; avoir peur du, se moquer du qu’endira-t-on имиш-имиш сөздөрдөн коркуу, элдин кепсөзүнө көңүл бурбоо.
QUERELLE nf уруш, жаңжал; querelle de famille үйбүлөлүк жаңжал; loc chercher querelle à qqn бирөө

менен урушуш үчүн кылдан кыйкым табуу.
SE QUERELLER vpr урушуу, жаңжалдашуу.
QUESTIO nf 1. суроо; poser une question à qqn
бирөөгө суроо берүү; 2. маселе; la question est difficile
маселе оор; les questions économiques, sociales
экономикалык, социалдык маселелер.
QUESTIOAIRE nm суроолор, суроолор тизмеги.
QUESTIOER vt суроо, суроо берүү; questionner un
candidat талапкерге суроо берүү.
QUEUE nf 1. куйрук; la queue d’un chat, d’un écureuil
мышыктын, тыйын чычкандын куйругу; à la queue leu
leu биринин артынан бири; 2. кезек; faire la queue
кезекке туруу, күтүү.
QUI pron 1. (ээнин милдетин аткарат) -кан, -ган, кен, -ген; l’homme qui me regarde мени карап турган
адам; 2. адам (толуктоочтун милдетин аткарат);
emmenez qui vous voudrez каалаган кишиңизди алып
келиңиз; l’homme à qui je parle мен сүйлөшүп жаткан
адам; l’homme de qui je vous parle мен сизге ал
тууралуу айтып берип жаткан адам; 3. intr ким, кимди?
qui te l’a dit? qui sait? муну сага ким айтты? ким
билет? qui demandez-vous? кимди сурап жатасыз? de
qui parlez-vous? ким жөнүндө сүйлөп жатасыз? 4. qui
que tu sois, écoute-moi ким болсоң дагы мени ук; qui
que ce soit ким болсо дагы.
QUICOQUE pron 1. rel ким болбосун, ким болсо да,
баарысы; 2. indéf кимдир-бирөө; je n’en parlerai à
quiconque мен бул жөнүндө эч кимге айтпаймын.
QUIÉTUDE nf тынчтык, жымжырттык; en toute
quiétude камсанабай; vous pouvez partir en toute
quiétude камсанабай кете бериңиз.
QUICAILLERIE nf майда-барат буюмдарды саткан
дүкөн.
QUIIE nf хинин (безгекке каршы колдонулуучу
дары).
QUIQUAGÉAIRE I. adj элүү-алтымыш жаштагы;
II. n элүү-алтымыш жаштагы адам.
QUIQUEAL, ALE, AUX 1. беш жылда бир боло
турган; élection quinquennale беш жылда бир болуучу
шайлоо; 2. беш жылдык; plan quinquennal беш
жылдык план.
QUIQUEAT nm беш жылдык мөөнөткө созулган
кызмат; cette présidence est un quinquennat бул
президенттик кызмат беш жылга созулат.
QUITETTE nm 1. mus квинтет (беш музыкалык аспап
менен аткарылуучу, беш үнгө ылайыкталып жазылган
музыкалык чыгарма); 2. беш музыканттан турган джаз
ансамбли.
QUITUPLER I. vt бешке көбөйтүү; rendre quintuple
беш эсе көбөйтүү; II. vi беш эсе көбөйүү; devenir
quintuple: les prix ont quintuplé баалар беш эсеге өстү.
QUIZAIE nf 1. он бештей, он бешке жакын; 2. эки
аптадай, он беш күнчө; dans une quinzaine эки
жумадан кийин.
QUIZE I. adj numér 1. он беш; quinze jours эки
жума; 2. он бешинчи; Louis XV Людовик XV (он
бешинчи); le quinze août он бешинчи август; page
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remercie beaucoup. il n’y a pas de quoi сизге чоң
рахмат; эч нерсе эмес; 2. intr эмне? je saurai à quoi
m’en tenir мен эмнеге сүйөнүштү билбеймин; quoi
faire? эмне кылыш керек; à quoi penses-tu? эмне
жөнүндө ойлонуп жатасың? 3. fam quoi, qu’est-ce que
tu dis? эмне, эмне дедиң, кандай? 4. intj quoi! vous osez
protester? эмне! сиз каршысызбы? 5. quoi que эмне
болсо да; quoi qu’il arrive эмне болсо да; quoi qu’il en
soit кандай болбосун.
QUOIQUE prép карабай, -со, -са дагы; je lui confierai
ce travail quoiqu’il soit bien jeune ал жаш болсо дагы
мен ага бул жумушту ишеннип беремин; il est généreux
quoique sans argent акчасы жок болсо дагы, ал
берешен.
QUORUM
nm
кворум
(жыйналышка
катышуучулардын мыйзам тарабынан көрсөтүлгөн
саны).
QUOTIDIE, IEE I. adj күндөлүк, күнүңкү; son
travail quotidien анын күндөлүк иши; la vie
quotidienne күндөлүк турмуш; loc au quotidien күн
сайын; II. nm күндө чыгуучу гезит; vous trouverez la
nouvelle dans les quotidiens сиз жаңылыкты гезиттен
окуй аласыз.
QUOTIDIEEMET adv ар күнү, күн сайын.

quinze он бешинчи бет; II. nm он бешинчи үй; habiter
(au) 15 он бешинчи үйдө жашоо.
QUIZIÈME adj numér он бешинчи; le XVe
arrondissement он бешинчи округ.
QUITTACE nf квитанция.
QUITTE adj 1. карызы жок, аласа-бересеси жок; me
voilà quitte envers lui менин ага аласа-бересем жок;
2. милдеттүү эмес, мойнунда карызы жок; 3. être quitte
карызынан, аласа-бересесинен кутулуу.
QUITTER I. vt 1. таштап кетүү, калтырып кетүү;
2. кетүү (нерсе); cette pensée ne le quitte pas бул ой
андан кетпей койду; 3. бир жерден кетүү; le médecin lui
interdit de quitter la chambre дарыгер ага бөлмөдөн
чыгууга тыюу салды; II. se quitter vpr: ils viennent de
se quitter алар жакында ажырашышты.
QUI-VIVE I. intj ким бул? (күзөтчүнүн чакырыгы);
halte-là, qui-vive? токто, ким бул? II. loc adv sur le quivive сак, даяр туруу; elle est sans arrêt sur le qui-vive ал
ар дайым даяр турат.
QUOI pron 1. rel кайсы, эмне; voilà de quoi il s’agit
мына кептин эмне жөнүндө болуп жаткандыгы;
réfléchis bien; sans quoi tu vas te tromper жакшылап
ойлон, болбосо адашып каласың; il n’a pas de quoi
vivre анын күн кечиргенге эч нерсеси жок; je vous

R
R, R nm француз алфавитинин он сегизинчи тамгасы.
RABAIS nm баалардын түшүшү, арзандашы; la
vendeuse m’a fait un rabais de cinquante euros сатуучу
аял мага элүү евро түшүрүп берди; loc au rabais арзан
(адаттагыдан арзан); vente au rabais арзан баада
сатуу.
RABAISSER
I. vt 1. баасын түшүрүү, кадырын
түшүрүү, баалабоо, кемсинтүү; rabaisser les mérites de
qqn бирөөнүн сиңирген эмгегин баалабоо; II. se
rabaisser vpr басынуу, кемсинүү.
RABATTU, UE adj кайрылган, түрүлгөн; col rabattu
кайырма жака.
RABOT nm сүргү, сүргүч аспап; dresser une planche
au rabot жыгачты сүргү менен жонуу.
RABOTER vt жонуу, сүрүү; raboter une pièce de bois
жыгачты жонуу.
RACCOMMODAGE nm жамоо, тигүү, оңдоо; les
pêcheurs font le raccommodage des filets балыкчылар
торду жамап жатышат.
RACCOMMODER I. vt 1. жамоо, тигүү, оңдоо; peut-on
raccommoder ces chaussettes trouées? бул жыртык
байпактарды тиксе болобу? 2. fam жараштыруу,
келиштирүү, элдештирүү; raccommoder deux amis эки
досту жараштыруу; II. se raccommoder vpr жарашуу,
элдешүү.
RACCOURCI nm кыска жол; prendre un raccourci
кыска жолго түшүү.

RACCOURCIR v 1. vt кыскартуу; raccourcir une robe
көйнөктү кыскартуу; il faut raccourcir ce texte бул
текстти кыскартыш керек; 2. vi кыскаруу; cette jupe a
raccourci au lavage бул юбка жууганда кыскарып
кетти; les jours raccourcissent күн кыскара баштады.
RACCOURCISSEMET
nm кыскартуу, кыскаруу;
raccourcissement d’un texte текстти кыскартуу.
RACE nf 1. раса (түспөлүнө, башынын формасына,
чачынын түсүнө, кебетесине ж.б. белгилерине карай
адам баласынын шарттуу түрдө бөлүнгөн түркүмү);
il est de race noire ал негр; 2. түр, тукум
(айбанаттарда); les différentes races de chiens, de
chats иттердин, мышыктардын ар кандай түрү; animal
de race pure таза кандуу жаныбар; de race асыл тукум;
animal, chien de race асыл тукум ит, жаныбар.
RACÉ, ÉE adj 1. асыл тукум; un cheval racé асыл
тукум ат; 2. өзгөчө, өзгөчөлөнүп турган; une femme
racée өзгөчө аял.
RACHAT nm кайрадан сатып алуу.
RACHETER vt 1. кайрадан сатып алуу, дагы сатып
алуу; il faudra que je rachète du pain мен дагы нан
сатып алышым керек; 2. сатып алган адамдан сатып
алуу; vous l’avez payé cent euros, je vous le rachète
cent cinquante сиз жүз еврого сатып алыптырсыз, мен
сизге жүз элүү беремин.
RACHITIQUE adj итий, итий болуп ооруган; un enfant
rachitique итий болуп ооруган бала.
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RACHITISME nm итий (балдарда витамин Д нын
жетишсиздигинен чыккан оору); petit enfant atteint de
rachitisme итий болуп ооруган бала.
RACIE nf 1. тамыр; racines comestibles жесе боло
турган тамыр (сабиз, кызылча); prendre racine бир
жереде көпкө чейин кармалып калуу, көпкө чейин
калуу; cet invité a pris racine конок көпкө кармалып
калды; 2. түп; les racines des cheveux чачтын түбү;
dents à une, deux, trois racines бир, эки, үч
дүмүрчөктүү тиш; 3. тек, түп, тамыр (адамдын); il a ses
racines en ormandie анын ата-теги Нормандиядан;
4. la racine de qqch негиз, себеп; on a trouvé la racine
du mal оорунун себеби табылды; il faut attaquer le
problème à sa racine маселени түп-тамырынан карап
чыгыш керек; 5. gramm уңгу, сөздүн уңгусу; 6. тамыр;
la racine carrée квадраттык тамыр.
RACISME nm расизм (адамдарды жогорку жана
төмөнкү катмарга бөлгөн саясат); le racisme n’a
aucune base scientifique расизмдин эч кандай илимий
негизи жок.
RACISTE n, adj расизмди жактоочу адам, расизмге
таандык; politique raciste расизмдик саясат.
RACLER vt кыруу; racler une casserole, un plat
мискейди, табакты кырып тазалоо; loc fam racler les
fonds de tiroirs болгон акчасын, каражатын жумшоо; il
a fallu racler les fonds de tiroirs pour pouvoir s’acheter
une nouvelle voiture жаңы унаа сатып алыш үчүн
болгон акчаны жумшоого туура келди; se racler la
gorge тамагын кыруу.
RACOTER vt айтып берүү, сүйлөп берүү, аңгеме
салып берүү; raconter une histoire бир окуяны айтып
берүү; raconter ce qui s’est passé эмне болгондугу
тууралуу айтып берүү; il m’a raconté comment il avait
eu ce poste ал мага бул кызматка кандай келгенди
тууралуу айтып берди.
RADAR nm радар, радиолокатор; la position des avions
dans le ciel est contrôlée par des radars асмандагы
учактардын жүргөн жери радар аркылуу көзөмөлдөнөт;
sur les routes, la vitesse des véhicules peut être
surveillée par radar жолдордо унаалардын ылдамдыгы
радар аркылуу көзөмөлгө алынат.
1
RADIATEUR nm ысыткыч, жылыткыч; radiateur
électrique электр жылыткычы.
2
RADIATEUR nm радиатор; le radiateur de sa voiture
fuit анын мунаасынын радиатору тешилип калган.
RADIATIO nf радиация.
1
RADICAL , ALE, AUX adj 1. толук, кескин; changement
radical кескин өзгөрүү; 2. чечкиндүү, негиздүү;
prendre des mesures radicales чечкиндүү чараларды
көрүү.
2
RADICAL nm gram уңгу.
RADICALEMET adv толук; des opinions radicalement
opposées толук карама-каршы пикирлер; il a été
radicalement guéri ал толук сакайды.
RADICALISER vt бекемдөө, чыңоо; ils ont radicalisé
leur position алар көз караштарын бекемдешти.
RADIEUX, RADIEUSE adj 1. шоолалуу, нурдуу; un soleil

radieux шоолалуу күн; 2. (адам) жүзүнөн нур чачырап
турган, жаркылдаган; une jeune femme radieuse нур
чачып турган аял; visage radieux жаркылдаган жүз.
1
RADIO nf радио; il a deux radios анын эки радиосу
бар; allumer, mettre, éteindre la radio радиону коюу,
өчүрүү; écouter à la radio радиодон угуу.
2
RADIO nf рентген; passer à la radio рентгенге түшүү.
RADIOACTIF, IVE adj радиоактивдүү; éléments
radioactifs, substances radioactives радиоактивдүү
элементтер.
RADIOACTIVITÉ nf радиоактивдүүлүк.
RADIODIFFUSIO nf радиоберүү; programmes, chaînes
de radiodiffusion радиоберүүлөрдүн программалары,
толкундары.
RADIODIFFUSER
vt
радио
аркылуу
берүү;
radiodiffuser un concert радио аркылуу концерт берүү.
RADIOGRAPHIE nf рентген.
RADIOGRAPHIER
vt рентгенге салуу, тартуу;
radiographier un malade оорулууну рентгенге тартуу.
RADIOSCOPIE nf рентгеноскопия; passer à la
radioscopie рентгенден өтүү.
RADIS nm invar туруп; une botte de radis бир боо
туруп.
RADIUM nm радий; le radium a été découvert par
Pierre et Marie Curie радий Пьер жана Мари Кюри
тарабынан ачылган.
RADOUCIR 1. SE RADOUCIR vpr жылуу, ысуу (аба
ырайы); la température s’est beaucoup radoucie аба
абдан жылыды; 2. жумшаруу, сооронуу; elle s’est
radoucie quand je lui ai présenté mes excuses мен
кечирим сураганда ал жумшара түштү.
RAFALE nf шамал, катуу шамал; une rafale de pluie,
de neige жамгырдын, кардын уруп жаашы; le vent
souffle par rafales, en rafales шамал катуу болуп жатат.
RAFFERMIR I. vt 1. чыңдоо, бекeмдөө, катыруу; ces
exercices de gymnastique raffermissent les muscles des
bras бул гимнастикалык көнүгүүлөр колдун
булчуңдарын катырат; 2. бекемдөө, чыңдоо; le
gouvernement raffermit son autorité en prenant cette
décision өкмөт бул чечимге келүү менен өзүнүн
бийлигин бекемдеди; II. se raffermir vpr катуу,
чыңалуу, бекемделүү; ses muscles se sont raffermis
grâce à la natation анын булчуңдары сууда сүзүүнүн
натыйжасында чыңалды.
RAFFERMISSEMET adv катуу, чыңалуу, бекемделүү.
RAFFIAGE nm тазалоо, иштетүү (ар түрдүү
кошундулардан); le raffinage du sucre кантты тазалоо;
le raffinage du pétrole мунайды кайра иштетүү,
тазалоо.
RAFFIÉ, ÉE adj 1. тазартылган, тазаланган; du sucre
raffiné чакмакталган кум шекер; pétrole raffiné кайра
иштетилген, тазартылган мунай; 2. оор басырыктуу,
сыпайы.
RAFFIER vt тазартуу, актоо; pp sucre raffiné
чакмакталган кант; pétrole raffiné тазартылган мунай.
RAFFIERIE nf raffinerie de sucre кант заводу;
raffinerie de pétrole мунайды кайра иштетүүчү завод.
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à un prix raisonnable алар анча кымбат эмес баада
батир сатып алышты.
RAISOABLAMET adv акылдуулук менен, эстүүлүк
менен, ойлонуп; agir raisonnablement ойлонуп иш
кылуу.
RAISOÉ, ÉE adj ойлонулган, акылга салынган;
projet raisonné акылга салынган иш.
RAISOEMET nm пикир, ой, ой жүгүртүү; un
raisonnement juste; faux туура, туура эмес пикир.
RAISOER I. vi 1. ойлонуу, ой жүгүртүү; raisonner
sur des questions générales негизги маселелер жөнүндө
ой жүгүртүү; raisonner avant d’agir ойлонуп иш
кылуу; raisonner faux, juste туура, туура эмес ой
жүгүртүү; 2. далилдөө, далил келтирүү; II. vt
ишендирүү, ынандыруу; on ne peut pas le raisonner
аны ынандыруу мүмкүн эмес; III. se raisonner vpr
өзүн-өзү ынандыруу.
RAJEUIR I. vt 1. жашартуу; sa nouvelle coiffure l’a
rajeuni анын чачынын жаңы жасалгасы аны жаш
көрсөтөт экен; 2. жашартуу, аз жаш берүү; vous me
rajeunissez de cinq ans! сиз мени беш жашка
жашарттыңыз! II. vi жаш көрүнүү; il a rajeuni de dix
ans depuis qu’il a maigri ал арыктагандан кийин он
жашка жаш көрүнүп калды; III. se rajeunir vpr жаш
көрүнүү, жашаруу.
RAJUSTER I. vt оңдоо, түздөө; rajuster sa cravate
галстугун оңдоо; II. se rajuster vpr үстү-башын оңдоо,
түздөө.
RALAT, ATE adj fam таарынаарлык, ыза кылаарлык.
RÂLE nm кырылдоо, кыркыроо, киркирөө; les râles
d’un moribond өлүп бара жаткан адамдын
киркирөөсүү.
RALETI, IE I. adj жай, акырын; mouvement ralenti
жай кыймыл; II. nm мотордун эң жай ылдамдыгы; loc
au ralenti жай, акырын.
RALETISSEMET nm жайлатуу, акырындатуу; le
ralentissement
d’un
véhicule
автоунаанын
акырындашы.
1
RÂLER vi кырылдоо, кыркыроо; le moribond râlait
өлүп бара жаткан адам кыркырап жатат.
2
RÂLER vi fam күңкүлдөө, нааразылык билдирүү; tu
n’es jamais content, tu râles tout le temps! сен эч качан
ыраазы болбойсуң, күңкүлдөп эле жүрөсүң!
RALLIER I. vt 1. кошуу, бириктирүү, чогултуу; le chef
rallie ses soldats, ses troupes башчы аскерлерин
чогултуп жатат; 2. кошулуу, биригүү; les opposants ont
rallié à la majorité каршылаштар көпчүлүккө
кошулушту; II. se rallier à vpr кирүү, кошулуу; se
rallier à un parti бир партияга өтүү; se rallier à l’avis
de qqn бирөөнүн оюна кошулуу.
RALLOGEMET nm узартуу; le rallongement d’une
jupe юбканы узартуу.
RALLOGER 1. vt узартуу; rallonger une robe
көйнөктү узартуу; 2. vi fam узаруу; les jours rallongent
күн узарып жатат.
RALLUMER I. vt 1. кайрадан күйгүзүү, тутандыруу; il
ralluma le feu, éteint par le vent ал шамалдан өчүп

RAFRAÎCHIR I. vt 1. салкындатуу, суутуу; la pluie a
rafraîchi l’atmosphère жамгыр абаны салкындатты;
2. суусунду кандыруу; cette boisson m’a rafraîchi бул
суусундук суусунумду кандырды; 3. жаңыртуу;
rafraîchir un appartement үйдү жаңылоо, тазартуу;
fam je vais te rafraîchir la mémoire, les idées мен азыр
сенин эсиңе саламын; II. vi муздатуу; mettre du vin, un
melon à rafraîchir винону, коонду муздаткычка салуу.
RAFRAÎCHISSEMET nm суусундук; prendre un
rafraîchissement суусундук ичүү.
1
RAGE nf 1. жаалдануу, ачуулануу; être fou de rage
жаалдануу, ачуулануу; être, se mettre en rage жаалы
келүү, жаалдануу; 2. rage de dents тиштин катуу
ооруусу; il a une rage de dent анын тиши чыдатпай
жатат.
2
RAGE nf кутурма (оору); vaccin contre la rage
кутурмага каршы дары.
RAGEUSEMET adv ачууланып, жаалданып; claquer la
porte rageusement эшикти жаалданып тарс жабуу.
RAGOÛT nm жаркөп; ragoût de mouton кой этинен
жасалган жаркөп.
RAID nm чабуул; les ennemis ont effectué un raid
aérien au-dessus de la ville душмандар шаарга аба
аркылуу чабуул жасашты.
RAIDE
adj 1. ийилчээк эмес, катып калган,
бүгүлбөгөн; il a une jambe raide анын бир буту
бүгүлбөйт; ma sœur a des cheveux raides менин
карындашымдын чачтары катуу; 2. тик; un escalier,
une pente très raide абдан тик тепкич, кыя.
RAIE nf 1. сызык, жол-жол сызык; de fines raies
blanches ичке ак сызыктар; un tissu à raie жол-жол
кездеме; 2. бөлүнгөн жол (чачта); porter la raie au
milieu чачын ортосунан бөлүп жүрүү.
RAILLERIE nf шылдың, мыскыл, келеке; il ne
supporte plus les railleries de ses camarades ал
жолдошторунун шылдыңын көтөрө албай калды.
RAISI nm жүзүм; du raisin blanc, noir ак, кара
жүзүм; cueillir, manger du raisin, des raisins жүзүм
үзүү, жемек; raisins secs (de Corinthe, de Malaga)
мейиз; jus de raisin жүзүм ширеси; les raisins servent à
faire du vin жүзүмдөн вино жасалат.
RAISO nf 1. акыл, эс, акыл-эс; une décision conforme
à la raison орундуу чечим; loc l’âge de raison эс кирүү;
un enfant de sept ans a l’âge de raison жети жаштагы
балага эс кирип калат; ramener qqn à la raison бир
кишини акылга чакыруу; mettre qqn à la raison
бирөөнү акылына, эсине келтирип коюу; un mariage de
raison эсептеп, эсеп менен үйлөнүү; 2. эс, эс-акыл;
perdre la raison эсин жоготуу; il n’a plus toute sa
raison анын эс-акылы жайында эмес; 3. себеп, шылтоо;
il s’est absenté sans donner de raison ал себепсиз
келбей калды; 4. avoir raison туура, адилет болуу; vous
avez raison сиздики туура.
RAISOABLE adj 1. акылдуу, эстүү; l’homme, animal
raisonnable акылдуу адам, айбан; 2. жөндүү, орундуу;
sois raisonnable! жөнүң менен бол! 3. орто баадагы,
анча кымбат эмес; ils ont acheté un grand appartement
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калган отту кайрадан тутандырды; rallumer sa
cigarette чылымын кайра күйгүзүү; 2. кайрадан
жандандыруу; rallumer un conflit чыр-чатакты
кайрадан жандандыруу; II. se rallumer vpr кайрадан
күйүү, тутануу, жандануу; les lumières se sont
rallumées après la fin du film жарык тасманын аягында
кайра күйдү.
RAMADA nm орозо, рамазан айы; avant, pendant le
ramadan рамазан айынын алдында, рамазан айында;
faire le ramadan орозо кармоо.
RAMAGE
nm
litt
сайроо
(чымчыктардын,
куштардын).
RAMASSER vt 1. жыйноо, чогултуу; ramasser les
ordures таштандыларды чогултуу; le professeur
ramasse les copies мугалим дептерлерди чогултуп
жатат; 2. терүү; ramasser du bois отун терүү; pp des
champignons ramassés dans les bois токойдон терилген
козу карындар.
RAME nf калак.
RAMEAU nm бутак.
RAMEER I. vt 1. кайрадан алып келүү, алып баруу,
алып келип берүү; ramenez-moi le malade aprèsdemain оорулууну бүрсүгүнү кайрадан алып келгиле;
je vais le ramener chez lui мен аны кайра үйүнө
жеткизип коём; je te ramènerai la voiture demain мен
сага машинаны эртең алып келип беремин; 2. орнотуу,
кайрадан жаратуу; le gouvernement a ramené le calme
dans le pays өкмөт өлкөгө тынчтыкты кайрадан
орнотту.
RAMER vi эшүү, кайык айдоо; ramer contre le
courant толкунга карай сүзүү.
RAMEUR, EUSE n калакчы (кайыкты калак менен
күрөп жүргүзүүчү).
RAMOLLIR vt жумшартуу, жибитүү; la chaleur
ramollit le beurre ысык майды эритип жиберет.
RAMPAT, ATE adj сойлоп жүрүүчү; le serpent est un
animal rampant жылан сойлоп жүрүүчү жаныбар.
RAMPE nf 1. кыя жол, айдөөш, жантайма жол; rampe
pour voitures dans un garage гаражда унаалар үчүн
жантайма жол; 2. тепкичтин кармагычы; tiens bien la
rampe, l’escalier est glissant кармоочту карма, тепкич
тайгалак.
RAMPER vi 1. сойлоо, (адам, айбан) жөрмөлөө; le
tigre rampe en épiant sa proie илбирс олжосун аңдып,
сойлоп бара жатат; le bébé rampe sur le sol бала
жөрмөлөп жүрөт; 2. (өсүмдүк) чырмалышып өсүү;
vigne, lierre qui rampe le long d’un mur дубал бойлой
чырмалышып өскөн жүзүм, чырмоок; 3. (адам) péj
көшөкөрлөнүү, жагынуу, жасакерленүү; ils rampent
devant leur chef алар башчыларынын алдында
жасакерленишет.
RACARD nm fam жолугушуу, кезигишүү; elle m’a
donné rancard à 8 heures devant le cinéma ал мага саат
сегизде кинотеатрдын алдынан кезигишебиз деди.
RAÇO nf куткарып алуу акысы; payer une rançon
куткарып алуу акысын төлөө; les ravisseurs exigent une
rançon барымтачылыр акча талап кылып жатышат.

RAÇOER vt коркутуп акча талап кылуу; des
brigands rançonnent les voyageurs каракчылар
саякатчылардан коркутуп акча талап кылып жатышат.
RACUE nf кек, өч; j’ai de la rancune contre lui
менин анда өчүм бар; garder rancune à qqn бирөөгө
кек сактоо.
RADOÉE nf узак жүрүш, жүрүш; une randonnée à
bicyclette, en auto, à pied велосипед менен, унаа менен,
жөө жүрүшкө чыгуу; faire de la randonnée жүрүшкө
чыгуу.
RAG nm 1. катар; se mettre en rang катарга туруу,
тизилүү; mettez-vous en rang par deux экиден болуп
катарга тургула; elle s’est assise au premier rang; au
dernier rang ал биринчи, акыркы катарга олтурду;
2. орун, ээлеген орун; occuper les premiers rangs;
биринчи орунду ээлөө, биринчи орунда болуу; la
France et l’Italie occupe les premiers rangs mondiaux
de la production de vin Франция жана Италия вино
өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турушат.
RAGÉ, ÉE adj олуттуу, токтоо; un homme rangé
олуттуу.
RAGÉE nf катар; une double rangée d’arbres эки
катар тигилген бак.
RAGEMET nm ирээттөө, тартипке келтирүү,
жыйноо; faire du rangement, des rangements тартипке
келтирүү.
RAGER I. vt 1. ирээттөө, тартипке келтирүү, жыйноо
ranger ses affaires оокаттарын ирээтке келтирүү; pp
mots rangés par ordre alphabétique алфавит боюнча
жазылган сөздөр; 2. бир нерсени ордуна коюу; ranger
ses chaussures бут кийимин ордуна коюу; II. se ranger
vpr 1. катарга туруу, тизилүү; rangez-vous par trois
үчтөн тизилгиле! 2. четке чыгуу, жылуу; le taxi se
rangea contre le trottoir такси тротуардын жанына
чыкты; 3. коюлуу, туруу; où se range ce livre? бул
китеп кайда турат?
RAIMER vt 1. өзүнө келтирүү, жан киргизүү, эсине
келтирүү; ranimer une personne évanouie эс-учун
жоготуп койгон адамды эсине келтирүү; 2. күчөтүү,
жандандыруу; ranimer le feu qui est en train de
s’éteindre өчүп бара жаткан отту тутандыруу.
RAPACE nm жырткыч куш; l’aigle et le hibou sont des
rapaces бүркүт жана жапалак үкү жырткыч куштар.
RAPATRIÉ, ÉE I. adj өз өлкөсүнө кайтууга мажбур
болгон; II. n өз өлкөсүнө кайтууга мажбур болгон адам.
RAPATRIEMET nm өз өлкөсүнө, жерине кетирүү; le
rapatriement des prisonniers de guerre согуш
туткундарын өз өлкөсүнө жиберүү.
RAPATRIER vt өз өлкөсүнө, жерине кетирүү; rapatrier
des prisonniers de guerre согуш туткундарын өз
өлкөсүнө жиберүү.
RÂPE nf сүргүч (жашылча ж.б. тамак азыктарын
сүрүп туурагыч аспап); une râpe à fromage сырды
сүрүп туурагыч.
RÂPÉ, ÉE adj 1. (кездеме) эскирген, жыртылган;
vêtement râpé эски кийим; 2. майда, узун тууралган; du
fromage râpé майда, узун тууралган сыр.
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RÂPER vt майда, узун тууроо; râper des carottes
сабизди тууроо.
1
RAPIDE adj 1. тез, ылдам, бат; ce cheval est très
rapide бул ат абдан ылдам; le courant rapide d’une
rivière дарыянын тез агымы; 2. тез, ылдам, бат; nous lui
avons fait une visite rapide биз аныкына тез эле кирип
чыктык; il est rapide dans son travail ал иште ылдам;
3. бат түшүнгөн, бат аракет кылган; esprit rapide зирек
акыл.
2
RAPIDE nm 1. суунун катуу агымы; 2. тездик менен
жүрүүчү поезд.
RAPIDEMET adv тез, тездик менен, бат.
RAPIDITÉ nf тездик, ылдамдык; la rapidité des
mouvements de qqn бирөөнүн кыймылынын тездиги;
rapidité d’esprit акылдын курчтугу.
RAPIÉCAGE nm жамоо, жамачылоо; rapiécer du linge,
des chaussures шейшепти, бут кийимди жамоо.
RAPIÉCER vt жамоо, жамачы салуу; rapiécer du linge,
des chaussures шейшепти, бут кийимди жамоо.
RAPIE nf litt уурулук, карактоо, тоноо; vivre de
rapines уурулук менен жашоо.
RAPPEL nm 1. чакыруу, чакырып алуу, кайра
чакырып алуу; le gouvernement a décidé le rappel d’un
ambassadeur өкмөт элчини чакырып алууну чечти;
2. un rappel à l’ordre эскертүү, тартипке чакыруу;
pendant la réunion, il y a eu un rappel à l’ordre pour
que les gens se taisent жыйналыштын убагында элдерге
сүйлөбөгүлө деген эскертүү берилди.
RAPPELER I. vt 1. чакырып алуу; rappeler son chien
en le sifflant итин ышкырып чакырып алуу; mon travail
me rappelle à Paris мен жумушум боюнча Парижге
барышым керек болуп жатат; pp ambassadeur rappelé
d’urgence шашылыш чакыртылып алынган элчи;
2. (qqn à) бир кишини эсине келтирүү; rappeler qqn à
la vie, à lui бир кишини эсине келтирүү, өзүнө
келтирүү; elle s’est fait rappeler à l’ordre ал тартипке
чакырылды; 3. эске салуу, эстөө; ne rappelons pas le
passé өткөндү эстебейлик; 4. эстетүү, эсине салуу; je te
rappelle ta promesse de venir мен сенин келем деген
убадаңды эсиңе салып коёюн; 5. эске түшүрүү, эске
салуу; ces lieux me rappellent mon enfance бул жерлер
менин балалыгымды эске түшүрөт; cela ne te rappelle
rien? бул сага эч нерсени эсиңе салбайбы? 6. бирөөгө
кайрадан телефон аркылуу байланышка чыгуу;
rappelez-moi demain мага эртең телефон чалгыла;
II. se rappeler vpr 1. эстөө, эсине түшүрүү; je ne me
rappelle plus rien менин эч нерсе эсимде жок; est-ce
que tu te rappelles le rêve que tu as fait cette nuit?
түндөгү көргөн түшүң эсиңдеби? 2. бири-бирине
телефон чалышуу; nous nous rappellerons à mon
retour de vacances биз мен эс алуудан келгенде
телефон чалышабыз.
1
RAPPORT nm киреше; il vit du rapport de ses terres
ал жерден алган кирешеси менен жашайт; loc
immeuble, maison de rapport киреше алып келген
(ижарага берилген) имарат, үй.
2
RAPPORT nm баяндама, билдирүү; faire un rapport

écrit, oral sur une question бир маселе боюнча жазуу
түрүндө, оозеки билдирүү жасоо; rédiger un rapport
баяндама, билдирүү жазуу; rapport confidentiel, secret
жашыруун маалымат; un rapport de police полициянын
протоколу.
3
RAPPORT nm 1. байланыш, алака; rapports de
parenté туугандык байланыш; un rapport amical
достук алака; ce texte a rapport à ce que vous cherchez
бул текстин сиз издеп жаткан нерсе менен байланышы
бар; loc prép par rapport à -га салыштырганда,
караганда; par rapport à sa sœur, elle est petite
сиңдисине караганда ал кичине; 2. rapport (sexuel)
жыныстык катнаш; de quand date votre dernier
rapport? акыркы жолу качан жыныстык катнашта
болдуңуз эле?
1
RAPPORTER vt 1. ордуна алып барып берүү, алып
барып коюу, алып келип берүү; rapporter ce qu’on a
pris алган нерсени алып келип берүү; 2. ала келүү; tu
rapporteras du pain сен нан ала кел; 3. пайда, киреше
алып келүү; rapporter un revenu киреше алып келүү;
argent qui ne rapporte rien эч кандай пайда алып
келбеген акча.
2
RAPPORTER I. vt укканын айтып келүү; on m’a
rapporté que мага айтышты; rapporter des on-dit ушак,
имиш-имиш айтуу, таратуу; II. se rapporter vpr туура
келүү, дал келүү; la réponse ne se rapporte pas à la
question жооп суроого дал келбейт; s’en rapporter à
qqn бир кишиге ишеним көрсөтүү; je m’en rapporte à
vous, à votre jugement мен сизге, сиздин пикириңизге
ишенемин.
RAPPORTEUR, EUSE I. adj, n чагым, сөз ташуучу, ушак
таратуучу; elle est rapporteuse ал ушакчы; II. nm
протокол жазуучу адам; désigner un rapporteur
протокол жазуучу адамды дайындоо.
RAPPREDRE ou réapprendre vt кайра башынан окуу,
үйрөнүү; il faudra qu’il réapprenne sa leçon ал сабагын
кайра башынан окуп чыгыш керек.
RAPPROCHÉ, ÉE adj жакын; pl бири-бирине жакын;
avoir les yeux très rapprochés көздөрү бири-бирине
жакын болуу.
RAPPROCHEMET nm 1. жакындоо, жакындашуу; le
rapprochement de deux objets эки нерсенин
жакындашышы; 2. жакындашуу, алака, байланыш; il y
a un rapprochement entre nous биздин ортобузда алака
бар; 3. салыштыруу; un rapprochement de mots
сөздөрдү салыштыруу.
RAPPROCHER I. vt 1. жакындатуу, жакын алып келүү;
rapproche ton siège du mien орундугуңду меникине
жакын жылдыр; 2. жакындатуу; le besoin rapproche les
hommes зарылдык адамдарды жакындаштырат;
3. жакындаштыруу, байланыштыруу; ce sens est à
rapprocher du précédent бул маанинин мурункусу
менен байланышы бар; II. se rapprocher vpr
1. жакындоо, жакын келүү; elle s’est rapprochée de lui
ал ага жакындады; se rapprocher les uns des autres
бири-бирине жакындашуу; l’orage se rapproche бороон
жакындап келе жатат; 2. достошуу, жакындашуу,
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ravitaillés avant de partir en excursion биз экскурсияга
кетээрдин алдында тамак-аш камдап алдык.
RAYÉ, ÉE adj 1. жол-жол, жол-жолу бар, ала-була;
pantalon rayé жол-жол шым; papier rayé жол-жол
кагаз; 2. кырылган, чийилген; la carrosserie est rayée
кузов чийилип калыптыр; disque rayé чийилген
пластинка; 3. чийилип ташталган; mot rayé чийилип
салынган сөз.
RAYER vt 1. сызуу; le diamant raye le verre алмаз
айнекти сызат; 2. өчүрүп, сызып, чийип таштоо; rayer
qqn d’un liste бир кишини тизмеден алып салуу; loc
rayer (un lieu) de la carte (бир жерди) картадан алып
салуу (жок кылып жиберүү); l’avalanche a failli rayer
de la carte ce village de montagne көчкү бул кыштакты
картадан алып сала жаздады.
RAYO nm 1. нур, шоола; un rayon de soleil, de lune
күндүн, айдын нуру; émettre, répandre des rayons нур
шоола таратуу, чачуу; pl нур(лар); rayons infrarouges
ультра кызыл нурлар; rayons x рентген нурлары;
2. abstrait учкун, шоола; un rayon d’espérance үмүттүн
учкундары.
RAYOAT, ATE adj 1. нурлуу, нур чачкан,
шоолалуу; aujourd’hui, il fait un soleil rayonnant бүгүн
күн шооласын чачып турат; 2. жаркып турган, жанып
турган; il est rayonnant de bonheur бактысынан анын
жүзү албырып турат; visage rayonnant de joie
кубанычтуу жүз.
RAYOEMET nm 1. нурдануу; le rayonnement
solaire күндүн нуру; il faut protéger sa peau du
rayonnement du soleil терини күндүн нурунан сакташ
керек; 2. жаркылдоо, жүзү албыруу.
RAYOER vi 1. нур чачуу, шоола чачуу; 2. таралуу;
la chaleur rayonne ысыктык тарап жатат;
3. жаркылдоо, жүзү албыруу; elle rayonnait de joie, de
bonheur кубанычтан анын жүзү албырып турду.
RAYURE nf 1. жол-жол сызык; étoffe à rayures жолжол кездеме; rayures sur le pelage d’un animal
айбанаттын терисиндеги жол-жол сызыктар; 2. чийик;
rayures sur un meuble эмеректеги чийиктер.
RÉ nm invar mus ре.
RÉABOER I. vt кайрадан жазуу; II. vpr se réabonner
à un journal газетага кайрадан жазылуу.
RÉACTEUR
nm
1. реактвдүү
кыймылдаткыч;
2. réacteur nucléaire ядро, атом реактору.
RÉACTIO nf 1. реакция, каршы аракет, өз пикирин,
өз мамилесин билдирүү; avion à réaction реактивдүү
учак; 2. chim реакция (заттардын бир-бирине болгон
таасири); quand on mélange ces deux substances, il se
produit une réaction бул эки затты кошкондо реакция
жүрөт.
RÉACTIOAIRE I. adj péj реакциячыл ( өсүшкө,
саясатка каршы чыгуу); opinions réactionnaires
реакциячыл пикир; II. n эскичил адам.
RÉAGIR vi 1. (sur, contre) каршылык кылуу, каршы
аракет кылуу; l’organisme réagit contre les maladies
infectieuses организм жугуштуу ооруларга каршы
аракет кылат; 2. (à) өзүнүн мамилесин көрсөтүү; il n’a

жакшы алакада болуу; depuis quelque temps ils se sont
rapprochés бир канча убакыттан бери алар жакын;
3. (de) жакындоо, окшошуу; c’est ce qui se rapproche le
plus de la vérité бул чындыкка жакыныраагы.
RAPT nm уурдоо, уурдап кетүү (адамды); le rapt d’un
enfant баланы уурдап кетүү.
RAQUETTE nf ракета; les cordes d’une raquette de
tennis теннис ракеткаларынын тору; raquette de pingpong стол теннисинин ракеткасы.
RARE adj 1. (зат атоочтон кийин) сейрек, сейрек
кездешүүчү, сейрек учуроочу; objet rare сейрек
кездешүүчү буюм; plantes, animaux rares сейрек
учуроочу өсүмдүк, жаныбар; 2. (зат атоочтон кийин)
суюк; il a des cheveux rares анын чачы суюк.
RAREMET adv сейрек, аз.
RARETÉ nf сейректик, аздык; un métal d’une grande
rareté өтө сейрек кездешүүчү металл.
RAS, RASE adj 1. абдан кыска; cheveux ras абдан
кыска чач; animal à poil ras кыска жүндүү жаныбар;
herbe rase кыска өскөн чөп; 2. loc en rase campagne
ачык талаада; 3. loc prép à ras, au ras de барабар, тең
даражада, дэңгээли бирдей; au ras de l’eau, du sol суу,
жер менен дэңгээли бирдей; 4. loc fam en avoir ras le
bol чыдамы түгөнүү, чыдабай калуу, жадап кетүү; j’en
ai ras le bol de ses étourderies бул ойлонулбай
кылынган иштерден жадап бүттүм.
RASER I. vt кыруу, алуу; raser la barbe, les cheveux
de qqn бир кишинин сакалын, чачын алуу; crème à
raser сакал алууда пайдалануучу крем; pp tu es mal
rasé сен сакалыңды чала алыпсың; II. se raser vpr
сакалын алуу.
RASOIR nm устара; rasoir jetable бир эле жолу
колдонууга боло турган устара; rasoir électrique электр
устарасы.
RASSEMBLEMET nm 1. жыйноо,
чогултуу; le
rassemblement des pièces nécessaires зарыл бөлүктөрдү
чогултуу; 2. биригүү; rassemblement de tous les partis
d’opposition бардык оппозициялык партиялардын
биригүүсү.
RASSEOIR (SE) vpr кайра олтуруу; elle s’est levée et
s’est rassise ал ордунан туруп, кайра эле олтурду; faire
rasseoir qqn бир кишини кайра олтургузуу.
RASSURER I. vt тынчтандыруу, көңүлүн жайлоо,
сооротуу; le médecin l’a rassuré дарыгер аны
тычтандырды; cela me rassure бул менин көңүлүмдү
жайлайт; pp je n’étais pas rassuré көңүлүм жайында
эмес эле; II. se rassurer vpr тынчсызданбоо, коркпоо;
rassure-toi, je ne te reproche rien тынчсызданба, менин
сага кинем жок.
RAVITAILLEMET nm жабдуу, камсыз кылуу; le
ravitaillement des grandes villes чоң шаарларды азыктүлүк менен камсыз кылуу; fam aller au ravitaillement
азык-түлүк сатып алууга баруу.
RAVITAILLER I. vt жабдуу, камсыз кылуу; ravitailler
une ville en viande шаарды эт менен камсыз кылуу;
ravitailler un avion en vol учакка абада май куюу; II. se
ravitailler vpr камдап алуу; nous nous sommes
339

RÉALISABLE

RECEVOIR

pas réagi à notre provocation ал бул бузуку ишке
өзүнүн мамилесин көрсөткөн жок.
RÉALISABLE adj ишке, жүзүгө ашырса боло турган;
projet réalisable ишке ашырса боло турган долбоор.
RÉALISATEUR, TRICE n режиссёр.
RÉALISATIO nf 1. ишке ашыруу; 2. ишке, жүзүнө
ашырылган нерсе; 3. коюу(тасманы, теле берүүнү).
RÉALISER I. vt 1. ишке, жүзүнө ашыруу; réaliser un
projet долбоорду иш жүзүнө ашыруу; 2. тартуу, коюу
(тасманы); réaliser un film тасманы тартуу; II. se
réaliser vpr ишке ашуу, иш жүзүнө ашуу.
RÉALISME nm. реализм; réalisme et naturalisme
реализм жана натурализм.
RÉALISTE n, adj 1. реалист, реализмди жактоочу; un
écrivain, un peintre réaliste реалист жазуучу, сүрөтчү;
un portrait réaliste реалисттик портрет; 2. реалист
(жагдайды, шартты эске алып иштөөчү адам); un
homme d’état réaliste реалист саясатчы.
RÉALITÉ nf 1. чындык; douter de la réalité d’un fait
бир далилдин чындык экенинен күмөн саноо; 2. en
réalité чындыгында, чынын айтканда.
RÉAIMATIO nf реанимация.
RÉAIMER vt жандандыруу, тирилтүү.
RÉAPPARAÎTRE vi кайра көрүнүү, кайра пайда болуу.
RÉAPPARITIO nf кайра көрүнүү, кайра пайда болуу,
кайра чыгуу.
RÉAPPROVISIOER vt кайрадан камдануу.
RÉARMEMET nm кайрадан куралдануу; la politique
du réarmement кайрадан куралдануу саясаты.
RÉARMER vt 1. кайрадан октоо; recharger un fusil, un
pistolet мылтыкты, тапанчаны кайрадан октоо; 2. vi
кайрадан куралдануу.
REBÂTIR vt кайрадан куруу; rebâtir une maison үйдү
кайрадан куруу.
REBELLE I. adj 1. каршылык кылган, каршылык
көрсөткөн; 2. rebelle à qqch зээнсиз, шыгы жок; il est
rebelle aux mathématiques анын математикага шыгы
жок; mon estomac est rebelle à ce remède менин
ашказаныма бул дары жакпайт; 3. баш ийбеген, терс
кыялдуу; fils rebelle баш ийбеген, сөз укпаган уул; II. n
козголоңчу; négocier avec des rebelles козголоңчулар
менен сүйлөшүү.
REBELLER (SE) vpr 1. баш көтөрүү, козголоң чыгаруу,
көтөрүлүү; la population s’est rebellée contre le
dictateur эл диктаторго каршы көтөрүлдүү; 2. каршы
чыгуу, каршылык кылуу, баш ийбөө; les adolescents se
rebellent souvent contre leurs parents өспүрүмдөр
көбүнчө ата-энесине каршы чыгышат.
RÉBELLIO nf козголоң, көтөрүлүш.
REBOISER vt кайрадан бак-дарак олтургузуу.
REBODI, IE adj тоголок; joues rebondies тоголок бет.
REBODIR vi 1. томолонуу, тоголонуп түшүү,
секирүү; la balle rebondissait sur le sol топ жерге
секирип жатты; 2. кайрадан жандануу, колго алынуу.
REBOUCHER vt кайрадан жабуу, бекитүү; reboucher le
flacon après usage пайдалангандан кийин капкагын
кайрадан жаап коюу; reboucher un trou тешикти

кайрадан жаап коюу.
RÉBUS nm башкатырма.
REBUT nm таштанды, керексиз буюм; mettre, jeter
qqch au rebut бир нерсени таштандыга ыргытуу.
REBUTAT, ATE adj жийиркеничтүү, жаман,
жагымсыз; travail rebutant жагымсыз жумуш.
REBUTER vt көңүлдү кайт кылуу, жийиркентүү; ce
travail me rebute менин бул иштен көңүлүм калды;
rien ne le rebute аны эч нерсе токтото албайт.
RECALER vt fam кулатуу (сынактан); elle s’est fait
recaler au bac ал бакалаврдык сынактан кулап калды;
pp. il est recalé ал сынактан кулап калды; n les recalés
de la session de juillet июль айындагы сынактан
кулагандар.
RÉCAPITULATIO nf кыскача мазмун, кайталоо.
RÉCAPITULER vt кайрадан кайталап чыгуу, кыскача
токтолуу; récapituler tout ce qu’on a dit à la réunion
чогулушта айтылгандарга кыскача токтолуу.
RÉCEMMET adv жакында, чукулда; quelqu’un m’a
dit récemment бирөө мага жакында айтты.
RECESEMET nm эл каттоо; de quand date le dernier
recensement en France? акыркы жолу Францияда эл
каттоо качан болду эле?
RECESER vt эл каттоо жүргүзүү; recenser la
population d’un pays өлкөдө эл каттоо жүргүзүү.
RÉCET, ETE adj жакында эле, чукулда эле болуп
өткөн, соңку; les événements récents жакында эле
болуп өткөн окуялар; une nouvelle toute récente соңку
жаңылык; film assez récent жаңы тартылган тасма.
RÉCEPTEUR nm толкундарды кабыл алуучу жана
таркатуучу
аспап;
un
récepteur
de
radio
радиоприемник; le récepteur du téléphone телефон
аппараты; décrocher le récepteur трубканы алуу.
RÉCEPTIO nf 1. кабыл алуу, алуу; la réception d’une
commande буюртманы кабыл алуу; accusé, avis de
réception бир нерсени алгандыгын күбөлөндүргөн
кагаз; 2. күтүп алуу, кабыл алуу; être chargé de la
réception d’un ambassadeur, d’un chef d’état элчини,
өлкө башчысын кабыл алууга милдеттүү болуу;
3. кабылдама; la réception d’un hôtel мейманкананын
кабылдамасы;
adressez-vous
à
la
réception
кабылдамага кайрылыңыз; 4. конок тосуу, күтүү;
donner une grande réception көп конок күтүү.
1
RECETTE nf пайда, киреше; la recette journalière
d’un théâtre театрдын бир күндүк кирешеси; toucher
un pourcentage sur la recette кирешеден үлүш алуу; loc
faire recette чоң ийгилктерге жетишүү; un film qui fait
recette чоң ийгиликтерге жетишкен тасма; pl пайда,
киреше; les recettes couvrent les dépenses киреше
чыгымды жабат.
2
RECETTE nf 1. рецепт; donner la recette d’un gâteau
пирожныйдын рецептин берүү; un livre de recette (de
cuisine) рецепттер китеби; 2. жол, сыр; une recette pour
être toujours à l’heure такыр кечикпей келиштин
жолдору.
RECEVABLE adj кабыл алса боло турган, жөндүү.
RECEVOIR I. vt 1. алуу, кабыл алуу; recevoir une
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lettre, un colis кат, посылка алуу; recevoir de l’argent,
un salaire акча, айлык алуу; elle a reçu un prix ал
сыйлык алды; nous ne recevons pas la cinquième chaîne
бешинчи канал бизде тартпайт, көрсөтпөйт; 2. кабыл
алуу, тосуу; recevoir qqn à dîner, à sa table бир
кишини конокко чакыруу; pp adj être bien, mal reçu
жакшы, жаман кабыл алынуу; 3. кабыл алуу; médecin
qui reçoit tous les matins sur rendez-vous ар күнү
жазылуу боюнча кабыл алган дарыгер; 4. être reçu à un
examen, un concours сынактан, конкурстан өтүү.
RECHAGE nm алмаштыруу; loc de rechange
алмаштыруучу; pièces de rechange алмаштыруучу
бөлүктөр; roue de rechange алмаштыруучу дөңгөлөк.
RÉCHAPPER vi en réchapper качып кутулуу, аман
калуу; ils en ont tous réchappé алар баарысы аман
калышты; pas un n’en est réchappé бирөөсү да тирүү
калган жок.
RECHARGER vt кайрадан октоо, дүрмөттөө, кайрадан
салуу; il rechargea son fusil ал мылтыгын дүрмөттөдү.
RÉCHAUD nm жылыткыч; réchaud à gaz газ
жылыткыч.
RÉCHAUFFÉ nm ысытма, жылытма тамак.
RÉCHAUFFEMET nm ысуу, жылуу; le réchauffement
de la température абанын жылышы.
RÉCHAUFFER I. vt 1. жылытуу, ысытуу; réchauffer un
potage шорпону ысытуу; se réchauffer les mains колун
жылытуу; pp dîner réchauffé жылытма тамак;
2. көңүлдү көтөрүү, курсант кылуу; cela réchauffe le
cœur бул жүрөктү жылытат; II. se réchauffer vpr ысуу,
жылуу; la température commence à se réchauffer аба
жылый баштады.
RECHERCHE
nf 1. издөө; une recherche de
renseignements маалымат издөө; il a échappé aux
recherches de la police ал полициянын издөөсүнөн
кутулду; les sauveteurs ont dû abandonner les
recherches куткаруучулар издөөнү токтотууга туура
келди; 2. изилдөө, илимий изилдөө; le centre national
de la recherche scientifique улуттук илим изилдөө
борбору; 3. loc être à la recherche de издөө; il est à la
recherche d’un emploi ал жумуш издеп жатат.
RECHERCHÉ, ÉE adj сейрек учурай турган, белгилүү;
édition recherchée сейрек басма; un acteur très
recherché абдан белгилүү актёр.
RECHERCHER vt 1. издөө, издөө салуу; on recherche
les témoins de l’accident кырсыктын күбөлөрүн издеп
жатабыз; rechercher un objet égaré, une lettre жоголуп
кеткен нерсени, катты издөө; 2. издөө, изилдөө;
rechercher la cause d’un phénomène бир кубулуштун
себебин изилдөө; 3. алып кетүү, кайра алып кетүү; je te
confie ma valise, je viendrai la rechercher ce soir мен
сага чемоданымды ишенип калтырып кетемин, бүгүн
кечинде кайра алып кетемин.
RÉCIDIVE nf кайталанган кылмыш, мыйзамды кайра
бузуу; en cas de récidive, vous serez sanctionné
мыйзамды дагы буссаңыз жазаланасыз; оорунун кайра
кайталанышы.
RÉCIDIVER vi 1. кайра мыйзам бузуу, кылмыш кылуу

(жазасын өтөп чыккандан кийин); 2. кайрадан
козголуу (оору).
RÉCIDIVISTE n кылмышкер; une récidiviste trois fois
condamnée үч жолу соттолгон кылмышкер аял.
RÉCIPIET nm идиш; remplir, vider un récipient
идишти толтуруу, бошотуу.
RÉCIPROCITÉ nf эки тараптуулук, өз аралык; la
réciprocité d’un sentiment сезимдин эки жактуулугу.
RÉCIPROQUE adj эки жактуу, эки жакка тең, бирдей,
өз ара, эки жактуу; confiance réciproque өз ара
ишеним; un amour réciproque бири-бирине болгон
сүйүү.
RÉCIPROQUEMET adv өз ара, бири-бирин; ils
s’aident réciproquement алар бири-бирине жардам
беришет.
RÉCIT nm аңгеме; il nous a fait le récit de ses
aventures ал бизге башынан өткөргөндөрүн аңгеме
кылып айтып берди.
RÉCITAL, ALS nm жеке концерт; récital de piano, de
chant, de danse donner des récitals жеке концерт берүү.
RÉCITATIO nf жатка айтуу, жаттоо; la récitation
d’une leçon сабакты жатка айтып берүү.
RÉCITER vt жатка айтып берүү; réciter un poème à
qqn ырды бирөөгө жатка айтып берүү.
RÉCLAMATIO nf талап, нааразылык; faire, déposer
une réclamation арыз жазуу.
RÉCLAME nf
en réclame баасы түшүрүлүп,
арзандатылып сатылган; shampoings en réclame баасы
түшүрүлгөн шампунь.
RÉCLAMER I. vt 1. талап кылуу, суроо; on lui a donné
ce qu’il réclamait ага сураганын беришти; l’enfant
réclamait sa mère бала энесин издеп жатты; 2. талап
кылуу; ce travail réclame beaucoup de soin бул иш көп
камкордукту талап кылат; II. vi нааразылык билдирүү,
арыздануу.
RECLUS, USE adj, n litt жалгыздыкта жашаган; il ne
sort plus, il vit en reclus элге аралашпайт, жалгыздыкта
жашайт.
RÉCLUSIO nf камакка алуу, эркинен ажыратуу; il est
condamné à dix ans de réclusion criminelle ал он жылга
эркинен ажыратылды.
RECOI nm булуң, бурч, булуң-бучкак; fouiller les
recoins d’un grenier кампанын булуң-бучкагын тинтүү.
RÉCOLTE nf 1. түшүм жыйноо; c’est la saison des
récoltes азыр жыйым-терим учуру; 2. түшүм;
l’abondance des récoltes түшүмдүн молдугу; bonne,
mauvaise récolte жакшы, жаман түшүм.
RÉCOLTER vt 1. түшүм жыйноо; récolter des fruits
жемиштерди жыйноо; récolter des pommes de terre
картошка терүү, казуу; 2. чогултуу, алуу; récolter des
renseignements маалымат чогултуу.
RECOMMADATIO nf 1. жолдомо; des lettres de
recommandation жолдомо каты; 2. кеңеш; faire des
recommandations à qqn бирөөгө кеңеш берүү.
RECOMMADER I. vt 1. жолдомо берүү; recommander
un ami à un employeur досун ишке алуучуга жолдомо
берүү; 2. сунуштоо, кеңеш кылуу; recommander un
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3. жер чалуу, көрүү, кароо; ils sont partis reconnaître le
terrain алар жер көргөнү кетишти; II. se reconnaître
vpr 1. өзүн-өзү таануу; je ne me reconnais pas du tout
sur cette photo бул сүрөттө мен өзүмдү такыр
тааныбайм; 2. бири-бирин таануу; ils ne se sont pas
reconnus, après dix ans de séparation он жылдык
ажырашуудан кийин, алар бири-бирин тааныбай
калышты.
RECOU, UE adj таанылган, беделдүү, атагы чыккан.
RECOQUÊTE nf кайрадан басып алуу.
RECOSTITUAT, ATE adj калыбына келтирүүчү,
чыңдоочу; aliment reconstituant чыңдоочу, калыбына
келтирүүчү тамак.
RECOSTITUER vt кайрадан түзүү; il a reconstitué sa
fortune ал байлыгын кайрадан курады; 2. кайрадан
калыбына келтирүү; reconstituer ses forces өз күчүн
калыбына келтирүү.
RECOSTITUTIO nf жоголуп кеткен нерсени кайра
калыбына келтирүү, жасоо; une reconstitution
historique
тарыхты
калыбына
келтирүү;
la
reconstitution d’un crime, d’un accident кылмышты,
жол кырсыгын кайра иштеп чыгуу.
RECOSTRUCTIO nf кайра куруу.
RECOSTRUIRE vt кайра куруу; reconstruire une ville
шаарды кайра куруу.
RECOPIER vt кайрадан көчүрүү, кайрадан көчүрүп
жазуу; recopier une adresse dans son nouvel agenda
даректи өзүнүн жаңы китепчесине көчүрүп жазуу;
recopier un devoir үй тапшырмасын көчүрүү.
RECORD nm рекорд, эң жогорку натыйжа; établir,
battre un record рекорд коюу; record d’Europe, du
monde Европалык, дүйнөлүк рекорд.
RECOUCHER I. vt кайрадан жаткызуу, уктатуу; II. se
recoucher vpr кайра жатуу.
RECOUDRE vt тигүү, кайрадан тигүү; recoudre un
bouton топчуну кайрадан тагуу.
RECOURBER vt ийүү, ийрейтүү, майыштыруу;
recourber une branche бутакты ийүү; pp bec recourbé
кыргый тумшук.
1
RECOURIR vt recourir à. жардам суроо; recourir à un
ami досунан жардам суроо; nous avons recouru à une
agence pour trouver un logement биз жашаганга жай
табыш үчүн бир агенттикке жардам сурап кайрылдык.
2
RECOURIR кайрадан жүгүрүү.
RECOURS nm invar 1. колдонуу, колдонулуу, ишке
салуу; le recours à la violence күч колдонуу; loc adv
avoir recours à кайрылуу, таянуу; avoir recours à qqn
бир кишиге таянуу; 2. акыркы чара, ылаажы, жол; c’est
notre dernier, notre suprême recours бул биздин
акыркы чарабыз; c’est sans recours мунун чарасы жок.
RECOUVRIR vt 1. кайрадан жабуу; elle a recouvert son
bébé endormi dans son lit ал керебетте уктап жаткан
баланы кайра жапты; 2. жабуу, чүмкөө; la neige
recouvre le sol кар жерди чүмкөдү.
RÉCRÉATIO nf танапис, тыныгуу; aller, être en
récréation тыныгууга чыгуу; la cour de récréation
тыныгуу аянтчасы.

hôtel мейманкананы сунуштоо; 3. кеңеш берүү; je te
recommande la plus grande prudence мен сага абдан
этият болушуңду кеңеш кылам.
RECOMMECER vt кайрадан баштоо; recommencer la
lutte күрөштү кайрадан баштоо; recommencer à
(+этиштин жакталбаган формасы) бир нерсени
кайрадан жасай баштоо; voilà qu’il recommence à
pleuvoir! мына жамгыр кайра жаай баштады!
RÉCOMPESE nf сыйлык; donner, recevoir une
récompense сыйлык берүү, алуу.
RÉCOMPESER
vt
сыйлык
берүү,
сыйлоо;
récompenser qqn de (pour) ses efforts; le récompenser
d’avoir fait des efforts бир кишини кылган эмгеги үчүн
сыйлоо; être récompensé de ses efforts кылган иши
үчүн сыйлануу; récompenser le travail de qqn
бирөөнүн эмгегин баалоо.
RECOMPTER vt кайра саноо; il recompta ce qu’il avait
dans sa poche ал чөнтөгүндөгү акчаны кайра санап
чыкты.
RÉCOCILIATIO nf элдешүү, жарашуу.
RÉCOCILIER
I. vt элдештирүү, жараштыруу;
réconcilier deux personnes эки адамды элдештирүү;
II. se réconcilier vpr жарашуу, элдешүү; ils se sont
réconciliés алар элдешишити.
RECODUIRE vt 1. кайрадан жеткирүү, алып баруу;
mon mari vous reconduira chez vous après le dîner
жолдошум сизди кечки тамактан кийин үйүңүзгө кайра
жеткизип коёт; 2. узаруу, узартуу; reconduire une
grève иш таштоону узартуу.
RÉCOFORT nf колдоо, жөлөк, жардам; avoir besoin
de réconfort колдоого муктаж болуу; ta visite m’a
apporté un grand réconfort сенин келишиң мага чоң
жөлөк болду.
RECOAISSABLE adj тааныса, билсе боло турган,
айырмаласа боло турган; il est à peine reconnaissable,
tant il est changé абдан өзгөрүп кеткендиктен ал араң
эле таанылат.
1
RECOAISSACE nf 1. таануу, айырмалоо; signe de
reconnaissance таануу белгилери; 2. бир жерди кароо,
көрүү, чалгындоо; nous avons fait une reconnaissance
биз жер көрүп келдик.
2
RECOAISSACE
nf
1. моюнга
алуу;
la
reconnaissance de ses erreurs өзүнүн каталарын
мойнуна алуу; 2. бирөөнүн кылган жакшылыгын
билүүчүлүк,
ыраазычылык;
éprouver
de
la
reconnaissance ыраазы болуу.
RECOAISSAT, ATE adj ыраазы, ыраазы болгон; je
vous suis très reconnaissant de m’avoir aidé мен сизге
мага жардам кылгандыгыңыз үчүн ыраазымын.
RECOAÎTRE I. vt 1. таануу; je reconnais cet endroit,
j’y suis déjà venu мен бул жерди билемин, бул жерге
мен мурун келгенмин; il avait laissé pousser sa barbe,
aussi je ne l’ai pas reconnu tout de suite ал сакал коюп
алгандыктан, мен аны дароо тааныган жокмун; le chien
reconnaît son maître ит ээсин таанып жатат; 2. таануу,
мойнуна алуу; le tribunal a reconnu l’innocence de
l’accusé сот айыпталуучуну күнөөсүз деп тааныды;
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RÉCRÉER vt кайра куруу, кайра калыбына келтирүү.
RÉCRIER (SE) vpr кыйкырып жиберүү; elles se sont

RÉCUPÉRER
vt 1. ордун толтуруу, калыбына
келитирүү; récupérer de l’argent акчаны толуктоо;
2. кайра калыбына келтирүү, күчүнө келүү; récupérer
ses forces кайра күчүнө келүү; 3. иш убактысын
калыбына келтирүү; 4. fam ала кетүү; c’est elle qui
récupérera les enfants à la gare ал балдарды бекеттен
ала кетет.
RÉDACTEUR, TRICE n редактор, журналист; rédacteur
en chef баш редактор.
RÉDACTIO nf 1. жазуу, түзүү; la rédaction d’un
article макаланы жазуу; 2. редакция; la rédaction du
journal гезиттин редакциясы; 3. жазуу иши, сочинение.
RÉDACTIOEL, ELLE adj редакция, редакцияга
таандык, редакциялык.
REDEMADER vt 1. кайрадан суроо; 2. кайтарып
беришин суроо; je lui ai redemandé mon stylo мен
андан калем сабымды кайтарып кайрадан беришин
сурандым.
REDESCEDRE I. vi кайрадан түшүү; nous avons fait
la montée en voiture et nous sommes redescendus à
pied чыгышын унаа менен чыгып, кайра жөө түштүк;
II. vt кайрадан түшүрүү, түшүрүү; redescendre des
bagages жүктөрдү түшүрүү.
REDEVABLE adj être redevable de qqch à qqn бирөөгө
бир нерсе карыз болуу; je vous suis redevable de mon
succès жетишкен ийгиликтерим үчүн мен сизге
карыздармын.
REDEVEIR vi кайрадан болуу; à soixante ans, elle est
redevenue étudiante алтымышка чыкканда, ал кайра
студент болду.
REDIFFUSER vt кайрадан көрсөтүлүү, берилүү (радио,
теле.).
REDIFFUSIO nf кайрадан көрсөтүлүү, берилүү.
RÉDIGER vt жазуу; rédiger un article de journal, une
ordonnance гезитке макала жазуу, рецепт жазуу
(дарыгер); il rédige bien ал жакшы жазат.
REDIRE I. vt 1. кайталоо, кайрадан айтуу, бир нече
жолу кайталоо; il redit toujours la même chose ал бир
нерсени кайра айта берет; 2. башкалардын айтканын
кайра айтуу; ne va pas le lui redire! муну ага айта
көрбө! II. vi avoir, trouver à redire à кыйкым табуу,
сынга алуу; je ne vois rien à redire à cela бул боюнча
менин сиздерге эч кандай сын-пикирим жок; trouver à
redire à tout кылдан кыйкым табуу.
REDISTRIBUER vt кайрадан таратуу, бөлүп берүү;
redistribuer des terres жерлерди кайра бөлүп берүү.
REDOER vt кайтарып берүү; redonne-lui son stylo
ага калем сабын кайтарып бер.
REDOUBLAT, ATE n экинчи жылга калтырылган,
классынан калган окуучу.
REDOUBLÉ, ÉE adj эки жолу кайталанган; syllabe
redoublée эки жолу кайталанган муун.
REDOUBLER vt 1. эки эсе көбөйтүү; redoubler une
syllabe муунду эки жолу айтуу; 2. бир класста экинчи
жылга калуу; 3. арттыруу, көбөйтүү; redoubler ses
efforts күчтөнүү, күчтөрдү эки эселентүү.
REDOUTABLE adj коркунучтуу, кооптуу.

récriées d’admiration алар суктануудан кыйкырып
жиберишти; à ces mots, il se récria бул сөздөр
айтылганда ал кыйкырып жиберди (нааразылыктан).
RÉCRIRE ou réécrire vt кайрадан жазуу; je te récrirai
(réécrirai) la semaine prochaine келерки жумада мен
сага кайрадан жазам.
RECRU, UE adj litt чарчаган, чаалыккан, алы кеткен;
bête recrue алдан тайган айбан; recru de fatigue
чарчоодон алсыраган.
RECRUE nf кызматка жаңы келген аскер.
RECRUTEMET
nf алуу, жаңы кабыл алуу
(аскерлерди, кызматкерлерди).
RECRUTER I. vt алуу, кабыл алуу; recruter une armée
армияга адам кабыл алуу; pp soldat nouvellement
recruté жаңы кабыл алынган аскер; cette entreprise
recrute des personnel бул ишкана кызматкерлерди
кабыл алып жатат (ишке); II. se recruter vpr кабыл
алынуу.
RECTAGLE I. adj тик бурчтуу; II. nm тик бурчтук.
RECTAGULAIRE adj тик бурчтуу.
RECTEUR nm ректор.
RECTO nm алдыңкы, үстүңкү бети (барактын).
RECTORAT nm ректорат.
REÇU nm дүмүрчөк; donner un reçu дүмүрчөк берүү.
RECUEIL nm жыйнак; un recueil de poèmes поэмалар
жыйнагы; des recueils de chansons ырлар жыйнагы.
RECUEILLIR vt 1. терүү, жыйноо, чогултуу; les
abeilles recueillent le pollen аарылар гүлдөрдүн
чаңчаларын чогултат; 2. abstrait үзүрүн көрүү; quand
recueillerons-nous le fruit de nos efforts мээнетбиздин
үзүрүн качан көрөбүз, мээнетибиздин акыбети качан
айтат.
RECUIRE vi кайра кууруу; faire recuire un gigot trop
saignant каны чыгып турган сан этти кайрадан кууруу.
RECUL nm 1. чегинүү, артка кадам таштоо; il a eu un
mouvement de recul en voyant le serpent жылаанды
көрүп ал артка чегине түштү; prendre du recul артка
чегинүү; 2. азайуу, кичирейүү; un léger recul du
chômage жумушсуздуктун бир аз азайышы.
RECULÉ, ÉE adj 1. алыстагы, чет жактагы; village
reculé чет жактагы айыл; 2. мурун болгон, мурунку,
илгерки; à une époque très reculée илгери.
RECULER I. vi 1. чегинүү, артка чегинүү; reculer d’un
pas бир кадам артка таштоо; voiture qui recule артка
берген унаа; 2. чегинүү, азаюу; l’épidémie a reculé
эпидемия басаңдады; 3. чегинүү (кыйынчылыктан); il
est trop tard pour reculer артка кайтууга кеч болуп
калды; II. vt 1. жылдыруу, артка жылдыруу; recule un
peu ta chaise үстөлүңдү бир аз жылдыр; 2. жылдыруу,
кийинкиге калтыруу; reculer la date de son départ
кетүүсүн кийинкиге жылдыруу; III. se reculer vpr артка
жылуу, чегинүү; elle se recula pour mieux voir ал
жакшы көрүш үчүн артка чегинди.
RÉCUPÉRATIO nf ордун толтуруу, калыбына
келтирүү.
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REDOUTER vt коркуу, кооптонуу; redouter qqn
бирөөдөн коркуу; redouter l’avenir келечегинен
кабатырлануу.
REDRESSEMET nm калыбына келтирүү, түздөө,
оңдоо; le redressement du pays, de l’économie
мамлекетти, экономиканы калыбына келтирүү.
REDRESSER I. vt 1. түзөтүү, түздөө, түз кармоо,
тигинен кармоо; redresser un poteau устунду тигинен
коюу; redresser la tête башын көтөрүү; braquer et
redresser les roues дөңгөлөктөрдү буруу жана түздөө;
2. тууралоо, түздөө, оңдоо; redresser l’aile de la voiture
унаанын капталын түздөө; 3. redresser la situation
кырдаалды түздөө, оңдоо; II. se redresser vpr түздөнүү,
оңолуу; fig l’économie du pays s’est redressée après la
guerre мамлекеттин экономикасы согуштан кийин
бутуна турду; адам түз, тик туруу.
RÉDUCTIO nf 1. кичирейүү, кыскаруу, азаюу; la
réduction des dépenses, du personnel чыгымдардын
азайшы, кызматкерлерди кыскарышы; faire une
réduction баасын түшүрүү; 2. кичирейтүү; la réduction
d’une carte картанын кичирейиши; loc adv en réduction
кичик, кичирейтип.
RÉDUIRE I. vt 1. азайтуу, кичирейтүү, кыскартуу;
réduire sa vitesse ылдамдыгын жайлатуу; réduire les
dépenses чыгымдарды кыскартуу, азайтуу; réduire un
texte de moitié текстин жарымын кыскартуу, алып
таштоо; 2. (qqn à, en) алып келүү, айландыруу; sa
maladie le réduit à l’inaction ал оорусунун айынан
кыймылдабай калды; réduire qqn au silence бирөөнү
сүйлөтпөй коюу; II. se réduire vpr (en) айлануу,
айланып калуу; se réduire en cendre күлгө айлануу.
RÉDUIT, ITE adj 1. кичирейтилген, кичик; format
réduit кичирейтилген формат; 2. арзандатылган,
түшүрүлгөн; prix réduit түшүрүлгөн баа.
RÉÉDITER vt кайрадан чыгаруу, басып чыгаруу;
rééditer un ouvrage épuisé эскирген чыгарманы
кайрадан басып чыгаруу.
RÉÉDITIO nf жаңы басылып чыгыш, кайрадан
басылып чыгыш.
RÉÉDUCATIO nf калыбына келтирүү, дарылоо
(сынган, жарадар болгон жерди); la rééducation des
blessés жарадарларды дарылоо, калыбына келтирүү.
RÉÉDUQUER vt 1. кайрадан калыбына келтирүү,
дарылоо; 2. кайра тарбиялоо.
RÉEL, ELLE I. adj 1. чыныгы, анык, реалдуу;
personnage réel чыныгы, ойдон чыгарылбаган
каармандар; des difficultés réelles бар кыйынчылыктар;
un fait réel et incontestable болгон жана жокко
чыгарууга болбой турган далилдер; 2. чын, анык, так;
la signification réelle d’un mot сөздүн так мааниси;
II. nm реалдуулук, чыныгы турмуш; le réel et
l’imaginaire чыныгы турмуш жана ойдон чыгарылган
нерсе.
RÉELLEMET adv чынында, чындыгында.
RÉÉLECTIO nf кайра шайлоо, шайлануу.
RÉÉLIGIBLE adj кайра шайласа боло турган, кайра
шайланууга мыйзам жол берген.

RÉÉLIRE vt кайра шайлоо; réélire un député
депутатты кайра шайлоо.
RÉESEMECER vt кайрадан себүү (эгинди).
RÉEXPÉDIER vt 1. башка дарекке жиберүү; 2. кайра
жөнөтүп, жиберип жиберүү; je lui ai réexpédié sa lettre
мен ага катын кайрадан жөнөтүп жибердим.
RÉEXPÉDITIO nf кайрадан жөнөтүп жиберүү.
REFAIRE I. vt 1. кайрадан жасоо, кайра баштоо; cet
été, referas-tu un voyage? бул жайда кайра саякатка
чыгасыңбы? refaire les comptes, le calcul кайрадан
санап, эсептеп чыгуу; 2. башкача жасоо; ton éducation
est à refaire сени кайрадан тарбиялаш керек; refaire sa
vie жашоосун кайрадан баштоо; 3. жаңыртуу; refaire
son appartement үйүн кайрадан жасап чыгуу; II. se
refaire vpr өзүн өзгөртүү, өзгөрүү; je suis comme ça, je
ne peux pas me refaire мен ушундаймын, мен өзгөрө
албаймын.
RÉFECTIO nf кайрадан жасоо, жаңыртуу; réfection
d’un pont көпүрөнүн кайрадан жасалышы.
RÉFECTOIRE nm ашкана; le réfectoire d’une école
мектептин ашканасы.
RÉFÉRECE nf 1. автордун чыгармасын көрсөтүү,
белгилөө; il y a plusieurs références au bas de la page
беттин аягында бир топ авторлор көрсөтүлгөн; 2. pl
жолдомо кат; références exigées талап кылынган
жолдомо кат.
RÉFÉREDUM nm референдум.
REFERMER vt жабуу, кайра жабуу; refermer la porte,
un livre эшикти, китепти жабуу.
1
RÉFLÉCHI , IE adj gram өздүк; verbe pronominal
réfléchi өздүк этиш; pronom réfléchi өздүк ат атооч.
2
RÉFLÉCHI , IE adj терең ойлонгон, олуттуу; un
homme réfléchi олуттуу адам; action, décision réfléchie
жакшы ойлонулуп кылынган иш, чечим; loc tout bien
réfléchi баарысы ойлонулган.
RÉFLÉCHIR I. vi 1. ойлоо, ойлонуу, ой жүгүртүү;
réfléchir avant de parler, d’agir сүйлөөрдүн, иш
кылаардын алдында ойлонуу; il a agi sans réfléchir ал
ойлонбой иш кылды; prendre le temps de réfléchir
ойлонуп көрүү; cela donne à réfléchir бул ойлонуп иш
кылууну талап кылат; je réfléchirai, je demande à
réfléchir мен ойлонуп көрөйүн; 2. réfléchir à qqch бир
нерсе жөнүндө ойлонуп көрүү; réfléchis bien à ma
proposition, à ce que je te propose менин сунушум
тууралуу ойлонуп көр; réfléchir sur qqch бир нерсе
жөнүндө ойлонуп көрүү; réfléchir sur un sujet бир
маселе тууралуу ойлонуу; nous avons à réfléchir làdessus биз бул тууралуу ойлонуп көрүшүбүз керек;
II. чагылтуу, чагылдыруу, шоола чачуу.
RÉFLÉCHISSAT,
ATE
adj
чагылдырган,
чагылдыруучу; pouvoir réfléchissant чагылдыруу
жөндөмдүүлүгү, күчү.
REFLET nm 1. чагылышкан сүрөтү, көлөкөсү; elle voit
son reflet dans la vitrine ал өзүнүн чагылышкан
сүрөтүн айнектен көрүп жатат; 2. чагылтуу, көрсөтүү.
REFLÉTER I. vt 1. чагылтуу, чагылтып көрсөтүү; ce
miroir reflète les objets бул күзгү буюмдарды
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чагылыштырып көрсөтөт жатат; 2. чагылтуу, көрсөтүү;
son visage reflétait une grande tristesse анын жүзүнөн
өтө капалангандык көрүнүп турду; II. se refléter vpr
чагылышуу; les nuages se reflétaient dans l’étang
булуттар көлчүктөн чагылышып көрүнүп турду; la joie
se reflétait sur son visage анын жүзүнөн кубаныч
көрүнүп турду.
REFLEURIR vi кайрадан гүлдөө; le rosier a refleuri
розалар кайра гүлдөштү.
RÉFLEXE nm 1. рефлекс (жандуу организмдин
тышкы таасирге кайтарган жообу); réflexe
conditionné шарттуу рефлекс; 2. реакция (организмдин
тышкы же ички таасирге жообу); avoir de bons
réflexes en conduisant унаа айдап бара жатканда
реакциясы жакшы болуу; manquer de réflexe
реакциясы жок болуу.
1
RÉFLEXIO nf чагылышуу; la réflexion de la lumière
par un miroir жарыктын күзгүгө чагылышы.
2
RÉFLEXIO nf ойлонуу; accorde-moi une minute de
réflexion мага ойлонгонго бир мүнөт убакыт бер; il
s’absorba dans ses réflexions ал ойго чөмүлүп кетти;
loc réflexion faite ойлонуп көргөндөн кийин; réflexion
faite, je ne partirai pas aujourd’hui ойлонуп көрүп мен
бүгүн кетпөөнү чечтим.
REFLUER vi 1. артка, агымга каршы агуу, шарп этип
кайра жайпоо (суу, толкун); 2. тескери качуу, чегинүү;
la foule refluait топтошкон эл тескери карай качты.
REFLUX nm invar 1. тартылуу (суу); le flux et le reflux
de la mer деңиздин көтөрүлүшү жана тартылышы;
2. артка чегинүү; le reflux de la foule топтошкон элдин
артка чегиниши.
REFODRE vt кайрадан эритүү, жасоо, иштеп чыгуу;
pp dictionnaire refondu et mis à jour кайрадан иштелип
жана жарыкка чыккан сөздүк.
RÉFORMATEUR, TRICE I. n өзгөртүүчү, өзгөртүү
киргизүүчү адам, реформатор; un réformateur des
mœurs үрп-адаттарды өзгөртүүчү; II. adj реформа,
реформага таандык; des mesures réformatrices
өзгөртүүчү чаралар.
RÉFORME nf реформа, өзгөртүү; réformes sociales
социалдык реформалар.
RÉFORMER vt
түп-тамырынан бери өзгөртүү;
réformer la constitution конституцияны түптамырынан бери өзгөртүү.
REFOULEMET nm сүрүп, кубалап чыгуу.
REFOULER vt 1. сүрүп, кубалап чыгуу; refouler des
envahisseurs баскынчыларды сүрүп чыгуу; 2. басуу,
тыюу, ичине катуу; refouler ses larmes көз жашын
тыюу.
REFRAI nm кайырма (ырдын).
REFRÉER ou réfréner I. vt басуу, тыюу, токтотуу; il
refréna son envie ал напсисин тыйды; II. vpr essaie de
te refréner өзүңдү тыйганга аракет кыл.
RÉFRIGÉRAT, ATE adj 1. суутуучу, муздатуучу;
mélange réfrigérant муздатуучу аралашма; 2. fam суук,
начар; un accueil réfrigérant суук, начар кабыл алуу.
RÉFRIGÉRATEUR
nm муздаткыч; dégivrer un

réfrigérateur муздаткычты ээритүү.
RÉFRIGÉRATIO nf муздоо, салкындоо.
RÉFRIGÉRER vt салкындатуу, муздатуу; réfrigérer du
poisson балыкты муздатуу.
REFROIDIR I. vt 1. салкындатуу, муздатуу, суутуу;
refroidir une substance au-dessous de zéro бир
нересени 0 дөн төмөн түшүрүү, муздатуу; pluies qui
refroidissent l’atmosphère абаны муздаткан жаан;
2. fig, көңүлдү суутуу, көңүлдү калтыруу; son accueil
nous a refroidis анын бизди муздак кабыл алышы
көңүлүбүздү калтырды; II. vi муздоо, салкындоо; ton
café refroidit кофең муздап калды; III. se refroidir vpr
муздоо, салкындоо; le temps se refroidit аба муздап
бара жатат; n’attends pas dehors, tu vas te refroidir
тышта күтпө, үшүп кетесиң.
REFROIDISSEMET nm 1. суу, салкындоо, муздоо;
refroidissement de l’air абанын салкындашы;
2. шамалдоо, суук тийүү; attraper un refroidissement
шамалдап калуу, суукка урунуп калуу; 3. суу, көңүл
калуу, өчүү (сезим); le refroidissement d’une amitié
достуктун суушу.
REFUGE nm 1. башпаана, үй; chercher refuge quelque
part бир жерден башпаанек издөө; demander refuge à
qqn бирөөдөн башпаанек суроо; 2. үй, альпинисттер
үчүн үй.
RÉFUGIÉ, ÉE adj, n качкын; aide aux réfugiés
качкындарга жардам.
RÉFUGIER (SE) vpr башпаанек табуу, жашынуу; se
réfugier à l’étranger чет өлкөдө жашынуу; surprise par
la pluie, elle s’est réfugiée sous un arbre жамгырда
калып ал бактын астына жашынды.
REFUS nm invar баш тартуу, кабыл албоо; refus
d’obéir, d’obéissance баш ийбөө; se heurter à un refus
баш тартууга туш болуу.
REFUSER I. vt 1. баш тартуу, кабыл албоо, макул
болбоо; ses parents lui ont refusé la permission de
sortir анын ата-энеси ага чыгууга уруксат бериштен
баш тартты; 2. (de+inf) баш тартуу, макул болбоо;
refuser d’obéir баш ийбөө; elle refuse de reconnaître
ses torts ал каталарын мойнуна алуудан баш тартып
жатат; 3. кулатуу, өткөрбөө; refuser un candidat
талапкерди кулатуу сынактан); il est refusé ал өтпөй
калды; II. se refuser vpr 1. ça ne se refuse pas бул
нерседен баш тартууга болбойт; 2. бир нерсе кылуудан
баш тартуу.
RÉFUTATIO nf жокко чыгаруу, төгүндөө, төгүнгө
чыгаруу; la réfutation d’un argument бир далилди
жокко чыгаруу.
RÉFUTER vt жокко чыгаруу, төгүндөө, төгүнгө
чыгаруу; réfuter des objections ал менин каршы
болгондугумду төгүнгө чыгарды.
REGAGER vt 1. жоготкон нерсесин кайра таап алуу;
2. кайтып келүү; regagner sa place ордуна кайра
олтуруу.
RÉGALER I. vt коноктоо, сыйлоо; elles les a régalés
d’un gâteau ал аларды таттуу нан менен сыйлады;
profites-en, c’est moi qui régale пайдаланып кал, мен
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сыйлаймын; II. se régaler vpr ырахаттануу, ырахат
алуу; je me régale! мен ырахаттанып жатам! quand je
lis ce livre, je me régale мен бул китепти окугандан
ырахат алам.
REGARD nm кароо, назар салуу, көз кырын салуу;
parcourir, fouiller, suivre qqn, qqch du regard бирөөгө,
бир нерсеге көз кырын салуу; sa beauté attire tous les
regards анын сулуулугу бардык көздөрдү өзүнө тартат;
le regard (de qqn) көзү, назары; son regard se posa sur
moi ал көз карашын мага токтотту; au premier regard
бир көргөндөн, бир караганда.
REGARDER I. vt 1. кароо, назар салуу; regarder sa
montre саатын кароо; regarder par la fenêtre терезеден
кароо; regarde devant toi! көзүңдү кара! regarder qqn
avec attention бирөөнү берилип кароо; regarder qqn,
qqch du coin de l’œil, à la dérobée, par en dessous
бирөөгө, бир нерсеге көз кырын салуу; 2. катышы
болуу, тиешеси болуу; cela ne vous regarde pas мунун
сизге тиешеси жок; 3. бир жакка карап туруу; la maison
regarde vers le sud үй түштүктү карап турат; II. se
regarder vpr 1. se regarder dans la glace өзүн күзгүдөн
карануу; 2. ils ne peuvent pas se regarder sans rire алар
бири-бирин күлмөйүнчө карай алышпайт.
RÉGATE nf, souvent au pl регата (кайыктардын
жарышы).
REGELER vi кайрадан тоңуу.
RÉGÉÉRATEUR, TRICE adj калыбына келтирүүчү;
crème régénératrice калыбына келтирүүчү бет май.
RÉGÉÉRER vt калыбына келтирүү, мурунку абалына
келтирүү.
RÉGET, ETE n регент (монархиялык өлкөлөрдө,
монархтын ордуна өлкөнү убактылуу башкаруучу).
RÉGIME nm 1. мамлекеттик түзүлүш; l’ancien régime
эски мамлекеттик түзүлүш; changement de régime
мамлекеттик
түзүлүштүн
өзгөрүшү;
régime
constitutionnel,
parlementaire,
présidentiel
конституциялык,
парламенттик,
президенттик
түзүлүш; régime féodal, capitaliste, socialiste
феодалдык, кариталисттик, социалисттик түзүлүш;
2. режим, диета; suivre, faire un régime pour maigrir
арыкташ үчүн диета кармоо; se mettre, être au régime
диетада болуу.
RÉGIMET nm полк; copains de régiment бир полкто
кызмат өтөгөн достор.
RÉGIO nf аймак, өрөөн, облус; la ormandie est une
région touristique Нормандия туристтик аймак.
RÉGIOAL, ALE, AUX adj аймактык, областтык; les
journaux régionaux аймактык гезиттер, басылмалар.
RÉGIR vt аныктоо, белгилөө (мыйзам, устав); les
règles juridiques qui régissent les relations entre les
États мамлекеттер аралык мамилелерди белгилөөчү
юридикалык уставдар.
RÉGISSEUR, EUSE n 1. башкаруучу; 2. teatr le régisseur
d’un théâtre продюссер.
REGISTRE nm китепче, эсеп-кысап китепчеси; inscrire
sur, dans un registre китепчеге жазып, белгилеп алуу.
1
RÈGLE nf сызгыч.

RÈGLE nf мыйзам, устав, эреже, тартип; les règles de
(la) grammaire грамматикалык эрежелер; loc la règle,
les règles du jeu оюндун тартиби; selon les règles, dans
les règles эреже боюнча, тартип боюнча; suivre les
règles эрежеге, тартипке, мыйзамга баш ийүү.
RÉGLÉ, ÉE adj жөнгө салынган, бир нуктагы,
тартиптүү; une vie réglée бир нукка салынган жашоо.
RÈGLEMET nm 1. жөнгө салуу; le règlement d’un
conflit чыр-чатакты жөнгө салуу; 2. төлөө, төлөмдөрдү
жүргүзүү; le règlement d’une dette карызды төлөө;
faire un règlement par chèque чек менен төлөө;
3. тартип, эреже; obéir au règlement тартипке баш
ийүү; le règlement intérieur d’une école мектептин
ички тартиби.
RÉGLEMETATIO nf тартипке салуу, жөнгө салуу,
эреже, тартип.
RÉGLEMETER vt тартипке салуу, жөнгө салуу,
аныктоо; réglementer le droit de grève иш таштоо
укугун аныктоо.
RÉGLER I. vt 1. белгилөө, аныктоо; dans un voyage
organisé, le programme de la journée est réglé d’avance
атайын уюшурулган саякатта күндөлүк кылунуучу ишаракеттер алдын ала белгиленет; 2. чечүү, жолго салуу,
тартипке келтирүү; il faut régler ce problème au plus
vite бул маселени тезинен чечиш керек; 3. төлөө; le
client règle sa note d’hôtel кардар мейманкана акысын
төлөп жатат; 4. теңдөө, жөнгө салуу, тууралоо; régler
sa montre саатын тууралоо; régler les phares de sa
voiture машинасынын фараларын тууралоо; 5. régler
son compte à qqn өч алуу.
RÉGAT, ATE adj башкаруучу, бийлик жүргүзүүчү,
бийлик кылуучу; le prince régnant бийлик кылуучу
ханзаада.
RÈGE nm 1. падышалык, башкаруу; sous le règne de
apoléon Наполеондун башкаруусу учурунда; 2. règne
minéral, végétal, animal минералдар, өсүмдүктөр,
жаныбарлар дүйнөсү.
RÉGER vi 1. падышалык кылуу, башкаруу; régner
(pendant) vingt ans жыйырма жыл падышалык кылуу;
2. өкүм сүрүү; le bon accord qui règne entre nous
биздин ортобузда өкүм сүргөн келүшүүчүлүк; faire
régner l’ordre, le silence тартипти, тынчтыкты орнотуу.
REGORGER vi regorger de мол болуу, көп болуу,
толуп жатуу; région qui regorge de richesses байлыкка
мол аймак.
RÉGRESSER vi азаюу, басаңдоо; la douleur régresse
enfin акыры оору басаңдай баштады; 2. артка кетүү,
кери кетүү (адам); il a régressé en vieillissant ал
карыганда артына кетти.
RÉGRESSIF, IVE adj артына кеткен, кери кеткен.
RÉGRESSIO nf азаюу, төмөндөө, басаңдоо; la
mortalité infantile est en régression, en voie de
régression балдардын өлүмү азайып жатат.
REGRET nm өкүнүч, өкүнүү, кайгы, кейиш; elle a
quitté son père avec regret ал атасы менен өкүнүү
менен коштошту; le regret du passé өткөнгө өкүнүү; il
n’éprouve aucun regret de ne pas y être allé ал жакка
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барбай калганына ал өкүнбөйт.
REGRETTABLE adj өкүнүчтүү, кейштүү; il est
regrettable que vous ne puissiez pas venir сиздин келе
албашыңыз өкүнүчтүү.
REGRETTER vt өкүнүү, өкүнүчтө болуу, кейүү,
кейишке түшүү, бушайманга түшүү; regretter le temps
passé, sa jeunesse өткөн өмүрүнө, жаштыгына өкүнүү;
elle regrette d’être venue ал келгенине өкүнөт;
regretter que (+subjonctif) өкүнөчтүү болуу; je regrette
qu’il ne soit pas venu анын келбей калышы өкүнүчтүү;
(de+inf) бир нерсе кылганына өкүнүү; je regrette de
vous avoir fait attendre сиздерди күттүрүп койгонума
өкүнөмүн.
REGROUPEMET nm топтолуу.
REGROUPER vt 1. кайрадан топтоо; regrouper les
membres d’un parti партиянын мүчөлөрүн кайрадан
топтоо; 2. чогултуу, бириктирүү, кошуу; regrouper les
populations элди бириктирүү.
RÉGULARISATIO nf мыйзамдаштыруу, мыйзамга
ылайыктоо.
RÉGULARISER
vt мыйзамдаштыруу, мыйзамга
ылайыктоо.
RÉGULARITÉ nf 1. үзгүлтүксүздүк, бир калыпталык;
la régularité de son pas анын кадамдарынын бир
калыпталыгы; 2. мыйзамга, эрежеге ылайык келгендик,
туура келгендик; la régularité d’une élection
шайлоонун мыйзамга туура келиши.
RÉGULIER, IÈRE adj 1. үзгүлтүксүз, бир калыпта; le
malade a une respiration régulière оорулуунун дем
алуусу бир калыпта; le train roule à une vitesse
régulière поезд бир калыптагы ылдамдыкта кетип бара
жатат; 2. туруктуу, дайыма; il fait des visites régulière à
ses parents ал ата-энесиникине дайыма барып турат;
3. туура, эрежеге ылайык келген, мыйзамга туура
келген; cette opération financière est tout à fait
régulière бул финансылык операция мыйзамга абдан
туура келет; verbes réguliers туура этиштер.
RÉGULIÈREMET adv 1. дайыма; il vient nous voir
régulièrement ал биздикине дайыма келип турат;
2. мыйзамдуу түрдө, мыйзам ченеминде; l’élection s’est
déroulée régulièrement шайлоо мыйзамдуу түрдө өттү.
RÉHABILITATIO nf актоо, акталуу (сотто).
RÉHABILITER vt 1. актоо, актап чыгаруу; finalement,
on réhabilita Dreyfus акыры Дрейфусту акташты;
2. кайра жасоо, жаңыртуу; immeuble ancien réhabilité
кайра жаңыртылган эски имарат.
RÉHABITUER I. vt кайрадан көндүрүү (бир адатка);
II. se réhabituer vpr кайрадан көнүү; elle s’est
réhabituée à se lever tôt ал эрте турганга кайра көндү.
REHAUSSER vt көтөрүү, бийиктетүү; rehausser un
mur дубалды бийиктетүү.
RÉIMPRESSIO nf кайра чыгаруу, кайрадан басып
чыгаруу.
RÉIMPRIMER vt кайра басуу; кайра басмадан чыгаруу.
REI nm 1. pl бел; 2. бөйрөк; rein droit, gauche оң,
сол бөйрөк; rein artificiel жасалма бөйрөк.
REIE nf 1. королдун, падышанын аялы; la reine mère

королдун, падышанын энеси; 2. ханыша, башкаруучу
аял.
RÉISTALLER vt кайрадан коюу, өз ордуна кайрадан
алып келүү; on l’a réinstallé dans ses fonctions аны
жумушуна кайрадан коюшту.
RÉITRODUIRE vt кайрадан киргизүү.
RÉIVITER vt кайра чакыруу, экинчи ирээт чакыруу.
REJAILLIR vi (суюктук) атылуу, чачыроо; la boue
rejaillissait sous les roues de la voiture ылай унаанын
дөңгөлөктөрүнүн астынан чачырап чыгып жатты.
REJAILLISSEMET nm чачыроо, атылуу.
REJET nm кабыл албоо, баш тартуу, четке кагуу; il a
eu du mal à accepter le rejet de sa demande өтүнүчүнүн
кабыл алынбоосу ага катуу тийди.
REJETER vt 1. кайрадан ыргытуу; rejeter un poisson à
l’eau балыкты сууга кайра ыргытуу; 2. кусуу, түкүрүү,
какыруу; son estomac rejette toute nourriture анын
ашказаны тамак сиңирбей жатат, ал жеген тамагын
кусуп жатат; 3. баш тартуу, кабыл албоо, макул болбоо.
REJOIDRE I. vt 1. кошулуу; rejoindre sa famille өз
үй-бүлөсүнө кайтып келүү; 2. келүү, кайтып келүү (бир
жерге); il est temps de rejoindre la maison үйгө
кайтууга убакыт келди; (нерсе) барып кошулуу,
кесилишүү; la rue rejoint le boulevard à cet endroit
жол бульварга ушул жерден кошулат; 3. кубалап
жетүү; pars devant, je te rejoindrai алдыга кете бер,
мен сени кууп жетем; II. se rejoindre vpr жолугушуу;
nous devons nous rejoindre chez lui биз аныкында
жолугушубуз керек.
RÉJOUIR I. vt кубантуу, кубандыруу, кубанычка
бөлөө; choses qui réjouissent le cœur, le regard
жүрөктү, көздү кубанткан нерселер; II. se réjouir vpr
кубануу, кубанычка батуу; se réjouir du malheur des
autres башкалардын кайгысына кубануу; je me réjouis
à la pensée de vous revoir сизди көрөм деген ой мени
кубантып жатат; je me réjouis de ton succès сенин
ийгилигиң үчүн мен кубанычтамын.
RÉJOUISSACE nf 1. кубаныч, кубануу, көңүл ачуу;
2. pl майрам, салтанат; réjouissances publiques,
officielles коомдук, расмий майрам.
RÉJOUISSAT, ATE adj кубанткан, кубанычка
бөлөгөн; une nouvelle réjouissante кубанычтуу
жаңылык.
RELÂCHE nm ou f дем алыш, тыныгуу; loc sans
relâche тыным албай, токтоосуз; travailler sans relâche
тыным албай иштөө; jour de relâche дем алыш күн.
RELÂCHER I. vt 1. бошотуу, бошоңдотуу, бош
кармоо; relâcher ses muscles булчуңдарын бош кармоо;
2. басаңдатуу; relâcher son attention ынтаа койбоо,
ынтаасын азайтуу; 3. бошотуу, коё берүү; relâcher un
prisonnier камактагы адамды коё берүү; II. se relâcher
vpr 1. бошоңдоо, начарлоо; les liens entre nous se sont
relâchés avec les années жылдардын өтүшү менен
биздин достук мамилебиз начарлап кетти; la discipline
s’est relâchée тартип начарлап кетти.
RELAIS nm invar 1. course de relais эстафета, эстафета
жарышы; elle a participé à une course de relais ал
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эстафетага катышты; 2. loc prendre le relais de qqn
бирөөнүн ордун алмаштыруу; quand tu seras fatigué de
conduire, je prendrai le relais сен унааны айдагандан
чарчаганда, мен сенин ордуңа айдаймын.
RELACER vt 1. кайра ыргытуу; il me relança la balle
ал мага топту ыргытты; 2. кайрадан иштетүү, ишке
салуу; relancer un moteur моторду кайрадан жүргүзүү;
relancer
l’économie
du
pays
мамлекеттин
экономикасына жаңы күч берүү.
RELATER vt litt кенен-кесири айтып берүү; le journal
relate chaque jour les évènement de l’actualité гезиттер
күнүгө жаңылыктарды кенен-кесир чагылдырышат.
RELATIF, IVE adj 1. орточо, анчалык чоң эмес; tout est
relatif бардык нерсенин ченеми болот; 2. толук эмес,
жетишээрлик эмес; il est d’une honnêteté relative ал
жетишээрлик деңгээлде ак ниет, чынчыл эмес; 3. gram
катыштык; pronom relatif катыштык ат атооч; adjectif
relatif катыштык сын атооч; proposition relative
катыштык сүйлөм.
RELATIO nf 1. катыш, катынаш, байланыш; relation
de cause à effet себептин натыйжага болгон
катыштыгы; relation entre les deux crimes эки
кылмыштын ортосундагы байланыш; en relation avec
байланышта; ce que je dis est sans relation avec ce qui
précède менин айткандарымдын мурункулар менен
байланышы жок; 2. surtout au pl алака, катыш
(адамдардын ортосундагы); relation d’amitié, relation
amoureuse достук алака, сүйүү катыш; nouer, avoir des
relations avec qqn бир киши менен катышуу, алака
түзүү; bonnes, mauvaises relations жакшы, жаман
катыш, алака; cesser, interrompre ses relations avec
qqn бирөө менен катышын үзүү; loc en relation алака,
катыш; être, se mettre, rester en relation avec qqn бир
киши менен катышта, байланышта болуу; 3. карымкатнаш, байланыш (эл аралык, расмий); relations
diplomatiques дипломатиялык байланыштар; relations
culturelles entre pays малекеттер аралык маданий
кызматашуулар.
RELATIVEMET
adv аздыр-көптүр, башкаларга
караганда, дээрлик; c’est relativement rare бул дээрлик
чанда кездешет; il est relativement honnête ал
башкаларга караганда чынчыл.
RELATIVITÉ nf салыштырмалуулук; théorie de la
relativité салыштырмалуулук теориясы.
RELAXER vt se relaxer vpr өзүн таштоо, эс алуу.
RELECTURE nf кайра окуу, кайра окуп чыгуу.
RELÉGATIO nf сүргүн, сүргүнгө айдоо; la relégation
fut supprimée, en France, en 1970 Францияда сүргүнгө
айдоо 1970-жылы алынып салынган.
RELÉGUER vt 1. сүргүнгө айдоо, жиберүү; (нерсе)
алып барып таштоо; reléguer un objet au grenier бир
нерсени кампага алып барып салуу; 2. fig кичирейтүү,
ылдыйлатуу; on l’a relégué dans une fonction
subalterne аны кичирээк жумушка дайындашты.
RELEVÉ
nm
ведомость
(кандайдыр
бир
маалыматтардын
жыйынтыгын
билдирүүчү
маалымат); le relevé des dépenses чыгымдар жөнүндө

маалымат.
RELÈVEMET nm
1. кайра көтөрүү, тургузуу;
2. көтөрүү, жогорулатуу; le relèvement des salaires
айлыкты көтөрүү.
RELEVER I. vt 1. тургузуу; un passant relève l’enfant
qui est tombé өтүп бара жаткан адам, жыгылып калган
баланы тургузуп койду; 2. көтөрүү, жакшыртуу; il nous
faut relever le pays, l’économie бизге мамлекетти,
экономиканы көтөрүү керек; 3. чогултуу, жыйноо;
professeur qui relève les cahiers дептерлерди чогулткан
мугалим; loc relever le défi чакырыкты кабыл алуу;
4. көтөрүү; relever la tête башын көтөрүү; 5. көтөрүү,
оңдоо; relever le niveau de vie, les salaires жашоонун
дэңгээлин жакшыртуу, айлыкты көтөрүү; relever les
vitres de la voiture машинанын айнегин көтөрүү;
6. белгилөө, табуу; relever des erreurs, des fautes dans
un texte текстте каталарды, кемчиликтерди табуу;
7. жазып алуу, көчүрүп алуу; relever une adresse, une
recette de cuisine даректи, ашканалык рецепти жазып
алуу; II. vi (de) түзөлүү, оорусунан айыгуу; relever de
maladie оорусунан айыгуу; III. se relever vpr туруу,
ордунан туруу; aider qqn à se relever бирөөгө ордунан
турууга жардам берүү; fig бутунан туруу, оңолуу; pays
qui se relève оңолуп келе жаткан мамлекет.
RELIEF nm рельеф (жер бетинин түзүлүшү); le relief
de la France Франциянын рельефи.
1
RELIER vt мукабалоо; un livre relié мукабаланган
китеп.
2
RELIER vt 1. байлоо, бириктирүү; 2. байланыштыруу,
бириктирүү; route qui relie deux villes эки шаарды
бириктирген жол.
RELIGIEUX, EUSE I. adj 1. диний, динге таандык;
édifice religieux диний имарат; école religieuse диний
мектеп; conceptions religieuses диний түшүнүктөр;
2. диний, динге багышталган; la vie religieuse диний
жашоо; communautés religieuses диний уюмдар;
3. (адам) динчил, динге ишенген; II. n 1. динге
ишенген, динди кармаган адам; 2. динди таратуучу,
жайылтуучу адам.
RELIGIO nf дин; une guerre de religion диний согуш;
pratiquer une religion динди кармоо; se convertir à une
religion бир динди кабыл алуу; religion chrétienne,
musulmane христиан, мусулман дини.
RELIQUE nf эстелик, унутулгус, баалуу нерсе; garder
un objet comme une relique бир нерсени этияттап
сактоо.
RELIRE vt кайра окуу, кайра окуп чыгуу; j’ai relu ce
livre avec plaisir мен бул китепти кайра жан дилим
менен окуп чыктым.
RELIURE nf 1. мукабалоо, түптөө; 2. мукаба.
RELUIRE vi жаркыроо, жаркылдоо, жалтыроо; faire
reluire des meubles эмеректерди жалтыратуу.
RELUISAT, ATE adj жаркыраган, жалтылдаган,
мизилдеген.
REMAIER vt 1. кайра иштеп чыгуу, кайра карап
чыгуу; remanier un texte текстти кайра иштеп чыгуу;
2. кайра түзүү, өзгөртүүлөрдү киргизүү; remanier le
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ministère министрликти кайра түзүү; le gouvernement
va être prochainement remanié өкмөттүн эмдиги
курамына өзгөртүүлөр киргизилет.
REMARIAGE nm кайра (экинчи жолу) үйлөнүү,
турмушка чыгуу.
REMARIER (SE) vpr кайра (экинччи жолу) үйлөнүү,
турмушка чыгуу; elle ne s’est jamais remariée ал
экинчи жолу эч качан турмушка чыккан жок.
REMARQUABLE adj көзгө көрүнүктүү, өзүнө көңүл
бурдурган; un événement remarquable көрүнүктүү
окуя; un artiste remarquable par son talent өз таланты
менен көзгө байкалган артист.
REMARQUABLEMET adv абдан жакшы, аябай; une
fille remarquablement belle абдан сулуу кыз.
REMARQUE nf 1. этибар алуу, көңүл буруу; c’est la
remarque que j’ai faite бул мен көңүл бурган нерсе;
digne de remarque көрүнүктүү; 2. пикир, эскертүү;
faire une remarque à qqn бирөөгө эскертүү берүү;
3. түшүндүрмө, коментарий (текстке).
REMARQUER I. vt 1. байкоо, байкап калуу, сезүү;
remarquer qqch du premier coup d’œil бир нерсени
бир караштан эле байкоо; remarquer la présence,
l’absence de qqn бир кишинин бар экендигин, жок
экендигин байкоо; je n’ai rien remarqué мен эч нерсе
байкаган жокмун; remarquer que байкоо, көрүү; il a
probablement remarqué que tu étais fatiguée сенин
чарчаганыңды ал байкады болуш керек; 2. көрүп калуу,
байкап калуу; j’ai remarqué un individu au
comportement
bizarre
мен
жүрүш-турушу
кызыктуудай адамды байкап калдым; se faire
remarquer өзүнө көңүл бурдуруу, байкалып калуу; il
cherche à se faire remarquer ал дайыма өзүнө көңүл
бурдурууга аракет кылат; II. se remarquer vpr
байкалуу, көрүнүү.
REMBLAYAGE nm толтуруу, төгүү, көтөрүү.
REMBOURRER
vt
шыкоо,
шыкап
толтуруу;
rembourrer un siège орундукка бир нерсе шыкап
толтуруу; pp un coussin bien rembourré абдан
шыкалып толтурулган жаздык.
REMBOURSABLE adj төлөнүлө турган, кайтарылып
бериле турган; emprunt remboursable en quinze ans он
беш жылда кайтарыла турган карыз.
REMBOURSEMET nm төлөө, кайтарып берүү;
remboursement d’un emprunt карызды төлөө.
REMBOURSER vt 1. карызын кайтарып берүү, төлөп
берүү; rembourser une dette à qqn бирөөгө карызын
берүү; 2. төлөп берүү, кайтарып берүү, ордун төлөп
берүү; on l’a remboursé de tous ses frais ага
чыгымдарынын баарысын төлөп беришти.
REMÈDE nm 1. дары, дары-дармек; la préparation, la
composition d’un remède дары даярдоо, дарынын
курамы; prescrire, administrer un remède дары жазып
берүү; un remède énergique күчтүү таасир кылуучу
дары; un remède universel бардык дартка даба дары;
2. даба, дары; loc aux grands maux, les grands remèdes
дартка жараша дарысы; sans remède дабасы, дарысы
жок.

REMERCIEMET nm ыраазычылык, алкыш; avec tous
mes remerciements ыраазычылык билдирип; lettre de
remerciement ыраазычылык каты.
1
REMERCIER
vt ырахмат айтуу, ыраазычылык
билдирүү; tu le remercieras de ma part ага менин
атымдан ырахмат айтып кой; je ne sais comment vous
remercier мен сизге кандай ырахмат айтышты билбей
турам; remercier qqn de, pour бирөөгө бир нерсе үчүн
ырахмат айтуу, ыраазычылык билдирүү; je vous
remercie de votre gentillesse кичи пейилдигиңизге
ырахмат айтам; il l’a remercié d’être venu ал ага
келгендиги үчүн рахмат айтты; je vous remercie сизге
ырахмат айтам.
2
REMERCIER vt иштен бошотуу; il a remercié sa
secrétaire ал катчысын иштен бошотту.
REMETTRE I. vt 1. кайра коюу, кайра ордуна коюу;
remettre une chose en place, à sa place бир нерсени
кайра ордуна коюу; remets ce livre où tu l’as trouvé
китепти алган жериңе кой! il a remis son mouchoir
dans sa poche ал жүз аарчысын кайра чөнтөгүнө салды;
loc remettre qqn en liberté бир кишини боштондукка
чыгаруу, коё берүү; abstrait remettre qqn sur la bonne
voie бир кишини туура жолго салуу; remettre qqn à sa
place бирөөнү тизгиндеп коюу, кагып коюу;
2. remettre en mémoire эстөө, эсине салуу, эсине
түшүрүү; ah, maintenant, je vous remets! а, мен сизди
азыр эстедим! 3. кайра кийүү; remettre son chapeau,
ses gants шляпасын, кол кабын кайра кийүү;
4. орнотуу; remettre de l’ordre тартипти орнотуу;
5. кошуу, кошумчалоо; remettre de l’eau dans un
radiateur радиаторго кошумча суу куюу; fam en
remettre арттырып, ашырып жиберүү; 6. (qqch à, en)
кайрадан мурунку абалына келтирүү; remettre un
moteur en marche моторду кайрадан жүргүзүү;
remettre l’appartement en état батирди кайра
жаңыртуу, жаңылоо; 7. тапшыруу, жеткизип берүү,
берүү; remettre un paquet au destinataire пакетти
ээсине жеткирүү; remettre un coupable à la justice
айыптууну сотко берүү; je remets mon sort entre vos
mains мен тагдырымды силердин колуңарга
тапшырдым; 8. кечүү, кечирүү; je vous remets votre
dette мен сиздин карызыңызды кечем; 9. артка
жылдыруу, кийинкиге жылдыруу; remettre une chose,
son départ au lendemain бир нерсени, кетишин
эртесиңки күнгө калтыруу; II. se remettre vpr 1. (de)
өзүнө келүү, айыгуу, бутунан туруу; se remettre d’une
maladie, de ses fatigues оорудан айыгуу, чарчаганы
басылуу; il se remet très vite ал тез айыгып жатат; pp
malade remis айыккан оорулуу; 2. s’en remettre à qqn,
à qqch ишенүү, үмүт кылуу; je m’en remets à vous мен
сизге ишенемин; 3. se remettre à кайрадан баштоо; se
remettre au tennis, à l’anglais теннисти, англис тилин
кайра баштоо; il s’est remis à fumer ал кайра чылым
чеге баштады.
REMILITARISATIO nf кайрадан куралдандыруу.
REMILITARISER vt кайрадан куралдандыруу.
RÉMIISCECE nf litt элес-булас эске түшүрүү, эстөө;
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je n’en ai que des réminiscences мен бул жөнүндө элесбулас гана билем.
REMISE nf кайра коюу; 1. remise en кайра мурунку
абалына алып келүү; la remise en marche кайра
иштетүү; la remise en ordre (de qqch) тартипке
келтирүү, ирээтке салуу; une remise en question
маселени кайра коюу, көтөрүү; 2. тапшыруу, берүү,
жеткирип берүү; la remise d’un colis à son destinataire
посылканы ээсине тапшыруу; remise des prix aux
lauréats сыйлыктарды лауреаттарга тапшыруу.
RÉMISSIO nf 1. кечирүү, кечирим берүү; la rémission
des péchés күнөөлөрдү кечирүү; 2. оорунун убактылуу
азайышы, басаңдашы.
REMMAILLER vt кайра токуп түзөтүү, оңдоо.
REMMEER vt. кайра ордуна алып келүү; remmener
un enfant chez lui баланы кайра үйүнө алып келүү.
REMOTAGE nm кайра көтөрүү, кайра чогултуу,
кайра орнотуу.
REMOTAT,
ATE
I. adj көңүл көтөрүүчү,
сергитүүчү, күч берүүчү; II. nm көңүл көтөрүүчү, күч
берүүчү, сергитүүчү суусундук; j’aurais besoin d’un
petit remontant мага кичине суусундук керек.
REMOTER I. vi 1. кайра көтөрүлүү, кайра чыгуу; il
est remonté au grenier ал чатырга кайра чыкты;
remonter au premier étage экинчи кабатка кайра
көтөрүлүү; 2. (нерсе) көтөрүлүү, жогорулоо; la route
descend, puis remonte жол ылдыйышка кетет, кайра
жогорулайт; 3. remonter à барып такалуу, келип чыгуу;
souvenirs qui remontent à l’enfance балалыкка барып
такалган эскерүүлөр; cette légende remonte aux
croisades бул жомок барып жүрүштөргө такалат;
remonter au déluge бул байыркы замандан, эзелтен
келе жаткан нерсе; II. vt 1. кайрадан көтөрүлүү, өйдө
карай чуркоо; remonter l’escalier тепкич менен кайра
көтөрүлүү; 2. жогору карай кетүү, көтөрүлүү (суунун
агымы); loc remonter le courant калыбына келтирүү;
depuis son divorce, il a du mal à remonter le courant
ажырашкандан бери ал калыбына келе албай жатат;
3. кайра алып чыгуу; remonter une malle au grenier
чемоданды кайра чатырга көтөрүп чыгуу; 4. көтөрүү;
remonter son pantalon, son col шымын, жакасын
көтөрүү.
REMOTRACE nf litt эскертүү, жемелөө, зекүү; faire
des remontrances à un élève окуучуга эскертүү берүү.
REMORDS nm өкүнүү, кабыргасы кайышуу; avoir des
remords өкүнүү; elle a des remords d’avoir puni son fils
ал уулун жазалаганына өкүнүп жатат.
REMORQUAGE nm сүйрөтүү, тартуу; remorquage
d’une voiture par une dépanneuse унааны техникалык
жардам көрсөтүүчү машина менен сүйрөтүү.
REMORQUE nf прицеп; remorque de camion жүк
ташуучу унаанын прицеби.
REMORQUER vt тартуу, сүйрөө; camion qui remorque
une voiture accidentée жол кырсыгына кабылган
унааны сүйрөткөн чоң машина.
REMORQUEUR
nm тартуучу, сүйрөөчү кеме
(кырсыкка учураган кемени).

REMPAILLAGE nm
REMPAILLER vt

өрүү, согуу, эшүү.
өрүү, согуу, эшүү (самандан);
rempailler des chaises самандан орундук жасоо.
REMPAILLEUR, EUSE n самандан орундук жасаган
адам.
REMPART nm чеп; la ville est protégée par des
remparts шаар чептер менен курчалган.
REMPLAÇABLE adj алмаштырса боло турган; objet,
personne facilement remplaçable оңой эле алмаштырса
боло турган буюм, адам.
REMPLAÇAT, ATE n орунбасар; notre médecin a
pris un remplaçant pendant les vacances биздин
дарыгерибиз эс алуу убагында өзүнө орун басар алды;
être nommé à titre de remplaçant орун басар болуп
дайындалуу.
REMPLACEMET nm алмаштыруу; le remplacement
des pneus usés эскирген дөңгөлөктөрдү алмаштыруу;
en remplacement de qqch, qqn бир нерсенин, бирөөнүн
ордуна; faire un remplacement убактылуу бирөөнү
оордуна иштеп туруу; médecin qui fait des
remplacements бирөөнүн оордуна убактылуу иштеп
турган дарыгер.
REMPLACER vt
1. алмаштыруу, ордуна коюу;
remplacer des rideaux par des stores терезе
пардаларды штораларга алмаштыруу; remplacer un
employé malade par un intérimaire ооруп калган
кызматкерди башкасы менен алмаштыруу; remplacer
sa vieille voiture эски унаасын жаңыртуу; 2. ордун
ээлөө, ордун басуу; robots qui remplacent des ouvriers
жумушчулардын ордун баскан роботтор; 3. милдетин
аткаруу (убактылуу); ma sœur me remplacera сиңдим
менин ордума иштеп турат.
REMPLI, IE adj толтурулган, толук; un bol rempli de
lait сүткө толтурулган кесе; un texte rempli d’erreurs
катага толгон текст; un jardin rempli de fleurs
гүлдөргө толгон бакча.
1
REMPLIR I. vt 1. толтуруу; remplir une casserole
d’eau мискейди сууга толтуруу; remplir une salle
залды толтуруу; remplir un vide бош жерди толтуруу;
peu à peu la foule remplissait la place акырындап эл
аянтка толо баштады; 2. abstrait ээлеп алуу; le travail
qui remplit sa vie анын жашоосун ээлеп алган жумуш;
II. se remplir vpr толуу; la salle commence à se remplir
зал толо баштады.
2
REMPLIR vt аткаруу; remplir une fonction бир
милдетти аткаруу; il a rempli ses engagements ал
милдеттенмелерин аткарды.
REMPLISSAGE nm толтуруу; le remplissage de la
piscine бассейнди толтуруу.
1
REMPORTER vt кайра алып кетүү; tu peux remporter
les livres que tu m’avais prêtés сен мага берип турган
китептериңди кайра алып кетсең болот.
2
REMPORTER vt жеңип алуу, утуп алуу, алуу;
remporter une victoire жеңишке ээ болуу; remporter
un prix сыйлыкты жеңип алуу; remporter un succès
ийгиликке жетишүү; la pièce remporta un grand succès
пьеса чоң ийгилик менен өттү.
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nf, invar тополоң, чак-челекей, ызы-

Брюсселде кезигишип турушат.
REDEMET nm 1. түшүмдүүлүк, өндүрүмдүүлүк; les
progrès techniques ont amélioré le rendement à
l’hectare de ces terres à blé техникалык өнүгүүлөр
жерден гектарына буудай алууну жогорулатты;
diminuer, augmenter le rendement dans une entreprise
ишканада өндүрүмдүүлүктү төмөндөтүү, жогорулатуу;
2. пайда, киреше.
REDEZ-VOUS nm invar 1. жолугушуу, кездешүү;
avoir (un) rendez-vous avec qqn бирөө менен
кездешүүгө баруу; rendez-vous manqué болбой калган
кездешүү; je lui ai donné rendez-vous мен аны
кезигишүүгө чакырдым; j’ai pris rendez-vous avec mon
médecin мен дарыгерим менен кезигишүүнү
белгиледим; recevoir sur rendez-vous белгиленген
убакыт боюнча кабыл алуу; 2. кезигишүүчү,
жолугушуучу жер; ce café est le rendez-vous des
étudiants бул кафе студенттердин жолугушуучу жери.
REDORMIR (SE) vpr кайрадан уктап калуу; elle s’est
vite rendormie ал кайра тез эле уктап калды.
1
REDRE I. vt 1. бир нерсени кайра кайрып берүү,
кайтарып берүү; je vous rends votre argent, votre livre
мен сизге акчаңызды, китебиңизди кайтарып берем;
2. rendre un service à un ami досуна жардам көрсөтүү;
rendre un arrêt өкүм чыгаруу; 3. кусуу, окшуу; j’ai
envie de rendre менин кускум келип жатат; II. vi
өндүрүү, пайда алып келүү; ces terres rendent peu бул
жерлер жакшы түшүм бербейт; la pêche a bien rendu
балык уулоо жакшы пайда алып келди; fam ça n’a pas
rendu мындан пайда чыккан жок; III. se rendre vpr
1. (à) баш ийүү, көнүү; se rendre aux ordres de qqn
бирөөнүн буйругуна баш ийүү; 2. баруу; nous nous
rendons à notre bureau en voiture биз кеңсебизге
машина менен барабыз; 3. se rendre compte байкоо,
түшүнүү; je me rends compte que je me suis trompé
мен жаңылып калгандыгымды түшүнүп жатам.
2
REDRE I. vt кылуу, болтуруу; il me rendra fou ал
мени жинди кылат; rendre une personne heureuse
бирөөнү бактылуу кылуу; cela va rendre le travail бул
ишти татаалдаштырат; le jugement a été rendu public
сот ачык болду; II. se rendre vpr болуу; chercher à
rendre utile пайда көрсөтүүгө аракет кылуу; vous allez
vous rendre malade сиз ооруп каласыз.
REDU, UE pp, adj 1. келген, келип калган; nous voilà
rendus мына биз келип калдык; 2. абдан чарчаган,
алдан тайган; ils étaient rendus алар абдан чарчаган
эле.
RÊE nf жылоо, тизгин; tenir les rênes тизгинди
тартуу, кармоо; loc prendre les rênes d’une affaire
ишти колуна алуу, башкаруу; lâcher les rênes тизгинди
колдон чыгаруу.
REÉGAT, ate n өз динин танган адам; өз ишенимин,
оюн өзгөртүп душман тарапка өткөн адам.
REFERMÉ, ÉE adj түнт, ичимен тап, көп сүйлөбөгөн;
il est renfermé ал түнт.
REFERMER vt 1. бар болуу, ичине камтуу; les roches
renferment des minéraux таштар минералдарды өз

чуу.
REMUEMET nm кыймылдатуу, козголтуу.
REMUER I. vt 1. кыймылдатуу, ордунан

козголтуу;
objet lourd à remuer ордунан козголтууга оор нерсе;
remuer les lèvres ээрдин кыймылдатуу; loc ne pas
remuer le petit doigt кол кабыш кылбоо, жардам
бербөө; 2. оодаруу, аралаштыруу, кагуу, силкүү;
remuer le sol жерди айдоо; remuer la salade салатты
аралаштыруу; loc remuer ciel et terre pour obtenir
qqch бир нерсеге жетиш үчүн болгон каражатын
жумшоо; 3. катуу таасир берүү, таасир калтыруу; le
récit de ses malheurs nous a profondément remués
анын башынан өткөргөн бактысыздыктары бизге абдан
катуу таасир калтырды; II. vi кыймылдоо; la femme
enceinte sent son enfant qui remue dans son ventre кош
бойлуу аял баласынын ичинде кыймылдаганын сезип
жатат; III. se remuer vpr кыймылдоо, аракет кылуу; se
remuer pour fam allons, remue-toi! бол, кыймылда!
RÉMUÉRER vt эмгек акысын төлөп берүү; pp travail
bien, mal rémunéré жакшы, жаман төлөнгөн жумуш.
REAISSACE nf кайра жаралуу доору; la renaissance
de la poésie française au XIXe siècle Француз
поэзиясынын XIX кылымда кайра жаралуусу.
REAÎTRE vt 1. өзүнө келүү, кайра тирилүү; se sentir
renaître өзүн кайра төрөлгөндөй сезүү; loc renaître de
ses cendres кайра жандануу, кайра пайда болуу;
2. (нерсе) кайра пайда болуу, кайра жандануу; l’espoir
renaît үмүт кайра жанданат; faire renaître le passé
өткөндү кайра жандандыруу; tout renaît au printemps
жазында баарысы жанданат.
REARD nm 1. түлкү; renard bleu көгүлтүр түлкү; loc
rusé comme un renard түлкүдөй куу, митаам, амалдуу;
2. түлкү териси; manteau à col de renard түлкү
жакалуу пальто.
REARDE nf ургаачы түлкү.
REARDEAU nm бачики.
RECHÉRISSEMET
nm
баанын
көтөрүлүшү,
кымбатташы.
RECHÉRIR vi litt кымбаттатуу, жогорулатуу,
кымбаттоо; les prix ont renchéri баалар кымбаттады.
RECOTRE nf 1. кездешүү, жолугушуу; rencontre
inattendue күтүлбөгөн жолугушуу; aller à la rencontre
de qqn бир кишини күтүп алууга, тосуп алууга чыгуу;
2. спорттук мелдеш; organiser une rencontre de boxe
бокс боюнча мелдеш уюштуруу.
RECOTRER I. vt 1. кездешүү, жолугушуу; je l’ai
rencontré au coin de la rue мен аны көчөнүн бурчунан
жолуктурдум; 2. көрүшүү, жолугушуу; rencontrer un
client étranger чет элдик кардар менен жолугушуу;
3. таанышуу, жолуктуруу; je l’ai rencontré chez des
amis
мен
аны
менен
досторумдукунан
жолугушканмын; II. se rencontrer vpr 1. капысынан
кездешүү, жолугушуу; ils se sont rencontrés dans la rue
алар жолдон жолугуп калышты; 2. жолугушуу,
кездешүү; les ministres européens se rencontrent
régulièrement à Bruxelles Европа министрлери тез-тез
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ичине камтыйт; le coffre renfermait des pièces d’or
сандыктын ичинде алтын акчалар бар болчу.
REFOCEMET nm чуңкур, оюк (дубалдагы);
l’armoire est dans un renfoncement du mur шкаф
дубалдын оюгунда.
REFORCEMET nm кубат берүү, күч берүү, көмөк
берүү, күчөө, күч алуу, чыңдоо, чыңдалуу, бекемдөө;
les joueurs souhaitent le renforcement de leur équipe
оюнчулар өзүлөрүнүн командасынын чыңдалышын
каалашат.
REFORCER vt 1. чыңдоо, бекемдөө; il faut clouer des
planches pour renforcer le toit чатырды бекемдөө үчүн
тактайларды кагыш керек; ceci renforce mes soupçons
бул менин шектенүүлөрүмдү күчөтүп жатат;
2. күчтөндүрүү, күчтүүрөөк кылуу; renforcer une
armée, une équipe армияны, команданы күчтөндүрүү.
REFORT nm 1. кошумча күч, жардам; envoyer des
renforts кошумча күч жиберүү; fam жардам, көмөк;
j’aurai besoin de renforts pour ma réception de ce soir
бүгүн кечинде конок тосконго мага жардам керек
болот; 2. à grand renfort de жардамы менен, көмөгү
менен; il discutait à grand renfort de gestes ал
кыймылдардын жардамы менен сүйлөп жатты.
REGAGEMET nm 1. кайрадан кызматка, ишке алуу;
2. аскерде белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөндөн
кийин өз ыктыяры менен калуу.
REGAGER I. vt кайрадан, кызматка, ишке алуу; II. se
rengager vpr аскерде белгиленген мөөнөтүн өтөп
бүткөндөн кийин да өз ыктыяры менен калуу.
REGORGER (SE) vpr (адам) бой көтөрүү, кекирейүү,
көөдөнүн көтөрүү; depuis ce succès, il se rengorge бул
ийгиликтен кийин ал бой көтөрүп калды.
REIEMET nm тануу, моюнга албоо, төгүндөө,
жокко чыгаруу.
REIER vt тануу, моюнга албоо, төгүндөө, жокко
чыгаруу; renier sa famille өз үй-бүлөсүн жокко
чыгаруу.
REIFLEMET nm бышылдоо, бырылдоо.
REIFLER 1. vi бышылдоо, бырылдоо; cesse de
renifler et mouche-toi бышылдабай мурдуңду тазала;
2. vt жыттоо, мурун менен жыт алуу; chien qui renifle
une odeur мурду менен жыт алган ит.
REE nm түндүк бугусу.
REOM nm атак, даңк, аброй, белгилүүлүк; il a acquis
un certain renom; son renom est grand ал атакка ээ
болду; анын аброю чоң; homme de renom белгилүү
адам.
REOMMÉ, ÉE adj атактуу, даңктуу, белгилүү,
абройлуу; la mode française est renommée dans le
monde entier Франциянын модасы бүт дүйнөгө
белгилүү.
REOMMÉE
nf
белгилүүлүк,
абройлуулук,
атактуулук; un savant de renommée internationale
дүйнөгө белгилүү окумуштуу.
REOCEMET nm litt кайтуу, тануу, баш тартуу,
айнуу; le renoncement à soi-même өз жанын кыюу
(өмүрүн кыюу).

REOCER vi 1. renoncer à qqch баш тартуу, айнуу;
renoncer à un voyage саякаттан баш тартуу; je renonce
à comprendre! мен түшүнүүдөн баш тартамын!
renoncer au pouvoir бийликтен баш тартуу; 2. таштоо;
renoncer à ses habitudes адаттарын таштоо; renoncer
au tabac, au vin тамекини, винону таштоо.
REOCIATIO nf кайтуу, тануу, баш тартуу, айнуу;
renonciation au trône тактан баш тартуу.
REOUER vt 1. кайра байлоо; renouer ses lacets de
chaussures бут кийиминин боосун кайра байлоо; 2. vi
renouer avec кайрадан алака түзүү, катышуу, элдешүү;
renouer avec un ami après une brouille жаңжалдан
кийин досу менен кайрадан алака түзүү.
REOUVELER I. vt 1. алмаштыруу; renouveler l’air
d’une pièce бөлмөнүн абасын алмаштыруу; renouveler
le
personnel
d’une
entreprise
ишкананын
кызматкерлерин алмаштыруу; 2. жаңыртуу; renouveler
un passeport паспортту жаңыртуу; renouveler un bail
келишимди кайра түзүү; 3. кайталоо; je vous renouvelle
ma question, ma demande мен сизге суроомду,
өтүнүчүмдү кайталайм; II. se renouveler vpr жаңыруу,
жаңылануу, кайталануу.
REOUVELLEMET nm 1. алмашуу; le renouvellement
d’un stock товарды жаңылоо; 2. жаңылоо; le
renouvellement d’un bail келишимди жаңылоо.
RÉOVATEUR, TRICE n, adj жаңылоочу, реформатор,
новатор; les rénovateurs d’un parti партиянын
новаторлору.
RÉOVATIO nf жаңыртуу, жаңылоо; la rénovation
d’un vieux quartier эски кварталды жаңыртуу.
RÉOVER vt 1. жакшыртуу; rénover l’enseignement
des langues vivantes жаңы тилдерди окутууну
жакшыртуу; 2. жаңылоо, жаңыртуу; rénover un
immeuble имаратты жаңыртуу.
RESEIGEMET nm маалымат, кабар; donner un
renseignement à qqn бирөөгө маалымат берүү;
chercher des renseignements sur qqch бир нерсе
жөнүндө маалымат издөө; bureau, guichet des
renseignements маалымат бөлүмү.
RESEIGER I. vt маалымат берүү, кабардар кылуу; je
regrette de ne pouvoir vous renseigner мен сизге
маалымат бере албагандыгыма өкүнөмүн; c’est son
domaine, il pourra nous renseigner sur ce sujet бул
анын тармагы, бул маселе боюнча ал бизге маалымат
бере алмак; pp adj être bien, mal renseigné жакшы,
жаман кабардар болуу; II. se renseigner vpr маалымат,
кабар алуу; se renseigner auprès de qqn бирөөдөн
сураштыруу; renseignez-vous avant de signer le contrat
шартнаамага кол коёрдун алдында маалымат алып
алыңыз.
RETABILISER vt пайда келтирүү, пайда алып келүү,
киреше алып келүү.
RETABILITÉ nf пайдалуулук, кирешелүүлүк.
RETABLE adj пайдалуу, кирешелүү; une affaire
rentable кирешелүү иш.
RETE nf мүлктөн, жерден түшкөн киреше; loc vivre
de ses rentes киреше менен жашоо.
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RETIER, IÈRE n иштебей, жерден, мүлктөн алган
кирешеси менен жашаган адам.
RETRÉE nf 1. кайтуу; la rentrée des vacanciers à
Paris эс алууга кеткендердин Парижге кайтышы;
2. кайра ишке киришүү; la rentrée des classes жаңы
окуу жылынын башталышы.
RETRER I. vi 1. кайра кирүү; je l’ai vu sortir, puis
rentrer précipitamment dans la maison мен анын
үйдөн чыгып бара жатып кайра бат эле кирип кеткенин
көрдүм; rentrer dans un magasin дүкөнгө кирүү;
2. үйгө кайтып келүү; il vient de rentrer de voyage ал
саякаттан жаңы эле кайтып келди; nous rentrerons tard
биз кеч келебиз; II. vt 1. ичине киргизүү; rentrer les
foins чөптү ичке киргизүү; il a rentré sa voiture ал
унаасын киргизди.
REVERSÉ, ÉE adj көңтөрүлгөн, каңтарылган,
оодарылган.
REVERSEMET nm 1. көңтөрүү, каңтаруу, жыгуу,
оодаруу; 2. толук өзгөрүү; il y a un renversement de la
situation à la fin du film тасманын аягында жагдайдын
толук өзгөрүшү бар; 3. кулоо, кулатуу; le renversement
du gouvernement өкмөттүн кулашы.
REVERSER vt 1. жыгуу, оодаруу; renverser son café
кофесин төгүп алуу; 2. кулатуу, түшүрүү; l’opposition a
renversé le gouvernement оппозиция өкмөттү кулатты;
3. абдан таң калтыруу, оозду ачтыруу; cette nouvelle
m’a renversé бул жаңылык менин оозумду ачырды.
REVOI nm 1. иштен бошотуу, окуудан чыгаруу; le
patron a décidé le renvoi de trois ouvriers башчы үч
жумушчуну иштен бошотуу чечимин кабыл алды;
2. шилтеме, эскертме, түшүндүрмө; il y a un renvoi en
bas de la page беттин аягында түшүндүрмө бар.
REVOYER vt 1. кайра жиберүү, келген жагына кайра
жиберүү, кайра кетирүү; il est guéri, vous pouvez le
renvoyer en classe ал айыкты, аны сабакка кайра
жиберсеңиз болот; elle désirait se reposer et elle a
renvoyé tout le monde ал эс алгысы келди жана
келгендерди кайра кетирип жиберди; 2. иштен
бошотуу, кетирүү, кубалап жиберүү; renvoyer un
employé кызматкерди жумуштан бошотуу; il a été
renvoyé du lycée ал лицейден айдалды; 3. кайра
жөнөтүп жиберүү; renvoyer un cadeau белекти кайра
берип салуу; je vous renvoie vos documents мен сиздин
кагаздарыңызды кайра жөнөтүп жиберем; 4. кайра
берүү, ыргытуу; renvoyer un ballon топту кайра
ыргытуу; 5. артка жылдыруу, кийинкиге калтыруу;
quand il était fatigué, il renvoyait les réunions à la
semaine suivante ал чарчаганда жыйналышты кийинки
жумага жылдырып койчу.
RÉORGAISATIO nf кайрадан уюштуруу, кайрадан
түзүү; la réorganisation d’une administration
администрацияны кайра уюштуруу.
RÉORGAISER vt кайрадан уюштуруу, кайрадан
түзүү; réorganiser un service бөлүмдү кайра уюштуруу.
RÉOUVERTURE nf кайра ачуу; la réouverture d’un
théâtre театрды кайра ачуу.
REPAIRE nm 1. уя, үңкүр (жапайы айбанаттардын);

2. түнөк; un repaire de brigands каракчылардын
түнөгү.
REPAÎTRE vt se repaître vpr тоюнуу, тамактануу
(айбан).
RÉPADRE I. vt 1. төгүп алуу, төгүп жиберүү;
répandre du vin sur une nappe дасторконго винону
төгүп алуу; répandre des larmes көз жашын төгүү,
ыйлоо; 2. (нерсе) таратуу, чыгаруу; répandre une odeur
жыт чыгаруу; 3. таратуу, жаюу; répandre une nouvelle
жаңылыкты таратуу; II. se répandre vpr таралуу,
жайылуу, куюлуу; la fumée se répand dans la pièce
түтүн бөлмөгө тарап жатат; l’eau s’est répandue
partout суу бүт жерге жайылып кетти.
RÉPADU, UE adj 1. чачылган, төгүлгөн; la serveuse
essuie la sauce répandue sur la nappe тейлөөчү кыз
дасторконго төгүлгөн соусту сүртүп жатат; 2. кеңири
жайылган; une idée très répandue кеңири жайылган ой.
RÉPARABLE adj оңдосо боло тураган; cette montre est
réparable бул саатты оңдосо болот.
REPARAÎTRE vi кайра көрүнүү, пайда болуу; le soleil a
reparu күн кайра чыкты; ne reparais jamais devant
moi! экинчи көзүмө көрүнбөгүн!
RÉPARATEUR, TRICE I. n оңдоочу, оңдогуч адам; un
réparateur de télévisions телевизор оңдоочу; II. adj
калыбына келтирүүчү, күчтөндүрүүчү; sommeil
réparateur күчтү калыбына келтирүүчү уйку; chirurgie
réparatrice калыбына келтирүүчү, оңдоочу хирургия.
RÉPARATIO nf оңдоо; la réparation d’une montre
саатты оңдоо; en réparation оңдолууда; l’ascenseur est
en réparation лифт оңдолуп жатат.
RÉPARER vt 1. оңдоо; réparer un poste de radio, une
bicyclette радиону, велосипедди оңдоо; donner ses
chaussures à réparer бут кийимин оңдотууга берүү;
2. réparer ses forces, sa santé күчүн, ден соолугун
оңдоо, калыбына келтирүү.
REPARLER vi бир нерсе жөнүндө, бирөө жөнүндө
кайра сүйлөшүү; nous aurons le temps d’en reparler
бул жөнүндө кайрадан сүйлөшүүгө бизде убакыт
болот; fam on en reparlera бул жөнүндө дагы
сүйлөшөбүз.
RÉPARTIE nf сокку жооп, чукугандай жооп; il a de la
répartie ал чукугандай жооп табат.
REPARTIR vi 1. кайра кетүү, кайра жолго чыгуу; ils
sont repartis le lendemain de leur arrivée алар келген
күндүн эртеси кетишти; 2. кайра жөнөө; le train va
repartir поезд азыр кетет; 3. fig кайрадан баштоо; nous
avons dû repartir à, de zéro бизге кайрадан нөлдөн
баштоого туура келди
RÉPARTIR I. vt 1. бөлүү, бөлүп берүү, таратуу;
répartir une somme, un travail entre plusieurs
personnes акчаны, жумушту бир нече кишиге бөлүп
берүү; 2. бөлүү; répartir ses élèves en plusieurs groupes
окуучуларын бир нече тайпага бөлүү; répartir un
programme sur plusieurs années программаны бир
нече жылга бөлүү; II. se répartir vpr бөлүнүү; les rôles
se répartiront ainsi ролдор ушундайча бөлүнөт.
RÉPARTITIO nf бөлүү, бөлүп берүү, бөлүштүрүү; le
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RÉPÉTER I. vt 1. кайталоо, кайра айтуу; répéter
toujours la même chose бир нерсени кайра-кайра
кайталай берүү; je vous ai répété cent fois de ne pas
toucher à cet appareil мен сизге бул аспапка тийбеңиз
деп жүз жолу кайталадым; 2. айтуу (бир кишинин
айтканын); je ne fais que répéter ses paroles мен анын
айткандарын гана айтып жатам; répéter qqch mot pour
mot бир нерсени сөзмө-сөз кайталоо; je vous confie un
secret, ne le répétez pas мен сизге бир сыр айтайын, сиз
аны эч кимге айтпаңыз; il répète ce qu’il a entendu dire
ал укканын айтып жатат; 3. кайра баштоо; répéter une
expérience сыноону кайра баштоо; 4. кайталоо,
репетиция кылуу; répéter un rôle ролду кайталоо; les
comédiens sont en train de répéter актёрлор репетиция
кылып жатышат; II. se répéter vpr 1. бир нерсени
кайталай берүү, кайра-кайра айта берүү; 2. кайталануу,
кайра болуу.
RÉPÉTITEUR, TRICE n репетитор (сабакка жетише
албаган окуучуга жардам кылуучу мугалим).
RÉPÉTITIO nf 1. кайталануу, кайталоо, кайра
баштоо; la répétition d’un mot сөздүн кайталанышы;
2. репетиция; la répétition d’un rôle ролду
репетициялоо; répétition générale акыркы, башкы
репетиция.
REPEUPLEMET
nm
1. кайрадан
калкты
жайгаштыруу, конуш алдыруу, элдүү кылуу (бош
калган жерлерге); 2. кайра өстүрүү, кайра көбөйтүү,
асыроо (айбанат, балык, өсүмдүк).
REPEUPLER vt 1. кайрадан калкты жайгаштыруу,
конуш алдыруу, элдүү кылуу (бош калган жерлерге);
2. кайра өстүрүү, кайра көбөйтүү, асыроо (айбанат,
балык, өсүмдүк).
RÉPIT nm дем алуу, эс алуу, тыным алуу, тыныгуу; je
n’ai pas un instant de répit мен тыным алган жокмун;
sans répit тынымсыз, дем албай; travailler sans répit
тыным албай, тынымсыз иштөө.
REPLACER vt бир нерсени кайра ордуна коюу; elle a
replacé les livres dans la bibliothèque ал китептерди
кайра китеп текчеге койду.
REPLATER vt кайра олтургузуу, кайра көчүрүп
тигүү.
REPLÂTRAGE nm гипс менен шыбоо, тегиздөө.
REPLÂTRER vt гипс менен кайра шыбоо; replâtrer un
mur une fissure дубалды гипс менен кайра шыбоо.
REPLET, ÈTE adj толук, болук, толмоч, семиз; une
petite fille replète толугунан келген кичинекей кыз;
visage replet болук бет.
REPLI nm 1. бүгүш, бырыш, бүктөө, бүктөлгөн жер;
les replis de rideaux de fenêtres терезе парданын
бүгүштөрү; les replis de l’intestin ичеги-карындын
бүктөлгөн жерлери; 2. чегинүү, артка чегинүү,
кетенчиктөө; le général a ordonné le repli des troupes
генерал аскерлерине артка чегинүүсүн буюрду.
1
REPLIER vt 1. кайра бүктөө, ороо; replier un journal
гезитти кайра бүктөө; 2. ийүү, бүгүү, жыюу; l’oiseau
replie ses ailes куш канаттарын куушуруп жатат; pp il
dort les jambes repliées ал бүрүшүп уктап жатат.

chef de service s’occupe de la répartition des tâches
entre les collaborateurs бөлүм башчы жумуштарды
кызматчыларга бөлүштүрүү менен алектенип жатат.
REPAS nm invar 1. тамак; repas léger жеңил тамак;
préparer, servir le repas тамак даярдоо, берүү;
2. тамак; prendre ses repas chez soi үйүнөн тамак ичүү;
faire trois repas par jour күнүнө үч маал тамактануу;
repas du matin, de midi, du soir эртең мененки, түшкү,
кечки тамак.
REPASSAGE nm үтүктөө; faire du repassage үтүктөө.
1
REPASSER I. vi кайра өтүү, келүү; je repasserai à cet
endroit demain эртең мен бул жерден кайра өтөмүн; je
repasserai vous voir мен сиздикине кайра кире кетем;
le film repasse тасма кайра болуп, көргөзүлүп жатат;
II. vt кайра берүү; repasse-moi le plat, le pain тамакты,
нанды мага кайра бер.
2
REPASSER vt үтүктөө, үтүккө басуу; repasser une
chemise көйнөктү үтүктөө; fer à repasser үтүк.
3
REPASSER vt кайра тапшыруу; repasser un examen
сынакты кайра тапшыруу.
REPASSEUSE nf үтүкчү, үтүктөөчү аял.
REPAVER vt кайрадан төшөө; repaver une rue көчөгө
кайра таш төшөө.
REPÊCHER vt суудан алып чыгуу; repêcher un noyé
сууга чөгүп бара жаткан адамды кайра алып чыгуу.
REPEIDRE vt кайра боёо, сырдоо; repeindre une
voiture унааны кайра сырдоо.
REPETI, IE adj жаман адаттан кутулган, кылган
жаман иштерине өкүнгөн; pécheur repenti кылган
жаман иштерине өкүнгөн күнөөкөр.
REPETIR (SE) vpr өкүнүү, өкүнүч кылуу; se repentir
d’une faute, d’avoir commis une faute кылган, кетирген
катасына өкүнүү; elle s’est repentie ал өкүнүп калды.
RÉPERCUSSIO nf аягы, натыйжа, түбү, son accident a
eu de graves répercussions sur sa santé анын кырсыкка
учурашы ден соолугуна салакасын тийгизди.
RÉPERCUTER I. vt 1. кайра жаңыртуу; les montagnes
répercutent l’écho тоолор жаңырык чыгат; 2. айта
баруу, айтып коюу, айтуу; le chef de service répercute
les ordres du directeur sur ses collaborateurs бөлүм
башчы кесиптештерине директордун буйруктарын
айтып жатат; II. se répercuter vpr таралуу, жайылуу,
угулуу; les cris du blessé se sont répercutés dans toute
la maison жарадардын кыйкырыгы үйдүн бардык
жеринде жаңырып жатты.
REPÈRE nm 1. белги; tracer des repères sur des pièces
de bois бактарга белги коюу; 2. point de repère, repère
багыт, жолугушуучу жерди багыттап көрсөтүүчү жер,
буюм.
REPÉRER vt 1. аныктоо, жайгашкан, турган жерин
аныктап билүү; les pirates ont repéré l’emplacement du
trésor каракчылар байлыктын катылган жерин аныктап
билишти; 2. табуу; repérons un coin tranquille
тынчыраак жер табалычы; 3. vpr se repérer багытын,
жолун билүү, багыт алуу.
RÉPERTOIRE nm репертуар; répertoire d’un artiste
артисттин репертуары.
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REPREDRE
2

REPLIER I. vt артка чегинтүү, артка алып кетүү
(аскерлерди); II. se replier vpr артка чегинүү; les
troupes se sont repliées devant l’ennemi аскерлер
душмандардын алдында артка чегиништи.
1
RÉPLIQUE nf искусстволук чыгарманын көчүрмөсү;
la réplique d’une statuette айкелченин көчүрмөсү.
2
RÉPLIQUE nf 1. бирөөгө каяша иретинде айтылган
сөз, каршы сөз; obéissez sans réplique унчукпастан баш
ийиңиз; 2. teatr реплика (сахна оюнунда актёрдун
өнөктөшүнө берген жообу); oublier une réplique
репликаны унутуп калуу.
RÉPLIQUER 1. vt бир кишиге бир нерсе деп жооп
берүү; que pouvais-je lui répliquer? мен ага эмне деп
жооп айтмак элем? 2. vi répliquer каршы сөз айтуу,
каяша айтуу; mon père n’aime pas qu’on lui réplique
атама каяша сөз жакпайт.
REPLOGER I. vt кайра батыруу, малуу; replonger
qqch dans un liquide бир нерсени суюктукка кайра
малуу; II. se replonger vpr кайрадан берилүү, чөмүлүү;
il s’est replongé dans sa lecture ал китепке берилип
кетти.
1
RÉPODRE vt 1. (à qqn) бир кишиге жооп берүү,
жооп кайтаруу; répondez-moi par oui ou par non мага
ооба же жок деп жооп бериңиз; répondez-moi
franchement мага ачык, так жооп бериңиз; 2. (à qqch)
бир нерсеге жооп берүү; répondre à une question, à
une lettre суроого, катка жооп берүү; 3. жооп берүү,
жооп кайтаруу (чакырыкка); nous avons sonné,
personne n’a répondu биз коңгуроону бастык, эч ким
жооп берген жок; répondre au nom de Jean Жан деп
чакырса жооп берүү (аты Жан болуу).
2
RÉPODRE vt 1. (нерсе) жооп берүү, шайкеш келүү,
ылайык келүү, туура келүү; cette politique répond à un
besoin бул саясат талапка шайкеш келет; 2. (адам)
жооп берүү, жооп кайтаруу; répondre à la force par la
force зордукка зордук менен жооп берүү; répondre à
un salut саламга алик алуу.
RÉPOSE nf 1. жооп; vous devez me donner, faire une
réponse avant lundi сиз мага дүйшөмбүгө чейин жооп
беришиңиз керек; obtenir, recevoir une réponse жооп
алуу; notre demande est restée sans réponse биздин
суранычыбыз жоопсуз калды; réponse affirmative,
négative оң жооп, терс жооп; loc avoir réponse à tout
бардык нерсеге жообу даяр болуу; 2. жооп; noter les
réponses d’un élève окуучунун жообун белгилөө;
3. жооп (чакырыкка); j’ai sonné, mais pas de réponse
мен коңгуроону кактым, бирок жооп жок.
REPORTAGE nm репортаж; faire un reportage
репортаж даярдоо; reportage télévisé теле репортаж.
1
REPORTER nm репортёр; des reporters photographes
фоторепортёрлор; elle est reporter pour un magazine ал
бир журналда репортёр.
2
REPORTER I. vt 1. кайра алып барып коюу; je vais
reporter la malle au grenier мен чемоданды үйдүн
чатырына алып барып коём; 2. кийинкиге (башка
күнгө) калтыруу, жылдыруу; il a reporté son voyage ал
саякатын кийинкиге калтырды; la cérémonie a été

reportée салтанат башка күнгө жылдырылды; II. se
reporter vpr таянуу, далил кылып алуу.
REPOS nm invar 1. эс алуу, дем алуу; prendre du
repos эс алуу; un jour de repos дем алыш күн; maison
de repos дем алуу үйү; 2. тынчтык; ne pas pouvoir
trouver le repos тыным ала албастык; laissez-moi en
repos мени тынчыма койгула.
REPOSÉ, ÉE adj эс алган, дем алган, тыныккан; visage
reposé эс алган жүз.
1
REPOSER I. vi 1. litt эс алуу, уктоо; la nuit, tout
repose түн, баарысы уктап жатат; 2. (өлгөн адам)
жатуу, коюлуу, көмүлүү; ici … repose бул жерде …
коюулган; 3. reposer sur үстүндө туруу, орнотулуу; la
tour Eiffel repose sur quatre piliers Эйфел мунарасы
төрт устунга орнотулган; abstrait cette affirmation ne
repose sur rien бул пикир эч нерсеге негизделген эмес;
4. laisser reposer un liquide суюктукту тундуруу;
laisser reposer la pâte камырды ачытуу; II. vt коюу;
reposer sa tête sur l’oreiller жаздыкка башын коюу;
reposer sa tête sur l’épaule de qqn башын бир кишинин
ийинине коюу; III. se reposer vpr 1. дем алуу, эс алуу;
laissez-moi un peu me reposer мага бир аз тыныгуу
бергилечи; 2. laisser (se) reposer la terre жерди
айдабай, кызыр калтыруу; 3. se reposer sur qqn бир
кишиге ишенүү, сүйөнүү; il se repose entièrement sur
moi ал мага толук ишенет.
2
REPOSER vt коюу, кайра коюу, кайра ордуна коюу; il
reposa à terre la caisse qu’il portait sur les épaules ал
ийинине көтөрүп келе жаткан ящикти жерге койду.
REPOUSSAT, ATE adj жийиркеничтүү, жагымсыз; il
est d’une laideur repoussante анын түрү суук; sa
maison est d’une saleté repoussante анын үйү өтө
ыпылас.
1
REPOUSSER vt 1. бирөөнү түртүү, итерүү; il l’a
repoussé brutalement contre le mur ал аны одонолук
менен дубалга түрттү; repousser l’ennemi, les attaques
душмандын, чабуулдун мизин кайтаруу; 2. бир нерсени
түртүү, итерүү; repousser sa table үстөлүн артка
жылдыруу; 3. баш тартуу, четке кагуу; repousser les
offres de qqn бирөөнүн сунушун четке кагуу;
4. кийинкиге калтыруу, жылдыруу; voulez-vous que
nous repoussions le rendez-vous? жолугушууну
кийинкиге калтырууну каалайсызбы?
2
REPOUSSER vi кайра өсүү, кайра өсүп чыгуу.
REPREDRE I. vt 1. кайра алуу, кайра колуна алуу;
reprendre ses instruments de travail après la pause дем
алуудан кийин аспаптарын кайра колуна алуу;
reprendre sa (la) route кайра жолго чыгуу; loc
reprendre ses esprits эсине келүү; il a repris son vélo et
il a filé ал велосипедине олтурду да, жөнөп кетти;
2. кайра алуу (бирөөгө берген нерсени); reprenez votre
livre, je n’en ai plus besoin китебиңизди кайра ала
бериңиз, мага анын башка кереги жок; il a repris sa
liberté ал боштондукка кайра чыкты; reprendre ses
forces күчүнө кирүү, күчтөнүү; 3. reprendre de qqch
бир нерседен кайра алуу, дагы алуу; reprendre d’un
plat тамактан дагы алуу; je reprendrai bien du café мен
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кофеден дагы ичет элем; 4. кайра кармоо, колго
түшүрүү; le prisonnier évadé a été repris түрмөдөн
качып кеткен адам кайра колго түштү; la police l’a
repris полиция аны кайра кармады; loc on ne m’y
reprendra plus мени башка алдай алышпайт; que je ne
vous y reprenne pas! экинчи мындай кылбаңыз! mon
rhumatisme m’a repris менин ревматизмим кайра
кармап калды; 5. кайра баштоо, кайра киришүү;
reprendre un travail, la lutte ишти, күрөштү кайра
баштоо; reprendre ses études окуусуна кайра киришүү;
II. vi 1. түзөлүү, сакайуу, айыгуу, өзүнө келүү; le petit a
bien repris кичинекей айыгып калды; les affaires
reprennent иштер жүрүшүп кетти; 2. кайра башталуу;
les cours reprennent à telle date сабактар баланча күнү
кайра башталат; la pluie a repris жамгыр кайра
башталды.
REPRÉSAILLES nf, pl 1. жаза, жазалоо чарасы; 2. өч
алуу.
REPRÉSETAT, ATE n өкүл; la mission d’un
représentant өкүлдүн милдети; le représentant d’un
syndicat профсоюздун өкүлү; les représentants du
peuple эл өкүлдөрү.
REPRÉSETATIF, IVE adj 1. чагылдырган, көрсөткөн;
emblème représentatif d’une idée бир ойду
чагылдырган эмблема; 2. өкүлчүлүк, өкүлчүлүкө
таандык; assemblée représentative эл өкүлдөрү;
3. келишимдүү, келбеттүү.
REPRÉSETATIO nf
1. элестетүү, көз алдыга
келтирүү; 2. оюн, тамаша көрсөтүү; donner des
représentations оюн, тамаша көрсөтүү (спектакль
көрсөтүү).
REPRÉSETER I. vt 1. сүрөттөп көрсөтүү, сүрөттөө,
элестетип көрсөтүү, чагылдырып көрсөтүү; le colombe
représente la paix көгүчкөн тынчтыктын символу; la
monnaie représente la valeur des biens акча байлыктын
баалуулугун көрсөтөт; 2. сахнада көрсөтүү, элге
тартуулоо; troupe qui représente une pièce пьесаны;
элге тартуулап жаткан труппа; 3. элестетүү, көз алдына
келтирүү; 4. өкүлү болуу, атынан сүйлөө; les députés
représentent les électeurs депутаттар шайлоочулардын
өкүлдөрү; 5. өкүлү болуу (бир ишкананын); son mari
représente en France une grosse société américaine
анын күйөөсү Францияда америкалык чоң ишкананын
өкүлү; 6. кайра көрсөтүү, талапкерликке көрсөтүү; le
parti représente le même candidat à chaque élection
партия шайлоо сайын бир эле талапкерди кайра
көрсөтө берет; II. se représenter vpr 1. өзүнүн көз
алдына келтирүү, элестетүү; 2. кайрадан өзүн
талапкерликке көрсөтүү se représenter à un examen
сынакка кайрадан катышуу.
RÉPRESSIF, IVE adj жаза, жазага таандык; parents
répressifs катуу ата-эне (талапты катуу койгон).
RÉPRESSIO nm жазалоо, жазалоо чарасы.
RÉPRIMADER vt сөгүш берүү, эскертүү берүү; le
maître le réprimanda sévèrement окутуучу аны катуу
зекиди.
RÉPRIMER vt 1. колго алуу, токтотуу, кармоо;

réprimer sa colère, son envie ачуусун, каалоосун басуу;
2. басуу, жок кылуу; réprimer une insurrection
козголоңду басуу.
REPRIS DE JUSTICE nm invar рецидивист, бир нече
жолу соттолгон адам; des repris de justice
рецидивисттер.
1
REPRISE nf 1. кайра башталуу; la reprise des cours
сабактардын кайра башталышы; reprise d’une pièce de
théâtre спектаклдин кайра коюлушу; loc à deux, trois,
plusieurs reprises эки, үч, бир нече жолу; 2. бөлүк
(раунд); combat en trois reprises үч бөлүктөн турган
оюн.
2
REPRISE nf тигүү, жамаачылоо; faire des reprises à
un pantalon шымга жамаачы салуу.
REPRISER vt тигүү, жамоо, жамаачылоо; repriser des
chaussettes байпактарды жамоо.
RÉPROBATEUR,
TRICE
adj
жактырбаган,
макулдабаган,
айыптаган;
regard
réprobateur
жактырбаган көз караш.
RÉPROBATIO nf жактырбоо, макул болбоо, айыптоо.
REPROCHE nm жеме, зекүү, жекирүү, уяткаруу; faire
des reproches à qqn бир кишини уяткаруу, жемелөө; il
nous a adressé de vifs reproches ал бизди катуу
жемеледи; sans reproche кынтыксыз; une vie sans
reproche кынтыксыз жашоо.
REPROCHER vt жемелөө, зекүү, жекирүү, уяткаруу; on
lui reproche sa désinvolture аны ыгы жок
калжаңдаганы үчүн жекирип жатышат; je ne vous
reproche rien менин сизге эч кандай кинем жок;
(de+этиштин жакталбаган түрү) elle lui reproche
d’avoir laissé passer l’occasion ал аны мүмкүнчүлүктү
колдон чыгарып жибергендиги үчүн зекип жатат; se
reprocher qqch өзүн күнөөлү, айыптуу сезүү; il n’a
rien à se reprocher ал өзүн күнөөлёй турган эч нерсе
жок; je me reproche d’avoir manqué de courage
коркоктук кылгандыгым үчүн өзүмдү күнөөлөп жатам.
REPRODUCTEUR, TRICE 1. adj жыныс, жыныстык,
көбөйтүүчү;
organes
reproducteurs
жыныстык
мүчөлөр; 2. n тукум берүүчү, тукум болуучу, асыл
тукум мал; ce taureau est un bon reproducteur бул
бука жакшы асыл тукум мал.
REPRODUCTIO nf 1. көбөйүү, тукумдоо, өөрчүү,
төлдөө; reproduction chez les mammifères сүт
эмүүчүлөрдүн көбөйүүсү; 2. көчүрүү, өзүндөй кылып
чыгаруу; la reproduction de l’image, du son сүрөттү,
үндү өзүндөй кылып көчүрүү; la reproduction de
documents par la photocopie документти көчүрмөдөн,
көчүрүүчү аспаптан чыгаруу.
REPRODUIRE I. vt 1. окшоштуруу, тууроо, басып
чыгаруу; le journal a reproduit cet interview sans
changer un mot газета бул маекти бир да сөзүн
өзгөртөпөй басып чыгарды; le perroquet reproduit la
voix humaine тоту куш адамдын үнүн туурайт;
2. басып чыгаруу, көбөйтүп чыгаруу; reproduire un
dessin, un texte à des milliers d’exemplaires сүрөттү,
текстти миңдеген түп нускада басып чыгаруу; II. se
reproduire vpr 1. көбөйүү, тукумдоо; les insectes se
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reproduisent très rapidement курт-кумурскалар бат
көбөйүшөт; 2. кайра болуу, кайталануу; veillez à ce que
cela ne se reproduise plus этият болуңуз, бул нерсе
кайра кайталанбасын.
RÉPROUVÉ, ÉE n коомдон, элден чыгып калган,
куулган, катардан чыккан адам; vivre en réprouvé
куугунтукта жашоо.
RÉPROUVER vt каралоо, четке чыгарып салуу, арадан
чыгарып салуу, айыптоо; ceux que la société réprouve
жамааттан чыгып калгандар; réprouver l’attitude de
qqn бирөөнүн жүрүш-турушун каралоо.
REPS nm репс (бышык кездеменин бир түрү).
REPTILE nm 1. жылан; 2. nm pl сойлоп жүрүүчүлөр.
REPU, UE adj ток, тойгон, курсагы, карды ток; les
fauves repus s’endormirent карды тойгон жапайы
айбандар уктап калышты.
RÉPUBLICAI,
AIE
I. n
республикачыл,
республикалык түзүлүштү жактоочу адам; II. adj
республикалык, республикага таандык; constitution
républicaine республикалык баш мыйзам.
RÉPUBLIQUE nf республика; république socialiste
социалисттик республика; la République Populaire de
Chine Кытай Элдик Республикасы.
RÉPUDIATIO nf аялын кетирүү, талак кылуу,
ажырашуу.
RÉPUDIER vt 1. аялын кетирүү, талак кылуу,
ажырашуу; 2. бир нерседен баш тартуу.
RÉPUGACE nf көңүлү айнуу, жийиркенүү; il a une
véritable répugnance pour le lait анын сүттөн жүрөгү
айланат.
RÉPUGAT,
ATE
adj 1. көңүлдү айныткан,
жийирткенткен, жүрөктү айланткан; une maison d’une
saleté répugnante абдан шалтак, таза эмес үй; une
odeur répugnante жагымсыз, жүрөктү айланткан жыт;
il fait un travail répugnant ал ыплас иштер менен
алектенип жатат; 2. ыплас, жийиркеничтүү, кара
санатай, өтө жаман; un individu répugnant ыплас адам.
RÉPUGER I. vi (à) жийиркентүү, иренжитүү, жакпоо;
cette nourriture lui répugne анын бул тамактан жүрөгү
айланат; ce type me répugne! бул адам мага жакпайт!
II. vt көңүлү айнуу, жийиркенүү; la puanteur répugnait
tout le monde бул сасык жыттан баарысынын жүрөгү
айланды.
RÉPULSIO nf жийиркенүү, жүрөгү, көңүлү айнуу;
elle éprouve une répulsion irrésistible à l’égard des,
pour les serpents ал жыландардан абдан жийиркенет.
RÉPUTATIO nf 1. аброй, бедел, абийир, ар-намыс;
nuire à la réputation de qqn бирөөнүн абийирине шек
келтирүү; perdre qqn de réputation бирөөнү
жаманатты кылуу, каралоо, жамандоо; une femme
perdue de réputation жаманатты болгон аял;
2. кадырлуулук, белгилүүлүк, атак-даңк; il doit soutenir
sa réputation ал кадыр-баркын кетирбеш керек; la
réputation d’une entreprise ишкананын даңкы; avoir
bonne, mauvaise réputation кадыр-барктуу болуу,
кадыр-баркы жок болуу.
RÉPUTÉ, ÉE adj атактуу, белгилүү, даңктуу; un vin

réputé жакшы вино; une ville réputée pour ses musées
музейлери менен атагы чыккан шаар.
RÉPUTER vt 1. litt деп саноо, эсептөө, ойлоо; on le
répute excellent nageur аны эң мыкты сүзүүчү деп
эсептешет; il est réputé pour être intelligent аны
акылдуу деп эсептешет.
REQUÉRIR vt 1. litt суроо, талап кылуу; requérir l’aide
de qqn бирөөдөн жардам суроо; 2. jur суроо; le
procureur requiert la peine de mort pour l’accusé
прокурор айыпталуучуга өлүм жазасын берүүнү
суранып жатат.
REQUÊTE nf litt өтүнүч, сураныч, арыз; adresser une
requête à qqn бирөөгө өтүнүч менен кайрылуу; j’ai une
requête à vous faire менин сизге өтүнүчүм бар; à, sur la
requête de өтүнүчү, суранычы боюнча.
REQUIEM nm invar 1. реквием (католиктердин
өлгөндөр үчүн окула турган жаназасы); 2. mus
кайгылуу муузыкалык чыгарма.
REQUI nm акула.
REQUIS, ISE adj суралган, талап кылынган; satisfaire
aux conditions requises талап этилген шарттарды
аткаруу; vous avez toutes les qualités requises pour
l’emploi que nous proposons сизде биз сунуштап
жаткан жумуш талап кылган сапаттардын баарысы бар.
RÉQUISITIO nm реквизиция (жеке менчикти же
коомдук мүлктү мамлекеттин карамагына убактылуу
алуу, пайдалануу); en temps de guerre, l’état peut faire
la réquisition des véhicules согуш маалында мамлекет
транспорт каражаттарын өз крамагына ала алат.
RÉQUISITIOER vt алып коюу (реквизициялоо менен
өз карамагына алуу); les autorités ont réquisitionné des
locaux pour les réfugiés бийликтегилер жашоочу
жайларды качкындар үчүн алып коюшту.
RESCAPÉ, ÉE n кырсыктан аман, соо, тирүү калаган
адам; les rescapés d’un naufrage кеме кырсыгынан
аман калгандар.
RESCOUSSE loc adv venir à la rescousse жардамга
келүү; il appela son grand frère à la rescousse ал
байкесин жардамга чакырды.
RÉSEAU nm 1. тор; le réseau de barbelés тикенек
зымдан жасалган тор; 2. тармак; un réseau ferroviaire,
routier темир жол, жол тармагы; le réseau téléphonique
телефон тармагы; 3. тармак; réseau commercial соода
тармагы.
RÉSECTIO nf méd дененин бир мүчөсүн алып
таштоо, кесип таштоо.
RÉSÉDA nm резеда (гүлдүн бир түрү).
RÉSERVATIO nf алдын ала алып коюу, ээлеп коюу.
1
RÉSERVE
nf
1. күмөндүүлүк,
толук
макул
болбоочулук; les scientifiques ont de sérieuses réserves
sur cette découverte окумуштуулардын бул ачылышка
күмөн саноолору бар; loc sous réserve de бир шарт
менен; j’accepte sous réserve de vérification мен
текшерип көрүү шарты менен кабыл аламын; loc adv
sans réserve сөзсүз, шексиз, шарт койбостон, шар эле;
il a une admiration sans réserve pour son père анын
атасына болгон суктануусу шексиз; 2. күн мурунтан,
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кереги тийгенде пайдалануу үчүн даярдалган,
камдалган, топтолгон нерсе; avoir des réserves de
vivres, d’argent камдап койгон тамак-ашы, акчасы
болуу; loc mettre, tenir qqch en réserve бир нерсени
күн мурунтан камдап коюу, кийинкиге камдап коюу;
de réserve камдалып, топтолуп, алынып коюлган;
3. кампа, склад; 4. корук (сейрек өсүмдүк жана
жаныбарлар өстүрүлө турган, жана аларды коруй
турган жер); réserves naturelles корук.
2
RÉSERVE
nf
сабырдуулук,
токтоолук,
оор
басырыктуулук, жөнөкөйлүк; loc se tenir sur la réserve
өзүн сабырлуу кармоо; sa conduite manque de réserve
ал токтоо эмес.
1
RÉSERVÉ , ÉE adj (адам) сабырлуу, токтоо, оор
басырыктуу, жөнөкөй; un homme réservé токтоо адам.
2
RÉSERVÉ , ÉE pp 1. бирөөгө атайын сакталып
коюлган, жасалып коюлган; rue réservée aux piétons
жөө адамдар үчүн атайын жол; 2. күн мурунтан
алынып, ээленип коюлган; avoir une place réservée
dans le train, une table réservée au restaurant поезде
ээлеп койгон оруну болуу, ресторанда алып, ээлеп
койгон үстөлү болуу.
RÉSERVER I. vt 1. (бир киши үчүн, бир кишиге) алып
коюу, сактап коюу; on vous a réservé ce bureau бул
жазуу үстөлүн сизге алып койдук; 2. (кийин
пайдаланыш үчүн) алып коюу, ээлеп коюу; réserver ses
places dans le train поездден орун алып коюу; II. se
réserver vpr 1. бир тамакка орун калтыруу, тамакты аз
жеш; je préfère me réserver pour le dîner мен кечки
тамакка орун калтырайын; 2. өзүнө калтыруу, өзүнө
сактап коюу; je me réserve le droit de refuser баш
тартуу укугун өзүмө калтырамын; il se réserve la pièce
du fond pour travailler ал түп жактагы бөлмөнү иштөө
үчүн өзүнө калтырды.
RÉSERVISTE nm запастагы аскер кызматкери.
RÉSERVOIR nm суюктук сактоочу металл идиш;
réservoir d’eau суу сактагыч; réservoir d’essence
бензин сактоочу идиш, бак.
RÉSIDECE nf 1. дайыма жашаган жер, турган жер,
мекендеген жер; changer de résidence жашаган жерин
алмаштыруу; 2. үй, жашаган жер; résidence secondaire
айылдагы үй; une résidence pour personnes âgées
карылар үйү.
RÉSIDET, ETE n чет элдик; les résidents espagnols
en France Франциядагы испаниялык жарандар.
RÉSIDER vi 1. (адам) жашоо, бир жерде отурукташуу,
бир жерде жашоо; il réside actuellement en province ал
азыр кыштакта жашайт; 2. бар болуу, келип чыгуу; la
difficulté réside en ceci кыйынчылык мына ушунда
жатат; c’est bien là que réside le problème маселе мына
ушунда жатат.
RÉSIDU nm калдык, саркыт; le goudron est un des
résidus de la distillation du pétrole асфальт мунайдын
кайра иштетелгенден кийинки калдыгы.
RÉSIGATIO nf баш ийүү, багынуу, моюн сунуу; elle
a accepté sa maladie avec résignation ал ооруга моюн
сунду.

RÉSIGÉ, ÉE adj моюн сунган, көнгөн, баш ийген; il a
l’air résigné анын көнүп калган, моюн сунган түрү бар.
RÉSIGER (SE) vpr (à) көнүү, кабыл алуу, бой сунуу,
моюн сунуу; il faut se résigner, c’est la vie! тагдырга
баш ийиш керек, жашоо деген ушундай!
RÉSILIATIO nf жараксыз кылуу, бузуу, күчүн
жоготуу; la résiliation d’un contrat келишимди бузуу.
RÉSILIER vt жараксыз кылуу, бузуу, күчүн жоготуу;
résilier un bail, un marché ижара, соода келишимин
жокко чыгаруу, бузуу.
RÉSIE nf 1. чайыр; les conifères produisent de la
résine; ийне жалбырактуулар чайыр чыгарышат; résine
du pin карагай чайыры; 2. пластмасса; dent en résine
пластмасса тиш.
RÉSIEUX, EUSE I. adj чайырлуу; arbres, bois résineux
чайырлуу бактар; II. nm pl чайырлуу бактар; les pins
sont des résineux карагайлар чайырлуу бактардын
катарына кирет.
RÉSISTACE nf 1. phys каршылык; la résistance de
l’air
аба
каршылыгы;
résistance
mécanique
механикалык каршылык; résistance des matériaux
материалдар
каршылыгы;
2. чыдамкайлык,
чыдамдуулук; manquer de résistance, n’avoir aucune
résistance чыдамы, чыдамкайлыгы жок болуу; la
résistance au froid, à la chaleur des espèces animales
айбанаттардын суукка, ысыкка чыдамкайлыгы;
3. каршылык кылуу, каршылык көрсөтүү; la résistance
à l’oppression залимдикке каршылык көрсөтүү; il
n’opposa aucune résistance ал эч кандай каршылык
көрсөткөн жок; se heurter à une forte résistance күчтүү
каршылыкка учуроо.
RÉSISTAT, ATE adj 1. бекем, бышык; des vêtements
résistants бышык кийим; 2. чыдамкай, чыдамдуу.
RÉSISTER vi 1. чыдоо, туруштук берүү; quelques
arbres ont résisté à la tempête бир нече бак бороонго
туруштук беришти; des couleurs qui résistent au lavage
жууганда өчпөгөн өң; 2. чыдоо, чыдамкайлык кылуу,
туруштук берүү; résister à la fatigue, à la maladie
чарчоого, ооруга туруштук берүү; elle a résisté à ce
malheur ал бул бактысыздыкка туруштук берди;
3. каршылык кылуу, каршылык көрсөтүү, каршы
күрөшүү; il résista aux agents qui tentaient de
l’empoigner ал аны кармап алууга аракет кылган
агентерге каршылык көрсөттү; ne résistez pas!
каршылык көрсөтпөңүз! 4. бир нерсенин алдында өзүн
кармоо, колго алуу; je n’ai pas pu résister à l’envie de
venir мен келемин деген каалоомдун алдында өзүмдү
кармай алган жокмун.
RÉSOLU, UE adj чечкиндүү, кесе айткан; le directeur
est un homme résolu директор чечкиндүү адам.
RÉSOLUMET adv чечкиндүүлүк менен; s’opposer
résolument à une décision бир чечимге чечкиндүүлүк
менен каршылык кылуу.
RÉSOLUTIO nf 1. чечим; prendre la résolution de
чечим кабыл алуу; bonne résolution жакшы чечим; ma
résolution est prise мен бир чечимге келдим; 2. чечүү,
чыгаруу; la résolution d’une équation теңдемени
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тыным алуу, эс алуу; je n’ai pas eu le temps de respirer
depuis ce matin эртең менентен бери эл алып алганга
убакытым болгон жок.
RESPLEDIR vi жаркыроо, жаркылдоо, нур чачуу,
күлүңдөө; le soleil resplendissait күн тийип турган эле;
son visage resplendit du bonheur бакыттан анын
жүзүнөн нур төгүлүп турду.
RESPLEDISSAT,
ATE
adj
жаркыраган,
жаркылдаган, нур чачкан, күлүңдөгөн; un beau soleil,
resplendissant жаркырап тийип турган күн; visage
resplendissant de bonheur бакыттан жаркып турган
жүз; vous avez une mine resplendissante жүзүңүз
жаркып турат.
RESPOSABILITÉ nf жоопкерчилик, жооптуулук; la
responsabilité de l’employeur dans les accidents du
travail иш берүүчүнүн иш убагында болгон кырсыкка
болгон жоопкерчилиги; prendre la responsabilité de
qqch бир нерсенин жоопкерчилигин өз мойнуна алуу.
RESPOSABLE adj жооптуу, жоопкер; le conducteur
responsable de l’accident était ivre жол кырсыгына
жоопкер айдоочу мас абалында болучу; être
responsable de qqn бирөө үчүн жоопкер болуу; rendre
qqn responsable de qqch бир кишини бир нерсе үчүн
жоопкер кылып дайындоо.
RESSAC nm көбүктүү, шарпылдаган толкун.
RESSAISIR (SE) vpr өзүн колго алуу, өзүнө келүү, өзүн
кармоо; ressaisissez-vous! өзүңүздү кармаңыз!
RESSEMBLACE
nf
окшоштук,
өңдөштүк,
түспөлдөштүк; la ressemblance de deux objets, entre
deux objets, d’un objet avec un autre эки нерсенин
окшоштугу, эки нерсенин ортосундагы окшоштук, бир
нерсенин экинчи нерсеге окшоштугу; ils ont des
ressemblances алардын окшоштуктары бар; il y a une
ressemblance frappante entre la mère et la fille эне
менен кыздын ортосунда аябаган окшоштук бар.
RESSEMBLAT, ATE adj окшош, өңдөш, түспөлдөш;
un portrait très ressemblant абдан окшош портрет.
RESSEMBLER I. vi 1. окшошуу, түспөлдөш болуу,
түстөш болуу; un enfant qui ressemble à sa mère
энесине окшош бала; fam dis-moi à quoi il ressemble?
айтчы, анын кебетеси кандай? elle ressemble plus à son
père qu’à sa mère ал энесинен көрөк атасына көбүрөөк
окшош; 2. окшошуу, окшошуп кетүү, түспөлдөшүп
кетүү; une roche blanche qui ressemble à du marbre
мраморго окшоп кеткен ак таш; II. se ressembler vpr
бири-бирине окшошуу; ils se ressemblent алар бирибирине окшош; loc se ressembler comme deux gouttes
d’eau бири-бирине куюп койгондой окшош болуу.
RESSEMELAGE nm бут кийимге жаңы таман салуу,
бут кийимди оңдоо.
RESSEMELER vt бут кийимге жаңы таман салуу, бут
кийимди оңдоо.
RESSEMER vt кайра себүү (талааны).
RESSETIMET nm кек, кектүүлүк, кек сактоо; il
garde un profond ressentiment des torts qu’on lui a
faits ал ага карата жасалган адилетсиздикке каршы
аябай кек сактап калды.

чыгаруу.
nf 1. жаңырык; 2. littér жаңырык, таасир
(бир кубулуштун, окуянын).
RÉSOER nf 1. кыйкырыкка, ызы-чууга толгон
(жер); la rue résonnait de cris d’enfants көчө
балдардын кыйкырыгына толуп кетер эле; 2. жаңыруу,
угулуу; des pas résonnaient sur la chaussée көчөдөн
басып бара жаткан адамдын кадамдарынын үнү угулуп
тураар эле.
RÉSOUDRE I. vt 1. чечүү, чыгаруу; résoudre un
problème, une équation, une énigme маселени,
теңдемени, табышмакты чечүү; résoudre une difficulté
кыйынчылыкты чечүү; 2. чечүү, бир чечимге келүү;
j’ai résolu de voyager мен саякаттоону чечтим; II. se
résoudre vpr (à) чечүү, деген чечимге келүү, бүтүм
чыгаруу, бүтүмгө келүү; elle s’est résolue à partir ал
кетүүнү чечти.
RESPECT nm урмат, сый, сыйлоо, кадырлоо; inspirer
le respect урмат-сыйга ээ болуу; témoigner du respect à
qqn бирөөгө урмат-сыйын билдирүү; j’ai beaucoup de
respect pour lui мен аны абдан сыйлаймын; manquer
de respect à, envers, à l’égard de qqn бирөөнү
сыйлабоо, бирөөгө урматсыздык кылуу; traiter qqn
avec respect бирөөгө сылыктык менен, сыйлоо менен
мамиле кылуу.
RESPECTABLE adj 1. ардактуу, кадырлуу, урмат-сыйга
ээ; un homme respectable кадырлуу адам; 2. чоң,
көлөмдүү, бир далай, бир кыйла; une somme
respectable бир далай акча.
RESPECTER I. vt 1. сыйлоо, урматтоо, кадырлоо;
respecter ses parents ата-энесин сыйлоо; 2. сактоо, сый
мамиле кылуу; respecter la nature жаратылышты
сактоо, жаратылышка сый мамиле кылуу; 3. баш ийүү,
сактоо; respecter la loi мыйзамга баш ийүү; les
automobilistes doivent respecter les limitations de
vitesse айдоочулар ылдамдыкты чектөө эрежелерин
бузбашы керек; II. se respecter vpr өзүн сыйлоо; fam
qui se respecte өз баркын билген.
RESPECTUEUSEMET adv сый менен, урмат менен,
сылыктык менен, адептүүлүк менен.
RESPECTUEUX, EUSE adj сыйчыл, урматчыл, адептүү,
кичи пейил; ils sont respectueux envers leurs parents
алар ата-энесине кичи пейил мамиле кылышат.
RESPIRATEUR nm 1. респиратор (уулуу газдан, чаңдан
оозду, көздү, кулакты сактай турган аспап);
2. жасалма дем алдыруучу аспап.
RESPIRATIO nf 1. дем алуу, дем тартуу; respiration
difficile кыйын дем алуу; retenir sa respiration демин
ичине кармап туруу; 2. respiration artificielle жасалма
дем алдыруу.
RESPIRATOIRE adj дем алуу, дем алууга таандык;
appareil respiratoire дем алдыруу аспабы; les voies
respiratoires дем алуу жолдору.
RESPIRER vi 1. дем алуу, дем тартуу, аба жутуу;
respirer par le nez par la bouche мурун менен, ооз
менен дем алуу; respirer avec difficulté кыйынчылык
менен дем алуу, деми кыстыгуу; 2. (адам) бир аз
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RESSETIR I. vt litt сезүү, туюу; je ressens une
douleur dans la jambe бутумдун ооруганын сезип
жатамын; ressentir de la sympathie pour, à l’égard de
qqn бирөөнү жактыруу, жакшы көрүү; II. se ressentir
vpr сезилүү, билинүү; сезилип, билинип туруу; son
travail se ressent de son humeur анын иши анын кашкабагынан билинип турду; le pays se ressent de la crise
өлкө каатчылыкты сезип турат.
RESSERRE nf кампа, сарай.
RESSERREMET nm кичирейтүү, кысуу, бекемдөө.
RESSERRER
I. vt 1. кичирейтүү, кичиртүү; la
couturière va resserrer ma jupe à la taille тикмечи
юбкамдын белин кичирейтет; 2. кысуу, тартуу, чыңдоо,
бекемдөө; resserrer un nœud, un boulon түйүндү,
бураманы тартуу, кысуу; ce malheur a resserré leurs
liens бул кырсык аларды дагы чукулдатты; II. se
resserrer vpr ичкерүү, кичирейүү, кысылуу, чыңалуу,
бекемделүү; la route se resserre après le virage
бурулуштан кийин жол ичкерип кетет; leurs relations
se sont resserrées алардын алакалары чыңалды.
RESSERVIR I. vt кайрадан тартуу, кайра берүү
(тамак); II. vi кайра керекке жароо, кайра ишке жароо;
cela peut resservir бул нерсенин кайра кереги тиет.
RESSORTIR I. vt кайра чыгаруу, алуу; il a ressorti sa
voiture ал унасын кайра чыгарды; II. vi 1. кайра чыгуу;
il ressortait de chez lui ал үйүнөн кайра чыгып келе
жаткан; la balle est ressortie par le cou ок моюндан
чыгып кетти; 2. ажырап, айырмаланып көрүнүп туруу;
faire ressortir qqch бир нерсени ажыратып көрсөтүү;
cette coiffure fait ressortir la finesse de ses traits бул
чачтын жасалгасы анын ажарын өзгөчөлөнтүп
көрсөтүп турат.
RESSOURCE nf 1. ылаажы, чара, жол, мүмкүнчүлүк; je
n’ai d’autre ressource que de partir менин кетиштен
бөлөк чарам калган жок; sans ressource чарасыз,
ылаажысыз; cette situation apparaît sans ressource бул
жагдайдын ылаажысы жок көрүнөт; 2. pl каражат, акча;
ses ressources sont modestes анын арзыбаган байлыгы
бар; être sans ressources жарды, кедей болуу;
3. байлык, мүмкүнчүлүк; les ressources naturelles d’un
pays мамлекеттин табийгый байлыктары.
RESSUSCITER vi 1. кайра тирилүү, кайра жан кирүү;
2. кайра жаралуу, кайра тирилүү, кайра бутуна туруу;
pays qui ressuscite après une catastrophe ааламаттан
кийин кайра бутунан турган мамлекет.
RESTAT, ATE adj 1. калган; les cent francs restants
калган жүз франк; la seule personne restante жалгыз
калган киши; 2. poste restante почта бөлүмүнөн сурап
алма (кат).
RESTAURAT nm ресторан; tenir un restaurant
ресторан кармоо, рестораны болуу.
RESTAURATEUR, TRICE n ресторан кармаган адам,
ресторандын ээси.
RESTAURATIO nf
калыбына келтирүү, кайра
жаңыртуу.
1
RESTAURER vt 1. litt кайра орнотуу, калыбына
келитирүү; restaurer la liberté, la paix эркиндикти,

тынчтыкты кайра орнотуу; 2. кайра калыбына
келтирүү, жаңылоо, оңдоо, түздөө; restaurer une
cathédrale, une statue чиркөөнү, айкелди кайра
калыбына келтирүү.
2
RESTAURER (SE) vpr тамак жеп күчүн калыбына
келтирүү, күчтөнүп алуу.
RESTE nm 1. калганы, бөлөгү; le reste d’une somme
d’argent акчанын калган бөлүгү; mettre le reste du lait
dans un pot сүттүн калганын кумарага куюп коюу; loc
le reste de sa vie өмүрүнүн калган бөлүгү; 2. калганы; le
reste de l’ouvrage иштин калганы; laissez-moi faire le
reste калганын мага калтыргыла; 3. калганы, башкасы;
ne t’occupe pas du reste калганына кийлигишпе; pour
le reste, quand au reste калганы, калганы болсо;
4. калдык, бир нерсенин калдыгы; les restes d’une
vieille cité, d’un repas эски шаардын калдыгы,
тамактын артканы; 5. math калдык; onze divisé par trois
laisse un reste de deux он бирди үчкө бөлсө эки калдык
калат.
RESTER vi 1. бир жерде калуу; il est resté à Paris ал
Парижде калды; nous sommes resté là plus d’une heure
биз бул жерде бир сааттан ашык убакыт калдык; rester
au lit, à table төшөктө жатып калуу, дасторкондун
четинде олтуруп калуу; 2. (нерсе) кетпей туруп калуу;
la tache est restée так кетпей калды; l’arête est restée en
travers de sa gorge балыктын кылы анын тамагына
туруп калды; loc cela me reste sur l’estomac, sur le
cœur, бул менин ашказанымда туруп калды, бул менин
жүрөгүмдү айлантып жатат; cela doit rester entre nous
бул экөөбүздүн ортобузда калышы керек; 3. бир
калыпта калуу; rester debout, sans bouger тик,
кыймылдабай туруп калуу; elle resta un moment sans
parler ал бир азга унчукпай калды.
RESTITUER vt 1. кайтарып берүү, ээсине кайтарып
берүү; le voleur a restitué les objets volés ууру
уурдалган нерселерди ээсине кайтарып берди; 2. кайра
калыбына келтирүү.
RESTITUTIO nf 1. бирөөгө бир нерсени кайтарып
берүү; 2. кайра мурунку калыбына келтирүү; la
restitution d’un monument disparu жоголуп бара
жаткан эстеликти калыбына келтирүү.
RESTREIDRE I. vt кичирейтүү, кыскартуу, азайтуу,
чек коюу; restreindre ses dépenses чыгымдарды
кыскартуу; II. se restreindre vpr чыгымдарын чектөө,
чыгымдарына чек коюу; ils se sont restreints depuis
qu’il est au chômage ал жумушсуз калгандан бери алар
чыгымдарга чек коюшту.
RESTREIT, EITE adj чек коюлган, чектелген, аз.
RESTRICTIF, IVE adj чектөөчү, чек коюучу; condition
restrictive чек коюучу шарт.
RESTRICTIO nf чектөө, чек коюу; loc adv sans
restriction чексиз; je l’admire, sans restriction мен ага
чексиз суктанамын.
RÉSULTAT nm 1. жыйынтык, натыйжа; cela a eu un
résultat heureux, désastreux бул жакшы, начар
натыйжага алып келди; avoir pour résultat натыйжага
алып келүү; 2. жыйынтык, натыйжа; le résultat d’une
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expérience тажрыйбанын натыйжасы; pl exiger, obtenir
des résultats жакшы жыйынтыктарды талап кылуу,
жакшы натыйжаларга жетишүү; 3. math натыйжа,
жыйынтык; le résultat d’une division бөлүнүүнүн
жыйынтыгы; 4. pl жыйынтык; affichage, proclamation
des résultats жыйынтыкты илүү, жарыялоо; les
résultats d’une élection шайлоонун жыйынтыгы.
RÉSULTER vi résulter de келип чыгуу, жыйынтыгы,
натыйжасы болуу; je ne sais ce qui en résultera бул
нерседен эмне жыйынтык келип чыгаарын билбейм.
RÉSUMÉ nm 1. кыскача баяндоо, кыскача мазмун;
faire le résumé d’un livre китептин кыскача мазмунун
айтып берүү; 2. loc adv en résumé кыскача айтканда,
кыскасы; en résumé, tout le travail est à refaire
кыскасы, бардык иш кайра кылынышы керек; en
résumé, il est assez satisfait кыскасы, ал ыраазы.
RÉSUMER vt кыскача айтып берүү, кыскартуу,
кыскача мазмунун айтып берүү; je vais essayer de
résumer la situation мен жагдайды кыскача
түшүндүрүп берейин.
RÉTABLIR I. vt 1. кайра орнотуу, кайра калыбына
келтирүү; rétablir l’ordre тартипти кайра калыбына
келтирүү; 2. калыбына келтирүү, оңдоо, чыңдоо (ден
соолукту); ce traitement le rétablira en peu de temps
бул дарылоо анын ден соолугун бат эле калыбына
келтирет; II. se rétablir vpr 1. кайра орноо; le silence se
rétablit тынчтык кайра орноду; 2. айыгуу, оңолуу,
түзөлүү; malade qui se rétablit айыгып жаткан
оорулуу.
RÉTABLISSEMET nm 1. кайра калыбына келүү,
орноо, ордуна келүү; le rétablissement des relations
diplomatiques entre deux pays эки өлкөнүн
ортосундагы дипломатиялык карым- катнаштардын
калыбына келүүсү; 2. айыгуу, сакаюу, оңолуу; je fais
des vœux pour votre prompt rétablissement мен сиздин
тезирээк айыгып кетишиңизди тилеймин.
RETARD nm 1. кечигүү, кечигип калуу; le retard d’un
train поезддин кечигүүсү; arriver, être en retard à un
rendez-vous жолугушууга кечигип келүү, кечигүү; un
retard d’une heure, de dix minutes бир саатка, он
мүнөткө кечигүү; avoir du retard, une heure de retard
кечигүү, бир саатка кечигүү; 2. кечиктирүү, кийинкиге
калтыруу; il s’est décidé après bien des retards ал бир
топтон кийин бир чечимге келди; sans retard
кечиктирбей; écrivez-lui sans retard ага кечиктирбей
жазгыла; 3. артта калуу, жетишпөө; un pays en retard
de cinquante ans элүү жылга артта калган өлкө; retard
mental акылдын өспөшү; un enfant en retard артта
калган, сезими жай өөрчүгөн бала.
RETARDATAIRE adj, n 1. кечигүүчү, кеч келүүчү,
кечиккен; les retardataires seront punis кечиккендер
жазаланышат; 2. артта калган, жетишпеген; enfants
retardataires жетишпеген окуучулар (окууда).
RETARDEMET (À) loc adj басаңдалган, белгилүү
убакытта аракетке өтүүчү; bombe à retardement
белгилүү бир убакыт өткөндө жарылуучу бомба.
RETARDER I. vt 1. кечиктирүү, кеч калтыруу; кармап

калуу; je ne veux pas vous retarder мен сизди
кармагым келбейт; cet incident m’a retardé бул окуя
мени кармап калды; retarder qqn dans бирөөнү бир
нерседен, бир нерсе кылыштан калтыруу; ne le
retardez pas dans son travail аны иштен калтырбагыла;
2. кечиктирүү, кийинкиге калтыруу; retarder le départ
de qqn бирөөнүн кетүүсүн кийинкиге калтыруу; II. vi
артта калуу; ma montre retarde de cinq minutes саатым
беш мүнөт артта; retarder sur son temps замандан арта
калуу; III. se retarder vpr кечигүү, кечигип калуу.
RETEIR I. vt 1. кармоо, кармап калуу; on lui retient
dix pour cent de son salaire анын айлык акысынын он
пайызын кармап калышат; 2. ээлеп коюу, алып коюу;
retenir une chambre dans un hôtel мейманканада орун
ээлеп коюу; 3. эстеп калуу, эсине сактап калуу, эсине
тутуп калуу; retenez bien ce que je vais dire мен сизге
айта турган нерселердин баарын жакшылап эстеп
калыңыз; 4. этибарга алуу, эске алуу; nous regrettons
de ne pouvoir retenir votre proposition сиздин
пикириңизге этибарга албаганыбызга өкүнүчтөбүз;
5. math эске, көңүлгө алуу; je pose 4 et je retiens 3
төрттү жазам, үч көңүлдө; 6. кармоо, кармап калуу; il
m’a retenu plus d’une heure ал мени бир сааттан ашык
кармады; retenir qqn à dîner бирөөнү кечки тамакка
калтыруу; je ne vous retiens pas, vous pouvez partir
мен сизди кармаган жокмун, кете берсеңиз болот;
retenir qqn prisonnier бирөөнү камакка алуу;
7. көңүлдү өзүнө бурдуруу, кызыктыруу; votre offre a
retenu toute notre attention сиздин сунушуңуз бизди
абдан кызыктырды; II. se retenir vpr 1. өзүн кармоо,
колго алуу; elle se retenait pour ne pas pleurer ал
ыйлап жибербеш үчүн өзүн кармап турду; 2. эсте
калуу.
RETETIR vi 1. (үн, добуш) жаңыруу, угулуу; les
cloches de l’église retentissent чиркөөнүн коңгуроолору
жаңырып жатат; 2. жаңыруу, толуп кетүү (добушка); la
salle retentissait des applaudissements du public бөлмө
көрүүчүлөрдүн кол чабуусуна толуп кетти.
RETETISSAT, ATE adj 1. күркүрөгөн, катуу,
күңгүрөгөн; des voix retentissantes күркүрөгөн добуш;
2. абдан чоң, албан; la pièce a eu un succès retentissant
пьеса албан ийгиликтерге жетишти.
RETEUE nf 1. кармалып калынган, чегерлинип
калынган акча; les retenues pour la retraite, la sécurité
sociale пенсияга, социалдык коопсуздукка кармалган
акча; 2. эстеги, көңүлдөгү сан (сандарды кошууда,
көбөйтүүдө); ton addition est fausse, tu as oublié la
retenue сенин кошууң туура эмес, сен көңүлдөгү санды
унутуп калдың; 3. алып калуу (жаза ирээтинде
окуучуну сабактан кийин алып калуу); deux heures de
retenue эки саатка алып калуу; 4. дамба; barrage à
faible retenue d’eau суусу аз дамба.
RÉTIF, IVE adj 1. кашаң, баспаган (ат, эшек); un
cheval rétif кашаң ат; 2. кежир, өжөр, көк бет (адам);
enfant rétif өжөр бала.
RETIRÉE, ÉE adj 1. түнт, ичим тап; vivre retiré түнт
жашоо кечирүү; vie retirée түнт жашоо; 2. четтеги,
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алыс; elle habite dans un quartier retiré et tranquille ал
четтеги, тынч жерде жашайт.
RETIRER I. vt 1. алуу, алып коюу; on lui a retiré son
permis анын айдоочулук күбөлүгүн алып коюшту;
retirer sa selle à un cheval аттын ээрин алуу; 2. алып
коюу, чечүү; retirer ses gants колкабын чечүү; retirer
ses lunettes көз айнегин алып коюу; 3. чыгаруу; elle
retira son fils du lycée ал уулун лицейден чыгарып
алды; retirer une casserole du feu кастрюлду оттон
чыгаруу, алуу; 4. алуу; retirer de l’argent de la banque
банктан акча алуу; retirer une valise de la consigne
чемоданын жүк сактоочу жерден алуу; 5. тартуу,
тартып алуу; retire tes doigts! колуңду тарт! 6. кайра
алуу; retirer sa candidature, une plainte өз
талапкерлигин, арызын кайра алуу; je retire ce que j’ai
dit мен сөзүмдү кайра аламын; 7. өзү үчүн алуу; retirer
un bénéfice d’une affaire бир иштен өзүнө пайда алуу;
II. se retirer vpr 1. кетүү, четөө (иштен); il est temps de
se retirer кетүүгө убакыт келди; 2. тартылуу (суюктук,
газ); la mer se retire деңиз тарылды.
RETOMBER vi кайра жыгылуу, кулоо, түшүү; elle se
releva, mais retomba aussitôt ал кайра турду, бирок
ошол эле замат кайра жыгылды; le chat est retombé sur
ses pattes мышык төрт аягы менен түштү; ses cheveux
retombent sur les épaules анын чачтары желкесине
түшүп турат.
RETORS, ORSE adj куу, амалкөй, айлакер; elle est
retorse en affaires ал иште абдан куу.
RETOUCHE nf кийимди кайра оңдоо, тууралоо,
кардардын көлөмүнө жараша тууралоо; faire une
retouche à une robe көйнөктү кичирейтүү.
RETOUCHER vt 1. оңдоо, түзөтүү киргизүү; il a
retouché son texte ал баяндамасына оңдоо киргизди;
2. оңдоо,
тууралоо,
кичирейтүү,
кыскарттыруу
(кийимди); j’ai fait retoucher ma robe car elle est trop
longue көйнөгүм абдан узун болгондуктан мен аны
кыскарттырдым.
RETOUR nm 1. кайтуу, кайтып кетүү; il faut songer au
retour кайтуу тууралуу ойлонуш керек; je l’ai
rencontré sur le chemin de retour мен аны кайтып келе
жатканда кезиктирдим; l’aller et le retour барыш
келиш; prendre un (billet d’) aller et retour барыш
келиш билетин алуу; 2. кайтуу, кайтып келүү; depuis
son retour, je ne l’ai plus vu ал кайтып келгенден бери
мен аны көрө элекмин; loc à mon retour мен кайтып
келгенде, келгенде; au retour de кайтып келгенде,
келгенде; je vous verrai à mon retour de vacances мен
сизге эс алуудан келгенден кийин жолугамын; à son
retour du service militaire аскерден кайтып келгенден
кийин; être de retour кайтып келүү; quand il fut de
retour chez lui ал үйүнө келгенде.
RETOURER I. vt 1. оодаруу, көңтөрүү, коңторуу;
retourner un morceau de viande sur le gril грилдеги
этти оодаруу; retourner la terre жерди айдоо,
коңторуу; retourner la salade салатты аралаштыруу;
fam il a retourné toute la maison ал үйдү астын-үстүн
кылып жиберди (бир нерсени табыш үчүн); 2. аңтаруу,

каңтаруу, оодаруу; retourner ses poches чөнтөгүн
аңтаруу; retourner un vêtement кийимин каңтаруу; fam
retourner qqn бирөөнүн пикирин өзгөртүүгө
мажбурлоо; il a su retourner la situation en sa faveur ал
жагдайды өз пайдасына арттыра алды; 3. кайра
жөнөтүп жиберүү; retourner une lettre катты кайра
жөнөтүп жиберүү; II. vi 1. кайтуу, кайтып келүү;
retourner chez soi үйүнө кетүү; retourner à son poste, à
sa place өз кызматына, ордуна кайра келүү; demain, je
retourne travailler эртең жумушка кайра чыгамын;
2. кайра баруу; je retournerai à Paris cette année мен
бул жылы Парижге кайра барамын; III. se retourner
vpr 1. s’en retourner кайтып келүү; s’en retourner chez
soi үйүнө кайтып келүү; 2. бурулуу, бурулуп кароо; se
retourner vers qqn pour lui parler бирөөгө сүйлөө
үчүн бурулуп кароо.
RETRACER vt айтып берүү, сүрөттөп берүү; retracer
la vie d’un grand homme улуу инсандын турмушу
жөнүндө айтып берүү.
RÉTRACTATIO vt litt тануу, мойнуна албоо.
RÉTRACTER vt litt тануу, мойнуна албоо, төгүндөө;
rétracter des propos calomnieux ушак-айың сөздөрдү
төгүнгө чыгаруу.
RETRADUCTIO nf кайра которуу.
RETRADUIRE vt кайра которуу.
RETRAIT nm 1. чыгып кетүү; il annonça son retrait de
la compétition ал мелдештен чыгары тууралуу
билдирди; loc en retrait четте, чет жакта; maison
construite en retrait чет жакта курулган үй; 2. алуу,
кайтарып алуу; retrait des bagages de la consigne
жүктөрдү жүк сактоочу жерден алуу; retrait du permis
de conduire айдоочулук күбөлүгүн алып коюу; faire un
retrait à la banque банктан акча алуу.
1
RETRAITE nf чегинүү; battre en retraite артка
чегинүү; il a prudemment battu en retraite ал этияттык
менен артка чегинди.
2
RETRAITE nf пенсия; prendre sa retraite пенсияга
чыгуу; être à la retraite пенсияда болуу; avoir l’âge de
la (mise à) retraite пенсия жашында болуу; toucher une
retraite пенсия алуу.
RETRAITÉ, ÉE adj et n пенсиядагы, пенсияга, эс алууга
чыккан адам.
RETRACHER
I. vt кыскартуу, алып таштоо;
retrancher certains passages d’un texte баяндамадан
кээ бир жерлерин алып салуу; II. se retrancher vpr
чыңдануу, бекинүү, коргонуу.
RETRASMETTRE vt
алып уктуруу, көрсөтүү;
retransmettre un discours à la télévision сүйлөгөн
сөздү теледен алып уктуруу.
RETRASMISSIO nf алып уктуруу, көрсөтүү; la
retransmission d’un match en direct оюнду түз
эфирден алып көрсөтүү.
RETRAVERSER vt кайра кесип өтүү.
RÉTRÉCI, IE adj тар, кууш, энсиз, кирип кеткен; route
rétrécie кууш жол; idées rétrécies, esprit rétréci тар
пикир, кыска акыл.
RÉTRÉCIR I. vt кичирейтүү, ичкертүү; rétrécir une
362

RÉTRÉCISSEMET

RÉVÉLATIO

jupe юбканы кичирейтүү; II. vi таруу, кирип кетүү; ce
tissu rétrécit au lavage бул кездеме жууганда кирип
кетет; III. se rétrécir vpr ичкерүү, таруу; le chemin va
en se rétrécissant жол ичкерип бара жатат.
RÉTRÉCISSEMET nm таруу, куушуруулуу, ичкерүү,
кичирейүү, кирүү; le rétrécissement d’un vêtement
кийимдин кирип кетүүсү; le rétrécissement d’une rue
жолдун тарышы.
RÉTRIBUER vt эмгек акы төлөө; au pp travail bien,
mal rétribué жакшы, жаман акы төлөнгөн жумуш;
rétribuer qqn бирөөнүн акысын төлөө.
RÉTRIBUTIO nf акы, эмгек акы.
RÉTROGRADATIO nf артка кетүү, кери кетүү.
RÉTROGRADE adj артка кеткен, эскичил; une politique
rétrograde эскичил саясат.
RETROUSSÉ, ÉE adj бир аз көтөрүлгөн, өйдө
кылынган; manches retroussées түрүлгөн жең.
RETROUSSER vt көтөрүү, түрүү; retrousser sa robe
pour marcher dans l’eau сууда басыш үчүн көйнөгүн
түрүп алуу; retroussons nos manches! жеңдерибизди
түрүп алалык! (иштеш үчүн).
RETROUVAILLES nf pl жолугушуу, кезигишүү,
табышуу; il nous faut fêter nos retrouvailles
жолукканыбызды белгилеп коюшубуз керек.
RETROUVER I. vt 1. кайра табуу; la voiture volée a été
retrouvée tout près d’ici уурдалган унаа ушул арадан
табылды; 2. кайра учуратуу, кезиктирүү, жолуктуруу;
gare à vous si je vous retrouve ici эгер мен сизди бул
жерден дагы кезиктирсем таарынбаңыз; II. se retrouver
vpr кайра жолугушуу, кезигишүү, жолугушуу; les deux
amis se sont retrouvés devant le cinéma эки дос
кинотеатрдын алдынан жолугушушту.
RÉTROVISEUR nm айдоочуга унаасынын аркасын
көрсөтүү үчүн орнотулган күзгү; rétroviseur intérieur,
extérieur ичтеги, тышкы күзгү.
RÉUIFICATIO nf кошуу, бириктирүү; le problème
de la réunification de l’Allemagne Германияны
бириктирүү маселеси.
RÉUIFIER vt бириктирүү, кошуу; réunifier un parti
партияны бириктирүү.
RÉUIO nf 1. бириктирүү, кошуу; 2. чогулуш,
жыйын, жыйналыш; participer à une réunion
жыйналышка катышуу; être en réunion жыйналышта
болуу; le président est en réunion, il ne peut pas vous
recevoir президент жыйналышта, ал сизди кабыл ала
албайт; réunion électorale шайлоо жыйыны; réunion
politique саясий жыйын.
RÉUIR I. vt 1. кошуу, бириктирүү, чогултуу, топтоо;
réunir dans une vitrine des pièces de collection
витринага коллекциялык буюмдарды чогуу коюу;
réunir des renseignements маалымат топтоо;
2. чогултуу, башын коштуруу, бириктирүү; réunir sa
famille үй-бүлөсүнүн башын бириктирүү; II. se réunir
vpr 1. биригүү, кошулуу; 2. чогулуу, жолугуу; nous
nous réunissons dans cette salle биз бул залга
чогулабыз; se réunir entre amis, avec des amis достор
менен жолугушуу, чогулушуу.

RÉUSSI, IE adj ийгиликтүү, табылгалуу, оңунан
чыккан; une œuvre très réussie абдан мыкты чыгарма.
RÉUSSIR vi 1. (нерсе) оңунан чыгуу, көңүлдөгүдөй
болуу; l’affaire a réussi иш оңунан чыкты; réussir à
qqn бирөөгө жагуу; le climat de ce pays vous réussit
bien бул өлкөнүн климаты сизге абдан жагат; ce mode
de vie ne vous réussit pas мындай жашоо сизге
жакпайт; 2. (адам) жакшы натыйжага жетишүү, иши
оңунан чыгуу; réussir à un examen сынакты жакшы
тапшыруу; réussir dans les affaires иштери ийгиликтүү
болуу.
RÉUSSITE nf 1. ийгилик, натыйжа; la réussite d’une
expérience тажрыйбанын ишке ашышы; c’est une
réussite бул жетишкендик; 2. жеңиш, жетишкендик; il
est fier de sa réussite ал жетишкендиги менен
сыймыктанат; une brillante réussite чоң жетишкендик.
REVACCIATIO nf кайра эмдөө.
REVACCIER vt кайра эмдөө.
REVALORISATIO nf бааны бекемдөө, баалоо, кайра
баалоо.
REVALORISER
vt
баасын
көтөрүү,
чыңдоо
(валютанын курсун).
REVACHARD, ARDE adj, n кек алуучу, өч алуучу;
politique revancharde кек алуу саясаты.
REVACHE nf өч, өч алуу, кек алуу, реванш; prendre
sa revanche өч алуу.
RÊVASSER vi куру кыялга батуу; aimer à rêvasser
куру кыялга батканды жакшы көрүү.
RÊVE nm түш, түш көрүү; rêve agréable жакшы түш;
rêve pénible жаман түш; faire un rêve түш көрүү.
1
RÉVEIL nm 1. ойгонуу, уйкудан туруу; elle a des
réveils difficiles, pénibles анын уйкудан ойгонушу
кыйын; au réveil ойгонгондо; 2. ойгонуу, жандануу,
козголуу; le réveil des nationalismes, après la seconde
guerre mondiale экинчи дүйнөлүк согуштан кийин
улутчулдуктун жанданышы; le réveil de la nature
табияттын ойгонушу; le réveil d’un volcan éteint өчкөн
вулкандын ойгонушу.
1
RÉVEIL nm ойготкуч саат; mettre son réveil à sept
heures саатын жетиге коюу.
RÉVEILLER I. vt 1. ойготуу, уйкудан ойготуу; vous me
réveillez à six heures мени саат алтыда ойготуп коюңуз;
prov il ne faut pas réveiller le chat qui dort жылаандын
куйругун басып алба; 2. козгоо, ойготуу; réveiller une
douleur, de vieux souvenirs ооруну, өткөндү козгоо;
II. se réveiller vpr 1. ойгонуу, уйкудан ойгонуу, туруу;
se réveiller en sursaut шашып ойгонуу; 2. жандануу,
козголуу; allons, réveille-toi! болду, козгол!
RÉVEILLO nm жаңы жылдык дасторкон; жаңы жыл.
RÉVEILLOER vi жаңы жыл тосуу.
RÉVÉLATEUR, TRICE I. nm ашкерелеген, айыбын ачып
көрсөткөн адам; II. adj ашкерелөөчү, айыбын ачып
көрсөтүүчү.
RÉVÉLATIO nf 1. ашкерелөө, ачуу; le révélation d’un
secret сырдын бетин ачуу; faire des révélations à la
police полицияда ашкере кылуу; 2. ачылыш, жаңылык;
cela a été pour moi une véritable révélation бул мен
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үчүн жаңы ачылыш болду.
RÉVÉLER I. vt 1. ашкерелөө, ашкере кылуу, ачуу,
ачыкка чыгаруу; il n’a pas encore révélé ses véritables
intentions ал ниеттерин ачыкка чыгара элек; la presse
vient de révéler que l’accusé est (était) innocent пресса
айыпталуучунун айыпсыз экендигин жаңы эле
ашкереледи; être révélé ашкере болуу, ачыкка чыгуу;
2. көрсөтүү, көрсөтүп туруу, белги берүү; une
démarche qui révèle de bons sentiments жакшы
сезимдерди көрсөткөн аракет; II. se révéler vpr
көрүнүү, билинүү, ачыкка чыгуу, ашкереленүү; son
talent s’est révélé cette année анын таланты быйыл
көрүндү.
REVEAT, ATE n 1. арбак; il croyait que la maison
était hantée par des revenants ал үйгө арбактар келип
турат деп ойлочу; 2. кайтып келген адамт (узак убакыт
жок болуп кетип).
REVEDEUR, EUSE n алып сатар; les revendeurs et
brocanteurs des marchés aux puces чайкоо базарынын
алып сатарлары.
REVEDICATIF, IVE adj талап кылган, талап кылуучу;
mouvement revendicatif талап кылуучу иш-аракеттер.
REVEDICATIO
nf
талап,
суроо-талап;
les
revendications ouvrières жумушчулардын талаптары.
REVEDIQUER vt 1. талап кылуу; revendiquer sa part
d’héritage мурастын өзүнө тиешелүүсүн талап кылуу;
les syndicats revendiquent une augmentation de salaire
кесиптик уюм айлыктын жогорулашын талап кылып
жатат; 2. өзүнө алуу, өз мойнуна алуу; revendiquer une
responsabilité жоопкерчиликти өз мойнуна алуу; une
organisation terroriste revendique cet attentat бул кол
салууну бир террористтик уюм өз мойнуна алып жатат.
REVEDRE vt 1. кайра сатуу(сатып алган нерсени);
j’ai pu revendre ma voiture унаамды кайра саттым;
2. loc avoir qqch à revendre толуп-ташып туруу; il a de
l’esprit à revendre анын акылы толуп-ташып турат.
REVEIR vi 1. кайтып келүү, кайрылуу; le docteur
promit de revenir le lendemain дарыгер эртеси
кайрылам деп убада берди; je reviendrai vous voir мен
сизге кайра кире кетемин; 2. кайра келүү, кайра пайда
болуу; un mot qui revient souvent dans la conversation
сүйлөшүүдө тез-тез колдонулган сөз; voilà le mauvais
temps qui revient күн кайра бузулуп келе жатат;
3. кайтуу, кайтып келүү, кайра келүү; revenir chez soi,
à la maison үйүнө кайтып келүү; je reviens dans une
minute мен бир аздан кийин кайра келемин; 4. таштап
кеткен нерсесине кайра келүү; il est revenu à sa femme
ал аялына кайра келди; 5. abstrait revenir aux anciennes
méthodes эски усулдарды колдонуу; nous y
reviendrons биз бул нерсеге кайрылабыз; 6. эсине
түшүү, эсине келүү; ça me revient! эсиме түштү!
REVEU nm пайда, киреше; impôt sur le revenu
кирешеден
түшкөн
салык;
revenu
national
мамлекеттик киреше; pl les revenus de qqn бир
кишинин кирешеси; les familles consacrent une part
importante de leurs revenus à se loger үй-бүлөлөр
кирешесинин көп бөлүгүн ижара акысына төлөшөт.

RÊVER I. vi 1. түш көрүү; je rêve rarement мен түштү
аз көрөм; loc je me demande si je rêve түшүмбү,
өңүмбү? rêver d’une personne, d’une chose бир киши,
бир нерсе түшүнө кирүү; il en rêve la nuit бул анын
түшүнө кирип чыкты; 2. кыялдануу, ойго чөмүлүү; un
élève qui rêve au fond de la classe класстын арт
жагында кыялга батып олтурган окуучу; rêver à
кыялдануу, кыялга батуу; à quoi rêvez-vous? эмне
жөнүндө кыялданып жатасыз? je rêve aux vacances мен
эс алуу жөнүндө кыялданып жатам.
RÉVERBÈRE nm көчө жарыгы.
REVERDIR I. vt кайра жашыл түскө боёо; II. vi кайра
жашылдануу, жашыл түскө боёлуу.
RÉVÉRECE nf ийилүү, таазим кылуу; loc fam tirer sa
révérence à qqn бирөөдөн кетүү, алыстоо.
RÉVÉRER vt litt урмат көрсөтүү, сыйлоо, кадырлоо;
révérer ses parents ата-энесин сыйлоо.
RÊVERIE nf кыялдануучулук, кыялга берүлүүчүлүк,
кыялга батуу; se laisser aller à la rêverie кыялга батуу.
REVERS nm invar 1. арт жагы, арткы бети; le revers de
la main колдун сырткы бети; loc le revers de la médaille
бир нерсенин тескери, жетишпеген жагы; le revers
d’une manche жеңдин ички бети; loc prendre à revers
аркасынан, арт жагынан чабуул жасоо; il prit les
troupes ennemies à revers ал душмандын аскер
бөлүктөрүнө
аркасынан
чабуул
жасады;
2. бактысыздык, жолу болбостук, кырсык; il a
beaucoup de revers dans l’existence анын жашоодо көп
жолу болбойт.
REVÊTEMET nm беттеме, каптама, жабуу, калканыч;
le revêtement d’une paroi, d’une route дубалдын,
жолдун тосмосу, калканычы.
REVÊTIR vt жасануу, кийинүү; elle a revêtu sa plus
belle robe ал эң кооз көйнөгүн кийди.
RÊVEUR, EUSE I. adj кыялкеч, кыялданган, кыялга
баткан; II. n кыялкеч адам.
REVIET nm invar pris de revient өздүк наркы
(кандайдыр
бир
товарды
өндүрүүгө
кеткен
каражаттын суммасы).
REVIREMET nm кескин өзгөрүү; un revirement
d’opinion пикирдин кескин өзгөрүшү; les revirements
d’un homme politique саясатчынын пикиринин кескин
өзгөрүшү.
RÉVISER vt 1. кайра карап чыгуу, кайталап чыгуу;
réviser sa leçon сабагын кайталоо; 2. текшерүү, карап
чыгуу; réviser un moteur моторду текшерүү.
RÉVISIO nf 1. кайталоо, көз жүгүртүп чыгуу;
préparer une révision de la constitution баш мыйзамды
кайра карап чыгууга даярдоо; faire la révision avant un
examen сынактын алдында кайталоо; 2.текшерүү,
карап чыгуу; elle a laissé sa voiture au garage pour une
révision ал унаасын каратыш үчүн гаражга таштады.
REVIVIFICATIO nf кайра жандандыруу, кайра
тирилтүү.
REVIVRE I. vi 1. кайра тирилүү, кайра жашоо;
2. жандануу, жан кирүү, өзүнө келүү; je commence à
revivre depuis que j’ai reçu de ses nouvelles анын
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дайынын уккандан кийин өзүмө келе баштадым;
3. faire revivre кайра жан киргизүү, жандандыруу; il a
fait revivre la révolution française dans son livre, dans
son film ал китебинде, тасмасында Франция
революциясына жан киргизди; II. vt кайра өз башынан
кечирүү; je ne veux pas revivre cette épreuve мен бул
сыноону кайра өз башымдан кечиргим келбейт.
RÉVOCATIO nf жокко чыгаруу, бекерге чыгаруу,
жоюу, жараксыз деп табуу; il a décidé la révocation de
son testament ал мурасын жараксыз деп табууну чечти.
REVOIR I. vt 1. кайра көрүү; je l’ai souvent revu
depuis мен аны ошондон бери тез-тез көрүп турдум; au
plaisir de vous revoir сиз менен кайра көрүшкөнчө!
(бирөө менен коштошкондо); au revoir кош; dire au
revoir коштошуу; 2. кайтып келүү; l’exilé n’a jamais
revu sa patrie сүргүнгө айдалган мекенине кайткан
жок; 3. кайра көрүү; un film qu’on aimerait revoir
кайра барып көрсөк деген тасма; 4. эстөө, эсине
түшүрүү; je revois les lieux de mon enfance мен бала
кезимдеги жерлерди эсиме түшүрүп жатам; 5. кайра
карап чыгуу; revoir un texte de près бир текстти
жакшылап кайрадан карап чыгуу; II. se revoir vpr
кайра көрүшүү; ils ne se sont jamais revus алар эч
качан кайра көрүшкөн жок.
REVOLER vi кайра учуп келүү, кайра учуу.
RÉVOLTAT adj кыжырды келтире турган, ачууну
келтире турган; une injustice révoltante кыжырга
тийген адилетсиздик.
RÉVOLTE nm козголоң, көтөрүлүш; une révolte de
paysans дыйкандар көтөрүлүшү; inciter, pousser qqn à
la révolte бир кишини баш көтөрүүгө түрткүлөө.
RÉVOLTÉ, ÉE adj I. козголоң чыгарган, көтөрүлүшкө
чыккан; des soldats révoltés көтөрүлүшкө чыккан
аскерлер II. n көтөрүлүшчү, козголоңчу.
RÉVOLTER I. vt кыжырды кайнатуу, ачууну келтирүү;
cette injustice me révolte бул адилетсиздик менин
кыжырымды келтирет; II. se révolter vpr баш көтөрүү,
көтөрүлүшкө чыгуу, козголоң чыгаруу; le peuple s’est
révolté contre le dictateur калк диктаторго каршы
көтөрүлүшкө чыкты; enfant qui se révolte contre ses
parents ата-энесине каршы баш көтөргөн бала.
RÉVOLU, UE adj бүткөн, өткөн, болгон; elle a 18 ans
révolus ал 18 жаштан өттү; une époque révolue өткөн
доор, заман.
RÉVOLUTIO nf 1. өзгөрүш, чукул өзгөрүш; la
révolution culturelle маданий өзгөрүүлөр; 2. төңкөрүш,
революция;
la
révolution
française
Француз
революциясы; 3. айлануу, тегеренүү.
RÉVOLUTIOAIRE
I. adj
1. революция,
революциялык; mouvement, parti révolutionnaire
революциялык
партия,
кыймыл;
les
chants
révolutionnaires
революциялык
ырлар;
2. түп
тамырынан
бери
өзгөртүүчү;
une
technique
révolutionnaire түп тамырынан бери өзгөртүүчү
техника 3. II. n революционер; les révolutionnaires ont
pris le pouvoir революценерлер бийликти алышты.
RÉVOLUTIOER vt 1. түп тамырынан бери өзгөртүү,

өзгөртүү киргизүү; l’invention de la machine à vapeur a
révolutionné l’industrie буу машинасынын ойлонуп
табылышы өндүрүштү түп тамырынан бери өзгөрттү;
2. fig тынчын алуу, мазасын алуу, беймаза кылуу,
үрөйүн учуруу, чочутуу; cette nouvelle a révolutionné
le quartier бул жаңылык кварталдын үрөйүн учурду.
REVOLVER nm тапанча.
RÉVOQUER vt 1. иштен, жумуштан алуу, түшүрүү;
2. жокко, төгүнгө чыгаруу; révoquer un testament
мурас кагазын төгүнгө чыгаруу.
1
REVUE nf 1. бирден карап чыгуу, көз жүгүртүп
чыгуу; nous avons passé en revue les différents
problèmes биз ар кандай маселелерди бирден карап
чыктык; la revue de la presse, une revue de presse
басма сөз баяндамасы; 2. парад; la revue du 14 juillet
14-июль парады; passer en revue параддан өткөзүү; le
général passa le régiment en revue генерал полкту
параддан өткөзүп жатат.
2
REVUE nf журнал; revue littéraire, scientifique
адабий, илимий журнал; s’abonner à une revue
журналга жазылуу.
REZ-DE-CHAUSSÉE nm invar биринчи кабат; il habite
au rez-de-chaussée ал биринчи кабатта жашайт.
RHABILLER I. vt кайра кийиндирүү; rhabiller un
enfant баланы кайра кийиндирүү; II. se rhabiller vpr
кайра кийинүү; les baigneurs se rhabillaient сууга
сүзгөндөр кайра кийинип жатышат.
RHAPSODIE nm рапсодия (элдик чыгармалардан
турган музыкалык ири чыгарма).
RHÉTORIQUE nf риторика (чечендик, сөзмөрдүк
өнөрү).
RHIOCÉROS nm invar керк (носорог).
RHUBARBE nf ышкын; confiture de rhubarbe ышкын
вареньеси.
RHUM nm ром.
RHUMATISAT, ATE adj, n ревматизмге чалдыккан,
ревматизм менен ооруган; vieillard rhumatisant
ревматизм менен ооруган кары адам.
RHUMATISME nm ревматизм.
RHUME nm тумоо, сасык тумоо; avoir, attraper un
rhume, un gros rhume сасык тумоолоп калуу, катуу
сасык тумоо тийүү.
RIAT, RIATE adj. 1. күлүңдөгөн, күлүп турган,
көңүлдүү; visage riant күлүңдөгөн жүз; 2. көздү
кубандырган; une campagne riante көздү кубандырган
айыл.
RICAEMET nm шылдың, мыскыл, келеке.
RICAER
vi 1. келекелүү, мыскылдуу күлүү,
шылдыңдап күлүү; 2. себеби жок эле күлө берүү.
RICAEUR, EUSE adj et n шылдыңкор, тамашакөй.
RICHE I. adj 1. бай; ce sont des gens très riches булар
абдан бай адамдар; faire un riche mariage бай адамга
турмушка чыгуу; les pays riches et les pays pauvres, en
voie de développement бай жана жарды, өнүгүп келе
жаткан өлкөлөр. 2. riche en -га бай, көп; un aliment
riche en vitamines витаминге бай азык-түлүк; riche de
көп, толо; un livre riche d’enseignements маалыматка
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rien көп; mille euros d’augmentation, ce n’est pas rien
миң еврого жогорулатыш бул көп; je n’y suis pour rien
менин күнөөм жок, мен жоопкер эмесмин; ce n’est pas
moi qui ai fait ça, je n’y suis pour rien муну мен
жасаган жокмун, менин тиешем жок; 2. эч нерсе; à quoi
penses-tu? – à rien эмне жөнүндө ойлоп жатасың? – эч
нерсе жөнүндө; rien d’étonnant si l’affaire a raté, que
l’affaire ait raté эгер иш оңунан чыкпай калса, бул
нерсенин эч кандай таң калаарлык нерсеси жок; je vous
remercie - de rien мен сизге ырахмат айтамын - эч
нерсе эмес; c’est mieux que rien бул жоктон көрө
жогору; II. nm 1. арзыбаган, түккө турбаган нерсе; un
rien l’amuse ал болбогон эле нерсеге күлө берет; au
plur perdre son temps à des riens болбогон нерсе үчүн
убактысын жоготуу; il se fait de la bile pour un rien ал
болбогон нерсе үчүн эле тынчсыздана берет; 2. en un
rien de temps көз ачып жумганча; un rien loc adv бир
аз, кичине; c’est un rien trop grand бул бир аз чоң
экен.
RIEUR, RIEUSE adj күлгөндү жакшы көргөн,
тамашакөй; un enfant rieur тамашакөй бала; yeux
rieurs күлүмүңдөп турган көздөр.
RIGIDE adj 1. (нерсе) катуу; livre à couvert rigide
катуу мукабалуу китеп; 2. (адам) катуу, бекем,
туруктуу; une éducation rigide бекем тарбия.
RIGIDITÉ nf катуулук, ийилбестик; rigidité d’un
papier кагаздын катуулугу.
RIGOLE nf арык; des rigoles d’irrigation ont été
creusées dans les champs талаада сугат арыктары
казылды.
RIGOUREUSEMET adv катуу; il est rigoureusement
interdit de fumer тамеки чегүүгө таптакыр болбойт.
RIGOUREUX, EUSE adj 1. катуу, каардуу, оор; nous
avons eu un hiver rigoureux быйыл бизде кыш катуу
болду; 2. катуу, каардуу; la punition est rigoureuse
mais juste жаза катуу бирок адилеттүү; 3. так, анык.
RIGUEUR nf 1. катуулук, каардуулук; punir avec trop
de rigueur өтө каардуулук менен жазалоо; loc tenir
rigueur à qqn бирөөгө катуу кине кылуу, таарынуу; pl
litt les rigueurs de l’hiver кыштын катуулугу;
2. аныктык, тактык; la rigueur d’un raisonnement
пикирдин тактыгы; son exposé manque de rigueur анын
баяндамасында тактык жок; 3. de rigueur милдеттүү;
tenue de soirée de rigueur милдеттүү түрдө кийилүүчү
майрамдык кийим; 4. à la rigueur loc adv болбоду
дегенде, жок дегенде.
RIME nm уйкаштык, ыр уйкаштыгы.
RIMER уйкаштыруу, дал келиштирүү.
RIÇAGE nm чайкоо; le rinçage des verres
стакандарды чайкоо.
RICER vt чайкоо; rincer du linge кирди чайкоо; elle
s’est rincé la bouche après s’être lavé les dents ал
тишин жуугандан кийин оозун чайкады.
RIG nm ринг; monter sur le ring рингге чыгуу.
RIPER vi жылуу, сүрүлүү; faire riper une pierre
ташты жылдыруу.
RIPOSTE nf согуу, сокку берүү, каршылык кылуу; une

бай китеп; 3. бай; un sol, une terre riche семиз жер;
langue riche бай тил; une riche idée мыкты ой, пикир;
II. nm бай, байлыгы мол адам.
RICHEMET adv бай; leur appartement est richement
aménagé алардын үйү бай жасалгаланган.
RICHESSE nf 1. байлык; vivre dans la richesse бай
жашоо; 2. кымбаттык, кымбат баалуулук; la richesse de
la décoration жасалганын кымбат баалуулугу;
3. байлык; la richesse de ce pays en pétrole бул өлкөнүн
мунай затка байлыгы; richesse de vocabulaire сөз
байлыгы.
RICOCHET nm 1. кайып тийүү (суунун үстүндө);
ramasser des cailloux pour faire des ricochets суунун
үстүндө кайытыш үчүн таштарды чогултуу; 2. par
ricochet жандатып, кыйытып.
RIDE nf бырыш; visage sillonné de rides бырыш
баскан бет.
RIDÉ, ÉE adj бырыш баскан; mon grand père a la peau
toute ridée менин чоң атамдын терисинде бырышы
абдан көп.
RIDEAU nm 1. парда; rideau de fenêtre терезе парда;
fermer, ouvrir les rideaux парданы тартуу, ачуу;
2. театр пардасы; lever, baisser le rideau парданы
көтөрүү, түшүрүү; 3. rideau de fer темир парда.
RIDER vt 1. бырыштыруу, бырыш түшүрүү; le temps
qui passe ride les visages убакыт бетке бырыш
түшүрөт; 2. se rider vpr бырышуу, бырыш басуу; sa
peau s’est ridée анын денесин бырыш басып кетти.
RIDICULE adj 1. күлкүлүү, күлкү келтирген, күлкү
келерлик; une personne ridicule күлкүлүү адам; je me
sens ridicule avec ce parapluie бул кол чатыр менен
мен өзүмдү күлкүлүү сезип жатам; 2. макоо, тантырак;
il serait ridicule de rester chez soi avec ce beau temps
ушундай мыкты аба ырайында үйдө олтуруу макоолук
болоор эле.
RIDICULEMET adv күлгүдөй, күлө турган; être
ridiculement accoutré күлкү келтирээрлик абалда
кийинип алуу.
RIDICULISER vt күлкү кылуу, шылдың кылуу, келеке
кылуу; il a ridiculisé son rival en public ал атаандашын
эл алдында күлкү кылды.
RIE I. pron idéf 1. (employé avec ne) эч нерсе; je n’ai
rien vu мен эч нерсе көргөн жокмун; je n’y comprends
rien мен мында эч нерсе түшүнбөй жатамын; il n’y a
rien à craindre корко турган эч нерсе жок; il ne
comprend rien de rien ал эч нерсе түшүнбөйт ça ne sert
à rien бул нерсенин эч кандай пайдасы жок; on n’y
peut rien бул жерде эч нерсе кыла албайсың; rien que дан башка; je n’ai rien que mon salaire менин
маянамдан башка эч нерсем жок; comme si de rien
n’était эч нерсе болбогонсуп; nous sommes fâchés, mais
il nous a téléphoné comme si de rien n’était биз ага
таарынып калганбыз, бирок ал бизге эч нерсе
болбогонсуп телефон чалды; cela n’a rien
d’extraordinaire мында таң калаарлык эч нерсе жок; ce
n’est rien эч нерсе эмес; ne vous excusez pas ce n’est
rien ыңгайызданбаңыз, эч нерсе эмес; fam ce n’est pas
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riposte foudroyante кыйраткыч каршылык көрсөтүү.
RIPOSTER vi 1. жооп кайтаруу; quand on s’est moqué
de lui, il a riposté par des injures аны
шылдыңдашканда ал орой сөздөр менен жооп
кайтарды; 2. каршылык кылуу, сокку уруу; riposter à
coup de grenade граната менен сокку уруу.
1
RIRE vi 1. күлүү; se mettre à rire күлө баштоо; rire
aux éclats, à gorge déployée, aux larmes каткырып,
карс-карс, көздөн жаш чыкканча күлүү; rire comme
une baleine, comme un bossu боору катканча күлүү;
avoir toujours le mot pour rire дайыма тамашалап,
чымчып сүйлөө; il m’a bien fait rire ал мени абдан
күлдүрдү; avoir envie de rire күлкүсү келүү; éclater de
rire каткырып жиберүү; pleurer de rire көздөн жаш
чыкканча күлүү; 2. көңүл ачуу; loc prov rira bien qui
rira le dernier күлгөнгө күлө жетесиң; elle ne pense
qu’à rire көңүл ачуудан башка анын оюнда эч нерсе
жок; 3. тамашалоо, тамаша кылуу; pour rire
тамашалап, тамаша ирээтинде; j’ai dit cela pour rire
мен бул нерсени тамаша ирээтинде айтып койдум; sans
rire тамашасы жок, чындыгында эле; allez, sans rire,
dis-moi la vérité тамашалабай чынын айтсаң; 4. rire de
шылдыңдоо; rire de qqn бирөөнү шылдыңдоо.
2
RIRE nm күлкү, күлүү; un rire bruyant катуу күлкү;
un rire moqueur мазактаган күлкү; avoir le fou rire
күлкүсүн токтото албоо; un éclat de rire каткырык;
attirer les rires күлкүнү келтирүү.
RISQUE nm 1. коркунуч; une entreprise pleine de
risque коркунучтуу иш; loc au risque de тобокелге
салып; au risque de se tuer өмүрүн тобокелге салып;
2. тобокел; avoir le goût du risque тобокел кылууну
жакшы көрүү; prendre un, des risques тобокел кылуу.
RISQUÉ, ÉE adj коркунучтуу, кооптуу; démarche
risquée кооптуу иш-аракет; c’est trop risqué бул абдан
коркунучтуу; plaisanteries risquées орунсуз тамаша.
RISQUER 1. vt коркунучка салуу; risquer sa vie өз
өмүрүн тобокелге салуу; loc risquer une somme
considérable dans une affaire чоң өлчөмдөгү акчаны
тобокелге салып бир ишке салуу; risquer de l’argent
aux courses de chevaux акчасын ат чабышка тобокелге
салуу; prov qui ne risque rien n’a rien ойчул ойго
жеткенче тобокелчи үйгө жетет; risquer gros чоң
тобокелге салуу; 2. тобокелге салуу; 3. risquer de
(+infinitif) (адам) коркунучка салуу; tu risque de
tomber сен жыгылып кетип жүрбө; il risque de perdre
son emploi ал жумушун жоготуп алышы мүмкүн.
RITE nm 1. ырым-жырым, каада-салт; 2. адат; c’est
devenu un rite бул адат болуп калды.
RITUEL, ELLE I. adj ырым-жырым, адат; chants rituels
ырым-жырым ырлары; il faisait sa promenade rituelle
ал адат болуп калган сейилине чыгаар эле; II. nm
ырым-жырым, үрп-адат; selon rituel салт боюнча.
RIVAGE nm жээк, суунун бою; s’éloigner du rivage
жээктен алыстоо.
RIVAL, ALE, AUX n атаандаш, күндөш; il a évincé tous
ses rivaux ал атаандаштарынын баарын сүрүп чыгарды.
RIVALISER vi атаандашуу, эрегишүү, теңтайлашуу; il

rivalise avec son frère ал байкесине атаандашат.
RIVALITÉ nf атаандаштык; rivalité politique саясий
атаандаштык; rivalité amoureuse күндөштүк; être en
rivalité атандашуу, эрегишүү.
RIVE nf жээк, суунун бою; la rive droite et la rive
gauche d’un fleuve, d’une rivière дарыянын, суунун оң,
сол жээги; habiter rive gauche сол жээгинде жашоо; la
maison est sur la rive du lac, près de la rive үй көлдүн
жээгинде, жээкке жакын жайгашкан.
RIVIÈRE nf суу, өзөн; cette rivière est l’affluent d’un
fleuve бул суу бир дарыянын куймасы; rivière
navigable кеме жүрсө боло турган суу; poissons de
rivière өзөн балыгы.
RIZ nm invar 1. күрүч; 2. күрүч, палоо; riz au lait
сүткө бышкан күрүч.
RIZIÈRE nf күрүч талаасы.
ROBE nf аялдардын көйнөгү; une robe longue, courte
узун, кыска көйнөк; robe de lainage, de soie жүндөн,
жибектен токулган көйнөк; robe de mariée колуктунун
көйнөгү.
ROBIET nm чорго; robinet d’eau froide, d’eau
chaude муздак, ысык суу чоргосу; ouvrir, fermer un
robinet чоргону ачуу, жабуу.
ROBOT nm робот.
ROBUSTE adj күчтүү, чыдамкай, бышык; un homme
robuste күчтүү адам; avoir une santé robuste ден
соолугу мыкты болуу; un moteur robuste бышык
мотор.
ROC nm litt зоока, жар таш; loc solide comme un roc
таштай бекем, бышык.
ROCADE nf чет жак менен, айланып кеткен жол.
ROCAILLE nf 1. таштак жер; 2. таш, төшөлгөн таш
(кооздук үчүн).
ROCAILLEUX, EUSE adj таштуу, таштак; chemin
rocailleux таштак жол.
ROCHE nf litt таш, жар таш, аска.
ROCHER nm таш, жар таш, аска, зоока; faire du
rocher аскага чыгуу.
ROCHEUX, EUSE adj аскалуу, зоокалуу.
ROCOCO invar nm рококо (18-кылымда пайда болгон
архитектуралык стиль).
RODÉO nm атты, буканы колго үйрөтүү, көндүрүү.
RÔDER vi тентирөө, тентүү, сандыроо; voyou qui rôde
dans une rue көчөдө тентип жүргөн зөөкүр.
RÔDEUR, EUSE n. селсаяк, тентимиш, тентиреген
киши.
ROGER vt 1. четин кыркуу, кесүү; le relieur a rogné
les feuillets мукабачы кагаздын четин кыркып жатат;
rogner les griffes à un chat мышыктын тырмактарын
кыркып текшилөө; 2. кыскартуу, кесүү, азайтуу; rogner
les salaires айлыкты кыскартуу; 3. rogner sur qqch
кесип таштоо, кыскартуу; rogner sur un budget
бюджетти кыскартуу.
ROGEUR, EUSE n кесүүчү жумушчу (кагазды).
ROGUE adj litt бой көтөргөн, текебер, чиренген; un
ton rogue текебер үн.
ROI nm 1. падыша; les rois et les reines падышалар
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жана канышалар; 2. бир экономикалык тармактагы эң
күчтүү, билимдүү, алдыңкы адам; les rois du pétrole
мунайдын кожоюндары, падышалары; 3. эң чоң, эң
күчтүү; le roi des animaux айбанаттардын падышасы.
ROITELET nm боз торгой (чымчыктын бир түрү).
RÔLE nm 1. роль; jouer, interpréter un rôle роль
ойноо, аткаруу; avoir le premier rôle башкы ролду
ойноо; loc adv à tour de rôle кезектешип, кезек менен;
vous entrez à tour de rôle кезектешип кириңиздер;
2. ээлеген орун, милдет; avoir, jouer un rôle important
dans une affaire бир иште маанилүү орунду ээлөө; le
rôle du médecin de famille үй-бүлөлүк дарыгердин
аткарган милдети; ce n’est pas mon rôle de бул менин
милдетим эмес; le rôle du verbe dans la phrase
сүйлөмдөгү этиштин милдети.
ROMAI, AIE I. adj рим, римдик; l’empire romain
рим империясы; chiffre romain рим саны; II. n римдик,
Римдин жашоочусу.
1
ROMA nm роман; les nouvelles sont plus brèves que
les romans новеллалар романдан кыскараак; roman
d’amour, d’aventures сүйүү жөнүндө, окуялуу роман;
roman policier детектив роман.
2
ROMA , AE adj роман; la langue romane ou le
roman роман тили; les langues romanes роман тилдери.
ROMACE nf романс.
ROMACIER, IÈRE n. романчы, роман жазуучу адам.
ROMAESQUE
adj романтикалык; un amour
romanesque романтикалык сүйүү.
ROMAISTE
nm романист, роман тилдерин
изилдөөчү.
ROMATIQUE
adj
1. романтизм,
романтизмге
таандык; la poésie romantique романтикалык поэзия; n.
les classiques et les romantiques классиктер жана
романчылар; 2. романтикалык; un paysage, une beauté
romantique романтикалык пейзаж, кооздук.
ROMATISME nm романтизм (адабиятта жана
искусстводогу агым).
ROMARI nm розмарин (өсүмдүктүн бир түрү).
ROMPRE I. vt 1. litt сындыруу, үзүү; rompre le pain
нанды сындыруу; les esclaves ont rompu leurs chaînes
кулдар кишендерин үзүп салышты; 2. таркоо, катардан
чыгуу; rompre les rangs катардан чыгуу; rompez!
таркагыла! 3. бузуу, токтотуу; rompre le silence
тынчтыкты бузуу; rompre les relations diplomatiques
дипломатиялык карым-катнаштарды үзүү; II. vi 1. litt
үзүлүү; la corde a rompu аркан үзүлүп кетти;
2. алаканы, катышты үзүү; ils ont rompu алар өз ара
алакаларын үзүштү; rompre avec qqch бирөө менен
катышпай калуу; III. se rompre vpr litt сынуу, үзүлүү;
la corde s’est rompue аркан үзүлүп кетти.
ROMPU, UE adj 1. (адам) алдан тайган, өтө чарчаган;
être rompu de fatigue чарчоодон алсыроо; 2. litt rompu
à бир нерсе жасоого абдан машыккан, көнгөн,
каныккан; les sportifs sont rompus aux efforts
physiques спортчулар дене машыгуусуна абдан
көнүшкөн.
ROCE nf бүлдүркөн; un buisson de ronces бүлдүркөн

бадалы.
ROCERAIE nf тикенектүү бадал.
ROCEUX, EUSE adj бадалдуу, бадал болуп өскөн.
ROCHOEMET nm күңкүлдөө.
ROCHOER vi fam күңкүлдөө; il est toujours

en
train de ronchonner ал дайыма эле күңкүлдөп жүрөт.
ROD, RODE I. adj 1. тегерек, тоголок, жумуру; la
terre est ronde жер тоголок; une table ronde тегерек
үстөл; des yeux ronds тегерек көздөр; 2. бүкүрөйгөн;
avoir le dos rond аркасы бүкүр болуу; 3. семиз,
томпойгон, болук; une femme ronde болук аял; 4. un
chiffre rond тегерек сан; ça fait sept cents euros en
chiffres ronds тегеректегенде жети жүз евро болот;
II. adv tourner rond бир калыпта айлануу, иштөө;
moteur qui tourne rond бир калыпта иштеген мотор; ça
ne tourne pas rond бир нерсе жетишпей жатат, бир
нерсе жакшы иштебей жатат; III. nm тегерек; tracer un
rond тегерек чийүү; loc adv en rond тегерете; s’asseoir
en rond autour d’une table үстөлдү тегерете олтуруу.
RODELET, ETTE adj томпойгон, болук, семиз; une
femme rondelette болук аял; une somme rondelette чоң,
барандуу өлчөмдөгү акча.
RODEUR nf толуктук, болуктук; la rondeur des joues
беттин болуктугу.
ROFLAT, ATE adj fam кыркыраган, кырылдаган,
киркиреген; râle ronflant кыркыраган дем алуу.
ROFLEMET nm 1. коңурук; 2. шуулдоо, гүүлдөө,
бышылдоо; le ronflement du moteur мотордун
гүүлдөшү.
ROFLER vi коңурук тартуу; (нерсе) шуулдоо,
гүүлдөө, бышылдоо; le poêle commence à ronfler меш
дуулдай баштады.
ROGER vt 1. кемирүү; souris qui ronge du pain
нанды кемирген чычкан; le chien rongeait un os ит
сөөктү кемирип жаткан эле; se ronger les ongles
тырмактарын кемирүү; vers qui rongent le bois
жыгачты кемирген курттар; 2. (нерсе) кемирүү,
акырындан талкалоо; la rouille ronge le fer дат темирди
бузат; cette pensée me ronge бул ой мени жеп жатат.
ROGEUR, EUSE
I. adj кемирүүчү; II. nm pl
кемирүүчүлөр.
RORO nm 1. fam гүүлдөө, шуулдоо; le ronron d’un
moteur мотордун гүүлдөшү; 2. кырылдоо; le ronron du
chat мышыктын кырылдоосу.
ROROEMET nm voir ronron.
ROROER vi бырылдоо, кырылдоо; le chat
ronronne quand on le caresse мышыкты сылаганда ал
бырылдайт.
ROQUEFORT nm рокфор (сырдын бир түрү).
ROSÂTRE adj кызгылт.
ROSBIF nm ростбиф (уйдун арка этинен куурулуп
жасалган тамак).
1
ROSE nf роза; des roses rouges, blanches кызыл, ак
розалар; bouton de rose розанын бүчүрү; rose sauvage
жапайы роза; loc être fraîche comme une rose роза
гүлүндөй ачылып туруу (аял).
2
ROSE I. adj кызгылт, кызгылтым, мала кызыл; un
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robe rose кызгылт көйнөк; son visage devenait tout rose
анын жүзү албырып чыккан эле; loc ce n’est pas rose
жагдай начар, иш начар; II. nm апарман, мала кызыл
өң; être habillé de rose апарман түстөгү кийим кийүү.
ROSÉ, ÉE adj апарман, мала кызыл; nm le rosé мала
кызыл вино.
ROSEAU nm камыш; des roseaux au bord d’un étang
көлмөнүн боюндагы камыш.
ROSELIER, IÈRE I. adj камыштуу, камыш өскөн; II. nf
камыш өскөн жер.
ROSERAIE nf роза олтургузулган талаа.
ROSETTE nf орден лентасы.
ROSIER nm роза, бир түп роза; rosier sauvage жапайы
роза түбү.
ROSSE nf каардуу, жаалдуу адам.
ROSSÉE nf fam токмок, таяк; flanquer, recevoir une
rossée токмоктоо, токмок жемек.
ROSSER vt токмоктоо; se faire rosser токмок жемек.
ROSSERIE nf ачуу, заар.
ROSSIGOL nm булбул.
ROTATIF, IVE adj айлануучу, айланып иштөөчү;
foreuse rotative айланып иштөөчү тешүүчү машина.
ROTATIO nf 1. айлануу; rotation de la terre жердин
айланышы; exécuter, faire une rotation айлануу;
2. abstrait алмаштыруу, алмаштырып туруу; la rotation
des équipes командаларды алмаштырып туруу.
RÔTI nm куурулган эт; rôti de bœuf, de veau уйдун,
торпоктун куурулган эти.
RÔTIR I. vt кууруу; rôtir un canard өрдөктү кууруу;
II. vi куурулуу; mettre la viande à rôtir этти кууруу;
III. se rôtir vpr куурулуу, күйүү; se rôtir au soleil күнгө
күйүү.
RÔTISSAGE nm кууруу.
RÔTISSERIE nf куурулган эт сатуучу күркө; куурулган
тамак сатуучу ресторан.
RÔTISSOIRE nf эт кууруучу меш.
ROTODE
nf ротонда (имараттын тегерек
формадагы бөлүгү).
ROTOR
nm
ротор
(машиналардын
жана
турбиналардын айлануучу бөлүгү).
ROTURIER, IÈRE adj, n карапайым, жөнөкөй (адам).
ROUA, E adj ала (аттын түсү жөнүндө); jument
rouanne ала бээ.
ROUBLE nm рубль (орустардын акча бирдиги).
ROUCOULEMET
nm 1. күркүлдөө, куркулдоо
(көгүчкөндөрдүн, бактектердин); le roucoulement des
tourterelles бактектердин куркулдоосу; 2. чечилип
сүйлөшүү, сыр чечишүү; les roucoulements des
amoureux сүйүшкөндөрдүн сыр чечишүүсү.
ROUCOULER
vi
1. күркүлдөө,
куркулдоо
(көгүчкөндөрдүн,
бактектердин);
2. чечилип
сүйлөшүү, сыр чечишүү.
ROUE nf 1. дөңгөлөк; les roues d’une voiture, d’une
bicyclette унаанын, велосипеддин дөңгөлөгү; véhicule à
deux, quatre roues эки, төрт дөңгөлөктүү унаа; roues
avant, arrière алдыңкы, арткы дөңгөлөктөр; roue de
secours запастык дөңгөлөк.

ROUÉ, ÉE adj шамдагай, эптүү, митаам, куу.
ROUFLAQUETTE nf саамай чач.
ROUGE I. adj кызыл; corriger un texte au

crayon
rouge баяндаманы кызыл калем менен оңдоо; le
drapeau rouge кызыл желек; vin rouge кызыл вино;
II. nm кызыл өң; un rouge vif, foncé кочкул кызыл өң;
rouge à lèvre эндик.
ROUGEÂTRE adj кызгылт, кызгылтым.
ROUGE-GORGE nm малиновка (сайроочу куштун бир
түрү).
ROUGEOLE nf кызамык.
ROUGEOYER vi кызаруу, кызарып чыгуу; incendie qui
rougeoie dans la nuit түн ичинде кызарган жалын, өрт.
ROUGE-QUEUE nm от куйрук (чымынчы куштун бир
түрү).
ROUGEUR nf теридеги кызыл тактар; le malade a des
rougeurs sur tout le corps оорулуунун бүт денеси
кызарып кетти.
ROUGIR I. vi 1. кызаруу; les écrevisses rougissent à la
cuisson суу чаяндары куурганда кызарып чыгышат;
2. (адам) кызаруу, кызарып кетүү; elle a rougi
jusqu’aux oreilles ал кулагына чейин кызарып кетти;
rougir de colère, de honte ачуулангандан, уялгандан
кызарып кетүү; pp des yeux rougis кызарган көздөр;
II. vt кызартуу, кызыл түскө боёо; la lumière du
couchant rougit la campagne батып бара жаткан күн
айылды кызыл түскө боёду.
ROUGISSAT, ATE adj кызарган, кызарып кеткен; un
garçon timide et rougissant тартынчаак жана уялчаак
бала.
ROUILLE nf дат; tache de rouille даттын тагы; couvert
de rouille дат баскан.
ROUILLER I. vi ou se rouiller vpr дат басуу; ces outils
ont rouillé sous la pluie бул аспаптар жаандан дат
болуп кетти; II. vt дат кылуу, дат бастыруу; l’humidité
rouille le fer ным темирди дат кылат.
ROULAT, ATE adj 1. жылдырылма, жылдырса боло
турган; table roulante жылдырылма стол; 2. жылган,
жыла турган, жылып иштеген; le personnel roulant
айдоочулар; trottoir, escalier roulant эскалатор; 3. feu
roulant жамгырдай жааган ок; un feu roulant de
questions жаадырылган суроолор.
ROULEAU nm түрүлгөн кагаз, бир түрүм кагаз;
rouleau de papier peint бир түрүм кооз кагаз; être au
bout du rouleau алдан таюу, чарчоо.
ROULEMET nm 1. айлануу, тегеренүү; roulement
d’yeux көздүн тегерениши; 2. табыш, калдыр эткен
дабыш, тарс-турс эткен табыш; on entendait un
roulement de chariots арабанын жүрүп бара
жаткандагы дабышы угулуп тураар эле; 3. (акча)
айлануу; le roulement des capitaux капиталдын
айланышы; fonds de roulement акча жүргүзүү;
4. travailler par roulement кезектешип иштөө; ils
travaillent par roulement алар кезектешип иштешет.
1
ROULER I. vt 1. тоголотуу, тегеретүү; rouler un
tonneau челекти тоголотуу; 2. жылдыруу, ордунан
жылдыруу; roulez la table jusqu’ici үстөлдү бул жерге
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чейин жылдыргыла; 3. ороо, түрүү; rouler des tapis
килемди түрүү; rouler une cigarette чылымды ороо;
4. fam avoir roulé sa bosse көп саякат жасоо; II. vi
1. тоголонуу, тегеренүү; larme qui roule sur la joue
жүздөн томолонуп түшкөн жаш; rouler du haut d’un
talus кыядан томолонуп түшүү; 2. жүрүү; la voiture
roulait à 100 à l’heure машина саатына 100 км жүрүп
бара жаткан; nous avons roulé toute la journée биз күн
бою (унаа менен) жүрдүк; vous roulez trop vite сиз
абдан тез кетип бара жатасыз (айдап); 3. (адам) жер
кезүү, тентүү; 4. (акча) айлануу; 5. (добуш) күрүлдөө,
күрүлдөп угулуу; 6. rouler sur жөнүндө болуу (кеп,
сөз); l’entretien a roulé sur la politique сөз саясат
жөнүндө болду; III. se rouler vpr 1. томолонуу; se
rouler par terre, dans l’herbe жерде, чөптүн үстүндө
томолонуу; 2. оронуу, жамынуу; se rouler dans une
couverture төшөккө оронуп алуу.
2
ROULER vt fam алдоо; il a voulu me rouler ал мени
алдагысы келген; vous vous êtes fait rouler сиз алдатып
жибердиңиз.
ROULETTE nf 1. кичинекей дөңгөлөк; table à roulette
дөңгөлөктүү үстөл; marcher, aller comme sur des
roulettes абдан жакшы болуу, жакшы жүрүшүү
(иштер); 2. рулетка (кумар оюну).
ROUD nm раунд.
ROUPILLER vt fam уктоо.
ROUSSEUR nf tache de rousseur сепкил.
ROUTE nf 1. жол; une bonne, mauvaise route жакшы,
жаман жол; route de montagne тоо жолу; routes
nationales, départementales негизги, чоң жол,
аймактык жол; la route de Paris Парижге баруучу жол;
la grande route чоң жол; abstrait унаа жүрүүчү жол;
arriver par la route унаа менен келүү; faire de la route
көп жол жүрүү; accidents de la route жол кырсыгы;
2. жол; changer de route жолун өзгөртүү; perdre sa
route жолунан адашуу; nous sommes sur la bonne route
биз туура кетип бара жатабыз; Route de Soie Жибек
Жолу; 3. саякат, сапар; en route жолго, сапарга; se
mettre en route жолго чыгуу; en cours de route саякат
убагында; bonne route! ак жол! feuille de route жол
кагазы, жолдомо кагаз; 4. mettre en route жүргүзүү,
ишке салуу; mettre sa voiture en route унаасын
жүргүзүү; abstrait mise en route ишке салуу, ишке
киргизүү.
1
ROUTIER , IÈRE I. adj жол, жолго таандык; réseau
routier жол тармагы; carte routière жол картасы; gare
routière авто бекет; transports routiers жол траспорту;
II. nm жүк ташуучу машинанын айдоочусу (узак жол
жүрүүчү).
2
ROUTIER nm көптү көргөн, тажрыйбалуу, көрөгөч
адам; un vieux routier de la politique кыраакы, көрөгөч
саясатчы.
ROUVRIR I. vt кайра ачуу; rouvrir son magasin pour
un client attardé кеч калган кардарга дүкөнүн кайра
ачуу; rouvrir les yeux көздөрүн кайра ачуу; II. vi кайра
ачылуу; la boulangerie rouvre demain наабайкана
эртең кайра ачылат.

ROUX, ROUSSE I. adj 1. сары; des cheveux roux сары
чач; 2. чачтары сары; une belle fille rousse сарысынан
келген сулуу кыз; II. n чачтары сары адам.
ROYAL, ALE, AUX adj 1. падыша, падышага таандык;
palais royal падыша сарай; la famille royale
падышанын үй-бүлөсү; 2. эң мыкты, эң сонун; un
cadeau royal эң мыкты белек.
ROYALEMET adv укмуш, эң сонун, салтанаттуу
түрдө, шаан-шөкөт менен; il nous a reçu royalement ал
бизди укмуштуудай кабыл алды.
ROYAUME nm падышалык; la Belgique est un
royaume Бельгия падышалык.
ROYAUTÉ nf падышалык бийлик; chute de la royauté
падышалык бийликтин кулашы.
RUBA nm лента; ses cheveux sont retenus par un
ruban de velours анын чачтары велюр лента менен
байланган.
RUBÉOLE nm кызамык (балдардын жугуштуу
оорусунун бир түрү).
RUBIS nm invar 1. лаал (кызыл түстөгү асыл таш) ;
2. loc payer rubis sur l’ongle карызынан так, толук
кутулуу.
RUBRIQUE nf рубрика, бөлүм; lire la rubrique de
politique étrangère чет элдик саясат рубрикасын окуу.
RUCHE nf бал челек, арынын уюгу.
RUCHER nm бал челек.
RUDE adj litt 1. орой, копол, катуу, одоно; un
montagnard aux manières un peu rudes ороюраак
келген тоолук адам; 2. оор, кыйын; un métier rude оор
кесип; les travaux des champs sont rudes талаа
жумуштары оор; l’hiver fut rude кыш катуу болду; un
climat particulièrement rude өзгөчө оор климат;
3. бодуракай, жылмакай эмес; toile rude бодуракай
кездеме; une voix rude орой үн.
RUDEMET adv 1. litt оройлук менен, одонолук менен,
копол; traiter qqn rudement бирөөгө оройлук мамиле
кылуу; 2. fam абдан, аябай; c’est rudement bon бул
абдан жакшы; elle est rudement changée ал абдан
өзгөрүптүр.
RUDIMET nm pl баштапкы, алгачкы баскычтар;
rudiments de grammaire грамматиканын алгачкы
баскычтары.
RUDIMETAIRE
adj
баштапкы,
алгачкы;
connaissances rudimentaires алгачкы, баштапкы
тааныштыктар.
RUDOYER vt орой, одоно, копол мамиле кылуу; il
rudoyait ses employés ал кол алдындагыларга орой
мамиле кылчу.
RUE nf көчө; une rue calme, animée тынч, тынчы жок
көчө; une rue large, étroite кенен, тар көчө; prendre
une rue бир көчө менен басуу, жүрүү; au coin de la rue
көчөнүн бурчунда; loc à tous les coins de rue бардык
жерде, булу-бурчта.
RUÉE nf толгон, көп, быкпырдай кайнаган элдини
агымы; la ruée vers les gares à l’époque des départs en
vacances эс алуу убагында калың элдин автобекетти
көздөй агылышы.
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RUELLE nf чолок көчө, тар көчө, кичине көчө.
RUER I. vi тебүү (ат, эшек); ne passez pas derrière

ses joues анын жашы бети ылдый куюлуп жатты; une
pièce où ruisselle le soleil күндүн нуру төгүлүп турган
бөлмө.
RUISSELET nm кичинекей суу, арык.
RUMEUR nf 1. чуру-чуу, кыжы-кужу, добуш, чуу, дуу;
la rumeur de la ville шаардын кыжы-кужусу; 2. имишимиш, сөз, кеп, ушак; ce n’est encore qu’une vague
rumeur бул жөн эле имиш-имиш.
RUMIAT nm кепшөөчү; les ruminants кепшөөчү
айбандар.
RUMIER vt чайноо, кепшөө; les vaches ruminent
l’herbe уйлар чөптү чайнап жешет.
RUPTURE nf 1. үзүлүү, сынуу; la rupture d’un câble
кабелдин үзүлүшү; 2. үзүлүү, бузулуу; la rupture des
relations diplomatiques entre deux pays эки өлкөнүн
ортосундагы дипломатиялык мамилелердин үзүлүшү;
3. ажырашуу, кол үзүшүү (эки сүйүшкөн адамдын); elle
lui a envoyé une lettre de rupture ал ага ажырашуу
тууралуу кат жөнөттү.
RURAL, ALE, AUX adj айыл, айылдык, кыштак; la vie
rurale айлыдык турмуш.
RUSE nf куулук, амалкөйлүк, айлакерлик; ruses de
guerre согуш амалкөйлүгү.
RUSÉ, ÉE adj куу, амалкөй, айлакер; il est rusé comme
un renard ал түлкүдөй куу.
RUSER vi амалкөйлөнүү, куулануу; être obligé de
ruser pour obtenir qqch бир нерсеге жетүү үчүн
амалкөйлөнүүгө мажбур болуу.
RUSSE I. adj орус, орустарга таандык; la révolution
russe орус революциясы; danse russe орус бийи; boire
à la russe орусча ичүү; II. n 1. орус; 2. nm орус тили.
RUSTAUD, AUDE adj, n одоно, орой, копол; une espèce
de gros rustaud бир тарбия көрбөгөн адам.
RUSTIQUE adj 1. litt бышык, жөнөкөй; une armoire
rustique бышык шкаф; 2. (plante) чыдамкай.
RUSTRE nm одоно, орой, копол адам.
RUTILAT, ATE adj жаркыраган, жылтылдаган; une
voiture rutilante жаркыраган спорт унаасы.
RYTHME nm ыргак; un rythme endiablé бат, тез
ыргак; le rythme cardiaque жүрөктүн согуу ыргагы;
travailler à son rythme бир ыргакта иштөө.
RYTHMÉ, ÉE adj ыргактуу; elle aime la musique
rythmée ал ыргактуу музыканы жакшы көрөт.
RYTHMIQUE adj danse rythmique ыргактуу бий.

ce
cheval, il rue souvent бул аттын аркасынан өтпөгүлө ал
тээп жиберет; II. se ruer vpr качыруу, кол салуу,
атырылуу; fou de colère, il s’est rué sur moi ачуусунан
ал мени качырды.
RUGBY nm регби; terrain de rugby регби аянтчасы.
RUGBYMA nm регби оюнчусу.
RUGIR vi ырылдоо, ыркыроо, айкыруу, күүлдөө,
күрүлдөө (арстан, жолборс жана башка жырткыч
айбандар).
RUGISSAT, ATE adj ырылдаган, ыркыраган,
айкырган, күүлдөгөн, күрүлдөгөн.
RUGISSEMET nm өкүрүк, бакырык, күүлдөө,
күрүлдөө (арстан, жолборс жана башка жырткыч
айбандардын).
RUIE nf 1. чалдыбар, уранды, кыйранды, калдык; les
ruines d’une ville après la guerre согуштан кийинки
шаардын калдыгы; 2. tomber en ruine(s) кулоо, уроо
(имарат); la maison tombe en ruines үй урап бара
жатат; 3. абдан начар акыбалдагы адам; depuis sa
maladie, c’est une ruine ооругандан бери анын
акыбалы абдан начар; 4. жоготуу, талкалануу; c’est la
ruine de ses espérances бул анын үмүттөрүнүн
талкаланышы.
RUIER I. vt 1. бузуу, иштен чыгаруу, талкалоо;
ruiner sa santé ден соолугун бузуу; 2. кедейлентүү,
жардылантуу, көп каражатын короттуруу; ruiner un
concurrent атаандашын алдан тайытуу (экономикалык
жактан); II. se ruiner vpr жардылануу, кедейленүү,
акчасын, байлыгын жоготуу; il s’est ruiné au jeu ал
оюндун айынан байлыгынан ажырады; se ruiner en
vêtement ал көп акчасын кийим алганга коротот.
RUIEUX, EUSE adj көп акча талап кылган, кымбат
турган; dépenses ruineuses көп акча талап кылган
чыгымдар.
RUISSEAU nm жылга, суу, арык; prov les petits
ruisseaux font les grandes rivières дүнүйө бир
тыйындан куралат.
RUISSELAT, ATE adj 1. куюлган, агып жаткан; eau
ruisselante агып жаткан суу; 2. суу болгон; ruisselant
de sueur абдан тердеген, кара терге баткан.
RUISSELER vi куюлуу, төгүлүү; la pluie ruisselle
жамгыр төгүп жатат; les larmes ruisselaient le long de

S
S, S nm inv 1. француз алфавитинин он тогузунчу
тамгасы; 2. s’voir se.
SA adj poss voir son.
SABBATIQUE adj une année sabbatique бир жылдык
чыгармачылык тыныгуу.
SABLE I. nm кум; une plage de sable fin майда кумдуу
пляж; fam être sur le sable акчасыз калуу, жумушу жок

калуу; fam le marchand de sable est passé балдардын
көздөрү уйкудан жумулуп бара жатат, балдар үргүлөп
бара жатат; II. adj inv ачык сары, кум түстүү; des gants
sable кум түстүү мээлейлер.
1
SABLER vt кум төшөө, кум себүү; sabler une route
жолго кум төшөө; allée sablée кум төшөлгөн аллея.
2
SABLER vt loc sabler le champagne бир нерсени
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майрамдоо үчүн шампан ичүү.
SABLEUX, EUSE adj кумдуу, кумдак.
SABLIER nm кум саат.
SABLIÈRE nf кум кени.
SABLOEUX, EUSE adj кумдуу, кумдак.
SABOT nm 1. сабо (жыгачтан жасалган бут кийим);
loc je le vois (ou je l’entends) venir avec ses gros sabots
мен анын эмне ой менен келгендигин билип турамын;
2. туяк; garnir de fers les sabots d’un cheval аттын
туягына така кагуу, атты такалоо.
SABOTAGE nm үзгүлтүккө учуратуу, зыянга учуратуу,
кедергисин тийгизүү, тоскоолдук.
SABOTER vt 1. жүр нары кыла салуу, чүргөй салуу; un
travail saboté кол учу менен жасалган жумуш; 2. иштен
чыгаруу, жокко чыгаруу, зыянга учуратуу, кедерги
кылуу; saboter un projet долбоорду бузуу, зыянга
учуратуу.
SABOTEUR, EUSE n каскак, тоскоол болуучу адам.
SABRE nm кылыч, шамшар.
SABRER vt 1. кылычтоо, кылыч менен чабуу; sabrer
l’ennemi душманды кылыч менен чабуу; 2. кыскартуу,
кесип салуу, алып салуу; la rédaction a sabré l’article
de son correspondant редакция коррепондентин
макаласы кыскартып салды; 3. fam sabrer des candidats
талапкерлерди кулатуу, өткөрбөй салуу (сынакта).
1
SAC nm 1. баштык, кап; sac de toile, de papier
кездеме, кагаз баштык; sac de plastique целлофан
баштык; sac de charbon, de blé бир кап көмүр, бир кап
эгин; sac d’écolier китеп кап, китеп баштык; sac de
voyage саякат сумка; sac à dos рюкзак; loc l’affaire est
dans le sac иш оңунан чыкты, иш жайында; 2. loc sac
de couchage төшөк loc (ичине кирип уктоо үчүн
саякатта алып жүрүүчү төшөк).
2
SAC nm талоо, тоноо, талаан, талан-тарач; loc mettre
une ville à sac шаарды талап тоноо.
SACCADE nf катуу сокку, булкуу; la voiture a avancé
par saccades puis elle s’est immobilisée унаа булкуудан
жылып барып токтоп калды.
SACCADÉ, ÉE adj үзүк-үзүк, бир калыпта эмес; des
gestes saccadés бир калыпта эмес кыймылдар.
SACCAGE nm litt талап-тоноо, талоо, тоноо, талкалоо.
SACCAGER vt 1. litt талоо, тоноо, талап-тоноо;
2. бузуу, зыянга учуратуу, талкалоо.
SACCAGEUR, EUSE n et adj талоончу, талап-тоногон
адам.
SACHET nm кичинекей баштык; sachet de thé
кичинекей баштыктагы чай.
SACRE nm такка олтургузуу, таажы кийгизүү.
1
SACRÉ , ÉE adj 1. ыйык; les livres sacrés ыйык
китептер; la musique sacrée диний ырлар; 2. ыйык;
l’amitié est sacré достук ыйык.
2
SACRÉ , ÉE adj fam (avant le nom) абдан, аябай,
өлгүдөй; tu es un sacré menteur! сен аябай
алдамчысың! tu as une sacrée chance сенин
мүмкүнчүлүгүң чоң.
SACRÉMET adv абдан, аябай; il est sacrément bon, ce
vin бул вино мыкты экен.

SACRER vt таажы кийгизүү, такка олтургузуу; il a été
sacré roi dans la basilique ага чиркөөдө таажы
кийгизилген.
SACRIFICE, SACRILÈGE nm 1. курмандык, курман;
offrir des animaux en sacrifice малды курмандыкка
чалуу; 2. бир нерсесин курмандыкка чалуу, коротуу;
aller jusqu’au sacrifice de sa vie жашоосун
курмандыкка чалуу; ils ont fait des sacrifices pour
payer les études de leur fils алар баласынын окуусун
төлөш үчүн кёп каражат жумшашты.
SACRIFIER I. vt 1. курмандык кылуу, курман чалуу;
sacrifier un bélier à une divinité кудайга атап кочкорду
курмандыкка чалуу; 2. бир нерсени бир нерсе үчүн
курмандык кылуу, арноо; il a sacrifié sa santé à sa
carrière ал ден-соолугун мансабына арнады; merci de
m’avoir sacrifié un peu de votre temps мен үчүн бир аз
убактыңызды бөлгөндүгүңүз үчүн рахмат; II. se
sacrifier vpr өзүн курмандыкка чалуу; elle s’est
toujours sacrifiée pour sa famille ал өзүн дайыма үйбүлөөсү үчүн курмандыкка чалган.
SACRILÈGE n nm бир ыйык нерсени кордоо, тебелөө,
кылмыш; commettre un sacrilège каапырлык кылуу,
ыйык нерсени булгоо.
SADIQUE adj зулум, залим, ырайымсыз; il est sadique
ал зулум.
SADIQUE n зулум, залим, эзүүнү жакшы көргөн адам.
SADISME nm зулумдук, залимдик, кара өзгөйлүк,
ырайымсыздык.
SAGA nf 1. эпос (скандинавия элдеринде); 2. эпос,
дастан (муундан муунга өткөн чыгарма).
SAGACE adj littér көрөгөч, сезгич, баамчыл.
SAGACITÉ nf көрөгөчтүк, сезгичтик, баамчылдык.
SAGE I. adj 1. акылдуу, эстүү, олуттуу; de sages
conseils жөндүү кеңештер; 2. токтоо, тил алчаак, элпек;
un enfant sage элпек бала; 3. ашепке кетпеген, жупуну,
жөнөкөй; des goûts sages жөнөкөй табиттер; II. nm
акылман адам; c’est un sage акылман адам; agir en sage
акылдуу, жөндүү иш кылуу.
SAGE-FEMME nf акушерка.
SAGEMET adv акылга сыярлык, жөнү бар, туура,
ылайыктуу; il a agi très sagement ал абдан жөндүү иш
кылды.
SAGESSE nf 1. акылдуулук, эстүүлүк, олуттуулук; la
voix de la sagesse акылдын көзү; 2. токтоолук, тил
алчаактык; il a été d’une sagesse exemplaire,
aujourd’hui ал бүгүн абдан токтоо жүрдү.
SAGITTAIRE nm astron, astrol жаачы; elle est Sagittaire
ал жаачы.
SAÏGA nm бөкөн.
SAIGAT, ATE adj чала куурулган, каны менен; des
biftecks saignants чала куурулган бифштекстер.
SAIGÉE nm каноо, кан агуу; кан алуу.
SAIGEMET nm каноо, кан агуу.
SAIGER I. vi каноо, кан агуу; le doigt, la plaie saigne
бармак, жара канап жатат; saigner du nez мурундан кан
агуу; littér son cœur saigne жүрөгү канга толду; II. vt
1. бирөөдөн кан алуу; loc fig saigner à blanc
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байлыгынан кол жуудуруу; 2. союу; saigner un porc
чочкону союу; III. vpr loc se saigner aux quatre veines
күйүп-бышуу, бар байлыгын чачуу.
SAI, SAIE adj 1. соо, оору эмес, дени соо, соосаламат; vous avez des dents saines сиздин тиштериңиз
таза экен; loc sain et sauf соо-саламат, аман-эсен; ils
sont arrivés sains et saufs алар аман-эсен келишти; une
nourriture saine et abondante ден соолук үчүн
пайдалуу тамак; 2. sain de corps et d’esprit дени карды
соо, акыл-эси жайында, соо саламат.
SAIEMET adv туура, ылайыктуу, жөнү бар.
SAIT, SAITE I. n ыйык, касиеттүү адам; II. adj
ыйык, касиетүү; saint Jean ыйык Жан; les Lieux saints
ыйык жерлер; loc toute la sainte journée күн бою,
кечке.
SAIT-BERARD nm inv сенбернар (иттин бир түрү);
fig c’est un vrai saint-bernard бул боорукер адам.
SAISIR I. vt 1. тосуп алуу, кармап алуу; le gardien de
but a pu saisir le ballon дарбазачы топту тосуп алууга
жетишти; saisir qqn à bras бирөөнү колунан кармоо;
2. пайдаланып калуу; il faut saisir l’occasion учурдан
пайдаланып калыш керек; 3. аңдоо, түшүнүү, сезүү; je
n’ai pas saisi son explication мен анын айткандарын
түшүнгөн жокмун; 4. ээлеп алуу, курчап алуу; un
frisson de peur l’a saisi аны коркунучтун калтырагы
басты; 5. кууруу; viande bien saisie жакшы куурулган
эт; II. se saisir de vpr алуу, колуна алуу; la criminelle
s’est saisie d’un couteau кылмышкер аял бычагын
колуна алды.
SAISISSAT, ATE adj таң калгандай, таң калаарлык,
укмуштуудай; une ressemblance saisissante таң
калаарлык окшоштук; un froid saisissant катуу суук.
SAISO nf 1. жыл мезгили; en toute(s) saison(s) жыл
бою; 2. мезгил, маал; la saison des pluies en Afrique
Африкада жаан мезгили; la saison des amours
айбанаттардын күүгө кирген учуру; la saison des
vacances эс алуу маалы.
SAISOIER, IÈRE adj мезгили менен, маалы менен
болуп туруучу; ouvrier saisonnier мезгили менен
иштеген жумушчу.
SAKÉ nm япондордун спирттик ичимдиги.
SALADE nf салат; une salade de tomate помидордон
жасалган салат.
SALADIER nm салат сала турган атайын идиш; il a
mangé un plein saladier de tomates ал бир тарелка
помидор салат жеди.
SALAIRE nm айлык, маяна, эмгек акы; toucher un
salaire, son salaire айлык, айлыгын алуу; salaire brut,
salaire net айлыктын жалпы саны, таза, колго тийген
айлык; salaire minimum эң кичинекей айлык.
SALAISO nf 1. туздоо; la salaison du poisson балык
туздоо; 2. туздалган тамак; des salaisons de porc
чочконун туздалган эти.
SALAT adj m туздуу, шор; marais salant шор суудан
туз чыгара турган жер.
SALARIAT
nm
1. жалданма
эмгек,
жумуш;
2. жалданма жумушчу; les revendications du salariat

жалданма жумушчунун талаптары.
SALARIÉ, ÉE adj, n жалданма жумушчу, жумушчу,
кызматкер.
SALAUD nm, adj fam ыплас, акмак, митаам, булганыч
адам; ils ont été salauds avec elle алар ага ыплас мамиле
кылышты.
SALE adj 1. ыплас, кир, булганыч; avoir les mains
sales колдору кир болуу; du linge sale кир; 2. l’argent
sale жаман жол менен табылган акча, арам акча; 3. зат
атоочтун алдында: абдан жаман, жагымсыз; il fait un
sale temps аба ырайы жагымсыз болуп турат; c’est une
sale histoire бул бир болбогон иш.
1
SALÉ , ÉE adj 1. шор; eau salée шор суу; 2. туздалган;
cacahuètes salées туздалган жер жаңгак.
2
SALÉ nm le petit salé туздалган чочко эти.
SALEMET adv 1. ыплас, кир; il mange salement ал
төгүп-чачып жейт; 2. fam абдан, аябай; je suis salement
embêté мен абдан тажап кеттим.
SALER vt 1. туз салуу; saler la soupe шорпого туз
салуу; 2. туздоо; saler des poissons балык туздоо; 3. туз
себүү; saler la chaussée жолго туз себүү.
SALETÉ nf 1. таза эместик, ыпыластык, булганычтык;
chose, personne d’une saleté repoussante абдан кир
нерсе, адам; 2. fam жарабаган, болбогон нерсе;
pourquoi acheter toutes ces saletés? болбогон
нерселерди сатып алып эмне кыласың?
SALIÈRE nf туз салган идиш; salière et poivrière туз
жана калемпир салган идиш.
SALI, IE adj туздуу, шор.
SALIE nf туз өндүрүүчү ишкана.
SALIR I. vt 1. кирдетүү, кир кылуу; tu as sali tes gants
сен колкаптарыңды кирдеттиң; 2. abstr бирөөнүн
абийирине шек келтирүү, бирөө тууралуу жаман сөз
айтуу; chercher à salir la réputation de qqn бирөөнүн
беделин түшүрүүгө аракет кылуу; II. se salir vpr
кирдөө, булгануу; un tissu clair qui se salit vite кир
көтөрүмү жок ачык түстөгү кездеме.
SALISSAT, ATE adj 1. кир көтөрүмү жок, тез
кирдеген; une couleur salissante кир көтөрүмсүз өң;
2. булганыч, кирдеткен, балит; un travail salissant
балит жумуш.
SALISSURE nf шыпырынды, таштанды, так.
SALIVE nf шилекей, түкүрүк; loc abstr avaler sa salive
тилин тишине катуу; fam dépenser sa salive көп сүйлөө;
perdre sa salive бекер сүйлөө, жарабаган кеп айтуу.
SALIVER vi шилекейди агызуу; une odeur de cuisine
qui fait saliver ашканадан келген жыттын шилекейди
агызышы.
SALLE nf зал, бөлмө; salle à manger ашкана; salle de
bains жуунучу бөлмө; salle de séjour конок үй; salle de
classe окуу бөлмөсү; des salles de spectacle d’une ville
шаардын концерттик залы; salle d’attente күтүү залы;
2. көрүүчүлөр; la salle se leva d’un bloc көрүүчүлөр
жалпы турду.
SALO nm 1. конок үй, меймандарды кабыл ала
турган бөлмө; 2. салон; salon de coiffure чач тарач;
3. салон (көргөзмө); le salon de l’auto автоунаа салону;
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dans les veines каны кайнап туруу, жүрөктүү болуу; se
faire du mauvais sang тынчсыздануу, чочулоо; se faire
un sang d’encre катуу тынчсыздануу, катуу чочулоо;
2. куюлган, төгүлгөн кан; verser, faire couler le sang
кан төгүү, канга боёо, өлтүрүү; алдыруу; loc avoir du
sang sur les mains колу канга малынуу, кылмыш
кылуу; verser son sang pour la patrie мекени үчүн
канын төгүү.
SAG-FROID
nm
sing
оор
басырыктуулук,
сабырдуулук, токтоолук; garder son sang-froid
сабырдуулук кылуу.
SAGLAT, ATE adj 1. канга боёлгон; mains
sanglantes канга боёлгон колдор; 2. кан төккөн; une
bataille sanglante кандуу согуш; 3. сөөктөн өткөн,
катуу; des reproches sanglantes чучукка жеткен сөздөр.
SAGLE nf бел боо, бел курчоо.
SAGLIER nm каман, доңуз, жапайы чочко.
SAGLOT nm өксөп ыйлоо, боздоп ыйлоо; éclater en
sanglots катуу ыйлоо.
SAGLOTER vi өксөп ыйлоо, боздоп ыйлоо; sangloter
de joie кубанычтан ыйлап жиберүү.
SAG-MÊLÉ n inv метис.
SAGSUE nf сүлүк; les sangsues sucent le sang сүлүк
кан сорот.
SAGUI, IE adj кан, канга таандык; les vaisseaux
sanguins кан тамырлары; groupe sanguins кандын
группасы.
SAGUIAIRE
adj
канкор,
залим;
dictateur
sanguinaire канкор диктатор.
SAITAIRE adj санитардык, гигиеналык; service
sanitaire санитария кызматы.
SAS prép -сыз, жок деген маанини билдирет; j’irai
sans toi мен сенсиз барамын; être sans argent акчасыз
болуу; j’étais malade, sans quoi je serais venu мен
ооруп калбаган болсом келмекмин; sans cesse
токтоосуз; non sans peine кыйынчылык менен; il partit
sans dire un mot ал бир сөз айтпастан кетип калды; loc
partons sans plus attendre башка күтпөстөн кете
берелик.
SAS-ABRI n inv башпаанасыз, башпаанексиз, үйжайсыз; reloger les sans-abri үй-жайсыздарды
жайгаштыруу.
SAS-CŒUR n, adj fam боору таш, жүрөгү муз.
SAS EMPLOI n inv ишсиз, жумушсуз адам.
SAS-GÊE inv I. adj т, тартынбаган, тартынчаак эмес;
II. nm тартынбастык, тартынчаак эместик.
SAS-LOGIS n inv үй-жайсыз, баш паанексиз.
SAS-PAPIERS n inv документсиз, документи жок
адам.
SAS-SOUCI adj inv бейгам, бейкапар.
SAS-TRAVAIL n inv ишсиз, жумушсуз.
SATÉ nf ден соолук; être plein de santé ден соолугу
жакшы болуу; elle n’a pas de santé анын ден соолугу
жакшы эмес; c’est mauvais pour la santé бул ден
соолукка зыян; boire à la santé de qqn бирөөнүн ден
соолугу үчүн алып коюу, ичүү; à ta santé! сени ден
соолугуң үчүн! sa santé se rétablit анын ден соолугу

le salon du livre китеп көргөзмөсү.
SALOPE nf 1. fam vulg сойку, аягы суюк, жалап;
2. ыплас, жексур, митаам, булганыч аял.
SALOPETTE nf атайын кийим, комбинезон.
SALTIMBAQUE n акробат.
SALUBRE adj ден соолукка пайдалуу (аба, климат,
турак жай).
SALUBRITÉ nf ден соолук үчүн пайдалуулук; la
salubrité de l’air абанын ден соолукка пайдалуулугу.
SALUER vt 1. салам айтуу, учурашуу, саламдашуу,
коштошуу, кош айтышуу; saluer un ami досуна салам
берүү; saluer d’un signe de tête баш ийкеп учурашуу;
2. эл алдында жүгүнүү (концерттин аягында); le
chanteur salue sous les acclamations du public ырчы
көрүүчүлөрдүн кол чабуусунун коштоосунда жүгүнүп
жатат; 3. каршы алуу, тосуп алуу; son apparition a été
saluée par des applaudissements анын чыгышы кол
чабуулар менен коштолду.
1
SALUT nm аман калуу, өлүмдөн аман калуу; chercher
son salut dans la fuite жанынын аман калышын
качуудан көрүү.
2
SALUT nm 1. litt салам айтуу, учурашуу; adresser,
faire, rendre un salut à qqn бирөөгө салам жолдоо;
2. fam салам (учурашуунун же кош айтышуунун кыска
түрү); salut les gars! салам жигиттер.
SALUTAIRE adj пайдалуу, жакшы, шыпаалуу; un effet
salutaire жакшы таасир.
SALUTATIO nf салам айтуу, учурашуу, салам; il lui a
fait de grandes salutations ал ага чоң салам айтты; mes
salutations саламым менен.
SALVE nf залп; des salves d’applaudissements
дүркүрөгөн кол чабуулар.
SAMEDI nm ишемби; tous les samedis ишемби сайын;
je pars samedi мен ишембиде кетем.
SAMOURAÏ nm самурай (өткөн замандагы япон
аскери).
SAMOVAR nm самоор.
SAATORIUM nm кургак учук оорусун дарылоочу
жай.
SACTIO nf жаза чарасы, санкция; le gouvernement
a pris des sanctions à l’encontre des manifestants өкмөт
көтөрүлүшчүлөргө каршы жаза чарасын колдонду.
1
SACTIOER vt расмий түрдө тастыктоо; le bac
sanctionne les études secondaires бакалаврлык диплому
орто билимди тастыктайт.
2
SACTIOER vt жаза чарасын колдонуу, жазалоо;
les actes d’indiscipline seront sanctionnés тартип
бузуулар жазаланат.
SADALE nf сандал.
SADRE nm судак (балыктын бир түрү).
SADWICH nm 1. сэндвич, бутерброд; un sandwich au
jambon чочко этинен жасалган сэндвич; 2. fam être pris
en sandwich ортосунда кысылып калуу.
SAG nm 1. кан; la circulation du sang кандын
айланышы; loc le sang lui monte au visage ал кулагына
чейн кызарып кетти; coup de sang мээге кан куюлуу;
avoir le sang chaud ачуусу чукул болуу; avoir du sang
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жакшы болуп келе жатат; avoir une mauvaise santé ден
соолугу начар болуу; comment va la santé? ден соолук
кандай? maison de santé ден соолукту чыңдоочу жай;
le ministère de la santé publique саламаттыкты сактоо
министрлиги.
SAOUL, SAOULE adj voir soûl, soûle.
SAPE nf 1. бир имаратты кулатыш үчүн анын түп
жагынан казылган аң, чуңкур; 2. казуу, астын казуу;
travaux de sape казуу иштери.
SAPER I. vt 1. астын казуу, кемирүү; 2. saper le moral
de qqn бирөөнүн маанайын түшүрүү; II. se saper vpr
fam кийинүү, жасануу.
SAPEUR nm сапёр.
SAPEUR-POMPIER nm өрт өчүргүч.
SAPHIR nm сапфир (өтө кымбат баадагы, көк
түстөгү асыл таш).
SAPI nm 1. карагай, арча; un sapin de oël балаты;
2. арча жыгачы.
SAPIIÈRE nf карагай, арча токою.
SARCASME nf шылдың, мыскыл.
SARCASTIQUE adj шылдыңдуу, мыскылдуу; un
sourire sarcastique мыскылдуу күлкү.
SARCLAGE nm отоо, чабуу, арам чөптөн арылтуу;
sarclage à la houe кетмен менен чабуу.
SARCLER vt отоо, жулуу; sarcler un potager огородду
отоо, жулуу.
SARCOME nm саркома (рак оорусунун бир түрү).
SARCOPHAGE nm таш табыт, таштан жасалган табыт.
SARDIE nf сардина (селдь тукумундагы балыктын
бир түрү); loc être serrés comme des sardines
тыгылышуу, түртүшүү, кысылышуу.
SARRASI nm гречиха (дан өсүмдүгүнүн бир түрү).
SATAÉ, ÉE adj жаман, катуу, аябаган, ашепке; avec
ces satanés embouteillages, je suis arrivé en retard
жолдогу унаалардын ашепке тыгылышынын айынан
кечигип калдым.
SATAIQUE adj жүрөктүн үшүн алган, үрөй учурган.
SATELLITE nm спутник; la Lune est le satellite de la
Terre Ай Жердин спутниги; satellite artificiel жасалма
спутник; émission de télévision par satellite спутник
аркылуу алынып көрсөтүлгөн теле берүү.
SATI nm атлас (кездеменин бир түрү).
SATIÉ, ÉE adj атласка окшош, атлас сыяктуу,
жумшак.
SATIETTE nf сатин; pyjama en satinette сатинден
тигилген пижама.
SATIRE nf сатира, шылдың, келеке; les satires de
Boileau Буалонун сатиралары.
SATIRIQUE adj сатиралык; des chansons satiriques
сатиралык ырлар.
SATISFACTIO nf
1. кубаныч, ырахат, каниет;
j’apprends avec satisfaction que vous viendrez chez
nous сиз биздикине келээриңизди кубаныч менен
кабыл алдым; loc donner satisfaction канааттандыруу;
il donne toute satisfaction à son professeur анын
мугалими ага ыраазы; 2. канааттандыруу; les grévistes
ont
obtenu
satisfaction
иш
таштоочулар

канааттанышты.
SATISFAIRE I. vt канааттандыруу; cet état de choses ne
nous satisfait pas иштин бул акыбалы бизди
канааттандырбайт; satisfaire ses besoins керектөөсүн
канааттандыруу; II. vi (à) ишке ашыруу; vous devez
satisfaire à vos engagements сиз убадаларыңызды ишке
ашырышыңыз керек; le bâtiment prévu devra satisfaire
à trois conditions каралып жаткан имарат үч шартка
жооп бериш керек.
SATISFAISAT, ATE adj канааттандыраарлык; des
résultats
satisfaisants
канааттандыраарлык
натыйжалар.
SATISFAIT, AITE adj 1. канааттанган, ыраазы болгон; il
n’est jamais satisfait ал эч качан ыраазы болбойт;
2. satisfait de ыраазы болгон, канааттанган; être
satisfait de son sort өз тагдырына ыраазы болуу;
3. ишке ашкан; son envie est enfin satisfaite анын
каалоосу акыры ишке ашты.
SATISFECIT nm inv litt мактоо баракчасы; donner,
recevoir des satisfecit мактоо баракчасын берүү, алуу.
SATYRE nm 1. mythologie grecque сатир (грек
мифологиясында: оюн күлкүнүн кудайынын бузуку
жолдошу, ал эчки түрүндө сүрөттөлөт); 2. жүрөөнөк
эркек.
SAUCE nf соус; viande en sauce соусу менен эт.
SAUCIÈRE nf соус идиши.
SAUCISSE nf чучукча.
SAUCISSO nm колбаса; une tranche, une rondelle de
saucisson бир кесим колбаса.
1
SAUF , SAUVE adj sain et sauf соо-саламат, аман-эсен;
laisser la vie sauve à qqn бир кишинин өмүрүн сактап
калуу; l’honneur est sauf намыс, абийир сакталып
калды.
2
SAUF prép -дан тышкары, -дан бөлөк; tous, sauf lui,
sauf un андан, бирөөсүнөн башкасынын баарысы; sauf
si (+ indicatif); j’irai, sauf s’il pleut мен жамгыр
жаабаса барамын; sauf que (+ indicatif); гана болбосо;
c’est un bon film, sauf qu’il est trop long узактыгы гана
болбосо бул жакшы тасма.
SAUGREU, UE adj маанисиз, мааниси жок, болбогон;
quelle idée saugrenue! кандай болбогон ой!
SAUMO nm лосось (эти кызыл балыктын бир түрү);
une tranche de saumon fumé бир кесим туздалган
лосось.
SAUMURE nf абдан туздуу суу; mettre des olives dans
la saumure зайтундарды туздалган сууга салуу.
SAUA nf сауна, мончо; des saunas finlandais фин
мончосу.
SAUPOUDRER vt себүү, себелөө; saupoudrer qqch de
sucre, de sel бир нерсенин үстүнө шекер, туз себүү.
SAUR adj m hareng saur туздалган селёдка.
SAURIES
nm
pl
сойлоп
жүрүүчүлөр
түркүмүндөгүлөр; le lézard, le crocodile sont des
sauriens
кескелдирик,
крокодил
сойлоп
жүрүүчүлөрдүн түркүмүнө киришет.
SAUT nm секирүү; faire un saut par-dessus un
obstacle бир тосмонун үстүнөн секирүү; faire du saut à
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la corde аркандан секирүү; saut en hauteur, en
longueur; бийиктикке, узундукка секирүү; saut en
parachute парашюттан секирүү.
SAUTER I. vi 1. секирүү; sauter haut секирүү; sauter
dans l’eau, dans le vide сууга, боштукка секирүү;
sauter à cloche pied бир аяктап секирүү; il sautait de
joie ал кубанганда секирип жиберер эле; loc sauter au
plafond асман-айдан түйүлүү, так секирүү; 2. секирүү;
il a sauté (à bas) du lit ал керебетинен, ордунан
секирип турду; elle lui a sauté au cou ал анын мойнуна
асылды; loc sauter aux yeux көзгө чалдыгуу, көрүнүп
туруу, ачык көрүнүп туруу; il ment, ça saute aux yeux
ал алдап жатат, бул ачык эле көрүнүп турат; 3. abstr
бир нерседен экинчи нерсеге өтүп кетүү; l’auteur saute
d’un sujet à un autre автор бир темадан экинчи темага
өтүп кетти; 4. чыгып кетүү, атылып кетүү; attention, le
bouchon va sauter этияттагыла, тыгын атылып кетет; la
chaîne du vélo saute tout le temps велосипеддин
чынжыры дайым эле чыгып кете берет; 5. faire sauter
un aliment тамакты кууруу; elle fait sauter les pommes
de terres ал картошканы кууруп жатат; II. vt 1. секирип
өтүү, тоскоолдуктун үстүнөн секирип өтүү; le cheval a
bien sauté l’obstacle ат тосмонун үстүнөн секирип
өттү; 2. таштап, калтырып кетүү; tu as sauté un mot сен
бир сөз таштап кеттиң.
SAUTERELLE nf чегиртке.
SAUTEUR, EUSE n атлет; un sauteur en longueur
узундукка секирүүчү атлет; les insectes sauteurs
секирип жүрүүчү курт-кумурскалар.
SAUTILLAT, ATE adj секирүүчү.
SAUTILLEMET nm секирүү, секирип жүрүү; le
sautillement des oiseaux чымчыктардын секирүүсү.
SAUTILLER vi секирүү, секирип жүрүү; boxeur qui
sautille секирген мушкер.
SAUVAGE I. adj 1. жапайы; on peut apprivoiser
certains
animaux
sauvages
айрым
жапайы
айбанаттарды колго көндүрсө болот; canard sauvage
жапайы өрдөк; fleurs sauvage жапайы гүлдөр; 2. адам
жашабаган (жер); île sauvage адам жашабаган арал;
3. адамдарга кошулбаган, жалгыздыкты жакшы көргөн;
cet enfant est très sauvage бул бала абдан жапайы.
SAUVAGEMET adv жыркычтык менен, айбандарча;
frapper qqn sauvagement бир кишини катуу сабап
таштоо.
SAUVAGERIE nf жапайычылык; l’agresseur l’a frappé
avec sauvagerie кол салуучу аны жапайычылык менен
урду.
SAUVEGARDE nf сактоо, коргоо; travailler à la
sauvegarde de la paix тынчтыкты сактап калыш үчүн
иштөө.
SAUVEGARDER vt 1. сактоо, коргоо; 2. infor сактап
коюу; sauvegarder un fichier маалыматты сактап коюу.
SAUVE-QUI-PEUT nm inv корккондуктан дүрбөлөңгө
түшүү, чак-чалакей, кым-куут түшүү; lorsque le bateau
a commencé à couler, ce fut un sauve-qui-peut général
кайык чөгө баштаганда элдин баары дүрбөлөңгө
түштү.

SAUVER I. vt 1. куткаруу, аман алып калуу; il a pu
sauver l’enfant qui se noyait ал чөгүп бара жаткан
баланы сактап кала алды; il est sauvé ал аман калды;
sauver qqn de бир кишини бир нерседен аман алып
калуу, сактап калуу; sauver qqn de la misère бир
кишини жакырдыктан сактап калуу; 2. сактап калуу; il
m’a sauvé la vie ал менин өмүрүмдү сактап калды; fam
il a réussi à sauver sa peau ал жанын сактап кала алды;
sauver une entreprise de la faillite ишкананы
банкроттуктан сактап калуу; II. se sauver vpr 1. качуу,
качып кутулуу; il se sauva à toutes jambes ал буту
үзүлгөнчө качты; 2. fam тезинен жөнөп кетүү; sauve-toi
vite, tu vas être en retard тезирээк кет, кечигип
каласың; 3. кайнап ташып кетүү (суюктук); zut, le lait
s’est sauvé! кара, сүт ташып кетти!
SAUVETAGE nm куткаруу; le sauvetage des naufragés
чөгүп бара жаткандарды куткаруу; bateau de sauvetage
куткаруучу кеме.
SAUVETEUR nm куткаруучу; l’équipe des sauveteurs
куткаруучулар курамы.
SAVAT, ATE I. adj 1. билимдүү, окумуштуу; un
savant professeur билимдүү окутуучу; il est très savant
en histoire ал тарыхты мыкты өздөштүргөн; chien
savant үйрөтүлгөн ит; 2. татаал, кыйын, түшүнүүгө
кыйын; c’est trop savant pour moi бул мен үчүн абдан
кыйын; II. nm окумуштуу; Marie Curie fut un grand
savant Мари Кюри чоң окумуштуу болгон.
SAVEUR nf 1. даам, татым; une saveur agréable
жакшы даам; une viande sans saveur даамсыз эт;
2. abstr даам; la saveur de la nouveauté жаңылыктын
даамы.
1
SAVOIR vt 1. билүү; je ne sais pas son nom мен анын
атын билбейм; il n’en sait rien ал бул тууралуу эч нерсе
билбейт; faire savoir билдирүү, кабардар кылуу; je te
ferai savoir la date de mon retour мен сага кайтып
келээр күнүмдү билдирип коём; avez-vous su la
nouvelle? жаңылыкты уктуңарбы? je le sais honnête
мен аны чынчыл деп билемин; 2. билүү, сезүү,
түшүнүү; il ne sait plus ce qu’il dit ал эмне айтып
жатканын түшүнбөйт; il est poète sans le savoir анын
өзү билбеген акындык жайы бар; je ne veux pas le
savoir! мен муну билүүнү каалабаймын! 3. билүү,
жатка билүү; il sait son rôle, sa leçon ал ролун, сабагын
билет; savoir qqch par cœur бир нерсени жатка билүү.
2
SAVOIR nm билим, билимдүүлүк; l’étendue de son
savoir билиминин тереңдиги.
SAVOIR-FAIRE nm inv ыктуулук, жөндөмдүүлүк,
эптүүлүк; le savoir-faire d’un artisan устанын
жөндөмдүүлүгү.
SAVOIR-VIVRE nm inv тарбия, таалим, адеп; manquer
de savoir-vivre тарбиясы жок болуу.
SAVO nm 1. самын; le savon de toilette атыр самын;
un savon à barbe сакал алууда колдонулуучу көбүктүү
самын; 2. loc fam passer un savon à qqn бирөөнү зекүү,
жемелөө, урушуу; il a fait une grosse bêtise et son père
lui a passé un savon ал жаман иш кылгандыктан
атасынан уруш жеди.
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SAVOER vt 1. самындоо, самын менен жуумак;
savonner et rincer самындап жуумак жана чайкоо; 2. se
savonner самындануу.
SAVOERIE nf самын чыгаруучу ишкана.
SAVOEUX, EUSE adj самындуу; une eau savonneuse
самындуу суу.
SAVOURER vt бир нерсени даамдап ичүү, жемек,
даамын татуу; il savourait son cognac ал коньягын
даамдап ичип жатты.
SAVOUREUX, SAVOUREUSE adj 1. даамдуу, таттуу; des
fruits savoureux таттуу жемиштер; 2. abstr күлкүлүү,
кызыктуу; une anecdote savoureuse күлкүлүү окуя.
SAXOPHOE nm саксафон.
SCABREUX, EUSE adj чеки, жөнү жок, уятсыз; une
histoire scabreuse жөнү жок аңгеме.
SCADALE nm 1. жаңжал, чыр чатак; si ça continue, je
fais un scandale! эгер бул дагы уланса, мен чыр
чыгарамын; 2. кыжыр кайноо; sa tenue a provoqué un
scandale анын өзүн алып жүрүшү кыжырды кайнатат;
au grand scandale de sa famille үй-бүлөсүнүн катуу
каршылыгында; 3. жаңжал, келишпестик; un scandale
financier, politique саясий, финансылык келишпестик;
4. шермендечилик, уят; cette condamnation est un
scandale! бул өкүм шермендечилик!
SCADALEUX, EUSE adj
кыжырды кайнаткан,
жаңжалдуу, чатак; une conduite scandaleuse кишинин
кыжырын кайнаткан жүрүш-туруш.
SCADALISER
vt кыжырды кайнатуу, ачууну
келтирүү; son attitude a scandalisé tout le monde анын
өзүн алып жүрүшү элдин кыжырын кайнатты.
SCADER vt тактап, дааналап айтуу; scander un
slogan politique саясий ураандарды дааналап айтуу.
SCADIAVE adj скандинавия, скандинавиялык; les
pays scandinaves скандинавия мамлекеттери.
SCAPHADRE nm скафандр.
SCAPHADRIER nm суучул.
SCARABÉE nm коңуз.
SCARLATIE nf скарлатина (жугуштуу оорунун бир
түрү).
SCEAU nm 1. мөөр; mettre, apposer son sceau sur un
document бир кагазга мөөр басуу, коюу; 2. loc sous le
sceau du secret сыр эч кимге айтылбаса, жашыруун
бойдон калса.
SCÉLÉRAT, ATE n litt кылмышкер; adj des lois
scélérates жарабаган мыйзамдар.
SCELLER vt 1. мөөр басуу; le testament a été scellé
мурас кагазга мөөр басылган; 2. бекитүү, чаптоо;
sceller des boites de conserve консерва кутуларын
бекитүү, чаптоо.
SCÉARIO nm; сценарий.
SCÈE nf 1. сахна; l’ordre d’entrée en scène des
acteurs актёрлордун сахнага чыгуу тартиби; elle fait ses
débuts sur la scène, sur scène ал актёрлугун баштап
жатат; mettre en scène сахналаштыруу, коюу; metteur
en scène режиссёр; mise en scène сахналаштыруу,
коюу; mettre en scène un film тасманы экрандаштыруу;
la scène politique саясий сахна; 2. театр, сахна; les

vedettes de la scène et de l’écran театр жана теле
жылдыздар; 3. көрүнүш, жасалга; la scène représente
une forêt сахнада токой чагылдырылган; 4. көрүнүш,
пьесадагы көрүнүш (акт); 5. уруш, жаңжал; une scène
de ménage үй-бүлөлүк жаңжал; enfant qui fait des
scènes чырлап жаткан бала.
SCÉIQUE adj сахнага, театрга таандык; сахна, театр.
SCEPTICISME nm ишенбөөчүлүк, күмөн саноочулук.
SCEPTIQUE adj ишенбеген, күмөн санаган; il a eu un
sourire sceptique ал ишенбестен жылмайды.
SCEPTRE nm падышанын таягы; le sceptre du roi
падышанын таягы.
SCHAH ou shah nm шах.
SCHÉMA nm схема; le schéma d’un moteur мотордун
схемасы.
SCHÉMATIQUE
adj схема түрүндө берилген,
жөнөкөйлөтүлгөн.
SCHÉMATISER
vt
жөнөкөйлөтүп,
жеңилдетип
көрсөтүү, схемалаштыруу.
SCHILLIG nm шиллинг (Австрия акча бирдиги).
SCHIZOPHRÉIE nf шизофрения (психикалык оорунун
бир түрү).
SCHAPS nm inv карточкадан жасалган арактын бир
түрү.
SCIAGE nm араалоо, араа менен кесүү.
SCIE nf араа; scie à bois, à métaux жыгач, темир араа.
SCIEMMET adv атайлап, билип туруп; il n’a pas pu
faire cela sciemment ал муну атайлап жасашы мүмкүн
эмес.
SCIECE nf 1. vieilli билим, илим, маалымат; sa
science est étendue анын билими терең; loc c’est un
puits de science бул билимдин кени; 2. litt
билимдүүлүк, иштин көзүн билүү; 3. илим; sciences
exactes ou pures так илимдер; sciences appliquées иш
жүзүндө
колдонулуучу
илимдер;
sciences
expérimentales тажрыйбалык илимдер; sciences
naturelles табийгый илимдер; les sciences humaines
гуманитардык илимдер; 4. pl табийгый илимдер;
faculté des sciences табийгый илимдер факультети.
SCIECE-FICTIO nf илимий-фантастика; un film de
science-fiction илимий-фантастикалык тасма.
SCIETIFIQUE
I. adj 1. илимий; la recherche
scientifique илимий изилдөө; 2. илимий, анык; ce n’est
pas une explication scientifique бул илимий
түшүндүрмө эмес; II. n илимпоз, илим изилдөөчү.
SCIETIFIQUEMET adv илимий, илимий жол менен;
phénomène étudié scientifiquement илимий жол
изилденген менен кубулуш.
SCIER vt 1. араалоо, тааруу; scier du bois отун
араалоо; 2. fam таң калтыруу, айран калтыруу.
SCIERIE nf тактай тилүүчү завод.
SCITILLAT, ATE adj жаркыраган, жылтыраган,
жалтырак; une robe au tissu scintillant жалтырак
кездемеден тигилген көйнөк.
SCITILLATIO nf жаркыроо, жалтылдоо.
SCITILLEMET nm жаркыроо; le scintillement du
soleil күндүн жаркырап тийиши.
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SCITILLER vi жаркыроо, жалтыроо, жылтыроо; les
étoiles scintillaient жылдыздар жаркырап турушкан;
diamants qui scintillent жаркырап турган алмаз.
SCIURE nf
таарынды; l’odeur de la sciure
таарындынын жыты.
SCLÉROSE nf склероз.
SCOLAIRE
adj
мектеп,
мектепке
таандык;
établissement scolaire билим берүү мекемеси;
programmes scolaires окуу программалары; année
scolaire окуу жылы; obligation scolaire жалпыга
милдетүү окуу; âge scolaire мектеп жашы.
SCOLARISATIO nf мектепке баруу, мектепке тартуу,
окуу, окутуу.
SCOLARISER vt орто билим берүү, мектепке тартуу;
au pp enfants en âge d’être scolarisés мектеп
жашындагы балдар.
SCOLARITÉ nf окуу, мектепке баруу; en France la
scolarité est obligatoire jusqu’à seize ans Францияда
мектепке баруу он алты жашка чейин милдеттүү түрдө.
SCORE nm эсеп, упай (оюнда).
SCORPIO nm чаян.
SCRUPULE nm арсар болуу, олку-солку болуу,
ыргылжың болуу; un scrupule me retient бир
күмөндүүлүк мени кармап турат; il n’a aucun scrupule
анын эч нерседен күмөнү жок жок.
SCRUPULEUSEMET adv кылдаттык, тыкандык менен.
SCRUPULEUX, EUSE adj өтө так, өтө тыкан, сыпайы;
un homme d’affaires scrupuleux өтө тыкан ишкер
адам; (choses) кылдаттыкты, тыкандыкты талап
кылган; recherches scrupuleuses кылдаттыкты талап
кылган изилдөө.
SCRUTI nm шайлоо, добуш берүү; l’ouverture, la
clôture d’un scrutin шайлоонун ачылышы, жабылышы;
dépouiller le scrutin добуштарды саноо.
SCULPTER vt кесүү, оюу жолу менен көркөм нерсе
жасоо; sculpter un buste бюст жасоо; sculpter de la
pierre таштан чегүү.
SCULPTEUR nm скульптор.
SCULPTURE nf 1. айкел; la sculpture grecque грек
айкел; faire de la sculpture sur bois жыгачтан айкел
жасоо; 2. айкел.
SE ou s’pron pers 3-жактын көптүк жана жекелик
түрүнүн өздүк ат атоочу; il se lave ал жуунуп жатат;
elle s’est lavé les mains ал колдорун жууду; ils se sont
rencontrés алар кезигишти; impers cela ne se fait pas
бул мындай болбойт; comment se fait-il que? кандайча?
SÉACE nf 1. жыйналыш, чогулуш; les séances du
parlement парламент жыйыны; être en séance
жыйналышта болуу; 2. loc adv séance tenante
күтпөстөн, тезинен; ils sont partis séance tenante алар
шар жөнөп кетишти; 3. сеанс; une séance de massage
бир курс массаж; 4. сеанс, көрсөтүү; une séance de
cinéma кино сеанс (көрсөтүү).
SEAU nm чака; seau en plastique пластмаса чака; un
demi seau d’eau жарым чака суу.
SEC, SÈCHE I. adj 1. кургак; du bois sec кургак отун;
un froid sec кара суук; avoir la gorge sèche суусоо,

тамагы кургоо; loc n’avoir plus un poil de sec кара
терге батуу, катуу тердөө; 2. кургатылган; raisins secs
мейиз; légumes secs кургатылган жашылчалар; 3. арык
чырай, арык, катыңкы; un petit vieillard tout sec арык
чырай кичинекей чал; loc être sec comme un coup de
trique сөөмөйдөй арык болуу; 4. суук, сүйбөгөндөй,
жактырбагандай; répondre d’un ton très sec
жактырбагандай түр менен жооп берүү; II. nm кургак
жер; mettre, tenir qqch au sec бир нерсени кургакка
коюу, кургакта кармоо; à sec кургак, суусу жок; la
rivière est à sec өзөн кургап калган; III. adv boire sec
спирт ичимдигин көп ичүү; il boit sec ал катуу ичет.
SÉCHAGE nm кургатуу; colle à séchage rapide тез
кургай турган клей.
SÈCHEMET adv актырбагандай, суз; il m’a répondu
très sèchement ал мага абдан суз жооп берди.
SÉCHER I. vt 1. кургатуу; le froid sèche la peau суук
терини кургатып жиберет; du poisson séché
кургатылган балык; sécher ses larmes көз жашын
аарчуу, тыюу; 2. fam катышпоо, барбоо (сабактарга); il
sèche le cours pour aller au cinéma киного барыш үчүн
ал сабактардан калат; II. vi кургоо; mettre du linge à
sécher кирди жайуу; III. vpr se sécher кургануу,
аарчынуу; se sécher les cheveux чачтарын кургатуу.
SÉCHERESSE
nf 1. кургакчылык, такырчылык;
sécheresse d’un sol жердин кургакчылыгы; un pays où
sévit la sécheresse кургакчылыктан жабыр тарткан
мамлекет; 2. litt муздактык, суздук; répondre avec
sécheresse суз жооп берүү.
SÉCHOIR nm 1. керме; j’ai mis le séchoir dehors, au
soleil мен кермени сыртка, күнгө койдум; 2. кургаткыч
аспап; séchoir à cheveux чач кургаткыч.
SECOD, ODE I. adj 1. экинчи; pour la seconde fois
экинчи жолу; en second lieu экинчи орунда; habiter au
second étage үчүнчү кабатта жашоо; passer la seconde
vitesse экинчи ылдамдыкка өтүү; 2. экинчи, экинчи
даражадагы, экинчи орундагы; billet de seconde classe
экинчи класска билет (поездде); loc adv en second
экинчи, экинчи орунда; passer en second экинчи болуп
өтүү; II. nm жардамчы, орун басар.
SECODAIRE adj 1. экинчи, экинчи даражадагы; la
question est tout à fait secondaire маселе экинчи
орунда турат; 2. орто; l’enseignement secondaire орто
билим.
1
SECODE nf экинчи класс; il voyage toujours en
seconde ал дайыма экинчи класс менен саякат кылат.
2
SECODE nf секунд; je reviens dans une seconde мен
бир секунддан кийин келемин.
SECODEMET adv экинчиден.
SECODER vt жардам берүү, жардам көрсөтүү, көмөк
көрсөтүү; j’ai secondé ses démarches мен анын
иштерине кол кабыш кылдым.
SECOUER vt 1. силкилдетүү, чайкоо, аралаштыруу;
secouer le flacon avant usage пайдаланаардан мурун
бөтөлкөнү чайкоо; secouer la salade салатты
аралаштыруу; secouer la tête башын чайкоо; 2. кагуу,
силкүү; secoue la neige de ton manteau пальтоңдогу
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карды силки; 3. түрткү болуу, түрткү берүү, дем берүү,
түрткүлөө; il faudrait le secouer pour qu’il prenne une
décision ал бир чечимге келиш үчүн ага дем бериш
керек; (pronominalement) se secouer кыймылдоо,
аракеттенүү; allons, secoue-toi! бол, кыймылда!
SECOURABLE adj litt жардам берүүгө, кол кабыш
кылууга даяр; loc prêter, tendre une main secourable
жардамга колун берүү, сунуу.
SECOURIR vt жардам берүү, көмөк көрсөтүү, кол
кабыш кылуу; secourir un blessé жарадарга жардам
көрсөтүү.
SECOURISME nm биринчи жардам көрсөтүү; il a le
brevet de secourisme, il sait donner les premiers soins
анын биринчи жардам көрсөтүү боюнча диплому бар,
ал биринчи жардам көрсөтүүнү билет.
SECOURS nm inv 1. жардам, көмөк; au secours!
жардамга! porter secours à qqn бир кишиге жардам
берүү; je vais à ton secours мен сага жардамга келемин;
2. жардам, акчалай, материалдык жардам; l’État
accorde des secours aux sans-abri мамлекет үйү
жокторго акчалай жардам көрсөтөт; associations de
secours mutuel өз ара жардамдашуу уюмдары; envoyer
des secours à des sinistrés жабырлангандарга жардам
жөнөтүү; 3. алгачкы, биринчи жардам; premiers
secours aux noyés чөгүп бара жаткандарга биринчи
жардам; 4. (choses) зарыл учурда пайдаланылуучу
нерсе; roue de secours кам, белен дөңгөлөк.
SECOUSSE nf силкинүү, кагылыш; une violente
secousse катуу кагылыш; prendre une secousse
électrique электр тогу уруу; secousses telluriques жер
силкинүүлөр.
1
SECRET , ÈTE adj 1. жашырын, сыр бойдон калган,
купуя; un rendez-vous secret жашыруун жолугушуу;
des documents secrets жашыруун документтер; les
services secrets жашыруун кызмат; 2. жашырылган,
табууга кыйын, бекем катылган; un passage secret
жашыруун жол; 3. (personnes) litt ичимен тап,
тымпыйган; un homme secret et silencieux ичимен тап
жана сүйлөбөгөн адам.
2
SECRET nm 1. сыр, жашыруун сыр; confier un secret
à qqn бир кишиге сырын айтуу; garder, trahir un
secret бир сырды сактоо, ашкере кылуу; je n’ai pas de
secret pour toi менин сенден жашыра турган сырым
жок; c’est un secret бул жашыруун сыр (муну мен сизге
айтпаймын); un secret d’État мамлекеттик сыр; 2. être
dans le secret сырды билүү, сырдан кабары болуу; un
secret de fabrication иштеп чыгаруунун сырлары;
secret professionnel кесиптик сыр; 3. сыр, түшүнүп
болбой турган нерсе, кубулуш; les secrets de la nature
табияттын сырлары; 4. en secret жашыруу, тымызын,
билдирбей; il est venu en secret ал тымызын келип
кетти.
SECRÉTAIRE n катчы; secrétaire d’État мамлекеттик
катчы; secrétaire d’ambassade элчиликтин катчысы; le
premier secrétaire биринчи катчы.
SECRÉTARIAT nm 1. катчылык, катчылык кесип;
2. катчылык; adressez-vous au secrétariat катчылыкка

кайрылгыла.
SECRÈTEMET adv жашырын, тымызын, билдирбей;
il a été averti secrètement ага тымызын эскертилген,
билдирилген.
SECTAIRE n, adj фанатик (кандайдыр бир идеяга
абдан берилген адам).
SECTE nf секта; il a donné tout son argent à une secte
ал акчасынын баарын бир сектага берди.
SECTEUR nm 1. бөлүк, аймак; habiter dans le secteur
de la mairie мэрия жайгашкан аймакта жашоо; fam il
n’est pas dans le secteur ал жакын жерде эмес;
2. тармак, бөлүк; secteur privé жеке тармак; secteur
public коомдук тармак.
SECTIO nf 1. бөлүм; la section locale d’un parti
партиянын жергиликтүү бөлүмү; 2. бөлүм; section de
vote шайлоо бөлүмү; section littéraire, scientifique
адабий, илимий бөлүм; 3. géom кесим; les diverses
sections du cube кубдун түрлүү кесимдери; 4. кесим,
бөлүк; la section d’un tuyau түтүктүн кесими.
SECTIOEMET nm кесүү, бөлүү.
SECTIOER vt кесүү, бөлүү; au pp il a eu un doigt
sectionné par la machine анын бармагын станок кесип
кеткен.
SÉCULAIRE adj кылым карыткан; traditions séculaires
кылым карытан салттар, эски салттар.
SÉCULAIREMET adv атам замандан бери, илгертеден
бери.
SECUDO adv экинчиден; primo, j’étais là avant toi et
secundo, c’est ma place habituelle биринчиден мен
сенден мурун келдим, экинчиден бул менин көнүмүш
ордум.
SÉCURITÉ nf 1. коопсуздук; la sécurité nationale,
internationale улуттук, эл аралык коопсуздук; Conseil
de Sécurité Коопсуздук Кеңеши; mesures de sécurité
коопсуздук чаралары; 2. камсыздоо; sécurité sociale
социалдык камсыздоо; 3. de sécurité коопсуздукту
камсыз кылуучу; ceinture de sécurité коопсуздукту
камсыз кылуучу кур.
SÉDATIF,
IVE
nm
тынчтандыруучу,
ооруну
басаңдатуучу дары.
SÉDETAIRE adj 1. бир жерден жылбаган, бир жерде
отурма; un métier sédentaire бир жерден жылбай
иштелүүчү жумуш; 2. (personnes) отурукташкан; une
population sédentaire отурукташкан калк.
SÉDETARISER vt отурукташтыруу; des nomades
sédentarisés отурукташкан көчмөндөр.
SÉDETARITÉ nf отурукташкандык; sédentarité et
nomadisme отурукташкандык жана көчмөндүк.
SÉDITIEUX, EUSE adj litt көтөрүлүшкө катышкан,
көтөрүлүшчү, козголоңчу.
SÉDITIO nf litt козголоң, көтөрүлүш.
SÉDUCTEUR, TRICE n азгыруучу, жолдон чыгаруучу,
бузуучу; son mari est un séducteur анын күйөөсү
катынпоз.
SÉDUCTIO nf азгыруу, жолдон чыгаруу, бузуу;
exercer une séduction irrésistible каршылык көрсөтүүгө
болбой турган азгыруу.
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SÉDUIRE vt 1. азгыруу; elle séduit tous les hommes ал
эркектердин баарын азгырат; 2.vx алдоо, жолдон
чыгаруу (аял кишини); elle a été séduite et abandonnée
avec son enfant аны алдап жана баласы менен таштап
кетишти; 3. (choses) жагуу, кызыктыруу; à cette
époque, l’idée de voyager me séduisait ошол убакта
саякат жасоо идеясы мага жакчу.
SÉDUISAT, ATE adj кызыктыруучу, азгыруучу,
өзүнө тартуучу; une femme très séduisante абдан өзүнө
тартуучу аял; un visage séduisant жылдыздуу жүз.
SEIGLE nm кара буудай; pain de seigle кара нан.
SEIGEUR nm 1. сеньор; le seigneur et ses vassaux
сеньор жана анын вассалдары; loc plaisant mon
seigneur et maître күйөөм, бегим; à tout seigneur tout
honneur тең теңи менен, тезек кабы менен; 2. loc fig
vivre en grand seigneur бай, жетиштүү жашоо; faire le
grand seigneur айкөл, берешен, колу ачык болуу;
3. кудай; le jour du Seigneur жекшемби.
SEI nm 1. көкүрөк, төш; serrer, presser qqn, qqch
sur, contre son sein бирөөнү, бир нерсени көкүрөгүнө
кысуу; 2. эмчек (аялдарда); donner le sein à un enfant
балага эмчек берүү; 3. loc au sein de ичинде, арасында;
il y a des désaccords au sein de l’équipe; команданын
арасында келишпестиктер бар.
SÉISME nm жер силкинүү, жер титирөө, зилзала.
SEIZE adj он алты; elle a seize ans ал он алтыда; la
page seize он алтынчы бет; nm le seize du mois айдын
он алтысы; il habite au seize ал он алтынчы үйдө
жашайт.
SEIZIÈME I. adj он алтынчы; II. nm он алтынчы
бөлүм.
SÉJOUR nm 1. болуу, туруу, калуу; on leur a accordé
le droit de passage, non de séjour аларга өтүп кетүүгө
уруксат беришти, жашашка эмес; carte de séjour бир
жерде болууга, турууга берилген уруксат кагазы;
2. salle de séjour күндөлүк жашоочу бөлмө.
SÉJOURER vt болуу, туруу, калуу; nous avons
séjourné
chez
des
amis,
à
l’hôtel
биз
досторубуздукунда, мейманканада турдук.
SEL nm туз; sel marin деңиз тузу; sel de table ou sel
fin майда тамак тузу; sel de cuisine ou gros sel тамак
тузу; une pincée de sel бир чымчым туз.
SÉLECTIF, IVE adj тандоочу, тандап алуучу; épreuve
sélective тандоочу сынак.
SÉLECTIO nf 1. тандоо, тандап алуу; faire, opérer
une sélection тандоо жүргүзүү; sélection naturelle
табийгый тандоо; 2. тандалган адамдар, нерселер; une
sélection de films тандалма тасмалар.
SÉLECTIOÉ, ÉE adj тандалган, тандалып алынган;
les joueurs sélectionnés de l’équipe de France
Франциянын
курама
командасынын
тандалма
оюнчулары.
SÉLECTIOER vt тандоо, иргөө.
SELF-SERVICE nm кардарлар өзүн өзү тейлөөчү
дүкөн, ресторан.
SELLE nf 1. ээр, ээр токум; selle de chameau ком;
cheval de selle мингич ат; se mettre en selle атка минүү;

loc mettre qqn en selle бирөөгө бир иште колдоо
көрсөтүү, жардам көрсөтүү; 2. велосипед, мотоцикл
отургучу.
SELLER vt ээр токуу, ээрдөө, токулгалоо, комдоо.
SELO prép 1. боюнча, карап, менен; faire qqch selon
les règles бир нерсени эреже боюнча жасоо; 2. боюнча,
караганда; il a fait, selon moi, une bêtise менимче ал
туура эмес иш кылды; selon la météo, il devrait faire
beau аба ырайын излдөөчү борбордун билдиргенине
караганда эртең күн ачык болуш керек.
SEMAILLES nf pl айдоо, себүү.
SEMAIE nf апта, жума; en début, en fin de semaine
аптанын башында, аягында; à la semaine prochaine!
келерки жумага чейин! ce sera fini dans une semaine
бул бир жумада бүтөт.
SÉMATIQUE I. nf семантика; II. adj семантикалык,
семантикага таандык.
SÉMAPHORE nm семафор.
SEMBLABLE adj 1. окшош; c’est une maison semblable
à toutes les autres бул башка бардык үйлөргө окшогон
эле үй; 2. pl окшош; des goûts semblables окшош
табиттер; 3. litt мындай, ушундай; de semblables
propos sont inadmissibles мындай сөздөрдүн жөнү жок;
que faire dans une semblable occasion? мындай
жагдайда эмне кылуу керек?
SEMBLAT nm 1. окшогон, окшомуш болгон нерсе;
manifester un semblant d’intérêt кызыгымыш болуу;
2. loc verb faire semblant de -мышка салуу, -ымыш
болуу, -гансуу, -ымыш болуп; j’ai fait semblant d’avoir
oublié мен унутуп калымыш болдум; faire semblant de
dormir уктамыш болуу.
SEMBLER I. vi өңдөнүү, сыяктуу болуп көрунүү, -го, га окшошуу; les heures m’ont semblé longues убакыт
мага узак болуп көрүндү; elle semble fatiguée ал
чарчагандай көрүндү; tu semble le regretter сен ага
өкүнгөндөйсүң; II. v impers 1. il me semble inutile de
revenir là-dessus менимче бул нерсеге кайрылыштын
кажети жок; sembler bon жакшы өңдөнүү, туура, ырас;
venez quand bon vous semblera сизге ылайык келгенде
келиңиз; 2. il semble que -са керек, этимал, ыктымал; il
semble qu’il n’y a, qu’il n’y ait plus rien à faire
кылганга иш калбай калса керек; 3. il me (te) semble
que (+ inf) менимче, менин оюмда; il lui semblait
connaître ce garçon ага бул бала тааныш көрүндү.
SEMELLE nf 1. таман (бут кийимдин); des semelles de
cuir, de caoutchouc кайыш, резина таман; 2. батек;
3. loc ne pas quitter qqn d’une semelle бирөөнүү
бучкактап жүрүү, аркасынан калбай ээрчип жүрүү.
SEMECE nf 1. урук, үрөн; trier des semences урукту
тандоо, иргөө; 2. урук, бел суу, эрендик.
SEMER vt 1. себүү, эгүү; semer du blé буудай себүү;
prov qui sème le vent récolte la tempête эмне эксең
ошону аласың; 2. таратуу, чачуу; semer des pétales de
fleurs sur le passage de qqn бирөөнүн жолуна гүл
чачуу; 3. (de) көп болуу, толуу; 4. артта калтыруу, узап
кетүү; semer ses poursuivants, ses concurrents
аркасынан ээрчип жүргөн адамдарды, атаандаштарын
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артта калтыруу.
SEMESTRE nm жарым жылдык, жылдын жарымы.
SEMESTRIEL, ELLE adj жарым жылда болуучу,
чыгуучу; cette revue a une parution semestrielle бул
журнал жарым жылда бир чыгат.
SEMEUR, EUSE n 1. себүүчү, айдоочу, эгүүчү;
2. semeur de таратуучу; un semeur de discorde ыркты
бузуучу.
SEMI толук эмес, жарым жартылай деген маанини
билдирет.
SEMI-AUTOMATIQUE adj жарым автомат.
SEMI-AUXILIAIRE adj, nm толук эмес жардамчы.
SEMI-COSOE nf жарым үндүү.
SÉMILLAT, ATE adj litt тири карак, жандуу; une
sémillante jeune personne шамдагай жигит.
SÉMIAIRE nm 1. семинария; 2. семинар.
SEMIS nm inv айдоо, айдалган, эгилген жер.
SÉMITE n семит.
SÉMITIQUE adj семит, семиттерге таандык; l’hébreu,
l’arabe sont des langues sémitiques иврит, араб тилдери
семит тилдерине киришет.
SEMI-VOYELLE nf жарым үндүү.
SEMOIR nm үрөн сепкич.
SEMOULE nf акталган таруу; sucre semoule кум
шекер.
SÉAT nm сенат.
SÉATEUR nm сенатор, сенаттын мүчөсү.
SÉATORIAL, IALE, IAUX adj сенат, сенатордук,
сенатка таандык.
SÉILE adj 1. кары, карылыкка таандык; tremblement
sénile карылыктан калтыроо; 2. кары, карыган,
жөлөткөн.
SÉILITÉ nf каруу, карылык; sénilité précoce эрте
каруу.
1
SES nm inv 1. сезим; les cinq sens беш сезим;
l’odorat est le sens grâce auquel on perçoit les odeurs
жыт алуу сезими аркылуу биз жыттарды билебиз;
sixième sens ички туйгу, сезим; loc tomber sous le sens
анык болуу, көзгө көрүнүп туруу; le sens de табийгый,
тубаса сезим; elle a le sens de l’humour ал тамашаны
көтөрө алат; 2. bon sens туура ой жүгүртүү; un homme
de bon sens туура ой жүгүрткөн адам; avoir du bon
sens акылы, ой жүгүртүүсү жайында болуу; manquer
de bon sens ой жүгүртүүсү начар болуу; 3. sens
commun акылга сыярлык; ça n’a pas le sens commun
бул акылга сыярлык эмес; 4. ой, пикир, ойлоо; à mon
sens менимче, менин оюмча; le sens d’un texte тексттин
мазмуну; étude du sens маанини изилдөө, семантика; ce
mot a plusieurs sens бул сөздүн көп мааниси бар; sens
propre, figuré түз, кыйыр маани; 5. маани, мазмун,
маңыз; un sens à la vie жашоонун маңызы, мазмуну.
2
SES nm inv 1. тарап, жак; dans le sens de la longueur
узунунан; retourner qqch dans tous les sens бир
нерсени ар тарабынан айландырып кароо; sens dessus
dessous астын үстүн, чачык; sens devant derrière
тескерисинен; il a mis son pull sens devant derrière ал
полуверин тескерисинен кийип алды; 2. жак; voie à

sens unique, à double sens бир жактуу, эки жактуу
көчө; panneau de sens interdit бир жакты көздөй
жүрүүгө тыюу салган такта; 3. abstr багыт; nous devons
travailler dans le même sens биз бир багытты көздөп
иштешибиз керек.
SESATIO nf 1. сезим, сезүү; sensations auditives,
olfactives угуу, жыт алуу сезимдери; éprouver une
sensation de faim, de froid ачкалыкты, суукту сезүү;
2. сенсация; son entrée a fait sensation анын кирип
келиши сенсация болду; loc la presse à sensation
сенсациялык гезит.
SESATIOEL, ELLE adj 1. сенсациялуу, укмуштуу,
көпчүлүктү дүрбөлөңгө салуучу; une nouvelle
sensationnelle көпчүлүктү уу-дуу кылган жаңылык;
2. fam ажайып, мыкты; un acteur sensationnel мыкты
актёр.
SESÉ, ÉE adj акылдуу, жөндүү, акылга сыярлык; une
phrase sensée жөндүү кеп.
1
SESIBLE adj 1. сезүүчү, сезгич; les êtres sensibles
сезгич жандар; 2. тез кабыл алуучу, туруштук бере
албаган, тез ооруй турган; elle est sensible de l’intestin
анын ичегилери начар; endroit sensible тез ооруй
турган жер; le point sensible de qqn, qqch бир
кишинин, нерсенин начар жери; 3. бат таасирленген;
c’est un enfant très sensible бул бала бат таасирленет.
2
SESIBLE adj сезилген, көзгө көрүнгөн, билинген;
une baisse sensible des prix баалардын сезилээрлик
деңгээлде түшүшү.
SESIBLEMET
adv 1. дээрлик; nous étions
sensiblement de la même taille биздин бойлорубуз
дээрлик бирдей эле; 2. сезилээрлик, көзгө көрүнөөрлүк
деңгээлде; la situation s’est sensiblement améliorée
жагдай көрүнөөрлүк деңгээлде жакшырды.
SESUALITÉ nf сезим, денеге таандык сезим; l’éveil de
la sensualité дене сезимдин ойгонушу.
SESUEL, ELLE adj сезимди козгогон; une bouche
sensuelle сезимди козгогон ооз.
SETECE nf соттун өкүмү, чечими; juge qui
prononce, qui fait exécuter une sentence өкүм
чыгарган, өкүмүн ишке ашырткан сот.
SETEUR nf litt жыт, жыпар жыт; la senteur des roses
розалардын жыты.
SETIER nm жалгыз аяк жол.
SETIMET nm 1. сезим, туйгу; il éprouvait un
sentiment de solitude ал өзүн жалгыз сезээр эле;
2. пикир, ой; quel est votre sentiment? сиздин
пикириңиз кандай?
SETIMETAL, ALE, AUX adj көңүлү жумшак, жумшак
мүнөздүү, жашык, бир нерсени жүрөгүнө жакын кабыл
алган.
SETIMETALITÉ
nf
жумшак
мүнөздүүлүк,
жашыктык.
SETIR I. vt 1. сезүү, туюу; je sens un courant d’air
мен шамалды сезип жатамын; il ne sentait pas la fatigue
ал чарчаганын сезген эмес; fam ne plus sentir ses
jambes чарчаганынан буттары тартылбай калуу; 2. жыт
алуу, жыт сезүү; sens ce parfum! бул атырды жытта!
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loc fam ne pas pouvoir sentir qqn бир кишини көрөйүн
деген көзү жок болуу, жек көрүү; 3. abstr алдын ала
сезүү, билүү, туюу; il sentait le danger ал коркунучту
алдын ала сезчү; il sentait que c’était grave ал бул
нерсенин коркунучтуу экенин билчү; 4. faire sentir
сездирүү, түшүндүрүү; il m’a fait sentir que j’étais de
trop ал мага ашепке кеткендигимди түшүндүрдү; se
faire sentir сезилүү, байкалуу, көрүнүү; les effets se
feront bientôt sentir натыйжалар жакында байкалат;
5. жыттануу; ces fleurs sentent bon бул гүлдөр жакшы
жыттанышат; tu sens mauvais сенден жаман жыт келип
жатат; II. se sentir vpr 1. ils ne se sentent plus de joie
анын кубанычтан өзүн коёрго жер таппай жатат;
2. өзүн сезүү; je me sens mieux мен өзүмдү жакшыраак
сезип калыптырмын.
SÉPARABLE adj бөлүнүүчү, бөлүнө турган, бөлсө боло
турган.
SÉPARATIO nf 1. ажыроо, бөлүнүү; la séparation des
éléments d’un mélange аралашмадан элементтердин
бөлүнүүсү; la séparation de l’Église et de l’État чиркөө
менен
мамлекеттин
бөлүнүшү;
2. (personnes)
ажырашуу; leur séparation était pénible алардын
ажырашуусу оор эле; 3. тосуу, бөлүү; haie qui sert de
séparation entre deux jardins эки бакчаны бөлүп
турган тосмо.
SÉPARATISME nm сепаратизм.
SÉPARATISTE n сепаратист, саясий бөлүнүүнү
жактоочу.
SÉPARÉ, ÉE adj 1. өзүнчө, бөлөк; le travail et la vie
privée sont deux choses séparées, pour lui жумуш жана
жеке турмуш ал үчүн эки бөлөк нерсе; 2. өзүнчө, бөлөк
жашаган; ils ne sont pas divorcés, mais séparés алар
ажырашышкан эмес, бирок чогуу жашапайт.
SÉPARÉMET adv өзүнчө, бөлөк; je les recevrai
séparément мен аларды бөлөк-бөлөк кабыл аламын.
SÉPARER I. vt 1. ажыратуу, бөлүү; séparer une chose
d’une autre бир нерсени экинчисинен ажыратуу;
2. бирөөнү ажыратуу; on a dû la séparer de ses enfants
аны балдарынан ажыратып коюшка туура келди; on a
séparé les combattants мушташып жаткандарды
ажыратышты; pp des époux séparés ажырашкан эрдикатын; 3. ажыратып, бөлүп туруу; la cloison qui sépare
les deux pièces эки бөлмөнү ажыратып турган тосмо; la
politique nous a séparés саясат бизди экиге бөлдү; II. se
séparer vpr (de) ажырашуу, кетүү, бөлүнүү; elle s’est
séparée de son mari ал күйөөсү менен ажырашты; j’ai
dû de me séparer de mon vélo мага велосипедимден
ажыроого туура келди.
SEPT I. adj numér жети, жетинчи; les sept jours de la
semaine жуманын жети күнү; chapitre sept жетинчи
бөлүм; II. nm inv il habite sept ал жетинчи үйдө
жашайт.
SEPTEMBRE nm сентябрь.
SEPTEAT nm жети жылдык мөөнөт; жети жылдык
президенттик мөөнөт.
SEPTIÈME I. adj жетинчи; le septième art кино; II. n
жетинчи.

SEPTIÈMEMET adv жетинчиден, жетинчи орунда.
SEPTUAGÉAIRE adj жетимиш менен жетимиш тогуз

жаштын ортосундагы; n un, une septuagénaire
жетимиш менен жетимиш тогуз жаштын ортосундагы
эркек, аял.
SÉQUECE nf cinéma көрүнүш, эпизод.
1
SEREI , EIE adj 1. litt ачык, тунук; le ciel est serein
асман ачык; 2. abstr санаасы жок, тынч; je suis serein
quant à l’avenir менин келечектен санаам тынч.
2
SEREI nm litt кечки шүүдүрүм.
SÉRÉADE nf серенада (сүйгөнүнүүн урматына
ырдалуучу ыр); donner une sérénade à sa belle
сүйгөнүнө арнап серенада ырдоо.
SÉRÉITÉ nf токтоолук, оор басырыктуулук.
SERF nm жалданып иштөөчү дыйкан, малай.
SERGET nm 1. sergent de ville полиция; 2. сержант;
sergent-chef ага сержант.
SÉRIE 1. бир нече, бир катар; une série de questions
бир катар суроолор; il y a eu une série de d’attentats
terroristes dans le pays өлкөдө бир катар террористтик
кол салуулар болду; 2. телесериал; il regarde une série
policière américaine ал американын детективдик
сериалын көрүп жатат; 3. топ тобу менен өндүрүлгөн
товар; fabrication en série топ-тобу менен чыгарылуу.
SÉRIEUSEMET adv 1. олуттуу; 2. чындап, тамашасыз;
tu dis ça sérieusement? сен чын айтып жатасыңбы?
3. чын эле; il songe sérieusement à émigrer ал чын эле
жер оодарууну ойлонуп жатат; 4. катуу, оор; il est
sérieusement malade ал катуу ооруп калды.
SÉRIEUX, EUSE I. adj 1. олуттуу; un élève sérieux et
appliqué олуттуу жана тырышчаак окуучу; un travail
sérieux олуттуу иш; 2. олуттуу, керектүү, маанилүү; un
renseignement sérieux маанилүү маалымат; II. nm
1. олуттуулук; j’avais de la peine à conserver mon
sérieux мен күлкүмдү араң токтоттум; 2. олуттуулук; il
manque de sérieux dans son travail ал олуттуу эмес;
3. prendre qqch en sérieux бир нерсеге чоң маани
берүү, бир нерсени чын деп кабыл алуу.
SERIGUE nf шприц; faire une piqûre à l’aide d’une
seringue шприц менен ийне саюу.
SERMET nf 1. ант; prêter serment ант берүү; serment
d’Hippocrate Гиппократтын анты; 2. убада, сөз; je vous
en fais le serment мен сизге убада беремин.
SERPET nm жылан; une morsure de serpent
жыландын чагышы; serpent à lunettes кобра; serpent à
sonnettes калдыркандуу жылан; serpent d’eau суу
жылан.
SERPETER vi ийри-буйру болуп кетүү; le sentier
serpente dans la campagne айылда жол ийри-буйру
болуп кетет.
SERPETI nm серпантин (түрдүү түстөгү жука
лента кагаз).
SERRAGE nm тартуу, кысуу, бекитүү.
SERRÉ, ÉE adj 1. кысылган; avoir la gorge serrée
тамагы кысылуу; 2. тар, чыптап турган; elle a un
pantalon serré анын шымы тар; 3. коюу, жыш, калың; il
tombe une pluie serrée depuis trois jours үч күндөн
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бери кара нөшөр төгүп жатат; un café serré ачуу, коюу
кофе; 4. каражаты чакан, колу жука; je ne peux pas te
prêter d’argent, nous sommes un peu serrés en ce
moment мен сага акча берип тура албаймын, биз азыр
бир аз кыйналып турабыз; 5. plur тыгылышкан,
кысылышкан; nous étions très serrés, ce soir, dans le
métro
кечинде
метродогу
элдин
абдан
тыгылышкандыгы.
SERRER vt 1. кысуу, сыгуу; loc serrer la main à qqn,
de qqn бирөөнүн колун кысуу (саламдашуу); serrer
qqn contre soi, le serrer dans ses bras бирөөнү
көкүрөгүнө, кучагына кысуу; 2. кыйноо, азап чектирүү;
cela me serre le cœur бул менин жүрөгүмдү оорутат;
3. жакындатуу, жыйноо, чогултуу; serrez les rangs!
чогуу баскыла; 4. тартуу, кысуу; serrez votre ceinture
куруңарды бекемдегиле; cette jupe me serre, me serre
la taille бул юбка мага тар экен; 5. serrer qqn de près
бирөөнү кысуу; ses concurrents le serraient de près
анын атаандаштары аны кысып келе жатышат; 6. serrez
à droite, à gauche оңго, солго буруу (унааны).
SERRE-TÊTE nm inv чачты байлагыч.
SERRURE nf кулпу; la clef est dans la serrure ачкыч
кулпуда.
SERRURIER nm ачкыч, кулпу оңдоочу, жасоочу адам,
темир уста.
SÉRUM nm 1. sérum sanguin кандын суюк бөлүгү;
2. эм, эмдөө.
SERVAGE nm кулдук, малайлык.
SERVATE nf үй кызматкер аял.
SERVEUR, EUSE n официант, кардарлады тейлөөчү
адам.
SERVIABILITÉ nf элпектик.
SERVIABLE adj элпек, кызмат кылууга, жардам
берүүгө дайым даяр.
1
SERVICE nm 1. кызмат, жумуш, иш; pendant les
heures de services кызмат убагында; être de service;
prendre son service кызматта, жумушта болуу; être en
service commandé кызматтык милдетин аткаруу; je suis
à votre service мен сиздин кызматыңыздамын;
2. service national, service (militaire) аскер кызматы; il
a fait son service militaire, son service ал аскерде
кызмат өтөдү; 3. үй кызматы, үй жумушу; porte de
service үй кызматчылары кирүүчү эшик; 4. тейлөө,
кардарларды тейлөө; dans ce restaurant le service est
rapide бул ресторанда тейлөө тез жүргүзүлөт;
5. кызмат, жардам; peux-tu me rendre un petit service?
мага бир аз жардам бере аласыңбы? j’ai un service,
quelques services à te demander менин сага
суранычым, суранычтарым бар; rendre service à qqn
бирөөгө кызмат көрсөтүү; 6. pl тейлөө тармагы; le
secteur des services тейлөө тармагы; loc mettre qqch en
service бир нерсени ишке салуу, иштетүү; appareil
hors service иштен чыккан, жараксыз буюм; fam être
hors service иштен чыгуу, иштебей калуу, жарабай
калуу; 7. кызмат көрсөтүү, кызмат; le service des postes
почта кызматы; 8. бөлүм; chef de service бөлүм башчы;
le service de pédiatrie d’un hôpital оорукананын балдар

бөлүмү; le service après-vente сатуудан кийинки
кызмат.
2
SERVICE nm сервис (идиш-аяк); un service à café, à
thé кофе, чай сервиси.
SERVIETTE nm 1. суулук, кол аарчы; serviette de table
майлык, кол аарчы; serviette en papier кагаз кол аарчы;
2. портфель.
SERVILE adj кошоматчы, жагалданган, көшөкөр,
бөйпөңдөгөн.
SERVILITÉ nf жагалдангандык, көшөкөрлөнүүчүлүк,
бөйпөңдөгөдүк.
1
SERVIR I. vt dir 1. кызмат кылуу, кызмат өтөө; il a
bien servi son pays, l’État ал өлкөсүнө, мамлекетке
жакшы кызмат өтөдү; servir кызмат өтөө (аскер
кызматын); 2. тейлөө, кызмат кылуу; servir qqn à table
бирөөнү дасторкондун үстүндө тейлөө; servir un client
кардарды тейлөө; 3. servir qqch тамак тартуу, берүү;
sers-moi à boire мага суусундук куюп койчу; servir du
melon en entré, comme entré биринчисине коон тартуу;
à table! c’est servi! тамак ичкиле! тамак бышты!
4. картаны таратуу (карта оюнунда); II. se servir vpr
алуу, алып жемек; sers-toi en légumes, de légumes
жашылчалардан ал (алып же); se servir chez un
commerçant дүкөнчүнүкүнөн соода кылуу.
2
SERVIR I. vt ind 1. пайдасы тийүү, кызмат кылуу; ne
jette pas ce vieux sac, il peut encore servir бул эски
баштыкты ыргытпа, анын дагы пайдасы тиет; à quoi
sert cet instrument? il sert à ouvrir des bouteilles бул
аспаптын эмне пайдасы бар? ал бөтөлкөлөрдү ачыш
үчүн колдонулат; ne pleure pas, cela ne sert à rien
ыйлаба, мунун пайдасы жок; 2. бирөө аркылуу
пайдаланылуу, бирөөгө кызмат кылуу; cette chambre
me sert de bureau мен бул бөлмөнү иш бөлмө катары
пайдаланамын; que cela te serve de leçon бул сага сабак
болсун; II. se servir vpr (de) пайдалануу, колдонуу;
nous nous servons des machines les plus récentes биз
жаңы машиналарды колдонобуз; elle s’est servie de son
expérience ал өз тажрыйбасынан пайдаланды; pej se
servir de qqn бир кишиден пайдаланып калуу,
пайдалануу.
SERVITEUR nm үй кызматчысы.
SERVITUDE nf кол алдында болуу, көз каранды болуу;
maintenir qqn dans la servitude бирөөнү кол алдында
кармоо.
SES adj pl анын.
SESSIO nf сессия, жыйналыш; session d’examens
сынактар сессиясы.
SET nm оюндун бир бөлүгү (теннис).
SEUIL nm 1. босого; la gardienne se tenait sur le seuil
кароолчу аял босогодо тураар эле; 2. abstr au seuil de
босогосунда, башында; au seuil de l’hiver кыштын
босогосунда; au seuil de la vieillesse карылык
босогосунда.
SEUL, SEULE I. adj 1. жалгыз; il vit seul ал жалгыз
жашайт; parler tout seul өзү менен өзү сүйлөшүү; être
seul avec qqn бир киши менен жалгыз болуу; il faut
que je te parle seul, à seul мен сени менен өзүнчө
383

SEULEMET

SIFFLAT

сүлөшүшүм керек; 2. (зат атоочтун алдында) бир,
бирден ашык эмес; je ne l’ai rencontré qu’une seule fois
мен аны бир гана жолу жолуктурдум; une chambre
pour une seule personne бир кишилик бөлмө;
3. (сүйлөмдүн башында) гана; seuls les enfants peuvent
monter sur les balançoires селкинчекти балдар гана
тебе алышат; 4. tout seul өзү эле, жалгыз, эч кимдин
жардамысыз; je peux très bien faire ce travail tout seul
мен бул жумушту өзүм эле бүтүрө алам; II. n бир
киши, бир нерсе; par la volonté d’un seul бир кишинин
каалоосу менен; un seul de ses livres m’a plu анын
китептеринин бири мага жакты.
SEULEMET adv 1. жалгыз, бир гана; l’homme ne vit
pas seulement de pain адам нан менен гана жашай
албайт; 2. гана болбосо; c’est une bonne voiture,
seulement elle coûte cher кымбаттыгы гана болбосо бул
жакшы унаа.
SÉVÈRE adj 1. катуу, талапкер, катуу талап кылуучу;
des parents sévères талапкер ата-эне; être sévère avec
qqn, envers qqn бирөөгө катуу мамиле жасоо; 2. оор,
кыйын; la lutte sera sévère күрөш оор болот.
SÉVÈREMET adv катуу, катаалдык менен, катуу
талап коюп; punir, critiquer sévèrement катуу жазалоо,
сынга алуу.
SÉVÉRITÉ nf катуулук, катуу талап коючулук,
каардуулук, катаалдык.
SÉVICES nm pl зордук, зомбулук, күчкө салуу; exercer
des sévices sur qqn бир кишиге зомбулук көрсөтүү.
SÉVIR vi 1. катуу жазалоо; les autorités sont décidées à
sévir бийликтегилер катуу жаза колдонууну чечишти;
2. таралуу, жайылуу, күчөө; l’épidémie sévissait depuis
plusieurs mois эпидемия бир нече айдан бери күчүндө
эле.
SERVAGE nm эмчектен чыгаруу (жаш баланы).
SEVRER vt эмчектен чыгаруу, ажыратуу.
SEXAGÉAIRE adj n алтымыш менен алтымыш тогуз
жаштын ортосундагы.
SEXE nm 1. жыныс; enfant de sexe masculin, féminin
эркек, кыз бала; le sexe faible, le deuxième sexe, le beau
sexe аялдар; le sexe fort эркектер, эркек кишилер;
2. секс, жыныстык катнаш 3. жыныс, жыныстык мүчө.
SEXOLOGIE nf сексология.
SEXOLOGUE n сексолог.
SEXUEL, ELLE adj жыныстык, жыныска таандык;
parties sexuelles жыныстык бөлүктөр; l’acte sexuel
жыныстык катнаш.
SHAMPOOIG ou shampoing nm 1. баш жууш;
2. шампунь.
SHOOT nm ang дарбазага топ тебүү (футболдо).
SHOOTER vi дарбазага топ тебүү (футболдо).
1
SI conj 1. эгер, эгерде …са; si tu es libre, nous irons
ensemble эгер сен бош болсоң анда чогуу баралы; si
j’avais su, je ne serais pas venu эгер мен билсем келмек
эмесмин; viendras-tu? si oui, préviens-moi à l’avance
барасыңбы? эгер бара турган болсоң, мага эртерээк
айтып кой; si je ne me trompe, si je ne m’abuse эгер
мен жаңылышпасам; 2. -дай; il se conduit comme s’il

était fou ал өзүн жиндидей алып жүрөт; 3. каалоону,
өкүнүчтү билдирет; si j’avais su эгер мен билсем; s’il
pouvait faire beau эгер аба ырайы жакшы болгондо;
4. s’il te plaît, s’il vous plaît кичи пейилдикке (сылык
кайрылуу, сурануу); 3. божомолдоону билдирет: s’il
revient te voir, c’est qu’il n’a pas de fierté эгер ал сага
кайра келсе анда анын намысы жок.
2
SI adv абдан, ушунчалык; il est si bête! ал ушундай
акмак! ils ont si mal joué алар ушунчалык жаман
ойношту; loc conj si bien que натыйжасында; il n’est
pas venu, si bien que la partie n’a pu avoir lieu ал
келген жок, натыйжада партия ойнолгон жок.
SIBÉRIE, EE adj сибирь, сибирге таандык; un froid
sibérien сибирдин суугу.
SIDA nm (abrév Syndrome d’immunodéficience
acquise) ЖИКС (Жуктурулгн иммун кем синдрому).
SICCITÉ nf кургакчылык.
SIDÉRAL, ALE, AUX adj жылдыздарга таандык,
жылдыз.
SIDÉRER vt fam таң калтыруу, айран калтыруу; cette
nouvelle m’a sidéré бул жаңылык мени таң калтырды.
SIDÉRURGIE nf кара металлургия.
SIDÉRURGIQUE adj металлургияга таандык; usine
sidérurgique металлургия заводу.
SIÈCLE nm кылым; le cinquième siècle après JésusChrist, avant J.-C. биздин замандан кийинки, биздин
заманга чейинки бешинчи кылым; cet arbre a été
planté il y a un siècle бул бак бир кылым мурун
тигилген эле; depuis des siècles көп кылымдардан бери.
1
SIÈGE nm 1. жайгашкан жери, жай, штаб-квартира; le
siège d’un parti партиянын штаб-квартирасы; 2. келип
чыккан жери, борбор; le siège d’un douleur оорунун
чыккан жери; le cerveau est le siège de l’intelligence мээ
акылдын борбору; 3. курчап алуу, камоо; le siège
devant une ville шаарды курчап алуу.
2
SIÈGE nm 1. орундук; prends un siège олтур; les
sièges avants, arrières d’une automobile унаанын
арткы, алдыңкы орундары; 2. орун, мандат (шайлоодо);
le parti a gagné vingt sièges à l’Assemblée партия
Ассамблеяда жыйырма орун утуп алды.
SIÉGER vi 1. жыйналыш кылуу, өткөзүү; le juge
siègera demain сот эртең жыйналыш өткөзөт; 2. litt
жайгашуу; voilà où siège le mal мына жамандыктын
тамыры кайсыл жерде.
SIE, SIEE I. adj litt il a fait siennes les idées de son
chef ал жетекчисинин ойлорун өзүнүкү кылып алды;
II. pron je préfère mon vélo au sien мага аныкынан көрө
өзүмдүн велосипедим жагат; III. n 1. өзүнүкү; il a mis
du sien ал өз салымын кошту; fam faire des siennes эски
кылыгын кайра кылуу, кайталоо; 2. nm pl ата-эне, бир
тууган, тууган; elle est revenue parmi les siens ал
туугандары менен келди.
SIESTE nf түштөн кийинки дем алуу, уктап алуу, эс
алып алуу, чырым этип алуу; faire la sieste түштөн
кийин уктап, эс алып алуу.
SIFFLAT, ATE adj ышкыруучу; respiration sifflante
кышылдап дем алуу.
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SIFFLEMET nm 1. ышкырык; émettre un sifflement
admiratif ышкырып жиберүү (суктануудан); 2. un
sifflement d’oreille кулактын чуулдоосу.
SIFFLER I. vi 1. ышкыруу; sais-tu siffler? сен
ышкырганды билесиңби? le loriot siffle заргалдак
ышкырып жатат; 2. ышкыруу, ачуу үн чыгаруу; le vent
sifflait шамал ышкырып жаткан; II. vt 1. ышкырыкка
салуу; siffler un petit air joyeux көңүлдүү ыргакты
ышкырыкка салуу; 2. чакыруу, ышкырып чакыруу;
siffler son chien итин ышкырып чакыруу; 3. жактырбай
ышкыруу, кыйкыруу; le pianiste s’est fait siffler
пианистти жактырбай ышкыршты; 4. fam ичип
жиберүү, жутуп жиберүү; il a sifflé trois verres à la
suite ал үч стаканды жутуп жиберди.
SIFFLET nm 1. ышкырык; le sifflet de l’arbitre арбитр
ышкырыгы; 2. ышкырык; j’ai entendu des sifflets мен
ышкырыктарды уктум.
SIFFLEUR nm ышкырган, ышкырынган; canard
siffleur ышкыруучу жапайы өрдөк.
SIFFLOTER vi ышкыруу, ышкырынуу.
SIGLE nm аббревиатура
(сөздөрдүн шарттуу
кыскартылышы).
SIGAL, AUX nm 1. ишаарат, белги; à son signal, tout
le monde se leva анын ишаараты менен элдин баарысы
турушту; donner le signal du départ кетүүгө белги
берүү; leur arrestation a été le signal de l’insurrection
алардын камакка алынышы козголоңдун чыгышынын
белгиси эле; 2. белги; signal d’alarme коркунуч
белгиси; signaux de chemin de fer темир жол
белгилери; le conducteur n’a pas respecté le signal
айдоочу жол белгилерине көңүл бурган эмес; signaux
routiers жол белгилери.
SIGALÉ, ÉE adj бир далай, бир кыйла, чоң, көп; il
m’a rendu un signalé service ал мага чоң жардам
көрсөттү.
SIGALEMET nm белги; son signalement a été donné
à tous les postes frontières анын белгилери бардык чек
ара постторуна берилген эле.
SIGALER vt 1. белги берүү, сигнал берүү; cycliste qui
tend le bras pour signaler qu’il va tourner бурулуш
үчүн белги берип жаткан велосипедист; 2. билдирүү,
көрсөтүү, эскертүү, белгилөө; rien à signaler эч кандай
көрсөтмө жок; on a signalé leur présence à Paris
алардын Парижде экендиги тууралуу белгилешти;
permettez-moi de vous signaler que сизге эскертип
коюуга уруксат этиңиз; 3. vpr өзгөчөлөнүү; elle s’est
signalée par son courage ал жүрөктүүлүгү менен
өзгөчөлөндү.
SIGALISATIO nf белги; panneaux, feux de
signalisation белги берүүчү такта, жарык.
SIGALISER vt белгилерди орнотуу; signaliser une
route жолго белги орнотуу.
SIGATURE nf 1. кол; apposer sa signature колун
коюу; 2. кол коюу; l’arrêté va être porté à la signature
du ministre токтом жакында министрге кол коюуга
алынып кирилет.
SIGE nm 1. белги; donner des signes de fatigue

чарчоонун белгисин берүү; loc ne pas donner signe de
vie өзү жөнүндө кабар бербөө, билдирбөө; c’est bon
signe, c’est mauvais signe бул жаман, жакшы белги; il
est sorti, c’est signe qu’il va mieux ал эшикке чыкты,
бул анын жакшы болуп калгандыгынын белгиси; son
visage ne présente pas de signes particuliers анын
жүзүнөн эч кандай өзгөчө белги байкалбайт;
2. ишаарат, белги, ым; communiquer par signes белги
берип билдирүү; je te ferai signe мен сага белги
беремин; en signe de белги, ишаарат катарында; agiter
son mouchoir en signe d’adieux коштошуу белгиси
катарында жүз аарчысын булгалоо; 3. белги; le noir,
signe de deuil кара өң азанын белгиси; math le signe
“plus” (+) le signe “moins” (-) “кошуу” (+), “алуу” (-)
белгиси; le point, la virgule, la parenthèse sont des
signes de ponctuations чекит, үтүр, кашаа тыныш
белгилеринин катарына кирет; 4. зодиак белгиси; être
né sous le signe de Scorpion, être du signe du Scorpion
Чаян жылында төрөлүү.
1
SIGER vt кол коюу; signer un chèque чекке кол
коюу; signer la paix тынчтык келишимге кол коюу;
lettre non signée тоголок кат.
2
SIGER (SE) vpr чокунуу.
SIGET nm белгилегич (китептин ичине салынуучу).
SIGIFICATIF, IVE adj бир нерсени айкын, ачык
көрсөтүп турган; les résultats du sondage ne sont pas
significatifs сурамжылоонун жыйынтыктары ачык
көрсөтүлгөн эмес.
SIGIFICATIO nf маани; quelle est la signification de
ce mot? бул сөздүн мааниси кандай? les diverses
significations d’un mot сөздүн ар кандай маанилери.
SIGIFIER vt 1. (suj chose) маанинини билдирүү; je ne
sais pas ce que signifie ce mot мен бул сөздүн эмне
маанини билдирээрин билбейт экенмин; ta conduite
signifie que tu n’as pas confiance en moi сенин мамилең
мага ишенбейсиң дегендикти билдирет; qu’est-ce que
cela signifie? бул эмнени билдирет, мунун мааниси
кандай? 2. (suj personne) билдирүү, айтуу; il nous a
signifié ses intentions ал өзүнүн ниеттерин бизге
билдирди.
SILECE nm 1. унчукпоо, үндөбөө, ооз ачпоо,
сүйлөбөө; garder le silence тынчтыкты сактоо,
сүйлөбөө; en silence тынч туруп; faites silence!
тынчтаныңыздар! ellipt silence! тынч! minute de silence
бир мүнөт тынчтык; 2. оюн ачык айтпоо, үндөбөө,
сырын айтпоо; passer qqch sous silence бир нерсе
жөнүндө сүйлөшпөө; promets-moi un silence absolu
бул тууралуу ооз ачпаймын деп убада бер; réduire qqn
au silence бирөөнү сүйлөтпөй коюу, бирөөгө сүйлөөгө
мүмкүнчүлүк бербей коюу; 3. жымжырттык; dans le
silence de la nuit түн жымжырттыгында; il régnait un
silence de mort, un silence total кулак мурун кескендей
жымжырттык өкүм сүрүп турган.
SILECIEUSEMET adv үндөбөй, ооз ачпастан, дабыш
чыгарбастан.
1
SILECIEUX , EUSE adj 1. тынч, жым; rue silencieuse
тынч көчө; 2. сүйлөбөгөн, ооз ачпаган, сөзгө сараң; il
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ne peut pas rester silencieux ал сүйлөмөйүн тура
албайт.
2
SILECIEUX nm inv мотордун үнүн басаңдатуучу
аспап.
SILEX nm inv чакмак таш, оттук таш.
SILHOUETTE nf 1. сөлөкөт, сөлбөт, караан; la
silhouette de la tour se découpe sur le ciel асманда
мунаранын карааны көрүнүп турат; silhouette des
arbres se reflète dans l’eau бактардын сөлөкөтү сууда
чагылышып турат; 2. адамдын тышкы көрүнүшү,
келбет; sa silhouette est très jeune ал абдан жаш
көрүнөт.
SILICATE nm chim силикат (кремнезёмдун түрдүү
кошундуларынын аты).
SILICEUX, EUSE nf майда таштуу, майда шагылдуу.
SILICIUM nm chim кремний (тоо тектеринин
составына кирүүчү химиялык элементтин бир түрү).
SILICOE nf chim силикон.
SILICOSE nf силикоз.
SILLAGE nm кеменин суунун үстүнө калтырган изи;
loc être, marcher dans le sillage de qqn бирөөнүн
жолун жолдоо.
SILLO nm 1. соко калтырып кеткен жол (жер
айдоодо) pl айдалган жер, эгин талаасы; 2. бырыш, из;
menton creusé d’un sillon бырыш баскан богок.
SILLOER vt 1. жер айдоо; au pp front sillonné de
rides бырыш баскан чеке; 2. кесип өтүү, кыдырып
чыгуу; ils ont sillonné le monde entier алар дүйнө
жүзүн кыдырып чыгышкан.
SILO nm оро, аң; des silos à fourrage тоют сактагыч;
des silos à blé дан эгиндерин сактоочу оро.
SILURE nm жаян (тузсуз суудагы ири балык).
SIMAGRÉE nf pl анткорлук, анткорлонуу; il fait
toujours des simagrées ал дайыма эле анткорлоно
берет.
SIMILAIRE adj окшош, кебетелеш, турпатташ; une
erreur similaire s’est déjà produite буга окшош ката
мурун да кетирилген.
SIMILARITÉ nf окшоштук, турпатташтык.
SIMILITUDE nf окшоштук, турпатташтык.
SIMPLE adj 1. жөнөкөй, бой көтөрбөгөн, жупуну; il
est resté simple malgré son succès жетишкен
ийгиликтерине карабай ал жөнөкөй бойдон калды;
2. simple d’esprit маңыроо, акылы жакшы өнүкпөгөн;
3. жөнөкөй; les temps simples d’un verbe этиштин
жөнөкөй чактары; un aller simple баруу билети (бир
багытка гана сатылып алынган билет); il a pris un
aller simple pour Paris ал Парижге барууга билет
сатып алды (келээрине алган жок); 4. түшүнүүгө
жеңил, оңой; c’est un jeu très simple бул абдан жеңил
оюн; 5. жөнөкөй, жупуну; une robe toute simple
жупуну көйнөк; le mariage a été très simple үйлөнүү
той абдан жупуну өттү.
SIMPLEMET adv 1. жөнөкөй, жупуну; 2. жөн эле,
жөн гана; je voulais simplement te dire мен жөн эле
сага айтайын дегенмин.
SIMPLICITÉ nf 1. жөнөкөйлүк, карапайымдык (адам);

répondre avec simplicité карапайымдык менен жооп
берүү; 2 жөнөкөйлүк, оңойлук; mécanisme d’une
grande simplicité эң жөнөкөй механизм.
SIMPLIFICATIO nf жөнөкөйлөтүү, оңойлотуу.
SIMPLIFIER vt жөнөкөйлөтүү, оңойлотуу; cela
simplifie la question бул маселени жеңилдетет; cet
appareil me simplifie la vie бул аспап менин жашоомду
оңойлотот.
SIMPLISTE adj өтө жөнөкөйлөтүп жиберилген; un
raisonnement simpliste бул терең пикир эмес.
SIMULATEUR, TRICE n анткор, анткорлонгон адам; le
médecin l’a prise pour une simulatrice дарыгер аны
анткор катары кабыл алды.
SIMULATIO nf анткорлонуу, анткорлук.
SIMULÉ, ÉE adj жалган, жасалма; il nous a accueillis
avec une joie non simulée ал бизди чын жүрөгүнөн
кубанып кабыл алды.
SIMULER vt анткорлонуу, түр көрсөтүү; elle a simulé
un mal de tête pour ne pas aller à l’école ал мектепке
барбаш үчүн башым ооруп жатат деп анткорлоду.
SIMULTAÉ, ÉE adj 1. бир убакытта болуп өтүүчү, бир
мезгиде болучу; mouvements simultanés бир убакытта
болуп өтүүчү кыймыл; 2. interprétation, traduction
simultanée синхрондук котормо.
SIMULTAÉITÉ nf бир убакытта, мезгилде болгондук.
SIMULTAÉMET adv бир убакытта, мезгилде.
SIAPISME nm горчичник коюу.
SICÈRE adj 1. ак ниет, арамы жок, оюндагысын
айткан, эки жүздүү эмес, чынчыл; il s’est excusé et je le
crois sincère мен аны чын жүрөктөн кечирим сурады
деп ойлойм; 2. чыныгы, анык; ami sincère чыныгы дос;
amour sincère чын, чыныгы сүйүү.
SICÈREMET adv чын жүрөктөн.
SICÉRITÉ nf чынчылдык, арамы жоктук, эки жүздүү
эместик, оюндагысын ачык айткандык; je vous le dis en
toute sincérité мен муну сизге чын жүрөгүмдөн айтып
жатамын.
SIGE nm маймыл; être laid comme un singe түрү
суук болуу (маймылдай).
SIGER vt тууроо.
SIGULARISER vt айрып, ажыратып, өзгөчөлөнтүп
көрсөтүү; sa tenue voyante la singularise анын адаттан
тыш кийими аны өзгөчөлөнтүп көрсөтүп турат vpr
айырмалануу, өзгөчөлөнүү.
SIGULIER, IÈRE I. adj башкалардан бөлөкчө,
башкалардан
айырмалуу,
өзүнүн
мүнөздүү
бөтөнчөлүгү бар, таң калычтуу; une singulière idée
өзгөчө ой; II. nm gram жекелик түрү.
SIGULIÈREMET adv 1. абдан, аябай, катуу; il fait
singulièrement froid аябай катуу суук болуп жатат;
2. litt таң калычтуу; il se conduit singulièrement ал өзүн
таң калычтуу алып жүрөт.
1
SIISTRE adj 1. коркунучтуу, коркунуч туудурган,
тынчтыкты
алган;
des
craquements
sinistres
коркунучтуу дабыштар; une allure sinistre коркунучтуу
көрүнүш; un sinistre individu коркунучтуу адам;
2. түнт, капалуу; la soirée a été sinistre кече көңүлсүз
386

SOCIAL-DÉMOCRATE

SIISTRE

болду.

жайгашкан үй.
SITUER vt жайгаштыруу; l’auteur a situé l’action à
Londres au XVIe siècle автор окуяны XVI кылымда
Лондондо жайгаштырат; vpr жайгашуу, орун алуу;
avoir du mal à se situer par rapport à qqn, qqch
кимдир бирөөлөрдүн арасында, кандайдыр бир жерде
өзүнө орун таба албастык.
SIX I. adj numér 1. алты; dix fois six он көбөйтүлгөн
алты; 2. алтынчы; page six алтынчы бет; II. nm invar
алты (сан).
SIXIÈME adj numer алтынчы; le sixième jour алтынчы
күн.
SIXIÈMEMET adv алтынчыдан.
SIX-QUATRE-DEUX (À LA) loc adv fam нарыдан бери,
шашып-бушуп, чала, жүр нарыга салып; faire un
travail à la six-quatre-deux бир ишти нарыдан-бери
бүтүрө салуу.
SKETCH nm скетч (тамашалуу мазмундагы кыска
эстрадалык пьеса).
SKI nm лыжа, лыжа спорту; aller en skis, à skis лыжа
менен баруу; faire du ski лыжа тебүү; station de ski
лыжа тебүүчү жай, жер.
SKIER vi лыжа тебүү.
SKIEUR, EUSE n лыжачы, лыжа тебүүчү.
SLALOMER vi тоодон лыжа менен табигый жана
жасалма тоскоолдуктарды өтүп түшүү.
SLALOMEUR, EUSE n тоодон лыжа менен табигый
жана жасалма тоскоолдуктарды өтуп түшүүчү адам.
SLAVE adj, n славян, славяндарга таандык; langues
slaves славян тилдери.
SLOGA nm angl чакырык, ураан; répéter un slogan
чакырыкты кайталоо.
SLOVAQUE I. adj словак, словакияга таандык; les
peuples tchèque et slovaque чех жана словакия элдери;
II. n 1. словак; 2. nm словак тили.
S.M.I.C.
nm
inv
abr
salaire
minimum
interprofessionnel de croissance минималдык эмгек
акы; être payé au S.M.I.C. минималдык эмгек акы
алуу.
SOB n, adj сноб (бай адамдарды туурап, ошолорго
окшошкусу келген адам).
SOBRE adj 1. спирт ичимдигин ичпеген, соо;
2. жупуну, жөнөкөй; (chose) vêtement sobre жупуну
кийим.
SOBREMET adv жупуну, жөнөкөй; elle s’habille
sobrement ал жөнөкөй кийинет.
SOBRIÉTÉ nf 1. ичкилик ичпөөчүлүк; 2. жөнөкөйлүк,
жупунулук.
SOC nm соконун тиши.
SOCIABILITÉ nf ачык-айрымдык, кишиге жакындык.
SOCIABLE adj ачык-айрым, кишиге жакын; caractère
sociable ачык-айрым мүнөз.
SOCIAL, ALE, AUX adj социалдык; les rapports sociaux
социалдык карым катнаштар; les sciences sociales
социалдык илимдер; la sécurité sociale социалдык
камсыздандыруу.
SOCIAL-DÉMOCRATE adj, n социал-демократ.

2

nm 1. кырсык, апаат, ааламат; le sinistre a
fait de nombreuses victimes апаат бир канча адамдын
өмүрүн алып кетти; 2. чыгым; le remboursement des
sinistres чыгымдарды төлөп берүү, чыгымдардын
ордун тургузуу.
SIISTRÉ, ÉE adj, n кырсыкка, апаатка кабылган,
жабыр тарткан; région sinistrée жабыр тарткан аймак;
les sinistrés sont aidés par la Croix-Rouge жабыр
тарткандар Кызыл Жарым Ай коомунан жардам
алышты.
SIO conj болбосо, болбогондо; il n’a pas eu ta
lettre, sinon il serait venu ал сенин катыңды алган эмес,
болбосо ал келмек.
SIUEUX, EUSE adj ийри-буйру, түз эмес; des ruelles
étroites et sinueuses тар жана ийри-буйру көчөлөр.
SIUOSITÉ nf ийри-буйрулук, түз эместик; les
sinuosités de la rivière дарыянын ийри-буйрулугу.
SIUS nm inv синус; le sinus d’un angle бурчтун
синусу.
SIOISME nm сионизм (еврейлердин буржуазиялык
улутчул агымы; бул - 19 кылымдын аягында пайда
болгон).
SIOISTE I. adj сионизмге таандык, сионисттик; II. n
сионист.
SIRE nm падыша; loc un triste sire шордуу, байкуш,
бечара.
1
SIRÈE
nf
1. сирена
(1. байыркы
грек
мифологиясында-моряктарды
ыры
менен
кызыктырып, аларды өлөр жерине алып кетүүчү куш
денелүү, аял баштуу деңиз периси); 2. суу периси
(элдин ишениминде-узун чачтуу, балык куйруктуу,
сууда жашоочу аял).
2
SIRÈE nf сирена, гудок (тех. ачуу үн менен белги
берүүчү аспап).
SIROP nm сироп, шире; sirop de groseille карагат
ширеси; sirop contre la toux жөтөлгө каршы сироп.
SISMIQUE adj сейсмикалык; secousse sismique
сейсмикалык силкинүү.
SISMOGRAPHE nm сейсмограф (жер титирөөнү
автоматтык түрдө жазуучу аспап).
SITE nm 1. кооз жер, жай, көрүнүш; site archéologique
архологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүүчү жер; 2. сайт
(информатикада).
SITÔT adv 1. замат эле, менен эле; sitôt entré, il se
coucha кирээри менен ал жатты; il ne reviendra pas de
sitôt ал жакында келбейт; 2. loc conj sitôt que
(+indicatif) замат, менен; sitôt qu’il la vit, il sortit ал
аны көрөөрү менен чыгып кетти.
SITUATIO nf 1. жагдай, акыбал, абал; sa situation est
délicate анын акыбалы курч; leur situation financière
s’améliore алардын финансылык абалы жакшырып
жатат; situation de famille үй-бүлөлүк абалы;
2. жумуш, орун; il a perdu sa situation ал жумушун
жоготту; avoir une bonne, belle situation жумушу
жакшы болуу.
SITUÉE, ÉE adj жайгашкан; maison bien située жакшы
SIISTRE
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adv

социалдык

жактан

алып

чеберчилик менен.
SOIGEUX, EUSE adj 1. тыкандык, кылдаттык,
чеберчилик менен жасалган; un travail peu soigneux
эптеп-септеп жасалган иш; 2. тыкан, чебер, таза; une
élève très soigneuse абдан тыкан окуучу кыз.
SOI nm 1. litt камкордук, кам, кам көрүү; son
premier soin a été de me prévenir de son arrivée анын
биринчи милдети мага келээри тууралуу айтып коюу
болчу; avoir, prendre soin de + inf кам көрүү, унутпоо;
j’avais pris soin de l’avertir мен ага эскертип коюштун
камын көрүп койгон элем; on lui a confié le soin de la
maison ага үйдүн камын жеш тапшырылды; 2. avoir,
prendre soin de qqn, qqch бир нерсенин, бир кишинин
камын жемек; 3. pl көңүл буруу, кам көрүү; l’enfant a
besoin des soins d’une mère бала энесинин
камкордугуна муктаж; loc être aux petits soins pour
qqn бир кишиге абдан көңүл буруу; 4. pl дарылоо,
кароо; le blessé a reçu les premiers soins жарадар
биринчи жардам алды.
SOIR nm 1. кеч, күүгүм; le soir descend, tombe кеч,
күүгүм кирип келе жатат; il fait frais le soir кечкисин
аба салкын; 2. кечкисин, кечинде; prendre un
comprimé matin et soir дарыны эртең менен жана
кечинде ичүү.
SOIRÉE nf 1. кеч; les longues soirées d’hiver кыштын
узун кечтери; 2. кече; tenue de soirée сый кийим,
кечеге кийилүүчү кийим.
SOIT conj soit … soit … же … же; il doit partir soit le
15 soit le 16 ал он бешинде же он алтысында кетиш
керек.
SOIXATAIE nf 1. алтымыштай, алтымышка жакын;
une soixantaine d’invités алтымышка жакын коноктор;
2. алтымыштардагы жаш; il a la soixantaine анын
жашы алтымыштарда.
SOIXATE I. adj numér inv алтымыш; il, elle a soixante
ans ал алтымыш жашта; page soixante алтымышынчы
бет; II. nm алтымыш.
SOIXATE-DIX adj numér inv жетимиш.
SOIXATE-DIXIÈME adj, n жетимишинчи.
SOIXATIÈME adj, n алтымышынчы.
SOJA nm соя.
1
SOL nm 1. жер; posé au sol жерге коюлган; 2. жер,
топурак; sol riche, pauvre семиз, арык жер.
2
SOL nm inv mus соль (музыкада бешинчи нота).
SOLAIRE adj 1. күн, күндүн; énergie solaire күн
энергиясы; 2. күндөн сактоочу, коргоочу; crème solaire
күндөн коргоочу крем.
SOLDAT nm аскер, солдат; la tombe du Soldat inconnu
белгисиз солдаттын эстелиги.
SOLDE nm en solde баасы, наркы түшүрүлгөн,
арзандатылган; acheter des bottes en solde бут кийимди
арзан баада сатып алуу; pl баасы арзандатылган
товарлар.
SOLDER vt наркын, баасын арзандатып сатуу.
SOLÉCISME nm солецизм (синтаксистик ката “je
veux qu’il vienne” ордуна “je veux qu’il vient”).
SOLEIL nm күн; le lever, le coucher du soleil күндүн

караганда.
SOCIALISATIO nf коомго аралаштыруу.
SOCIALISER vt коомго аралаштыруу.
SOCIALISME nm социализм.
SOCIÉTAIRE adj, n мүчө; les sociétaires de

la ComédieFrançaise Комеди Франсездин мүчөлөрү.
SOCIÉTÉ nf 1. коом; les sociétés primitives алгачкы
коомдор; l’évolution de la société коомдун өнүгүшү;
sociétés modernes азыркы коом; 2. жамаат; les abeilles
vivent en société аарылар жамаат болуп жашашат;
3. чөйрө, топ; aimer la société des femmes аялдардын
чөйрөсүн жакшы көрүү; 4. ишкана, фирма; société
anonyme (S.A.) акционердик коом.
SOCIOLOGIE nf социология.
SOCIOLOGIQUE
adj социология, социологияга
таандык.
SOCIOLOGUE n социолог.
SOCLE nm цоколь, фундамент; le socle d’une colonne,
d’un statue устундун, айкелдин фундаменти.
SODA nm газдуу суудан жана жемиштин ширесинен
жасалган ичимдик; des sodas à l’orange газдуу суу
кошулган апельсин ширеси.
SŒUR nf эже, сиңди, карындаш; sœur aînée эже; sœur
cadette сиңди, карындаш; sœur de lait эмчектеш эжесиңдилер.
SOI pron өзү, өзүнө; pour réussir, il faut avoir
confiance en soi бир нерсеге жетишиш үчүн өзүнө
ишеним болуш керек; comme on est bien chez soi! өз
үйүңдө кандай жакшы! soi-même өзү; ici, on fait tout
soi-même бул жерде баарысын ар ким өзү кылат.
SOI-DISAT adj inv 1. деп айтылуучу, деп аталуучу;
cette soi-disant liberté est une illusion бул эркиндик деп
аталуучу нерсе жөн эле куру кыял; 2. loc adv имиш,
шекилдүү, таризде; il est venu à Paris, soi-disant pour
affaires ал Парижге иш мененн келген имиш.
SOIE nf 1. жибек; chemise de soie жибектен тигилген
көйнөк; 2. papier de soie жалтырак кагаз.
SOIERIE nf 1. жибек кездеме; 2. жибек фабрикасы.
SOIF nf 1. суусоо; avoir soif суусоо, чаңкоо; fig
jusqu’à plus soif моокуму, чаңкоосу канганча; 2. эңсөө,
самоо, умтулуу; la soif de connaître билүүгө умтулуу.
SOIGÉ, ÉE adj 1. таза, тыкан; c’est un homme très
soigné бул абдан тыкан адам; 2. чебердик, кылдаттык,
тыкандык менен жасалган; ce menuisier fait un travail
soigné бул жыгач уста ишин чеберчилик менен жасайт.
SOIGER vt 1. бир нерсеге, бирөөгө кам көрүү, кароо;
il soigne ses outils ал аспаптарын кылдаттык менен
пайдаланат; 2. pronominalement өзүн кароо; elle devait
se soigner davantage ал өзүн көбүрөөк караш керек эле;
3. жакшылап, чеберчилик менен иштөө; il faut soigner
le travail жумушту майын чыгарып жасаш керек;
4. дарылоо, кароо; le médecin qui me soigne мени карап
жаткан дарыгер; pronominalement soigne-toi bien
өзүңдү жакшы кара, жакшылап дарылан; fam il faut te
faire soigner! сени дарылатыш керек!
SOIGEUSEMET
adv
тыкандык,
кылдаттык,
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чыгышы, батышы; il fait soleil, du soleil күн тийип
турат, күн ачык; des lunettes de soleil күндөн коргоочу
көз айнек; coup de soleil күн өтүп кетүү.
SOLEEL, ELLE adj салтанаттуу; un serment solennel
салтанаттуу ант.
SOLEELLEMET
adv
салтанаттуу
түрдө,
салтанаттуу.
SOLIDAIRE adj тилектеш, пикирлеш, биримдиктүү.
SOLIDAIREMET
adv
биримдик,
ынтымак,
тилектештик менен.
SOLIDARISER (SE) vpr ынтымакташуу, биримдикте
болуу, тилектеш болуу; se solidariser avec un collègue
кесиптеш менен ынтымакташуу.
SOLIDARITÉ nf биримдик, ынтымак, тилектештик;
faire appel à la solidarité internationale эл аралык
тилектештикке чакыруу.
1
SOLIDE adj катуу; l’état solide катуу абал; rendre
solide катыруу.
2
SOLIDE adj 1. бышык, чыдамкай; des meubles solides
бышык эмерек; 2. abstr бекем, туруктуу; un amitié
solide бекем достук; 3. күчтүү; il est toujours solide,
solide comme un roc ал күчтүү, абдан күчтүү; 4. fam
жакшы; il a un solide appétit анын табити жакшы.
SOLIDEMET adv катуу, бекем, бек.
SOLIDITÉ
nf
1. бышыктык,
чыдамкайлык;
2. бекемдик, туруктуулук.
SOLISTE n солист, жеке аткаруучу.
SOLITAIRE I. adj 1. жалгыз; un voyageur solitaire
жалгыз саякатчы; 2. жалгыздыкта өткөн; une enfance
solitaire жалгыздыкта өткөн балалык; 3. ээн, киши
жашабаган; c’est un endroit solitaire бул киши
жашабаган жер; II. n жалгыз, жалгыздыкта жашаган
адам; vivre en solitaire жалгыз, жалгыздыкта жашоо.
SOLITAIREMET adv жалгыз, жалгыздыкта; vivre
solitairement жалгыз, жалгыздыкта жашоо.
SOLITUDE nf 1. жалгыздык; vivre dans la solitude
жалгыздыкта жашоо; 2. litt ээндик, жымжырттык; dans
la solitude des forêts токойдун ээндигинде.
SOLIVE nf устун; solives en bois, en fer жыгач, темир
устун.
SOLLICITER vt 1. өзүнө тартуу, каратуу; la publicité
nous sollicite continuellement реклама бизди дайыма
өзүнө тартат; solliciter l’attention de qqn par des signes
ишаарат менен бирөөнүн көңүлүн өзүнө бурдуруу;
2. өтүнүү, сурануу; solliciter qqn de faire qqch бир
кишиден бир нерсе суроо.
SOLLICITEUR, EUSE n суроочу, сураныч кылуу
(жумуш, жардам).
SOLLICITUDE nf ынта, кунт, ыклас; écouter qqn avec
sollicitude бирөөнү кунт коюп угуу.
SOLO nm mus соло (бир үн же бир аспап үчүн
жазылган же бир киши аткарган музыкалык чыгарма
же бий).
SOLUBLE adj суюктукта эриген, эрип кеткен; café
soluble эрип кетүүчү кофе.
SOLUTIO nf чечим, жол, кыйын акыбалдан чыгуучу
жол, айла; je cherche la solution de ce problème мен

бул маселенин чечилиш жолун издеп жатам; ce n’est
pas une solution! бул айла эмес! la solution de la crise
est en vue каатчылыктан чыгуунун жолу көрүнүп
калды.
SOLUTIOER vt чечүү, жолун табуу; solutionner un
problème маселени чечүү.
SOLVABILITÉ nf төлөөгө күдүреттүүлүк, төлөөгө
жөндөмдүүлүк.
SOLVABLE adj төлөй ала турган, төлөөгө кудурети
жеткен.
SOMBRE adj 1. караңгы; cette pièce est très sombre
бул бөлмө абдан караңгы; il fait sombre караңгы кирди;
2. каралжын, күңүрт, кара; des vêtements de couleur
sombre кара түстөгү кийим; 3. кабатырланган,
капаланган; son visage restait sombre анын жүзү
капалуу эле.
SOMBRER vi 1. чөгүү; 2. чөмүлүү, батуу, берилип
кетүү; sombrer dans la folie акыл эсин жоготуп коюу.
1
SOMMAIRE
adj 1. кыска, кыскача; un exposé
sommaire кыскача баян; 2. чектелген; connaissances
sommaires үстүртөдөн болгон, терең эмес тааныштык.
2
SOMMAIRE nm 1. кыскача баян; 2. китептин мазмуну.
SOMMAIREMET adv кыскача, кыскартылган түрдө.
SOMMATIO nf эскертүү; après la troisième
sommation, la sentinelle a tiré үчүнчү эскертүүдөн
кийин сакчы атты.
1
SOMME nf 1. жыйынтык, жыйынды (сандын); faire la
somme de plusieurs nombres көп сандардын
жыйындысын табуу; 2. бир нерсенин жыйындысы,
натыйжасы; loc adv en somme жыйынтыгында;
3. акчанын саны; une grosse somme чоң өлчөмдөгү
акча.
2
SOMME nm куш уйку; faire un petit somme тук этип
алуу; je n’ai fait qu’un somme мен кичине эле тук этип
алдым.
SOMMEIL nm 1. уйку; dormir d’un sommeil profond,
d’un sommeil de plomb катуу уктоо; avoir le sommeil
léger уйкусу жеңил болуу; privation de sommeil
уйкудан калуу, уйкусун жоготуу; le sommeil éternel, le
dernier sommeil түбөлүк уйку, өлүм; avoir sommeil
уйкусу келүү; 2. le sommeil hivernal de la marmotte
суурдун кышында чээнге кирүүсү; 3. убактылуу токтоп
калуу; laisser une affaire en sommeil бир ишти
убактылуу токтотуп коюу.
SOMMEILLER vi үргүлөө, көзү илинип кетүү.
SOMMET nm 1. чоку; monter au sommet de la tour
Eiffel Эйфел мунарасынын чокусуна чыгуу; l’air pur
des sommets чокулардын салкын абасы; 2. эң жогорку
тепкичи, баскычы; être au sommet de la gloire даңктын
жогорку тепкичинде болуу; conférence au sommet
жогорку деңгээлдеги чогулуш.
SOMAMBULE n et adj уктап жатып туруп басып
кетүүчү, элирмеси бар адам.
SOMIFÈRE nm уйкунун дарысы, уйкуну келтирүүчү
дары.
SOMOLECE nf үргүлөө, уйкучулдук.
SOMOLET, ETE adj уйкучу, уйкучул.
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SOMOLER vi үргүлөө, уктоо, көзү илинип кетүү.
SOMPTUEUSEMET adv шаан-шөкөт менен, салтанат

SOORISATIO nf үн чыгаруу, үн берүү.
SOORISER vt үн берүү (үнсүз тасмаларга).
SOORITÉ nf үн, үндүн сапаты; cet instrument

менен.

a une
belle sonorité бул аспаптын үнү жакшы; cette salle de
concert a une bonne sonorité бул концерт залында үн
жакшы чыгат.
SOPRAO nm сопрано ( аялдардын эң жогорку үнү).
SORBIER nm четин дарагы.
SORCELLERIE nf бакшылык, сыйкырчылык; c’est de
la sorcellerie бул көз боёмочулук.
SORCIER, IÈRE n сыйкырчы, бакшы.
SORDIDE adj 1. кир, шалтак; 2. жийиркеничтүү,
жарабаган, кара санатай, кара ниет; une sordide affaire
жаман иш.
SORDIDEMET adv кара санатайлык менен, кара
ниеттик менен.
SORT nm тагдыр, жазымыш, насип, пешене; les
infirmités sont le sort de la vieillesse алсыздык
карылыктын насиби; le sort qui l'attend аны күтүп
жаткан тагдыр, келечек; 2. дуба; loc jeter un sort à qqn
бир кишини дубалап коюу; 3. кара көтөн, чучук улак;
tirer au sort кара көтөн кармоо.
SORTABLE adj чыгарса боло турган, элге көрсөтсө
боло турган.
SORTE nf 1. түр; il y a plusieurs sortes de problèmes
маселенин көп түрү бар; une sorte de fraises tardives
кулпунайдын кеч бышуучу түрү; 2. une sorte de
кандайдыр бир; c’était une sorte de vagabond бул
кандайдыр бир тентимиш эле; 3. loc de la sorte
ушундай, ушундай таризде; tu ne devrais pas sortir
habillé de la sorte сен ушундай кийинип алып
чыкпашың керек болчу; en quelque sorte кандайдыр
бир деңгээлде; tu as eu de la chance, en quelque sorte
кандайдыр бир деңгээлде сенин ишиң оңунан чыкты;
de telle sorte que ушунчалык, ушундай даражада; il
avait brouillé les pistes de telle sorte qu’on ne l’a jamais
retrouvé ал жолдорду ушундай деңгээлде бузган экен,
аны эч качан табышкан жок; de sorte que натыйжада;
j’étais en retard, de sorte que j’ai manqué le début du
film мен кечигип калдым, натыйжада тасманын башын
көрбөй калдым.
SORTIE nf 1. чыгуу; c’est l’heure de la sortie des élèves
окуучулардын мектептен чыгаар убагы болуп калды;
2. чыгуу, жарыкка чыгуу; la sortie des nouveaux films
жаңы тасмалардын чыгышы; 3. чыгуу, бир жакка
чыгуу (эс алуу үчүн); une sortie entre les amis достор
менен чыгуу, эс алуу; 4. эшик, чыгып кетүүчү жер.
SORTILÈGE nm сыйкыр, дуба ; каргыш.
SORTIR I. vi 1. чыгуу; sortez! чыккыла! 2. чыгуу, бир
жакка чыгып келүү (эс алуу үчүн); il est sorti faire un
tour ал басып келгени чыкты; nous sortons beaucoup
биз бир жактарга көп барабыз; 3. чыгып кетүү; la
rivière est sortie de son lit дарыя нугунан ашып кетти;
la voiture est sortie de la route унаа жолдон чыгып
кетти; cela m’est sorti de la tête бул менин эсимден
чыгып кетиптир; II. vt 1. алып чыгуу, тышка алып
чыгуу; je vais sortir les enfants мен балдарды сыртка

adj кооз, кымбат баалуу; un
somptueux cadeau кымбат баалуу белек.
SOMPTUOSITÉ
nf салтанаттуулук, шаңдуулук,
кооздук; la somptuosité d’une fête майрамдын
салтанаттуулугу.
1
SO , SA, SES adj poss анын, өзүнүн; c’est son
parapluie, c’est le sien бул анын кол чатыры, бул
аныкы; il fait ses études ал окуйт; on n’est jamais
content de son sort өз тагдырыңа эч качан ыраазы
болбойсуң.
2
SO nm үн, добуш, дабыш; vitesse du son добуштун
тездиги; enregistrement, reproduction du son үн жазуу;
ingénieur du son үн оператору.
SOATE nf соната.
SODAGE nm сурамжылоо; des sondages d’opinion
пикирлерди сурамжылоо.
SODE nf 1. зонд (мед. кишинин ичин тазалоо жана
текшерүү үчүн колдонула турган түтүкчө аспап);
2. суунун тереңдигин ченөөчү жана түбүн көрсөтүүчү
аспап.
SODER vt суроо, сурамжылоо; sonder qqn бирөөнү
сурамжылоо; sonder l’opinion пикирин суроо.
SODEUR, EUSE n элдин оюн суроочу, сурамжылоочу
адам.
SOGE nm litt түш, түш көрүү; je l’ai vu en songe мен
аны түшүмдө көрдүм.
SOGER vi (à) ойлонуу, ойлонуп көрүү; songez-y
bien! бул тууралуу терең ойлонуп көргүлө! il songe au
mariage, à se marier ал үйлөнүү тууралуу ойлонуп
жатат.
SOGERIE nf litt кыял; se perdre dans ses songeries
кыялга батып кетүү.
SOGEUR, EUSE adj кыялга баткан, ойго баткан; je te
trouve bien songeuse сен мага бүгүн кыялга баткандай
көрүнөсүң.
SOER vi 1. шыңгыроо; les cloches sonnent коңгуроо
кагылды; le téléphone a sonné телефон шыңгырады;
trois heures sonnent саат үч болду; loc sa dernière
heure a sonné күнү бүтүп, суусу түгөндү; 2. коңгроону
басуу; on a sonné, va ouvrir! коңгуроо кагылды, барып
эшикти ач!
SOERIE nf шыңгыроо; la sonnerie du téléphone
телефондун шыңгырагы; remonter la sonnerie d’un
réveil сааттын коңгуроосун бурап коюу.
SOET nm сонет (төрт саптуу эки куплет жана үч
саптуу эки куплеттен турган 14 сап ыр).
SOETTE nf 1. коңгуроо; donnez trois coups de
sonnette коңгуроону үч жолу каккыла; 2. коңгуроонун
үнү; je n’ai pas entendu la sonnette мен коңгуроону
укпай калыпмын.
SOORE adj 1. жоон; il parlait avec une voix sonore ал
чаңкылдап сүйлөп жатты; consonne sonore жоон
үнсүздөр; une salle trop sonore өтө жаңырган зал;
2. үндүү; un film sonore үндүү тасма.
SOMPTUEUX, EUSE
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чыгарамын; il a sorti le chien ал итти тышка алып
чыкты; as-tu sorti la voiture du garage? унааны
гараждан чыгардыңбы? 2. fam чыгарып таштоо; à la
porte! sortez-le! көчөгө! аны чыгарып салгыла! 3. бир
жерден чыгаруу; il faut le sortir de là аны бул жерден
чыгарыш керек.
S.O.S. nm inv (abrév Save Our Soul) СОС, кырсык,
кырсыкка кабылгандык тууралуу радио белги; envoyer,
lancer un S.O.S. СОС жиберүү, жардам суроо.
SOSIE nm окшош, эки окшош кишинин бири; c’est ton
sosie бул сенин окшошуң.
SOT, SOTTE adj, n акылсыз, эси жогураак, акылы жок;
je ne suis pas assez sot pour lui en vouloir мен ага
таарынгандай акылсыз эмесмин; tu n’es qu’un sot сен
бир акмаксың.
SOTTEMET adv акылсыздык, эссиздик менен,
акмактанып.
SOTTISE nf litt 1. акылсыздык, эси жоктук, акмактык;
2. болбогон, жарабаган нерсе; dire des sottises
болбогон сөздөрдү сүйлөө.
SOU nm 1. су (беш сантим); 2. fam pl акча; avoir
beaucoup de sous акчасы көп болуу, чөнтөгү калың
болуу.
SOUBRESAUT nm селт этүү, чочуп кетүү; elle a eu un
soubresaut en entendant la sonnerie du téléphone ал
телефондун шыңгыраганынан чочуп кетти.
SOUCHE nf 1. дүмүр, бактын дүмүрү; loc dormir
comme une souche катуу, терең уктоо; 2. тек, келип
чыккан жери; loc faire souche келип чыгуу; mot de
souche latine латын тилинен келип чыккан сөз.
SOUCI nm убара, машакат, убайым; se faire du souci
бушайман болуу, тынчсыздануу; être accablé de souci
убайымдан чарчоо; il ne se fait pas de souci, aucun
souci ал эч нерседен кам жебейт; sa santé est pour moi
un souci continuel анын ден соолугу мени дайыма
тынчсыздандырат.
SOUCIER (SE) vpr тынчсыздануу, убайым тартуу; se
soucier des autres башкалар үчүн тынчысыздануу.
SOUCIEUX,
EUSE
adj
1. убайымдуу,
тынчсыздандырган; un air soucieux убайымдуу
көрүнүш; 2. soucieux de бир нерсе тууралуу кам
көргөн, убаралануу; il est soucieux de notre bien-être ал
биздин жыргалчылыгыбыз үчүн кам көрөт.
SOUCOUPE nf 1. кичинекей тарелка; 2. soucoupe
volante учуучу тарелка.
SOUDAGE nm ширетүү (сынган темирди).
SOUDAI, AIE I. adj капысынан, күтүлбөгөн жерден
болгон, кокусунан болгон; une mort soudaine
кокусунан болгон өлүм; II. adv капысынан, күтүлбөгөн
жерден; soudain, on a entendu un bruit күтүлбөгөн
жерден дабыш угулду.
SOUDAIEMET adv капысынан, күтүлбөгөн жерден,
кокусунан; cette idée m’est venue soudainement бул ой
мага капысынан келди.
SOUDAIETÉ nf күтүлбөгөндүк, кокустук, кокусунан
болгондук; la soudaineté de sa colère nous a surpris
анын кокусунан ачууланышы бизди таң калтырды.

SOUDER
vt
1. ширетүү,
темирди
ширетүү;
2. жабыштыруу, бириктирүү, кошуу; il faut souder ces
divers groupes au sein d’une organisation бул түрлүү
топторду бир уюмга бириктириш керек.
SOUDEUR, EUSE n ширетүүчү, темирди ширетүүчү
адам.
SOUDURE nf ширетүү (эки темирди); soudure
autogène ширетүүчү аспап, механизм, автоген.
SOUFFLE nm 1. дем, дем чыгаруу; jusqu’à son dernier
souffle дем чыкпай калгыча; retenir son souffle демин
ичине катуу; 2. жел; ces feuilles frémissent au moindre
souffle бул жалбырактар кичине эле жел болсо
дирилдешет.
SOUFFLER I. vi 1. дем чыгаруу, үйлөө; souffler sur ses
mains, sur la soupe, колун, шорпону үйлөө;
2. бышылдоо; souffler comme un bœuf букадай
бышылдоо; laissez-moi le temps de souffler мага дем
алганга убакыт бергиле; 3. согуу; le vent souffle шамал
согуп жатат; II. vt 1. бир нерсени үйлөө; souffler une
bougie шамды үйлөп өчүрүү; 2. шыбыроо; souffler
qqch à l’oreille de qqn бирөөнүн кулагына бир нерсени
шыбыроо.
SOUFFLEUR, EUSE n суфлёр.
SOUFFRACE nf азап, азап чегүү, убайым, оору.
SOUFFRAT, ATE adj сыркоо, сыркоолоп калган.
SOUFFRETEUX, EUSE adj оорукчал, ден соолугу начар.
SOUFFRIR I. vi 1. кыйналуу, азап тартуу; où souffrezvous? кайсыл жериңиз ооруп жатат? ses rhumatismes le
font souffrir ревматизм аны кыйнап жатат; nous avons
beaucoup souffert du froid биз сууктан абдан
кыйналдык; pays, plante qui souffre de la sécheresse
кургакчылыктан жабыр тарткан өлкө, өсүмдүк; II. vt litt
чыдоо, көтөрүү; il ne peut pas souffrir la plaisanterie ал
тамашаны көтөрө албайт; fam je ne peux pas souffrir ce
type-là! мен бул адамга чыдай албайм!
SOUFRE nm күкүрт.
SOUHAIT nm 1. тилек, каалоо, ниет; exprimer, former,
faire des souhaits ниет, тилек кылуу; je souhaite que
tout aille bien мен баарысы жакшы болушун каалайм;
je vous souhaite bonne chance мен сизге ийгилик
каалаймын; souhaiter la bonne année жаңы жылдык
каалоолорун билдирүү; 2. à souhait loc adv
көңүлдөгүдөй; tout marche à souhait баарысы
көңүлдөгүдөй.
SOUHAITABLE adj көңүлгө, каалоого шайкеш; il a
toutes les qualités souhaitables pour cet emploi анын
бул ишке шайкеш келген бардык сапаттары бар.
SOUHAITER vt 1. тилөө, каалоо; je souhaite que tout
aille bien мен баарысы жакшы болушун каалайм;
2. бирөөгө бир нерсе каалоо; j’ai souhaité de bonnes
vacances à sa femme мен анын аялына жакшы эс алып
келишин кааладым.
SOUILLER vt litt булгоо; linge souillé булганган
шейшеп.
SOUILLURE nf кир, так, булганч.
SOÛL, SOÛLE adj мас, кызуу; il était soûl comme un
cochon ал чочкодой мас эле; tout mon, ton, son soûl loc
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SOULAGEMET

SOUROISEMET
1

adv каалаганча; vous pouvez manger tout votre soûl
каалаганча жесеңиз болот.
SOULAGEMET nm жеңилдөө, тынчтануу; pousser un
soupir de soulagement үшкүрүнүү.
SOULAGER vt 1. жеңилдетүү; soulager l’avant de la
voiture
машинанын
астын
жеңилдетүү;
2. тынчтандыруу, жеңилдетүү, басаңдатуу; ce remède a
bien soulagé le malade бул дары оорулууну абдан
тынчтандырды; parlez, cela vous soulagera сүйлөңүз,
жеңилдеп каласыз; soulager la peine, la douleur de qqn
бирөөнүн азабын, оорусун жеңилдетүү; 3. vpr fam
дааратканага баруу.
SOÛLER vt 1. мас кылуу, кызытуу; cette bière m’a
soûlé бул сыра мени мас кылды; 2. fam зериктирип,
тажатып жиберүү.
SOULÈVEMET nm 1. көтөрүлүү; un soulèvement de
terre жердин көтөрүлүшү; 2. көтөрүлүш, козголоң.
SOULEVER I. vt 1. көтөрүү; il soulevait de temps en
temps le couvercle de la casserole ал кез-кезде
мискейдин капкагын ачып коюп жатты; j’ai soulevé le
rideau мен парданы көтөрүп койдум; 2. көтөрүү; la
voiture soulevait de la poussière унаа чаңды көтөрүп
жатты; 3. каршы көтөрүү, козгоо; soulever le peuple
contre un dictateur элди диктаторго каршы көтөрүү;
4. козгоо, туудуруу, жаратуу; son discours a soulevé
une tempête de protestation анын сөзү көптөгөн
каршылыктарды жаратты; 5. көтөрүү, коюу (маселе,
суроо); la question sera soulevée à la prochaine réunion
маселе келерки чогулушта коюлат; II. vpr 1. көтөрүлүү,
козголуу; 2. көтөрүлүү, козголуу, баш көтөрүү.
SOULIER nm туфли.
SOULIGAGE ou soulignement nm астын сызуу.
SOULIGER vt 1. астын сызуу; 2. fig белгилөө, баса
белгилөө; l’auteur souligne l’importance de cet
événement автор бул окуянын маанилүүлүгүн баса
белгилейт.
SOUMETTRE vt 1. өзүнө баш ийдирип алуу; 2. баш
ийүүгө мажбурлоо; pp les revenus soumis à l’impôt
салыкка баш ийген пайда; 3. vpr баш ийүү; elle se
soumet à tous ses caprices ал анын бардык чыргоосуна
чыдайт.
SOUMIS, ISE adj баш ийген, моюн сунган, көнгөн, тил
алчаак.
SOUMISSIO nf баш ийүүчүлүк, багынуучулук.
SOUPAPE nf клапан.
SOUPÇO nm 1. шек, күмөн; je n’en ai pas le moindre
soupçon менин мындан кымындай да күмөнүм жок;
2. аз, кичине; elle mettait un soupçon de rouge ал оозун
кичине кызартып алды.
SOUPÇOABLE adj шек туудурган, күмөндүү.
SOUPÇOER vt шек саноо, күмөн саноо, шектенүү;
on le soupçonne de vol, d’avoir volé анын уурулук
кылды деп шектенип жатышат.
SOUPÇOEUX, EUSE adj шектүү, күмөндүү; air,
regard soupçonneux шектүү көрүнүш, көз караш.
SOUPE nf шорпо, сорпо, суюк тамак; soupe à l’oignon,
aux légumes пияз, жашылчадан жасалган шорпо.

SOUPER nm кечки тамак.
2
SOUPER vi 1. кечки тамакты ичүү;

2. fam j’en ai soupé
мага жетишип кетти, мен жадап кеттим, тоюп кеттим.
SOUPIÈRE nf шорпо куючу идиш.
SOUPIR nm күрсүнүү, үшкүрүнүү; pousser des
soupirs, un profond soupir үшкүрүнүү, терең үшкүрүү;
rendre le dernier soupir өлүү, каза табуу.
SOUPIRAIL nm кичинекей терезе (ороодо).
SOUPIRER vi үшкүрүнүү, күрсүнүү; soupirer d'ennui,
de désespoir зеригүүдөн, үмүтсүздүктөн үшкүрүнүү.
SOUPLE adj 1. ийилчээк, жумшак; un cuir souple
жумшак тери; l’acier est plus souple que le fer болот
темирге караганда ийилчээк; 2. (personnes) ийилчээк;
les danseurs sont souples бийчилер ийилчээк болушат;
3. fam кепке, сөзгө бат көнгөн, жумшак; il est très
souple ал кепке бат көнөт.
SOUPLESSE
nf
1. ийилчээктик,
жумшактык;
2. элпектик, жумшактык, ийилчээктик.
SOURATE nf Курандын сүрөсү.
SOURCE nf 1. булак; 2. баш, суунун башы (дарыя); le
fleuve prend sa source à (tel endroit) даряы (баланча
жерден) агып чыгат (-дан) алат; 3. abstr булак, келип
чыккан жери; la source d’une erreur катанын келип
чыккан жери; source officielle расмий булак; 4. булак;
source d’énergie энергия булагы.
SOURCIL nm каш; froncer les sourcils кабагын түйүү.
SOURCILLEUX, EUSE adj катуу, каардуу, катаал,
талапкер; un critique sourcilleux катуу сын.
1
SOURD, SOURDE adj, n дүлөй, керең, кулагы катуу;
loc sourd comme un pot кулагы катуу, кулагы таптакыр
упаган; n les sourds et les muets дүлөйлөр жана
дудуктар; loc crier comme un sourd болгон күчү менен
кыйкыруу;
dialogue
de
sourds
бири-бирин
түшүнүшпөгөн адамдардын сүйлөшүүсү; litt sourd à
көңүл бөлбөгөн, уккусу келбеген; il reste sourd à nos
appels ал биздин чакырыгыбызга көңүл бөлбөй жатат.
2
SOURD, SOURDE adj 1. ачык эмес, күңүрт; un bruit
sourd ачык эмес үн; consonne sourde каткалаң үнсүз;
2. жашыруун, ачык эмес; une lutte sourde ачык эмес
аймаш.
SOURDEMET adv
litt 1. ачык эмес, күңкүл;
2. жашыруун, билгизбей, ачык эмес.
SOURD-MUET, SOURDE-MUETTE n дүлөй, керең; la
langue des sourds-muets дудуктардын тили.
SOURIAT, ATE adj жылмайган, күлүп турган.
1
SOURIRE vi жылмаюу, күлүмсүрөө; sourire à qqn
бирөөгө жылмаюу; cela fait sourire бул күлкүнү
келтирет; enfin la chance lui a souri акыры анын иши
оңолду, акыры анын ити чөп жей баштады.
2
SOURIRE nm жылмаюу, күлүмсүрөө.
SOURIS nf inv чычкан.
SOUROIS, OISE I. adj түнт, ичимен тап, ойлогонун
ичине каткан, оюн сыртына чыгарбаган, эки жүздүү;
II. n түнт, ичимен тап, оюндагысын ичине каткан, эки
жүздүү адам; c’est un sournois бул эки жүздүү адам.
SOUROISEMET
adv
астыртан,
жашыруун,
билгизбей.
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SOUROISERIE nf түнттүк, ичимен таптык, эки
жүздүүлүк.
SOUS prép 1. астында; sous l’eau суунун астында;
2. une lettre sous enveloppe конветрке салынган кат;
3. s’abriter sous un parapluie кол чатырдын алдына
кирип алуу; sous le feu de l’ennemi душмандын огунун
астында; sous les yeux de tout le monde элдин көз
алдында; 4. sous sa direction анын жетекчилигинин
астында;
sous
condition
шарт
менен;
5. өкүмдарлыгынын астында; sous Louis XIV Луи XIV
өкүмдарлыгынын астында; je vous répondrai sous
huitaine мен сизге бир жуманын ичинде жооп беремин;
sous peu жакында, жакын арада; 6. бир нерсенин
таасири астында; sous la pression des événements
окуялардын таасири астында.
SOUS-ALIMETÉ, ÉE adj ачкачылыктан, тамактын
жетишсиздигинен жабыр тарткан.
SOUS-BOIS nm бактардын астында өскөн өсүмдүк.
SOUS-CHEF nm орунбасар; des sous-chefs de bureau
кеңсе башчысынын орун басарлары.
SOUS COMMISSIO nf комиссиянын ичинен түзүлгөн
комиссия.
SOUSCRIPTIO nf кол коюу; ouvrage vendu par, en
souscription кол коюп сатыла турган чыгарма, китеп.
SOUSCRIRE vt макул болуу, макулдугун берүү; je
souscris à tout мен баарысына маакулмун.
SOUS-DÉVELOPPÉ, ÉE adj начар өнүккөн; pays sousdéveloppés начар өнүккөн өлкөлөр.
SOUS-DIRECTEUR, TRICE n директордун орун басары.
SOUS-EMPLOI nm жумушсуздук.
SOUS-ETEDRE vt бир ойдун четин билдирүү,
чыгаруу.
SOUS-ETEDU nm бир нерсенин четин билдирүү,
чыгаруу.
SOUS-ESTIMER vt жеткире баа бербөө, баалабоо.
SOUS-MARI, IE I. adj суу астындагы; la pêche sousmarine суу астындагы балык уулоо; II. nm суу
астындагы кеме; des sous-marins nucléaires суу
астындагы атом кемелери.
SOUS-OFFICIER nm унтер-офицер.
SOUS-PRODUIT nm кошумча өндүрүш.
SOUSSIGÉ, ÉE adj төмөндө кол коюучу; je soussignée
мен төмөндө кол коюучу.
SOUS-SOL nm 1. жер асты; 2. жер астындагы кабат
(имараттын).
SOUS-TITRE nm субтитр (тасмада).
SOUS-TITRER vt тасманы субтитрлөө.
SOUSTRACTIO nf алуу, кемитүү.
SOUSTRAIRE vt 1. алуу, кемитүү; 2. бирөөдөн алып
коюу, уурдап алуу; on lui a soustrait son portable анын
уюлдук телефонун уурдап кетишти.
SOUS-VÊTEMET nm ич кийим.
SOUTAE nf сутана ( диний кийим).
SOUTE nf трюм (кеменин же учактын жүктөрдү
коюучу көңдөйү).
SOUTEABLE adj жактаса, коргоого боло турган; cette
opinion est soutenable бул жөндүү ой.

SOUTEACE nf жактоо, коргоо (диссертация,
дипломдук иш ж. б.); assister à une soutenance de thèse
диссертацияны жактоого катышуу.
SOUTEEUR nm сутенёр (сойкунун эсебинен жан
баккан адам).
SOUTEIR vt 1. кармап туруу, жөлөп туруу; de fortes
poutres soutiennent les solives чоң устундар карыларды
кармап турушат; 2. кармап туруу, жөлөп туруу;
l’infirmière soutenait le blessé эмчи айым жарадарды
кармап турган; 3. күчтөндүрүү, кубат берүү; on lui a
fait une piqûre pour soutenir le cœur анын жүрөгүнө
күч бериш үчүн ийне сайышты; 4. колдоо, кубаттоо,
жардам берүү; son amitié m’a soutenu dans cette
épreuve анын достугу бул сыноодо мага жардам берди;
5. жактоо, колдоо, кубаттоо; deux partis ont décidé de
soutenir ce candidat эки партия бул талапкерди колдоо
чечимин кабыл алышты; 6. жактоо, коргоо; soutenir
une thèse диссертацияны жактоо.
SOUTEU, UE adj 1. жогорку, жогорку деңгээлдеги;
style soutenu жогорку стиль; 2. туруктуу, бир
калыптагы.
SOUTERRAI, AIE I. adj 1. жер астындагы; un
passage souterrain жер асты менен өтүүчү жол; essai
nucléaire souterrain жер астындагы ядролук сыноолор;
2. abstr жашыруун, көмүскө; économie souterraine
көмүскө экономика; II. nm жер астындагы жол; les
souterrains du château сепилдин жер астындагы
жолдору.
SOUTIE nm 1. жардам, колдоо, жөлөк-таяк; notre
parti apportera son soutien au gouvernement биздин
партия өкмөткө колдоо көрсөтмөкчү; 2. soutien de
famille үй-бүлөөнү багуучу, үй-бүлөөгө колдоо
көрсөтүүчү адам.
SOUTIE-GORGE nm эмчек тарткыч, эмчек кап.
1
SOUVEIR I. se souvenir vpr 1. эстөө, эсине салуу,
эсине түшүрүү; je m’en souviens бул менин эсимде бар;
faites m’en souvenir муну мага эстетип коюңуз; se
souvenir de qqn бир кишини эстөө, эсине түшүрүү;
2. эстен чыгарбоо, эстеп жүрүү; souvenez-vous de nos
conventions, que vous me l’avez promis келишимди,
мага берген убадаңыз эсиңизде барбы; II. v impers litt il
me souvient эсимде бар.
2
SOUVEIR nm 1. эскерме, эсте калган окуя, эстелик;
conserver, perdre le souvenir d’un événement бир
окуяны эсине сактоо, эсинен чыгаруу; cette maison
éveille en moi bien des souvenirs бул үй мага жакшы
нерселерди эсиме түшүрөт; j’en garde un mauvais
souvenir бул мага жаман эскерме калтырды;
affectueux, meilleurs souvenirs ажайып, эң жакшы
эскермелер; écrire ses souvenirs эскермелерди жазуу;
2. сувенир (эстеликке берилген буюм; эстелик үчүн
иштелген нерсе); une boutique de souvenirs сувенир
сатылуучу дүкөн.
SOUVET adv тез-тез, көп, көбүнчө, көп жолу; peu
souvent кээде-кээде; assez souvent, souvent, très
souvent тез-тез, бат-бат.
1
SOUVERAI , AIE adj 1. абдан күчтүү, таасирлүү; un
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remède souverain абдан күчтүү дары; 2. эркин, көз
карандысыз; le peuple souverain көз карандысыз эл; loc
le souverain pontife Рим папасы; État souverain көз
карандысыз малекет.
2
SOUVERAI , AIE n падыша, өкүмдар, император.
SOUVERAIEMET adv чектен тыш, эң эле, өтө эле; il
était souverainement méprisant ал өтө эле
менменсинди.
SOUVERAIETÉ nf 1. эркиндик, көз карандысыздык; la
souveraineté du peuple, fondement de la démocratie
элдин
эркиндиги,
демократиянын
пайдубалы;
2. бийлик, өкүмдарлык; la souveraineté d'un prince sur
un territoire кандайдыр бир аймактагы ханзааданын
бийлиги.
SOVIÉTIQUE I. adj советтик; II. n советтик адам,
советтер союзунун жашоочусу
SOVKHOZE nm совхоз.
SOYEUX, EUSE I. adj жибекке окшош, жибектей,
жибектей жумшак; II. nm жибек өндүрүшү.
SPACIEUX, EUSE adj кең, кенен, чоң; c’est assez
spacieux pour trois personnes бул үч кишиге абдан эле
кенен.
SPASME nm спазма (булчуңдун диртилдеп тартышы,
тарамыштын түйүлүшү).
SPATIAL, ALE, AUX adj космостук, космоско таандык;
voyage spatial космостук саякат.
SPEAKER nm anglic vx диктор, алып баруучу.
SPÉCIAL, ALE, AUX adj 1. атайын, өзгөчө; ces malades
étaient hospitalisés dans un pavillon spécial бул
оорулуулар атайын бөлүмгө жаткырылышкан эле;
prendre des mesures spéciales атайын чараларды
көрүү; autorisation spéciale атайын уруксат кагазы; loc
envoyé(e) spécial(e) атайын кабарчы; 2. таң калычтуу,
адаттан тыш; fam c’est un peu spécial бул өзгөчөрөөк.
SPÉCIALEMET adv 1. атайын; des salles spécialement
équipées атайын жабдылган класстар; 2. өзгөчө; j’aime
les animaux, spécialement les chiens мен айбанаттарды
жакшы көрөм, өзгөчө иттерди.
SPÉCIALISATIO nf атайын билим берүү.
SPÉCIALISER vt өзгөчө бир тармакта билимин
тереңдетүү, терең билим алуу; il s’est spécialisé dans la
littérature médiévale ал орто кылым адабияты боюнча
билимин тереңдеткен.
SPÉCIALISTE n 1. адис, кандайдыр бир тармак боюнча
терең билими бар адис; 2. медицинанын бир тармагы
боюнча терең адистешкен дарыгер.
SPÉCIALITÉ nf 1. бир тармак боюнча алынган терең
билим, адистик; 2. кандайдыр бир аймакка, өлкөгө
таандык тамак; la paella est une spécialité espagnole
паелла испания тамагы.
SPÉCIFICITÉ nf өзгөчөлүк.
SPÉCIFIER vt аныктоо, тактоо, көрсөтүү, белгилөө;
vous n’avez pas spécifié la date сиз күнүн тактаган
жоксуз.
SPÉCIFIQUE adj атайын, өзгөчө; terme spécifique
атайын термин; remède spécifique өзгөчө дары.
SPÉCIFIQUEMET adv өзгөчө, өзгөчөлүк менен.

SPÉCIME nm 1. үлгү, нуска; 2. китептин, журналдын
реклама катарында чыккан нускасы.
SPECTACLE nm спектакль, тамаша.
SPECTACULAIRE adj таң калтырган, оозду ачтырган;
un exploit spectaculaire оозду ачтырган каармандык.
SPECTATEUR, TRICE n 1. күбө; les spectateurs de
l’accident ont été interrogés par la police жол
кырсыгынын
күбөлөрү
полиция
тарабынан
суралышты; 2. көрүүчү (кино, театр).
SPECTRAL, ALE, AUX adj элестүү (кыялдагы, чыныгы
эмес, закым сыяктуу).
1
SPECTRE nm 1. арбак; il est pâle comme un spectre ал
өлүктөй купкуу; 2. элес; le spectre de la mort өлүмдүн
элеси.
2
SPECTRE nm спектр.
SPÉCULATEUR, TRICE n алып сатар, чайкоочу, кызыл
кулак.
SPÉCULATIF, IVE adj алып сатар, алып сатарлыкка
таандык.
SPÉCULATIO nf алып сатарлык, чайкоочулук.
SPÉCULER vi алып сатуу, чайкоочулук кылуу.
SPÉLÉOLOGIE nf спелеология.
SPÉLÉOLOGUE n спелеолог.
SPECER nm бешмант.
SPERMATOZOÏDE
nm сперматозоид (эркектик
жыныстык клетка).
SPERME nm сперма, урук (бел суу, эрендик).
SPHÈRE nf 1. сфера, шар; la sphère terrestre жер
шары; 2. fig чөйрө, тармак; chacun travaille dans sa
sphère ар ким өз тармагында иштейт.
SPHÉRIQUE adj тоголок, шар формасындагы.
SPIRALE nf спираль.
SPIRITUEL, ELLE adj руханий; la vie spirituelle
руханий жашоо; les valeurs spirituelles d’une
civilisation маданияттын руханий баалуулугу.
SPIRITUELLEMET adv тунук акыл менен.
SPIRITUEUX, EUSE I. adj спирттүү, күчтүү; II. nm
күчтүү спирт ичимдиги.
SPLEDEUR nf көркөмдүк, кооздук.
SPLEDIDE adj жаркыраган, абдан кооз; il fait un
temps splendide аба ырайы сонун болуп турат; une fête
splendide укмуш майрам; c’est une fille splendide бул
укмуштай сулуу кыз.
SPLEDIDEMET adv litt абдан жакшы, укмуштуудай,
сонун, мыкты.
SPOLIATIO nf тартып алуу, алып алуу, уурдап алуу.
SPOLIER vt тартып алуу, алып алуу, уурдап алуу.
SPOSOR nm демөөрчү, колдоо көрсөтүүчү (акча
каражаты жагынан).
SPOSORISER vt демөөрчүлүк кылуу, колдоо көрсөтүү
(акча каражаты жагынан).
SPOTAÉ, ÉE adj өзүнөн-өзү болгон, күтүлбөгөн
жерден болгон; le coupable a fait des aveux spontanés
күнөөлүү күтүлбөгөн жерден күнөөлөрүн мойнуна
алды.
SPOTAÉITÉ nf өзүнөн-өзү болгондук, күтүлбөстүк.
SPOTAÉMET adv өзүнөн-өзү, күтүлбөгөн жерден;
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il a tout avoué spontanément ал күтүлбөгөн жерден
баарын мойнуна алды.
SPORT nm 1. спорт; faire du sport спорт менен
машыгуу; terrain de sport спорт аянтчасы, майданы;
2. спорттун түрү; sports d’hiver кышкы спорттун
түрлөрү.
SPORTIF, IVE adj 1. спорт, спортко таандык;
disciplines sportives спорт сабактары; 2. спортчу;
sportif amateur спорту сүйүүчү спортчу.
SPORTIVITÉ
nf спортчулдук, спортту жакшы
көрүүчүлүк.
SPRIT nm спринт (кыска аралыкка чуркоо).
1
SPRITER nm спринтер (ылдамдыкта чуркоочуу
атлет).
2
SPRITER vi жарыштын аягында бар күчү менен
чуркоо.
SPUMEUX, EUSE adj көбүктүү, көбүктөнгөн, көбүргөн,
көбүрсүгөн.
SQUALE nm акула.
SQUARE nm сквер.
SQUELETTE nm скелет, сөөк.
STABILISATEUR, TRICE nm стабилизатор.
STABILISATIO nf туруктуу кармап туруу; plan de
stabilisation de la monnaie акчаны туруктуу кармап
туруу планы.
STABILISER
vt
туруктуу
кармап
туруу,
стабилдештирүү.
STABILITÉ nf туруктуулук, бир калыпта тургандык; la
stabilité de la monnaie акчанын турукуулугу.
STABLE adj туруктуу, бир калыптагы; le temps est
stable depuis une semaine аба ырайы бир жумадан бери
туруктуу.
1
STADE nm стадион, спорт майданы.
2
STADE nm стадия (өсүү баскычы, өрчүү фазасы); à
tous les stades de la vie жашоонун ар бир баскычында.
STAGE nm билимди жогорулатуу, стажировка,
практика; faire, suivre un stage d’avocat адвокаттык
билимди жогорулатууга катышуу.
STAGIAIRE adj, n стажёр.
STAGAT, ATE adj 1. акпаган, токтоп турган; des
eaux stagnantes токтоп туган суулар; 2. fig өспөгөн,
алга жылбаган; le commerce est stagnant соода жүрбөй
жатат.
STAGATIO nf токтоп туруу, жылбоо; la stagnation
de l’économie inquiète le gouvernement экономиканын
өспөшү өкмөттү тынчсыздандырат.
STAGER vi 1. акпай, токтоп туруу; 2. fig өспөө,
өнүкпөө; les affaires stagnent иштер жүрүшпөй жатат.
STALAG nm лагерь (экинчи дүйнөлүк согуш учурунда
немецтердин туткундарды кармаган лагери).
STAD nm стенд (көргөзмөлөр үчүн).
STADARD I. nm стандарт, үлгү; II. adj inv стандартка
дал келген.
STADARDISATIO nf бир кылка кылуу, бир үлгүгө
салуу.
STADARDISER vt бир кылка кылуу, бир үлгүгө салуу.
STADARDISTE n телефонист (коммутатордо).

STAR nf anglic жылдыз, белгилүү адам; les stars du
sport спорт жылдызы.
STARTER nm стартёр (механизмди от алдыруучу
аспап).
STATIO nf 1. токтоо, дем алуу, тыныгуу; elle faisait
de longues stations devant chaque tableau de
l’exposition ал көргөзмөдөгү ар бир сүрөттүн астында
узакка токтоп жатты; 2. туруу, кандайдыр бир абалда
туруу; la station vertical тик туруу; 3. станция; station
orbitale орбиталдык станция; station de radiodiffusion
радио берүү станциясы; 4. автоунаалар токтоочу жай,
аялдама; une station de métro метро аялдамасы; station
de taxis таксилер туруучу жай; station de chemin de fer
темир жол станциясы; 5. курорт; station balnéaire суу
жэгиндеги эс алуучу жай; station de ski лыжа тебүүчү
жай.
STATIOAIRE adj бир калыптагы, өзгөрбөгөн; l’état
du malade est stationnaire оорулунун абалы бир
калыпта.
STATIOEMET nm токтоо, автоунаасын токтотуу;
stationnement payant акы төлөп токтоочу жай.
STATIOER vi токтоо; il n’y a plus de place pour
stationner токтогонго (автоунааны койгонго) бош орун
калган жок.
STATIQUE I. nf статика (заттардын тең салмагынын
шарттары жөнүндөгү окуу); II. adj статика, статикага
таандык.
STATISTIQUE I. nf статистика; selon les statistiques, ce
pays se dépeuple статистика боюнча бул мамлекетте
калктын саны азайып жатат; II. adj статистика,
статистикага таандык; étude statistique de l’opinion
publique коомдук пикирдин статистикалык жактан
изилдениши.
STATUE nf айкел.
STATUER vi чечим чыгаруу, чечим кабыл алуу.
STATUETTE nf кичинекей айкел.
STATU QUO nm inv нерселердин учурдагы абалы;
maintenir le statu quo pour éviter un conflit жаңжалды
болтурбаш үчүн нерселерди учурдагы абалы боюнча
калтыруу.
STATURE nf дене түзүлүш, мүчө; une stature d’athlète
атлеттин дене түзүлүшү.
STATUT nm 1. орун; le statut des femmes a beaucoup
changé au cours de l’histoire тарыхта аялдардын орду
бир топ өзгөрдү; 2. pl устав (уюмдун, ишкананын).
STATUTAIRE adj устав, уставга дал келген.
STEAK nm бифштекс (куурулган уй этинин бир түрү).
STÉARIE
nf стеарин (мом шам чыгарууда
колдонулуучу зат).
STEEPLE-CHASE ou steeple nm тоскоолдуктар аркылуу
өтүүчү ат чабыш.
STÈLE nf күмбөзгө коюлуучу таш, эстелик.
STÉODACTYLOGRAPHE n машинист-стенограф.
STÉOGRAPHE n стенограф.
STÉOGRAPHIE nf стенография (сүйлөнгөн речти
өзгөчө бир белгилердин жардамы менен тез жазуу
жолу).
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STÉOGRAPHIER vt
STÉOGRAPHIQUE

стенографиялоо.
adj
стенографиялык,
стенографияга таандык.
STEPPE nf талаа, чөл; les steppes d’Asie centrale Орто
Азиянын чөлдөрү.
STEPPIQUE adj чөл, чөлгө таандык; une végétation
steppique чөл өсүмдүгү.
STÉRÉOTYPE nm калпыс ой, пикир; un discours
rempli de stéréotypes калпыс ойго толгон сөз.
STÉRILE adj 1. тукумсуз, туубас; couple stérile
тукумсуз, балалуу боло алышпаган эрди-катын;
2. арык, түшүм бербеген (жер); 3. тазаланган,
микробдордон
арылтылган;
4. fig
пайдасыз,
натыйжасыз; des efforts stériles пайдасыз аракеттер.
STÉRILEMET adv пайдасыз, натыйжасыз.
STÉRILISAT, ATE adj микробдордон тазартуучу,
арылтуучу.
STÉRILISATEUR nf микробдордон арылтуучу аспап,
тазалоочу аспап.
STÉRILISATIO nf микробдордон арылтуу, тазалоо.
STÉRILISER vt микробдордон арылтуу, тазалоо.
STÉRILITÉ nf 1. тукумсуздук; 2. арыктык, түшүм
бербестик;
3. микробдордон
арылтылгандык,
тазалангандык.
STERLET nm стерлядь (осётр түркүмүнө кирүүчү
балыктын бир түрү); œufs de sterlet икра, урук.
STERLIG nm стерлинг (Англиянын акча бирдиги);
livre sterling фунт стерлинг.
STÉTHOSCOPE nm стетоскоп (жүрөк жана өпкөнү
тыңшоочу аспап).
STEWARD nm angl стюард.
STIGMATISER vt айыптоо, каралоо; nous stigmatisons
ces attentats, cette prise d’otage биз бул кол
салууларды, бул барымтага алууларды каралайбыз.
STIMULAT, ATE adj шыктандыруучу, түрткү
берүүчү, дем берүүчү; le succès est stimulant ийгилик
шыктандырат.
STIMULATIO nf шыктандыруу, дем берүү.
STIMULER vt шыктандыруу, дем берүү; ces bons
débuts ont stimulé l’équipe бул жакшы башталыштар
командага дем берди.
STIPEDIÉ, ÉE adj акчага сатылган, пара алган,
паракор.
STIPEDIER vt litt акча алуу, пара алуу.
STIPULATIO nf тактоо.
STIPULER vt билдирүү, тактоо, тактоо киргизүү;
impers il est stipulé dans l’annonce qu’il faut écrire au
journal кулактандырууда билдирилгендей, гезитке
жазыш керек.
STOCK nm кор, кам; un stock de blé будайдын камы.
STOCKAGE nm камдоо, белендөө, күн мурунтан
белендеп, камдап алуу.
STOCKER vt камдоо, белендөө, күн мурунтан
белендеп, камдап алуу.
STOÏCISME nm эрдик, баатырдык, каармандык;
supporter une maladie avec stoïcisme ооруга
каармандык менен туруштук берүү.

STOÏQUE adj карман, эр жүрөк, туруктуу, кажыбас,
бекем; il est resté stoïque devant le danger коркунучтун
алдында ал эр жүрөктүүлүк кылды.
STOÏQUEMET
adv
эр
жүрөктүүлүк
менен,
каармандык
менен;
résister
stoïquement
эр
жүрөктүүлүк менен каршылык кылуу.
STOMATITE nf стоматит (ооздун оюлуп оорушу).
STOMATOLOGIE nf стоматология (медицинанын оозду
жана тишти дарылоочу бөлүгү).
STOMATOLOGUE n тиш догдур.
STOP I. intrj токто! II. nm жолдогу токтотуучу белги;
il a brûlé un stop ал токтотуучу белгиге токтобой өтүп
кетти; en stop fam жол тосуп; il veut aller à Paris en
stop ал Парижге жол тосуп баргысы келип жатат.
STOPPER I. vt 1. токтотуу; le capitaine a fait stopper le
navire капитан кемени токтоттурду; 2. токтотуу; ces
mesures ont stoppé les progrès de l’épidémie бул
көрүлгөн чаралар жугуштуу оорунун жайылышын
токтотту; II. vi токтоо (транспорт).
STORE nm терезе парда.
STRABISME nm кылый көздүүлүк, чалыр көздүүлүк.
STRAGULATIO nf муунтуу; la victime est morte par
strangulation
курман
болгон
аял
муунтулуп
өлтүрүлгөн.
STRATAGÈME nm айла, амал.
STRATÈGE nm көсөм, кыраакы, даанышман адам; les
stratèges d’un parti politique бир саясий партиянын
көсөмдөрү.
STRATÉGIE nf 1. стратегия (согушту жүргүзүү
ыкмасы); 2. иш алып баруу ыкмасы, аракет кылуу
ыкмасы; la stratégie d’un parti бир партиянын иш алып
баруу ыкмасы.
STRATÉGIQUE adj 1. стратегиялык; armes nucléaires
stratégiques à très longue portée абдан узакка атуучу
стратегиялык ядро куралдары; 2. чоң мааниге ээ
болгон, ээлеген орду чоң; le pétrole a une importance
stratégique мунайзаттын ээлеген оорду чоң.
STREPTOMYCIE стрептомицин.
STRICT, STRICTE adj 1. катуу, катуу талап кылуучу,
талапкер; dans cette école le règlement est strict бул
мектепте тартип катуу; la stricte observation du
règlement тартипти катуу сактоо; la stricte vérité ачуу
чындык; 2. катуу; ses parents sont très stricts avec lui
анын ата-энеси аны катуу кармашат; il est strict en
affaires ал иште абдан талапкер; 3. (choses) жупуну,
жөнөкөй; elle s’habille d’une manière stricte ал жупуну
кийинет.
STRICTEMET adv жупуну, жөнөкөй; elle était vêtue
très strictement ал абдан жупуну кийинип жүргөн эле.
STRIDET, ETE adj (добуш) катуу, ачуу; on a
entendu un cri strident ачуу чыңырык угулду; pousser
des cris stridents ачуу чаңыруу, кыйкыруу.
STRIDULAT, ATE adj чырылдаган, чыркылдаган
(чымын-чиркей, курт-кумурскалар).
STRIDULATIO nf чырылдоо, чыркылдоо, чыр-чыр
этүү; la stridulation des cigales чегирткелердин
чыркылдашы.

396

STRIDULER

SUBLIMITÉ

STRIDULER vi чырылдоо, чыркылдоо, чыр-чыр этүү;
la cigale stridule чегиртке чыр-чыр этип жатат.
STROPHE nf строфа (ырда ритм жана мазмун
жагынан бир нече сабак ырды бириктирүүчү бөлүк);
un poème composé de trois strophes үч строфадан
турган ыр.
STRUCTURAL, ALE, AUX adj 1. курамдык, түзүлүш;
état structural d’un organe бир органдын курамдык
абалы;
2. түзүлүшүн
изилдөөчү;
linguistique,
grammaire structurale структуралык грамматика,
лингвистика.
STRUCTURE nf түзүлүш, курам; la structure d’un
poème ырдын түзүлүшү; la structure de l’atome
атомдун түзүлүшү; la structure d’un État мамлекеттин
түзүлүшү.
STUDIEUSEMET adv тырышып, аракеттенип, ынтаа
коюп.
STUDIEUX,
EUSE
adj тырышчаак, аракетчил,
ынтаалуу, умтулчаак; un élève studieux тырышчаак
окуучу.
STUDIO nm 1. студия; 2. киностудия; 3. бир бөлмөлүү
батир.
STUPÉFACTIO nf селейип калуу, селейип катып
калуу, селдейип калуу (таң калуудан).
STUPÉFAIT, AITE adj таң калган, аң-таң болгон, айран
калган, айран-таң болгон; j’en suis encore stupéfait мен
бул нерсеге алигиче айран-таң болуп турам.
1
STUPÉFIAT , ATE adj айран калтырган, таң
калтырган, аң-таң калтырган; des nouvelles incroyables,
stupéfiantes ишенүүгө болбой турган, аң-таң калтырган
жаңылыктар.
2
STUPÉFIAT nm наша; trafic de stupéfiants нашаны
мыйзамсыз сатуу.
STUPÉFIER vt аң-таң калтыруу, айран калтыруу; il en
est resté stupéfié ал бул нерсеге аң-таң болуп туруп
калды.
STUPEUR nf селейип калуу, селейип катып калуу,
селдейип калуу (таң калуудан); je suis resté muet de
stupeur мен таң калуудан үндөбөй туруп калдым.
STUPIDE adj акмак, акылсыз; il est tout à fait stupide
ал акмактын акмагы.
STUPIDEMET adv
акмактанып, акылсызданып,
акылга салбай.
STUPIDITÉ nf акылсыздык, акмактык.
STYLE nm 1. стиль; étudier le style d’un grand
écrivain улуу жазуучунун стилин окуп үйрөнүү; il a un
style original анын стили өзгөчө; le style administratif
административдик (иш кагаздары) стиль; style parlé,
écrit; familier оозеки, жазма стили; оозеки (адабий
эмес); 2. style direct, style indirect тике, кыйыр сөз;
3. стиль; le style d’une école, d’une époque бир
мектептин, замандын стили; le style Louis XIII
Людовик XIII нүн стили; 4. de style стилиндеги;
meuble de style Louis XIII Людовик XIII нүн
стилиндеги эмерек; l’architecture de style gothique
готика стлиндеги архитектура.
STYLÉ, ÉE adj өз ишин мыкты билген, сапаттуу

тейлеген (мейманкана, ресторан тейлөөчүлөрү); le
personnel de cet hôtel est très stylé бул мейманкананын
тейлөөчүлөрү өз иштерин эң мыкты билишет.
STYLET nm канжар.
STYLISATIO nf стилге салуу, белгилүү бир стилге
келтирүү.
STYLISER vt стилге салуу, белгилүү бир стилге
келтирүү.
STYLISTIQUE nf стилистика.
STYLO nm калем сап; stylo à bille чыкылдатма калем
сап.
SUAIRE nm кепин.
SUAVE adj litt назик, жагымдуу; un parfum, une
musique suave жагымдуу атыр, музыка.
SUAVITÉ nf litt назиктик, жумшактык; la suavité de
son regard анын көз карашынын жагымдуулугу.
SUBALTERE I. adj кол астындагы, катардагы (адам);
un employé subalterne катардагы кызматкер; un rôle
subalterne экинчи даражадагы роль; II. n кол
астындагы, карамагындагы адам; il est dur avec ses
subalternes ал кол астындагыларды катуу кармайт.
SUBDIVISER vt бөлүү (бөлүнгөн нерсени); le livre est
divisé en chapitres et les chapitres sont subdivisés en
paragraphes китеп бөлүктөргө бөлүнгөн, бөлүктөр
болсо параграфтарга бөлүнгөн.
SUBDIVISIO nf бөлүм.
SUBIR vt 1. дуушар болуу, башынан кечирүү, учуроо,
туш болуу; il a subi un long interrogatoire ал узак
суракка туш болду; nous avons subi une grave défaite
биз оор жеңилүүлөрдү башыбыздан кечирдик; 2. өтүү,
туруштук берүү, чыдоо; elle a subi l’épreuve avec
succès ал сыноодон ийгиликтүү өттү; malade qui subit
une opération chirurgicale хирургиялык операцияга
туруштук берген оорулуу.
SUBIT, ITE adj капысынан, кокусунан, күтүлбөгөн
жерден болгон; une mort subite күтүлбөгөн жерден
болгон өлүм.
SUBITEMET adv капысынан, кокусунан, күтүлбөгөн
жерден болгон; il est mort subitement ал күтүлбөгөн
жерден каза болуп калды.
SUBJECTIF, IVE adj калыс эмес, жеке бир кишиге
таандык; c’est une opinion toute subjective бул
калыстыгы жок ой, пикир; une critique subjective
калыс эмес сын, пикир.
SUBJECTIVEMET adv башкалардын пикири менен
эсептешпей, калыстыгы жок.
SUBJECTIVISME nm калыс эместик, башкалардын
пикири менен эсептешпөөчүлүк.
SUBJECTIVITÉ nf калыс эместик.
SUBJOCTIF nm gram каалоо ыңгай.
SUBJUGUER vt өзүнө тартуу, багындырып алуу;
l’orateur a subjugué son auditoire чечен отургандарды
өзүнө тартып алды.
SUBLIME adj абдан кооз, ажайып, сонун, бийик; le
paysage est d’une beauté sublime табият укмуштай
кооз.
SUBLIMITÉ nf бийиктик.
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SUBMERGER vt 1. каптап кетүү, жайпап кетүү
(суюктук); le fleuve en crue a submergé la plaine
ташкын дарыя түзөңдү каптап кетти; 2. être submergé
de бир нерсеси көп болуу; je suis submergé de travail
менин жумушум өтө көп.
SUBMERSIBLE I. adj суу каптап, жайпап кетсе боло
турган; II. nm суу астында жүрүүчү кеме.
SUBMERSIO nf 1. ташкын, суу каптоо, сел; 2. сууга
чөктүрүү, чөгүү.
SUBORDIATIO nf 1. баш ийүү, бирөөнүн бийлигине
баш ийүү, көз карандылык; 2. gram багынуу.
SUBORDOÉ, ÉE adj 1. une proposition subordonnée
багыныңкы сүйлөм; 2. n бирөөнүн кол астында
иштеген адам; il est dur avec ses subordonnés ал кол
астындагыларды катуу кармайт.
SUBORDOER vt бирөөгө бой сунуу, баш ийүү, моюн
сунуу; pp il est subordonné au chef de service ал бөлүм
башчыга баш иет.
SUBSIDE nm жардам үчүн которулган акча.
SUBSIDIAIRE adj кошумча; question subsidiaire
кошумча суроо.
SUBSISTACE nf 1. айлык акы, айлык; moyens de
subsistance каражат; assurer la subsistance du ménage
үй-бүлөсүн багуу; il est seul à assurer la subsistance de
sa famille ал үй-бүлөсүн жалгыз багат; 2. pl азык-түлүк.
SUBSISTER vt 1. (choses) бар болуу; 2. (personnes)
жашоо, күн кечирүү; la famille arrive tout juste à
subsister үй-бүлөө эптеп күн кечирип келет.
SUBSTACE nf 1. ойдун негизги өзөгү; en substance
кыскача айтканда; c’est, en substance, ce qu’à déclaré le
ministre
кыскача
айтканда, бул
министрдин
айткандары; 2. зат; une substance chimique химиялык
зат.
SUBSTATIEL, ELLE adj 1. тогумдуу, ток алып
жүрүүчү; nous avons pris un petit déjeuner substantiel
биз эртең менен тогумдуу тамактандык; 2. abstrait чоң,
көп; elle a eu une augmentation de salaire substantielle
анын айлык акысы кыйла жогорулады.
SUBSTATIF, IVE nm gram зат атооч.
SUBSTATIVEMET adv зат атооч катарында; adjectif
pris substantivement зат атооч катарында колдонулган
сын атооч.
SUBSTITUER vt алмаштыруу, алмаштырып коюу; vous
substituez vos rêves à la réalité сиз кыялдарыңызды
чындык менен алмаштырып жатасыз; vpr se substituer
à qqn бирөөнүн ордуна иштеп туруу.
SUBSTITUT nm соттун орунбасары.
SUBSTITUTIO nf алмаштыруу; la substitution d’un
mot à un autre бир сөздү башка сөз менен
алмаштыруу.
SUBTERFUGE nm айла, амал, ыкма, жол; j’ai trouvé un
subterfuge pour ne pas faire cette corvée мен бул
жумуштан кутулуштун айласын таптым.
SUBTIL, ILE adj 1. зирек, өткүр, акылдуу; un
observateur subtil зирек байкоочу; 2. чебер, кылдат
жасалган, айтылган; c’est une remarque subtile бул
кылдат айтылган сын пикир.

SUBTILEMET adv чебердик, кылдаттык
SUBTILITÉ nf чебердик, кылдаттык,

менен.
өткүрлүк; la
subtilité d’un psychologue психологдун кылдаттыгы.
SUBURBAI, AIE adj шаардын айланасындагы,
шаардын чет жакасындагы, шаардан алыс эмес
жайгашкан.
SUBVEIR vi (à) муктаждыктарды камсыз кылуу; il
subvient aux besoins de la famille ал үй-бүлөнүн
муктаждыктарын камсыздандырат.
SUBVETIO
nf акчалай жардам (мамлекет
тарабынан же кандайдыр бир уюм тарабынан
көрсөтүлгөн).
SUBVETIOÉ, ÉE adj акчалай жардам алган,
акчалай жардам көрсөтүлгөн.
SUBVETIOER vt акчалай жардам берүү, жардам
көрсөтүү.
SUBVERSIF, IVE adj орнотулган тартипти бузуучу,
бүлдүрүүчү; des idées subversives калпыс ойлор.
SUBVERSIO nf бузуу, бүлдүрүү; tentative de
subversion de l'État мамлекетти кулатууга болгон
аракет.
SUCCÉDAÉ nm ордуна жароочу, колдонулуучу (бир
азыктын ордуна колдонулуучу башка азык).
SUCCÉDER I. vi (à) 1. бирөөнүн оордун алуу, басуу,
ээлөө, бирөөнүн ордуна келүү; le fils aîné a succédé à
son père à la tête de l’affaire чоң уулу атасынын ордуна
ишти колго алды; 2. (нерсе) ордуна келүү, ордун ээлөө;
le découragement succédait à l’enthousiasme жигердин
ордун көңүлдүн чөгүшү басты; II. se succéder vpr
биринин аркасынан бири келүү; les gouvernements qui
se sont succédés биринин аркасынан бири келген
өкмөттөр.
SUCCÈS
nm inv ийгилик, жакшы натыйжа,
жетишкендик; assurer le succès d’une entreprise
ишкананын ийгилигин камсыз кылуу; avec succès
ийгилик менен; obtenir, remporter des succès, de
beaux, de grands succès ийгиликтерге, чоң
жетишкендиктерге ээ болуу.
SUCCESSEUR nm 1. орунбасар, ордун ээлөөчү,
басуучу, ишин улантуучу; il a désigné lui-même son
successeur ал ишин улантуучу адамды өзү дайындады;
2. мураскор; elle sera bientôt son successeur чукулда ал
анын мураскору болуп калат.
SUCCESSIF, IVE adj pl биринин артынан бири келген,
кайра кайра болгон; il était découragé par ses échecs
successifs
ал
ишинин
кайра-кайра
оңунан
чыкпагандыгынан улам маанайы пас эле.
1
SUCCESSIO nf биринин артынан бири болуучулук,
кайра-кайра болуучулук; une succession ininterrompue
de difficultés кыйынчылыктардын биринин артынан
бири келиши.
2
SUCCESSIO nf 1. мурас; c’est sa part de succession
бул анын мурастан үлүшү; 2. бирөөнүн ордун ээлөө,
ордун басуу; son petit fils a pris sa succession анын
ордун кичүү уулу басты.
SUCCESSIVEMET adv биринен сала бири, биринин
артынан бири; on entendit successivement un choc et un
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cri бир нерсенин урулган үнү жана кыйкырык биринен
сала бири угулду.
SUCCESSORAL, ALE, AUX adj мурас, мураска таандык.
SUCCOMBER vi 1. өлүү, каза болуу; le blessé a
succombé pendant son transfert à l’hôpital жарадар
ооруканага алып бара жатканда каза тапты;
2. succomber à жеңдирип коюу, алдырып коюу; il a
succombé à la tentation ал кумарга алдырып койду.
SUCCULET, ETE adj ширин, даамдуу, таттуу; un
plat succulent таттуу, даамдуу тамак.
SUCCURSALE nf бөлүм; les succursales d’une banque
банктын бөлүмдөрү.
SUCER vt 1. соруу; sucer le jus d'une orange
апельсиндин ширесин соруу; le bébé suçait son pouce
бөбөк бармагын соруп жатты; 2. соруу, ичүү
(айбанатар); sangsue qui suce le sang кан соргон
сүлүктөр.
SUCETTE nf 1. упчу; 2. сормо таттуу (конфета).
SUCRAGE nm кант кошуу.
SUCRE nm шекер, кант; sucre de betterave кызылча
канты; sucre en morceaux, en poudre чакмак кант, кум
шекер; loc casser du sucre sur le dos de qqn бирөөнү
ушактоо, бирөөнүн аркасынан сөз айтуу.
SUCRÉ, ÉE adj 1. таттуу, ширин; des oranges très
sucrées абдан таттуу апельсиндер; 2. n таттуу даам; les
enfants préfèrent le sucré au salé балдар туздалганга
караганда таттууну жакшы көрүшөт.
SUCRER I. vt кант, шекер кошуу, салуу; il ne sucre
jamais son thé ал чайына эч качан шекер салбайт; II. se
sucrer vpr 1. шекер, кант салуу (чайга, кофеге); 2. fam
чоң пайда табуу; il a dû se sucrer dans cette opération
ал бул иштен чоң пайда тапкан болуш керек.
SUCRERIE
nf
1. кант
заводу;
2. татуулар,
шириндиктер.
SUCRIER, IÈRE I. adj кант, кант өндүрүшүнө таандык;
betterave sucrière кант кызылчасы; II. nm кант, шекер
салуучу идиш.
SUD inv I. nm 1. түштүк; 2. le Sud түштүктө
жайгашкан
аймактар,
мамлекеттер;
l’Afrique,
Amérique du Sud түштүк Африка, Америка; dans le
sud de la France Франциянын түштүгүндө; II. adj
түштүктө жайгашкан.
SUDATIO nf тердөө, тер чыгаруу.
SUD-EST inv I. nm түштүк-чыгыш; II. adj түштүкчыгыш тарабында жайгашкан; la région sud-est
түштүк-чыгыш аймагы.
SUDORIFIQUE adj тердетүүчү; plantes sudorifiques
тердетүүчү өсүмдүктөр.
SUD-OUEST inv I. nm түштүк-батыш; II. adj түштүкбатыш, түштүк-батыш тарабында жайгашкан.
SUÉDOIS, OISE n шведциялык, швед.
SUÉDOIS, OISE I. adj швед, швециялык; II. n 1. швед,
швециялык; 2. nm швед тили.
SUÉE nf fam терге чөмүлүү, тердөө; prendre une suée
тердөө, терге батуу.
SUER I. vi 1. тердөө; il suait à grosses gouttes анын
тери суудай агып жатты; 2. fig катуу иштөө; il a fallu

trimer et suer pour y arriver иштин аягына чыгыш
үчүн катуу иштешке туура келди; 3. faire suer fam
чарчатуу, зериктирүү; tu commences à me faire suer!
сен мени чарчатып жибердиң! II. vt loc suer sang et eau
күйүп-бышып, катуу иштөө.
SUEUR nf 1. тер; couvert, trempé, ruisselant de sueur
терге чөмүлгөн, тери суудай аккан; en sueur терге
батып; loc gagner sa vie à la sueur de son front маңдай
тери менен күн кечирүү, жанын багуу; 2. тердөө; des
sueurs abondantes катуу тердөө; fig sueur froide кара
тер; fig quand je pense à cet accident cela me donne des
sueurs froides бул жол кырсыгы тууралуу ойлогондо
бүткөн боюм дүркүрөп кетет.
SUFFIRE vi 1. (à, pour) жетиштүү болуу; un jour
suffit, suffira pour préparer, pour que nous préparions
la rencontre жолугушууга камыныш үчүн бизге бир
күн жетиштүү; votre parole me suffit сиздин сөзүңүз
мага жетиштүү; fam ça suffit! жетишет, болду! 2. impers
il suffit à qqn de+inf жетиштүү болуу; il lui suffit, il lui
a suffi de se montrer pour que le calme se rétablisse
тынчтыкты орнотуш үчүн ага көрүнүп коюу жетиштүү,
жетиштүү болду; 3. жетиштүү болуу; une personne
suffisait à l’entretien de la maison үйдү караганга бир
киши жетиштүү эле; 4. болсо болду; sa famille lui
suffit, il ne voit personne ага үй-бүлөсү болсо боду,
башка эч кимдин кереги жок.
SUFFISAMMET adv жетишерлик.
SUFFISACE nf менменсинүү, кекирейүү, бой көтөрүү.
SUFFISAT, ATE adj 1. жетишерлик, жетиштүү; je
n’ai pas la somme suffisante менде акча жетишерлик
эмес; avez-vous le temps suffisant pour terminer le
travail? жумушту бүтүргөнгө жетишээрлик убактыңыз
барбы? 2. litt өзүнө өзү корстон болгон, менсинген,
менменсинген, кекирейген, бой көтөргөн.
SUFFIXATIO nf gram суффиксация.
SUFFIXE nm gram суффикс.
SUFFOCAT,
ATE
adj тумчуктурган, демди
кыстырган; une chaleur suffocante демди кыстырган
ысык.
SUFFOCATIO nf дем кыстыгуу; elle souffre de
suffocation ал деми кыстыгуудан азап чегип жатат.
SUFFOQUER I. vt 1. (choses) тумчуктуруу, демди
кысуу; une épaisse fumée nous suffoquait кара түтүн
бизди тумчуктуруп жатты; 2. абадан таң калтыруу;
оозду ачыруу; cette nouvelle nous a suffoqués бул
жаңылык биздин оозубузду ачырды; II. vi тумчугуу,
дем кыстыгуу.
SUFFRAGE nm добуш; suffrage universel жалпы
шайлоо.
SUGGÉRER vt 1. (personnes) кеңеш кылуу, сунуштоо,
бир ойго келүүгө түрткү берүү; je vous suggère d’agir
sans plus tarder мен сизге кечиктирбей аракет
кылууңузга кеңеш берем; 2. (choses) эске салуу,
түшүрүү, ой туудуруу; cette musique que nous
entendions suggérait des chants d’oiseaux биз уккан
музыка бизге чымчыктардын сайрашын эсибизге
салуучу.
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эски дос эки бөлөк жолду тандап алышкан; 7. баш
ийүү; il faut suivre la consigne тартипке баш ийиш
керек; on ne m’a pas suivi менин айткандарымды
кылышкан жок; 8. тыңдоо, угуу, эшитүү; je suivais leur
conversation мен алардын сөзүн угуп жатканмын;
9. түшүнүү; vous me suivez? сиз мени түшүнүп
жатасызбы?
1
SUJET , ETTE adj туруштук бере албаган; je suis sujet
au mal de mer мен деңиз ооруларына туруштук бере
албаймын.
2
SUJET nm 1. маселе, суроо; nous avons abordé une
multitude de sujets биз бир топ маселени козгодук;
revenons à notre sujet маселебизге кайра кайрылалык;
hors du sujet маселеден тышкары; au sujet de маселеси
боюнча; 2. мазмун, ой; le sujet de roman романдын
мазмуну; on reconnaît mal le sujet de ce tableau бул
сүрөттүн мазмуну жакшы түшүнүктүү эмес; 3. себеп;
des
sujets
de
mécontentement,
de
dispute
нааразылыктын, уруштун себептери; 4. gram ээ
(сүйлөмдө); 5. bon, mauvais sujet жакшы, жаман адам;
un brillant sujet абдан жакшы окуучу.
SULFURIQUE adj acide sulfurique сульфат кислотасы.
SULTA nm султан.
1
SUPER
nm supercarburant жогорку сапаттагы
бензин.
2
SUPER adj inv fam мыкты, эң жакшы, сонун; ce
nouveau disque est vraiment super бул жаңы диск
сонун экен.
1
SUPER - “үстүндө”, “жогору жагында” маанилерин
билдирүүчү префикс.
2
SUPER - préf “өтө”, “абдан” маанилерин берүүчү
префикс.
SUPERBE adj абдан кооз, ажайып; la vue d’ici est
superbe бул жактан көрүнүш абадан кооз.
SUPERCHERIE nf алдамчылык, көз боёмочулук;
découvrir la supercherie алдамчылыкты ашкере кылуу.
SUPERFICIE nf аянт; la superficie de la Terre жердин
аянты.
SUPERFICIEL, ELLE adj 1. үстүңкү, сырткы; des
brûlures superficielles sur la peau теринин үстүңкү
катмарындагы күйүктөр; 2. abstrait үстүртөн, чөп
башылаган, толук эмес; des connaissances superficielles
үстүртөн тааныштык.
SUPERFICIELLEMET adv үстүртөн, толук эмес.
SUPERFLU, UE adj таптакыр керексиз, таптакыр
кажети жок; ce sont des biens superflus бул таптакыр
керексиз байлык; ces explications sont superflues бул
түшүндүрүүлөрдүн таптакыр кажети жок; impers il est
superflu d’insister көшөрүүнүн кажети жок.
SUPÉRIEUR, EURE I. adj 1. жогорку, үстүңкү; les
étages supérieurs d’un immeuble имараттын үстүңкү
кабаттары; la lèvre supérieure et la lèvre inférieure
үстүңкү жана астыңкы эрин; 2. жогорку сапаттагы,
жакшы деңгээлдеги; son nouvel ouvrage est nettement
supérieur aux précédents анын жаңы чыгармасы
мурункуларына караганда дурус; les intérêts supérieurs
du pays өлкөнүн жогорку кызыкчылыктары; produit de

SUGGESTIO nf сунуш, кеңеш, түрткү; c’est une
simple suggestion que je fais бул менин жөн эле
кеңешим.
SUGGESTIOER vt таасир тийгизүү, сезим туудуруу,
ой туудуруу.
SUICIDE nm өзүн өзү өлтүрүү; tentative de suicide
өзүн өзү өлтүрүү аракети.
SUICIDÉ, ÉE adj, n өзүн өзү өлтүргөн, өзүнө кол
көтөргөн адам.
SUICIDER vpr өзүн өзү өлтүрүү, өзүнө кол көтөрүү; se
suicider d'un coup de revolver, de fusil өзүн өзү атып
өлтүрүү, атынып өлүү.
SUIE nf ыш, көө.
SUIF nm малдын майы.
SUITEMET nm тамчылоо.
SUITER vi тамчылоо, жылжып агуу.
SUISSE
I. adj швецария, швецариялык; II. n
швецариялык адам.
SUITE nf 1. уландысы; je vous raconterai la suite de
l’histoire demain мен силерге окуянын уландысын
эртең айтып беремин; 2. аягы, натыйжа, түбү; je ne sais
quelle suite donner à cette affaire мен бул иштин түбү
эмне менен аяктаарын билбеймин; 3. prendre la suite
de qqn бирөөнүн жолу менен баруу, бирөөнүн
аркасынан баруу; à la suite de аркасынан,
натыйжасында, биринин аркасынан бирин; il est resté
infirme à la suite d’un accident жол кырсыгынын
айынан, натыйжасында ал майып болуп калды; il a bu
trois verres à la suite ал үч стаканды биринин
аркасынан бирин жутуп жиберди; de suite токтоосуз;
j’ai écrit quatre pages de suite мен төрт бетти тынбай
жаздым; tout de suite азыр; venez tout de suite! азыр,
тез келиңиз! c’est tout de suite après le bureau de tabac
бул тамеки саткан дүкөндөн кийин эле; je reviens tout
de suite мен тез эле кайтып келемин.
1
SUIVAT , ATE adj кийинки; les jours suivants
кийинки күндөр; la page suivante кийинки бет.
2
SUIVAT prép ылайык, боюнча, карай, карата;
suivant l’usage адат боюнча, адатка ылайык.
SUIVI, IE adj үзгүлтүксүз, такай болуп турган; un
travail suivi үзгүлтүксүз иш.
SUIVRE vt 1. аркасынан баруу, ээрчип баруу; ne suivez
pas la voiture de trop près унаанын аркасынан өтө
жакын жүрбөгүлө; le chien suivait la bête à la trace ит
айбандын изи менен бара жатты; 2. бирөө менен бирге
баруу; si vous voulez bien me suivre dans mon bureau
эгер сиз мени менен менин иш бөлмөмө бирге
барсаңыз; 3. suivre qqn, qqch des yeux, du regard бир
кишини, бир нерсени көзү менен узатып карап калуу;
4. кийин болуу, аркасынан болуу; plusieurs jours
d’orage ont suivi les grosses chaleurs катуу ысыктан
кийин бир топ күн бороон болду; 5. келүү, келип
чыгуу; il suit de là que мындан келип чыгат; 6. баруу,
бир багыт менен баруу; suivez ce chemin ушул жол
менен бара бериңиз; les chiens suivaient ses pistes иттер
анын издерин кууп бара жатышкан; ces deux anciens
camarades ont suivi des voies bien différentes бул эки
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qualité supérieure жогорку сапаттагы азык-түлүк;
3. чоң; un nombre supérieur à 10 10 дон чоң сан;
4. жогорку; enseignement supérieur жогорку билим
берүү; II. nm башчы, чоң; il a consulté son supérieur ал
башчысы менен кеңешти.
SUPÉRIEUREMET adv эң жогорку даражадагы,
деңгээлдеги; un garçon supérieurement intelligent өтө
акылдуу бала.
SUPÉRIORITÉ nf артыктык, жогорулук, басымдуулук.
SUPERLATIF, IVE nm gram сын атоочун күчөтмө
даражасы.
SUPERMARCHÉ nm соода түйүнү.
SUPERSTITIO nf ырымчылдык, ырым-жырым.
SUPERSTRUCTURE nf курулган нерсенин нерсенин
үстүңкү бети; les superstructures d’une voie de chemin
de fer темир жолдун үстүңкү бети.
SUPPLATER vt 1. бирөөнүн ордун ээлеп алуу,
бирөөнү сүрүп чыгуу; il cherche à supplanter son rival
ал атаандашын сүрүп чыгуунун аракетин кылып жатат;
2. (choses) ордун басуу, алмаштыруу; la télévision n’a
pas supplanté le cinéma телевизор кинонун ордун
баскан жок.
SUPPLÉMET nm 1. кошумча; un supplément de
salaire versé sous forme de prime сыйлык катары
берилген кошумча эмгек акы; 2. баасынын үстүнө
кошулуп төлөнүүчү акча; pour prendre ce train vous
devez payer un supplément бул поездге олтуруш үчүн
сиз кощумча акча төлөшүңүз керек; en supplément
кошумча.
SUPPLÉMETAIRE adv кошумча; demander des crédits
supplémentaires кошумча кредит суроо; heures
supplémentaires кошумча саат; train supplémentaire
кошумча поезд.
SUPPLICE nm 1. өлүм жазасы, жаза; le dernier
supplice өлүм жазасы; 2. азап, кыйынчылык; l’attente
des résultats de l’examen est un supplice сынактын
жыйынтыгын күтүш бул азап.
SUPPLICIER vt 1. жазалоо, өлүм жазасына тартуу;
2. litt кыйноо, азапка салуу.
SUPPLIER vt жалынуу, жалбаруу, сурануу; l’enfant
suppliait son père de l’emmener au cinéma бала
атасынан аны киного алып барышын суранып жатты;
je vous supplie de vous taire мен сизден унчукпооңузду
өтүнөмүн.
SUPPORT nm устун, тирөөч, түркүк.
SUPPORTER I. vt 1. жөлөп, таяп туруу; des poutres
supportent le plafond устундар шыпты жөлөп турушат;
2. көтөрө алуу, чыдоо; il supporte mal la critique ал
сынды көтөрө албайт; je ne supporte pas qu’on me
mente мен мага жалган айтканга чыдабаймын; tu
supportes bien le froid? сен суукка чыдамкайсыңбы? je
ne peux pas supporter ce type-là мен бул адамды
көрөйүн деген көзүм жок; II. se supporter vpr бирибирин көтөрө алуу, бири-бирине чыдоо.
SUPPOSÉ, ÉE adj болжолдуу, болжолдонгон; l’auteur
supposé de la lettre anonyme a été interrogé par la
police тоголок каттын болжолдонгон ээси полиция

аркылуу суралды.
SUPPOSER vt 1. божомолдоо, болжоо, ой жоруу,
ойлоо; je suppose que tu es déjà au courant
болжолумда сенин иштен кабарың бар болуш керек;
supposez que vous ayez un accident сиз бир кырсыкка
учурадыңыз деп койуңуз; on supposait que vous étiez
au courant сизди билет деп ойлогонбуз; 2. талап
кылуу; cela suppose du courage бул жүрөктүүлүктү
талап кылат.
SUPPOSITIO nf болжол, божомол, ой жоруу; ce n’est
qu’une supposition, mais cela me paraît probable бул
жөн гана болжол эмес, бул мага ушундай болушу
мүмкүндөй көрүнүп жатат.
SUPPRESSIO nf жоюу, жоготуу, жок кылуу,
кыскартуу; les suppressions des inégalités теңсиздикти
жоюу; suppression d’emploi иш орундарын кыскартуу;
opérer des suppressions dans un texte текстти
кыскартуу.
SUPPRIMER vt 1. алып таштоо, жоюу, жок кылуу; en
supprimant cette cloison, on agrandirait la pièce
ортодогу тосмону алып таштап бөлмөнү чоңойтсо
болор эле; l’avion supprime les distances учак алысты
жакындатат; 2. алып таштоо, кыскартуу; un mot, un
passage à supprimer алып ташташ керек болгон сөз,
бөлүм; 3. жок кылуу, өлтүрүп салуу; supprimer un
témoin gênant тоскоолдук кылып жаткан күбөнү
өлтүрүү.
SUPPURAT, ATE adj ириңдеген.
SUPPURATIO nf ириңдөө, ириң бөлүп чыгаруу.
SUPPURER vi ириңдөө, ириң бөлүп чыгаруу; la plaie
suppure жара ириңдеп жатат.
1
SUPRÊME adj 1. эң жогорку, эң башкы; autorité
suprême жогорку бийлик; le bien, le bonheur suprême
түгөнгүс байлык, зор бакыт; au suprême degré жогорку
даражадагы; il a déployé une suprême habileté ал катуу
шамдагайлык көрсөттү; 2. акыркы; il fit un suprême
effort ал акыркы жолу күчтөндү.
2
SUPRÊME nm балык жана канаттуунун сулп этинен
жасалган тамак.
SUR prép 1. үстүндө, үстүнө; poser un objet sur une
table бир нерсени үстөлдүн үстүнө коюу; sur terre et
sur mer жерде жана деңизде; monter sur une bicyclette
велосипедге олтуруу; la clé est sur la porte ачкыч
эшикте сайылып турат; je n'ai pas d'argent sur moi
менин жанымда акча жок; recevoir visite sur visite
конок үстүнө конок күтүү; la plage s’étend sur huit
kilomètres пляж сегиз километрге созулат; recevoir un
coup sur la tête башына муштум жемек; tirer sur qqn
бир кишини атуу; chercher sur une carte картадан
издөө; 2. les ponts sur la Seine Сенанын үстүндөгү
көпүрөөлөр; 3. багытты билдирет; prenez sur la droite
après le pont көпүрөдөн кийин оңго бурулуңуз; 4. -га, ге мүчөлөрүнө дал келет; notre chambre a vue sur la
mer биздин бөлмө деңизге карайт; 5. жөнүндө,
тууралуу; j’ai appris quelque chose sur mes voisins мен
кошуналарым тууралуу бир нерсе уктум.
SÛR, SÛRE adj 1. ишенген, ынанган; il est sûr de
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réussir ал иши оңунан чыгаарына ишенет; être sûr de
qqn бир кишиге ишенүү; sûr de soi өзүнө ишенүү;
2. көзү жеткен, ишенген; j’en suis sûr менин буга көзүм
жетип турат; elle est sûre que vous vous trompez сиздин
адашып жатканыңызга анын көзү жетип турат;
3. ишеничтүү, ишенсе боло турган; loc en lieu sûr
ишеничтүү жерге, жерде; ce sera plus sûr бул
ишеничтүүрөөк болот; le plus sûr est de эң жакшысы,
ишеничтүүсү; un ami sûr ишеничтүү дос; c’est le plus
sûr moyen de réussir бул ийгиликке жетишүүнүн эң
жакшы жолу; loc à coup sûr сөзсүз, сөзсүз түрдө;
4. анык; ce qui est sûr, c’est que je n’irai pas менин
барбастыгым анык; loc adv bien sûr! албетте!
SURABODAMMET
adv
ашепке,
артыкча,
жетишээрлик.
SURABODACE nf молчулук, ашып-ташыгандык,
ашыктык, көптүк; surabondance de blé эгиндин
молдугу.
SURABODAT, ATE adj мол, көп, ашык; récolte
surabondante мол түшүм.
SURABODER vi мол, көп, ашык болуу.
SURALIMETATIO nf күчтүү тамактануу.
SURALIMETER vt
күчтүү тамактандыруу; les
personnes suralimentées risquent des maladies
cardiaques ашыкча тамак жеген адамдар жүрөк
ооруларына кабылышы мүмкүн.
SURARMEMET nm күчтүү куралдануу.
SURCHARGE nf 1. ашыкча жүк; le bateau avait pris des
passagers, en surcharge кеме жүргүнчүлөрдү кошумча
жүк катары өлчөмдөн көп алган эле; 2. кошумча
жумуш, түйшүк; nous avons une surcharge de travail à
la fin de l’année жылдын аягында бизде кошумча
жумуштар болот.
SURCHARGER vt ашыкча, кошумча жүк жүктөө; un
emploi du temps surchargé ашыкча жумуш убактысы.
SURCHAUFFE nf өтө, катуу ысып кетүү.
SURCHAUFFER vt өтө, катуу ысытып жиберүү; inutile
de surchauffer la chambre! бөлмөнү өтө катуу ысытып
жибериштин кажети жок!
SURCLASSER vt басып өтүү, ашып кетүү, астыда
болуу, алдыңкы болуу; cet athlète surclasse tous ses
concurrents бул атлет бардык атаандаштарынан
алдыда.
SURCOMPOSÉ, ÉE adj gram татаал өткөн чак.
SURDITÉ nf дүлөйлүк, кереңдик, кулагы катуулук.
SURDOSE nf ашыкча өлчөм.
SURDOUÉ, ÉE adj өтө жөндөмдүү, таланттуу, зээндүү.
SURÉLÉVATIO nf өтө жогорулоо, көтөрүлүү.
SURÉLEVER vt жогорулатуу, көтөрүү; on a surélevé
d’un étage cette maison ancienne бул эски үйдү бир
кабатка көтөрүштү.
SÛREMET adv сөзсүз түрдө, сөз жок; le tribunal va
sûrement le condamner сот аны сөзсүз түрдө жазага
тартат; sûrement! албетте! sûrement pas! албетте жок!
il est sûrement malade ал чын эле ооруп калган болуш
керек.
SURECHÈRE nf кошумча нарк, баа, үстөк.

SURECHÉRIR vi кымбаттоо, баасы көтөрүлүү.
SURESTIMATIO nf ашыра баалоо, ашыра баа берүү.
SURESTIMER vt ашыра баалоо, ашыра баа берүү; ne

surestimez
pas
nos
possibilités
биздин
мүмүнчүлүктөрүбүзгө ашыра баа бербегиле.
SÛRETÉ nf
коопсуздук, коркунучсуздук; prov
prudence est mère de sûreté сактанганды кудай өзү
сактайт, сактыкка кордук жок; sûreté nationale улуттук
коопсуздук.
SUREXCITATIO nf өтө көтөрүңкүлүк, эргигендик,
толкундангандык.
SUREXCITER vt өтө эргитүү, толкундатуу, толкутуу;
tous ces mystères surexcitaient la curiosité des gens бул
жашырын сырлар адамдардын бүйрөсүн кызытаар эле.
SURFACE nf 1. бет, сырткы бети, үстү; la surface de
l’eau суунун үстү; poissons qui nagent en surface
суунун үстүндө сүзүп жүргөн балык; faire surface
суунун үстүнө сүзүп чыгуу; sous-marin qui fait surface
суунун үстүнө сүзүп чыккан суу астындагы кеме;
2. une grande surface супермаркет; 3. аянт; trente-cinq
mètres carrés de surface отуз беш чарчы метр аянт.
SURGIR vt капысынан, күтүлбөгөн жерден пайда
болуу, көрүнүү; l’avion surgit des nuages учак
булуттардын арасынан капысынан пайда болду.
SURIR vi ачып калуу, ачып кетүү; du lait suri ачып
кеткен сүт.
SURLEDEMAI nm бир күндөн кийин, бүрсүгүнү.
SURMEAGE nm өтө чарчоо, алдан таюу.
SURMEER vt катуу иштетүү, чарчатуу, алдан
тайдыруу.
SURMOTER vt 1. үстүндө жайгашуу, үстүндө болуу;
2. fig жеңип чыгуу, туруштук берүү; surmonter tous les
obstacles бардык тоскоолдуктарды жеңип чыгуу;
surmonter sa peur коркунучун жеңүү.
SURAGER vi калкып жүрүү.
SURATUREL, ELLE adj табияттан тыш, адаттан тыш;
les phénomènes surnaturels табияттан тыш кубулуш.
SUROM nm ат (өзүнүн чыныгы атынан башка
коюлган ат).
SUROMMER vt ат коюу, өзүнүн чыныгы атынан
башка ат коюу.
SURPEUPLÉ, ÉE adj калк жыш, көп жайгашкан; région
surpeuplée калк жыш отурукташкан аймак.
SURPLUS nm inv калдык, калганы, артканы; le surplus
d’une somme d’argent акчанын калганы.
SURPOPULATIO nf калктын көбөйүп кетиши, элдин
санынын көбөйүп кетиши.
SURPREAT, ATE adj таң калаарлык, айран
калаарлык, укмуштуудай; une surprenante nouvelle таң
калаарлык жаңылык.
SURPREDRE vt 1. үстүнөн чыгуу, капысынан үстүнөн
чыгуу, кармап алуу; on les a surpris en train de fouiller
dans l’armoire аларды шкафты аңтарып жаткан
жеринен кармап алышты; tu as surpris mon secret сен
менин сырымды билип алдың; 2. капысынан дуушар
болуу; l’orage nous a surpris биз күтүлбөгөн жерден
бороонго калдык; 3. таң калтыруу, айран калтыруу;
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vous me surprenez, cela semble incroyable сиз мени таң
калтырып жатасыз, мен буга ишенгим келбей турат;
4. vpr se surprendre à (inf) өзүнө өзү таң калуу; je me
suis surpris à le tutoyer мен аны сен деп алганыма таң
калып калдым.
SURPRISE nf 1. күтүлбөгөндүк, кокусунан, күтүлбөгөн
жерден болуу; vous avez obtenu mon accord par
surprise сиз менин макулдугумду күтүлбөгөн жерден
алдыңыз; une grève surprise күтүлбөгөн жерден
башталган иш таштоо; 2. таң калуу, айран калуу; une
exclamation de surprise таң калганынан кыйкырып
жиберүү; à ma grande surprise, il m’a remercié мени
таң калтырган нерсе, анын мага ырахмат айтуусу;
3. күтүлбөгөн окуя (көбүнчө кубанычтуу); il veut vous
faire une surprise ал сизге күтүлбөгөн нерсе кылгысы
келип жатат.
SURPRODUCTIO nf ашыкча өндүрүп чыгаруу.
SURRÉALISME nm сюрреализм.
SURRÉALISTE
adj
1. сюрреалисттик;
peintre
surréaliste сюрреалист сүрөтчү; 2. fam кызык, таң
калычтуу, кызыктуудай.
SURSAUT nm секирип, ыргып туруу; il a eu un sursaut
en entendant frapper à la fenêtre терезенин
чертилгенин укканда ал ыргып турду; se réveiller en
sursaut чочуп ойгонуу.
SURSAUTER vi атып, ыргып, секирип туруу.
SURSIS nm inv 1. кечиктирүү, кийинкиге калтыруу; il
a obtenu un sursis pour payer les impôts анын
салыктарды
төлөөсү
кийинкиге
калтырылды;
2. мөөнөт, убакыт; les vacances laissent un sursis au
gouvernement эс алуу убагы өкмөткө мөөнөт берет.
SURTAXE nf кошумча салык, акы; ta lettre était
insuffisamment affranchie et j’ai dû payer une surtaxe
катыңа жетишээрлик акча төлөнбөгөндүктөн мага
кошумча акы төлөөгө туура келди.
SURTOUT adv айрыкча; il aime le sport, surtout le
football ал спортту жакшы көрөт, айрыкча футболду.
SURVEILLACE nf карап туруу, көзөмөлгө алуу,
байкоо; être sous la surveillance de qqn бир кишинин
көзөмөлүндө болуу; sous haute surveillance катуу
көзөмөл; surveillance médicale медициналык көзөмөл.
SURVEILLAT, ATE n кароолчу, байкоочу.
SURVEILLER vt 1. кароо, байкоо, көзөмөлгө алуу; il
nous surveille de près ал бизге жакын жерден көз салып
турат; 2. vpr өзүн байкоого алуу; il ne se surveille pas
assez quand il parle ал байкабай эле сүйлөй берет.
SURVEIR vi капысынан, күтүлбөгөн жерден келип
чыгуу, пайда болуу; une grave crise est survenue
күтүлбөгөн каатчылык келди; s’il survient un visiteur,
dites que je ne suis pas là кокусунан мени бирөө сураса,
жок деп кой.
SURVIE nf тирүү калуу, аман калуу; une survie de
plusieurs années obtenue grâce à une intervention
chirurgicale
операциялык
кийлигишүүнүн
натыйжасында бир топ жыл жашоо, аман жүрүү.
SURVIVRE vi (à) 1. башкалардан узагыраак жашоо; il a
survécu à tous les siens ал туугандарынын баарынан

узак жашады; 2. аман калуу, тирүү калуу; il a survécu à
l’accident ал жол кырсыгынан аман калды.
SURVOL nm үстүнөн учуп өтүү.
SURVOLER vt 1. үстүнөн учуп өтүү; 2. үстүрөдөн
карап өтүү, көз жүгүртүү; il n’a fait que survoler la
question ал маселени үстүртөдөн гана карап койду.
SUSCEPTIBILITÉ nf көтөрө албастык, терс кабыл
алуучулук, таарынчаактык; on ne peut rien lui dire, il
est d’une susceptibilité incroyable ага эч нерсе айта
албайсың, ал абдан таарынчаак.
SUSCEPTIBLE adj (personnes) таарынчаак, ызакор, бир
нерсени бат кабыл алган.
SUSCITER vt ойготуу, туудуруу; l’affaire suscitait un
intérêt profond иш терең кызыкчылыкты жаратты.
SUSPECT, ECTE I. adj шек туудурган, күмөн
туудурган, шектүү, күмөндүү; un individu suspect
шектүү адам; II. n шектүү адам; trois suspects ont été
arrêtés үч шектүү адам кармалды.
SUSPECTER vt шектенүү, шек саноо, күмөн саноо;
suspecter qqn de qqch, de faire qqch бирөөдөн бир нер
нерсени шек саноо, бирөөдөн бир нерсе жасады деп
шектенүү.
1
SUSPEDRE vt 1. бөлүү, токтотуу; on a dû suspendre
la séance сеансты токтотуп турууга туура келди;
2. suspendre qqn бирөөнү убактылуу иштен бошотуу;
3. кийинкиге калтыруу, кечиктирүү.
2
SUSPEDRE vt 1. илүү, астыруу; suspendre un tableau
au mur сүрөттү дубалга илүү; 2. vpr асылуу.
SUSPEDU, UE adj pont suspendu асма көпүрө.
SUSPESIO nf 1. кечиктирүү, кийинкиге калтыруу;
2. четтетүү, иштен четтетүү; une suspension de permis
de conduire айдоочулук күбөлүктү алып коюу;
3. асылып, илинип туруу; en suspension асылып туруу;
4. асма лампа, люстра.
SUSPICIO nf litt шек, күмөн; un regard plein de
suspicion шектенүүгө толгон көз караш.
SUSPICIEUX, EUSE adj litt шектүү, күмөндүү,
күмөндөр.
SUTURE nf тигүү, жарадар болгон жерди тигүү; on a
fait au blessé une suture жарадардын жараатын
тигишти.
SVELTE adj сымбаттуу, келишимдүү; une svelte jeune
fille келишимдүү кыз; une taille svelte келишимдүү бой
келбет.
SVELTESSE nf сымбаттуулук, келишимдүүлүк.
SWEATER nm свитер.
SYLLABE nf gram муун; il n’a pas prononcé une
syllabe ал бир ооз сөз да айткан жок.
SYLLABIQUE adj муун, муунга таандык.
SYMBOLE nm 1. белги, символ; la colombe est le
symbole de la paix көгүчкөн тынчтыктын белгиси;
2. белги; O, symbole chimique d’oxygène O,
кислороддун химиялык белгиси.
SYMBOLIQUE adj символикалык; la signification
symbolique de qqch бир нерсенин символикалык
мааниси.
SYMBOLIQUEMET adv символикалык түрдө.
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SYMBOLISER vr символ, белги менен көрсөтүү; la
balance symbolise la justice тараза адилеттиктин
белгиси.
SYMÉTRIE nf симметрия.
SYMÉTRIQUE adj симметриялуу.
SYMPATHIE nf жакшы көрүү, жакындык, жактыруу; la
sympathie qui existe entre eux алардын ортосундагы
жакындык; j’ai beaucoup de sympathie pour lui мен
аны абдан жактырам.
SYMPATHIQUE
adj
1. жагымдуу,
жылдыздуу,
сүйкүмдүү; je le trouve sympathique ал мага жагат;
2. (choses) fam сонун, мыкты; une plage sympathique
сонун пляж.
SYMPATHIQUEMET adv жылуу, жагымдуу, жакшы;
accueillir sympathiquement qqn бирөөнү жылуу кабыл
алуу.
SYMPATHISAT, ATE n жактоочу, тарапкер.
SYMPATHISER vi бирөө менен тил табышуу, келишүү;
nous avons tout de suite sympathisé биз бат эле тил
табышып кеттик.
SYMPHOIE nf симфония.
SYMPHOIQUE adj симфониялык; concert, musique
symphonique симфониялык концерт, музыка.
SYMPOSIUM nm симпозиум, семинар, форум.
SYMPTOMATIQUE adj белги берүүчү; fièvre, douleur
symptomatique de telle maladie бир оорунун денени
ысытуу аркылу берилген белгилери.
SYMPTÔME nm симптом, белги.
SYCHROE adj бир мезгилде болуучу; mouvements
synchrones бир мезгилде болуучу аракет.
SYCOPE nf жүрөктун согушунун акырындоосу же
токтошу натыйжасында эс-учун жоготуу; tomber en
syncope эс-учун жоготуп коюу, жыгылып калуу.
SYDICAL, ALE, AUX adj кесиптик уюмга таандык.
SYDICAT nm кесиптик уюм.
SYDIQUÉ, ÉE adj кесиптик уюмга мүчө болгон.
SYDIQUER vpr se syndiquer кесиптик уюмга мүчө
болуп кирүү.

SYOYME I. adj синоним, мааниси жагынан окшош;
mots synonymes синоним сөздөр; II. nm синоним,
мааниси жагынан окшош сөздөр.
SYOYMIE nf синонимия, мааниси жагынан эки
окшош сөздүн ортосундагы байланыш.
SYOYMIQUE
adj
синонимдерге
таандык,
синонимдик.
SYTAGME nm ling синтагма.
SYTAXE nf ling синтаксис.
SYTAXIQUE adj ling синтаксистик.
SYTHÈSE
nf
1. синтез
(айтылган
ойлорду
жалпылаштырып,
аларды
бири-бири
менен
байланыштыруу, бириктирүү); 2. chim өтө эле
жөнөкөй элементтерден татаал кошунду жасоо.
SYTHÉTIQUE adj 1. синтетика, табийгый эмес,
жасалма;
2. жалпылаштырылган,
тартипке
келтирилген, ирээтке салынган (ой).
SYTHÉTISER
vt 1. жалпылаштыруу, тартипке,
ирээтке салуу; 2. chim синтез жолу менен өндүрүп
чыгаруу, жасалма кылып чыгаруу.
SYPHILIS nf inv сифилис, котон жара.
SYSTÉMATIQUE adj 1. тартипке салынган, ирээтке
келтирилген; 2. fam адат болуп калган, туруктуу түрдө;
elle oublie toujours quelque chose, c’est systématique ал
дайыма бир нерсесин унутуп калат, бул адат болуп
калган.
SYSTÉMATIQUEMET adv дайыма, такай.
SYSTÉMATISATIO nf тартипке, ирээтке салуу.
SYSTÈME nm 1. система, философия, доктрина
(кандайдыр бир кеңири теманын үстүндө иштелип
чыккан теория); le système philosophique de Sartre
Сартрдын философиялык системасы; 2. тартип, жол,
усул; le professeur a essayé un nouveau système pour
noter les devoirs мугалим үй тапшырмасына баа коюу
үчүн жаңы усулду колдонду; 3. тутум, түзүлүш; le
système politique саяий түзүлүш; le système scolaire
d’un pays мамлекеттин мектеп тутуму; 4. система; le
système nerveux нерв системасы.

T
сүрөт көргөзмөсү; 2. жазуу, маалымат тактасы; tableau
d’affichage маалымат тактасы; 3. un tableau noir, un
tableau такта; le professeur écrit la solution du
problème au tableau мугалим маселени тактага
чыгарып жатат. 4. tableau d’honneur ардак такта;
5. tableau des conjugaisons этиштердин жакталыш
жадыбалы.
TABLIER nm алжапкыч.
TABOU nm, adj тыюу салынган нерсе, тыюу салынган.
TABOURET nm жөлөнгүчсүз орундук, отургуч.
TACHE nf так; je n’arrive pas à enlever cette tache
мен бул такты кетире албай жатам; taches de rousseur
сепкил.

T, T француз алфавитинин жыйырманчы тамагасы.
TA adj poss voir ton.
TABAC nm тамеки; tabac à fumer махорка; tabac à
priser асмай, насыбай.
TABATIÈRE nf чакча (асмай салгыч).
TABLE nf 1. үстөл; table de ping-pong теннис үстөлү;
2. дасторкон;
desservir,
débarrasser
la
table
дасторконду жыйноо, жыйыштыруу; mettre, dresser la
table дасторкон жаюу, чай даярдоо; 3. table ronde
тегерек үстөл; 4. маалыматтар тизмеги; table des
matières
мазмун;
5. table
de
multiplication
көбөйтүүнүн жадыбалы.
TABLEAU nm 1. сүрөт; une exposition des tableaux
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TÂCHE nf 1. жумуш, иш; accomplir les tâches
quotidiennes күндөлүк жумуштарды жасоо, аткаруу;
2. милдет, жүк; une tâche difficile оор милдет.
TACHÉ, ÉE adj 1. чаар, ала-була; chat blanc taché de
roux чаар мышык; 2. булганган, так болгон; un gilet
taché булганган, так болгон бешмант.
TACHER vt, vi I. булгоо, так калтыруу; elle a taché son
pantalon ал шымын булгап алды. II. vpr se tacher
1. кийимин булгап алуу, булгануу; essaie de ne pas te
tacher булганбаганга аракет кыл; 2. булгануу; une jupe
blanche se tache facilement ак юбка бат булганат.
TÂCHER vt аракеттенүү, аракет кылуу; tâcher de faire
qqch бир нерсе жасоого аракет кылуу.
TACHETÉ, ÉE adj чаарала, чаар.
TACITURE adj et n көп сүйлөбөгөн, сөзгө сараң; son
père est un homme taciturne анын атасы сөзгө сараң
адам.
TACITURITÉ nf сөзгө сараңдык, көп сүйлөбөгөндүк.
TACT nm адептүүлүк, сылыктык; avoir du tact
адептүү, сылык болуу, il lui a annoncé la mauvaise
nouvelle avec tact ал ага жаман кабарды этияттык
менен угузду.
TACTIQUE nf амал, ыкма; réussir sa tactique амалын
ишке ашыруу; il va falloir changer de tactique ыкманы
өзгөртүш керек.
TAFFETAS nm тафта (жука жибек кездеме).
TAIE nm 1. жаздык кап, тыш; 2. чел, ак (ак түшкөн
көз); taie sur la prunelle көздүн карегине түшкөн ак.
1
TAILLE nf жонуу, бутоо, кертүү; le jardinier s’occupe
de la taille des rosiers багбан розаларды бутоо менен
алектенип жатат; la pierre de taille курулушта
колдонулуучу атайын жонулган таш.
2
TAILLE nf 1. бой, адамдын бою; un homme de petite
taille жапыз бойлуу, жапалдаш бойлуу адам; 2. loc il est
de taille à se défendre өзүн коргошко анын кудурети
жетет; 3. дене өлчөмү (кийим тандоодо); cette veste
n’est pas à ma taille бул куртка мага чак эмес; ma taille
est le 38 менин өлчөмүм 38-чи.
3
TAILLE nf бел; entrer dans l’eau jusqu’à la taille
сууга белине чейин кирүү; avoir la taille épaisse, fine
бели жоон, кымча болуу; loc taille de guêpe кымча бел.
TAILLÉ, ÉE adj 1. келбеттүү, москоол; il est taillé en
athlète ал москоол денелүү; 2. loc être taillé pour -га
жаратылган, жөндөмдүү; il est taillé pour ce travail ал
ушул
жумуш
үчүн
жаралган;
3. кыркылган,
кыскартылган; moustache taillée кыскартылган мурут.
TAILLE-CRAYO ou taille-crayons nm карандаш
учтагыч.
1
TAILLER vt 1. кесүү, кыюу, жонуу, бутоо; il taille ses
rosiers ал розаларын кыркып жатат; 2. бычуу,
кездемени бычуу (кйим тигиш үчүн); 3. жонуу, учтоо;
elle taille son crayon ал карандашын учтап жатат.
2
TAILLER (SE) vpr кетүү, качуу, таюу; taillons-nous!
кеттик.
TAILLEUR nm 1. эркектердин кийимин тигүүчү,
тикмечи, уз; 2. un tailleur аялдардын костюму;
3. tailleur de pierre таш сомдоочу (курулуш үчүн

керектүү
таштарды
сомдоочу,
жылмалоочу
жумушчу).
TAIRE I. vt айтпоо, жашыруу; II. se taire vpr
сүйлөбөө,
үндөбөө,
унчукпоо;
taisez-vous!
сүйлөбөгүлө, тынчтангыла!
TALET nm талант, шык, жөндөмдүүлүк; ce peintre a
beaucoup de talent бул сүрөтчү абдан жөндөмдүү.
TALETUEUX, EUSE adj таланттуу, жөндөмдүү,
шыктуу; son amie est une musicienne talentueuse анын
досу таланттуу музыкант.
TALETUEUSEMET
adv
талантуулук
менен,
жөндөмдүүлүк, шыктуулук менен.
TALISMA nm тумар, көз мончок, тилсим.
TALOCHE nf муштум, муштум менен уруп жиберүү;
si tu continues, tu vas recevoir une taloche азыр
токтотпосоң менден бирди көрөсүң, менден муштум
жейсиң.
TALO nm 1. согончок (буттун); 2. така (бут
кийимдин); des chaussures à talons plats, à talons hauts
жапыз, бийик такалуу бут кийим.
TALUS nm жантайма, боор, кырдалган топурак,
үйүлгөн топурак; le talus du chemin de fer темир
жолдун жээгиндеги үйүлгөн топурак.
TAMBOUR nm добулбас; techn барабан.
TAMIS nm элек, калбыр.
TAMISER vt элөө, калбырдан өткөзүү.
TAMPO nm тыгын.
TAMPOER vt 1. тыгын менен сүртүү, тазалоо;
tamponnez doucement la blessure жараланган жерди
тыгын менен акырын сүрткүлө; 2. мөөр басуу; votre
autorisation de sortie doit être tamponnée par le
directeur сиздин уруксат кагазыңызга мүдүрдүн
мөөрүн басыш керек.
TADEM nm 1. эки орундуу велосипед; 2. travailler en
tandem бирге иштөө, экиден болуп иштөө.
TADIS QUE loc conj 1. кезде, мезгилде, убакытта; ils
sont arrivés tandis que je m’apprêtais à sortir алар мен
чыгууга даярданып жаткан убакытта келип калышты;
2. болсо, ал эми (карама кршылыкты билдирет); tu ne
penses qu’à t’amuser tandis que ta sœur, elle, travaille
сен көңүл ачууну гана ойлойсуң, ал эми эжең болсо
иштеп жатат.
TAGO nm танго.
TAIÈRE nm үңкүр, ийин.
TAK nm танк.
TAKISTE nm танкист.
TAER vt 1. терини ийлөө, аштоо, өңдөө; 2. fam
жадатып кыжырына тийүү, зериктирүү; il tanne son
père pour avoir de l'argent ал акча алыш үчүн атасын
кыжырына тийип жатат.
TAERIE nf тери иштетүүчү ишкана.
TAEUR nm теричи, тери иштетүүчү адам.
TAT adv 1. ушунчалык, ушундай; il souffre tant,
qu’il ne peut plus se lever ал абдан кыйналгандыгынан,
ордунан тура албай жатат; je t’aime tant мен сени
ушунчалык сүйөм; 2. tant de көп, бир далай; je te l’ai
déjà dit tant de fois мен сага бул тууралуу көп жолу
405

TATE

TAUX

айтканмын; 3. бир нече, бир канча; vous prenez un
billet pour tant de personnes сиз бир нече адамга билет
аласыз; 4. en tant que; катарында, болуп; il a donné son
avis en tant que médecin ал дарыгер катарында оюн
айтты; 5. tant mieux жакшы, андан бетер жакшы; tant
mieux pour lui si tout va bien эгер баары жакшы болсо,
өзүнө жакшы болот; tant pis өкүнүчтүү, жаман; tant pis
pour toi өзүңө жаман болот.
TATE nf эже (атаңыздын эжеси же карындашы),
тайеже, таажеңе.
TATÔT adv 1. түштөн кийин; venez prendre le thé
tantôt түштөн кийин чай ичип кетиңиз; 2. tantôt …,
tantôt …; бирде, бир туруп …, бирде, бир туруп …;
tantôt elle pleure, tantôt elle rit ал бир туруп ыйлап
калат, бир туруп күлүп калат.
TAPAGE nm 1. ызы-чуу; un tapage effroyable үрөйдү
учурган ызы-чуу; 2. кеп-сөз, ушак-айың, сөз, уу дуу; on
a fait beaucoup de tapage autour de ce divorce бул
ажырашуу тууралуу көп сөз кылышты.
TAPAGEUR, EUSE adj 1. тополоң, ызы-чуу кылган,
чурулдаган; un enfant tapageur чурулдаган бала;
2. жаңжалчы, чатак; 3. көзгө урунган, тез байкалган,
өзүнө караткан, көзгө түшкөн.
TAPE nf алакан менен чабуу; donner des tapes à qqn
бирөөнү алаканы менен бир коюу.
TAPER I. vt 1. уруу, чабуу; 2. taper sur les nerfs
кыжырга тийүү, кыжырды кайнатуу; taper dans l’œil
көзгө түшүү, көзгө урунуу, жагып калуу; 3. le soleil
tape кън катуу ысып жатат; 4. бир нерени
компьютерге, машинкага басуу, терүү; II. se taper vpr
1. мушташуу; 2. жемек, ичүү; se taper un gueuleton
тамак ичүү (майрамдык тамак).
TAPIR (SE) vpr жашынуу, бүрүшүп бир жерге кирип
кетүү.
TAPIS nm килем, палас.
TAPISSER vt кооздоо үчүн бир несрсени жабыштыруу,
чаптоо; il a tapissé tout l’appartement de papier peint
ал батирине бүт обой чаптап чыкты.
TAPISSERIE nf 1. обой; 2. сайма саюу, саймалоо; faire
une tapisserie сайма саюу.
TAPISSIER, IÈRE I. эмерек каптагыч, эмеректи кайра
каптоочу уста; II. nm үйдүн ички дубалын обойлоочу
адам.
TAQUI, IE adj ажыкыз; un enfant taquin ажыкыз
бала.
TAQUIER vt ажыкыздануу, бирөөнүн кыжырына
тийүү, келекелөө; il taquine tout le temps sa petite sœur
ал дайыма карындашына тийише берет.
TARARE nm agric дан эгинин топондон бөлүп
чыгаруучу аспап, калбыр.
TARD adv. кеч; il s’est levé tard ce matin эртең менен
ал кеч турду; un peu tard, bien tard кечирээк, абдан
кеч; trop tard абдан кеч; plus tard кечирээк; tard dans
la nuit түн бир оокумда, түн ортосунда.
TARDER vi 1. кечигүү, кармалуу; sa réponse a tardé
анын жообу кармалып калды; 2. бир нерсени
кечиктирүү, кармоо, кеч калтыруу; il a tardé à

répondre ал жообун кечиктирди; sans tarder
кечиктербей.
TARDIF, IVE adj I. кеч алган, кеч болгон; il est rentré à
une heure tardive ал бир саатка кечигип келди;
II. (айдалган өсүмдүк) жай, кеч бышкан; cette année,
les fraises sont tardives бул жылы кулпунайлар кеч
бышып жатышат.
TARDIVEMET adv кеч, абдан кеч.
TARE nf кемчилик, жетишпестик, тубаса майыптык.
TARÉ ÉE adj майып, кем, оорукчан; un enfant taré
тубаса майып төрөлгөн бала.
TARETULE nf бөйү, бөйөн.
TARIF nm белгиленеген баа, тариф; tarif des chemins
de fer темир жолдо көрсөтүлгөн баалар; demi-tarif
жарым баа.
TARIFER vt баасын белгилөө.
TARIR I. vi токтоо, тыйылуу (суюктук); ses larmes ne
tarissent pas анын көз жаштары тыйылбайт; source qui
peut tarir соолуп кала турган булак; II. vt токтотуу,
тыюу, кургатуу; la sécheresse a tari la source
кургакчылык булакты соолутуп салды.
TARTE nf et adj торт; moule à tarte торт бышыруучу
калып.
TARTIE nm үстүнө май, варенье, кыям сүйкөлгөн
бир кесим нан; tartine de pain beurré май сүйкөлгөн
нан.
TAS nm үймөк; tas de foin үймөк чөп.
TASSE nf чыны, пияла; boire une tasse de thé бир
чыны чай ичүү.
TASSER vt I. шыкоо; il tasse le tabac dans sa pipe ал
махорканы мүштөгүнө шыкап жатат; II. 1. vpr se tasser
чөгүү, төмөн түшүү, басырылуу; terrains qui se tassent
чөгүп бара жаткан жер; 2. (адам) кичирейүү; se tasser
avec l'âge жашы өткөн сайын кичирейүү.
TASSEMET nm чөгүү, төмөндөө; tassement du sol
жердин чөгүшү.
TÂTER I. vt 1. кармап көрүү, кармалап көрүү; tâter
des pêches шабдаалыларды кармалап көрүү;
2. башынан өткөрүү, байкаштырып көрүү; tâter de la
prison түрмөнү башынан өткөрүү; II. se tâter vpr
чайналуу, эки анжы болуу, ыргылжың болуу.
TÂTOEMET nm кармалоо, сыйпалоо, бир несени
алууга болган аракет.
TÂTOER vi 1. кармалоо, сыйпалоо (караңгылыкта);
il se mit à tâtonner le long des murs sans pouvoir
retrouver son lit ал керебетин таба албай дубалды
сыйпалай баштады; 2. чайналуу, эки анжы болуу,
ыргылжың болуу.
TÂTOS (À) loc adv сыйпалап, кармалап.
TATOUAGE nm денеге чегилип тартылган сүрөт.
TATOUER vt денеге сүрөт чегип тартуу.
TAUDIS nm кепе (ичинде эч кандай шарты жок үй).
TAUPE nf момолой чычкан.
TAUREAU nm бука.
TAUTOLOGIE nf бир ойду кайра кайра башка формада
кайталай берүү.
TAUX nm 1. нарк, баа; 2. пайыз; le taux de mortalité
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өлүмдүн пайызы.
TAVERE nf анча чоң эмес кафе.
TAXATIO nf 1. эң жогорку же эң төмөнкү бааларды
коюу, белгилөө; la taxation est un moyen de lutter
contre l’inflation бааларды белгилөө инфляцияга
каршы күрөшүүнүн жолу; 2. салык салуу, салыкты
белгилөө.
TAXE nm 1. белгиленген, чектелген баа; 2. салык; ce
prix est hors taxe бул баа салыктан тышкаркы.
TAXER vt 1. бааны белгилөө; 2. салык төлөтүү.
TAXI nm такси.
TAXIMÈTRE nm таксидеги эсептегич аспап.
TE pron pers 1. сени (тике толуктооч); je te vois мен
сени көрүп жатам; 2. сага (кыйыр толуктооч); nous te
parlons биз сага сүйлөп жатабыз.
TECHICIE, IEE n кандайдыр бир техниканы
өздөштүргөн адис.
TECHIQUE I. adj техника, техникалык; termes
technique техникалык терминдер; II. n 1. техника;
2. иштин көзү, жол; un musicien qui manque de
technique иштин көзүн билбеген музыкант.
TECHOLOGIE nf технология.
TECHOLOGIQUE adj технология, технологиялык.
TEE-SHIRT nm футболка.
TEIGE nf чакалай, темирөткү (тери оорусунун бир
түрү).
TEIGEUX adj таз, тазы бар.
TEIDRE vt боёо.
TEIT nm 1. боёк, боёо; 2. өң, адамдын өңү; avoir le
teint frais өңү, жүзү жаркып туруу.
TEIT, TEITE adj боёлгон; cheveux teints боёлгон
чач.
TEITER vt боёо, башка түскө боёо.
TEITURE nf 1. боёо; la teinture du coton, de la laine,
du cuir пахтаны, жүндү, терини боёо; 2. боёк; plonger
un vêtement dans la teinture кийимди боёкко салуу.
TEITURERIE nf кийимди тазалоочу, боёчу жай.
TEITURIER, IÈRE n кийимди тазалоочу, боёчу адам.
TEL, TELLE adj pron 1. ушундай, так ушундай; telle
est ma décision менин чечимим так ушундай; 2. comme
tel; … дай; c’est votre aîné, respectez-le comme tel бул
сиздин улууңуз, аны улуудай сыйлагыла; 3. кандай …
ошондой; tel père, tel fils атасы кандай болсо, баласы
ошондой; 4. tel quel канадай болсо, ошондой; il faut
prendre la vie telle qu’elle est жашоо кандай болсо,
ошондой кабыл алыш керек; acceptez les autres tels
qu’ils sont башкалар кандай болсо ошондой кабыл
алыш керек; 5. à tel point ушунчалык; 6. un tel баланча;
monsieur un tel баланча киши.
TÉLÉ nf телевизор.
TÉLÉCOMMADE nf аралыктан башкаруучу аспап
(пульт).
TÉLÉCOMMUICATIO nf байланыш.
TÉLÉFÉRIQUE nm асма жол, асма көпүрө (тоолордо).
TÉLÉGRAMME nm телеграмма.
TÉLÉGRAPHE nm телеграф.
TÉLÉGRAPHIER vt телеграф аркылуу жиберүү,

телеграмма жиберүү.
TÉLÉGRAPHIQUEMET

adv

телеграф

аркылуу,

телеграмма менен.
TÉLÉGRAPHISTE n телефонист.
TÉLÉGUIDER vt аралыктан, алыстыктан башкаруу.
TÉLÉGUIDAGE nm аралыктан, алыстыктан башкаруу.
TÉLÉGUIDÉ, ÉE adj алыстан, аралыктан башкарылган;

j’ai eu un robot téléguidé pour mon anniversaire
туулган күнүмө аралыктан башкарылуучу робот белек
кылышты.
TÉLÉPATHIE nf телепатия (ойду жана сезимди
алыстыктан билдирүүчү кубулуш).
TÉLÉPHOE nm телефон.
TÉLÉPHOER vt телефон чалуу.
TÉLESCOPE nm телескоп.
TÉLESCOPER
vt сүзүп алуу, катуу урунуу,
кагылышуу; le train a télescopé la voiture поезд
машинаны коюп кетти.
TÉLÉSPECTATEUR, TRICE n телекөрүүчү.
TÉLÉVISIO nf 1. телевидение; 2. телевизор.
TÉLÉVISER vt телевизор аркылуу көрсөтүү.
TÉLÉVISEUR nm телевизор.
TELLEMET adv ушунчалык, абдан, аябай; elle aime
tellement ses enfants ал балдарын ушунчалык сүйөт.
TÉMÉRAIRE adj тайманбаган, жүрөктүү, батыл,
батымдуу.
TÉMÉRAIREMET adv тайманбастан, жүрөктүүлүк
менен, коркпостон, батылдык менен.
TÉMÉRITÉ nf тайманбастык, батымдуулук, батылдык.
TÉMOIGAGE nm 1. күбөлүк, күбө болуу; j’ai besoin
de votre témoignage мага сиздин күбө болуп берүүңүз
керек; 2. көрсөтмө берүү, айтуу (сотто); faux
témoignages жалган көрсөтмө; 3. далил; recevez ce
cadeau, en témoignage de mon amitié достугумдун
далили катары бул белекти алып коюңуз.
TÉMOIGER vt 1. күбө өтүү, күбөлүк кылуу; il a
témoigné avoir vu la silhouette d’un homme grand et
costaud ал бою узун жана москоол адамдын сөлөкөтүн
көргөндүгү тууралуу күбө катары айтып берди;
2. көрсөтмө берүү (сотто); tous ses voisins ont
témoigné contre lui анын баардык кошуналары сотто
ага каршы көрсөтмө беришти; 3. көрсөтүү, далилдөө;
ce geste témoigne qu’il vous est attaché бул ишарат
анын сизге канчалык жакын экендигин көрсөтүп турат.
TÉMOI nm күбө; j’ai été témoin de leurs disputes мен
алардын урушуна күбө болдум.
TEMPE nm саамай.
TEMPÉRAMET nm 1. адамдын мүнөзү; il a un
tempérament nerveux ал ачуулуу, анын мүнөзү оор;
2. achat à tempérament карызга, насыяга алуу.
TEMPÉRATURE nf температура (дененин же башка
нерсенин жылуулук даражасы).
TEMPÉRER vt 1. басаңдатуу, жумшартуу; 2. littér
тынчтандыруу, акырындатуу; il faut tempérer son
agression анын жаалын азайтыш керек.
TEMPÉRÉ, ÉE adj мелүүн, жумшак; climat tempéré;
мелүүн аба ырайы.
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TEMPÊTE nm 1. катуу бороон, шамал; 2. катуу добуш;
une tempête d’applaudissements дүркүрөгөн кол
чабуулар.
TEMPÊTER vi буркан-шаркан түшүү, ачуулануу,
жаалдануу; il tempêtait contre toute sa famille ал үйбүлөсүнө ачууланып жатты.
TEMPLE nm чиркөө.
TEMPORAIRE adj убактылуу; travail temporaire
убактылуу жумуш.
1
TEMPS nm 1. убакыт; perdre, gagner du temps
убакытты жоготуу, утуу; depuis ce temps-là ошондон
бери, ошол убакыттан бери; en peu de temps аз
убакыттын ичинде; dans peu de temps аз убакыттан
кийин, тез арада; emploi du temps иш убактысы;
travailler à plein temps толук иш күнүндө иштөө; on
n’a pas le temps de s’amuser көңүл ачууга убакыт жок;
loc adv à temps убагында; en même temps бир
мезгилде, бир убакта; en tout temps дайым, дайыма;
dans le temps илгери, de temps en temps мезгил
мезгили менен; 2. мезгил; en temps de paix тынчтык
мезгилде; le temps est venu de prendre la décision
чечим чыгарууга мезгил келди; 3. доор; ce vêtement a
fait son temps бул кийим доорун сүрүп бүттү; 4. gramm
чак.
2
TEMPS nm аба ырайы; un temps chaud ысык аба
ырайы.
TEACE adj 1. кетпеген, оңой менен кетпеген; une
douleur tenace айыкпаган оору; odeur tenace оңой
менен кетпеген жыт; 2. өжөр, тырышчаак, көк бет,
айтканынан кайтпаган; c’est un travailleur tenace бул
өжөр жумушчу.
TEAILLE nf ат тиш, кычкач, кыпчуур.
TEDACE nf 1. адат, өнөкөт, шык, бир нерсеге ооп
кетүү; j’ai plutôt tendance à grossir мен бат семирип
кетишим мүмкүн; elle a tendance à oublier ses
promesse анын убадаларын унутуп калуучу өнөкөтү
бар; 2. багыт; à quelle tendance politique appartient-il?
ал кайсыл саясий багытка таандык? 3. багыт алуу, бир
жолго түшүү; les prix ont tendance à monter баалар
көтөрүлүп жатышкандай.
TEDACIEUX, EUSE adj бир тараптуу, калыстыгы
жок.
1
TEDRE vt 1. чоюу, тартуу; tendre un arc жааны
атуу; 2. созуу, сунуу; tendre le cou моюнун созуу; chien
qui tend l'oreille кулагын түрүп турган ит, бир нерсени
тыңшап жаткан ит; tendre le bras колун сунуу, берүү
(саламдашуу үчүн, бир нерсени кармоо, алуу үчүн);
3. бир нерсени бирөөгө берүү, тартуу; tendre un paquet
de cigarettes, un stylo à qqn бир куту тамекини, калем
сапты бирөөгө берүү.
2
TEDRE vt 1. tendre à, vers; бир максатты көздөө;
tous nos efforts tendent vers le même but биздин
бардык иш аракетибиз бир максатты көздөйт; 2. tendre
à + inf алып баруу, бир жыйынтыкка алып келүү; ceci
tendrait à prouver que notre hypothèse était juste бул
биздин
божомолдоолорубуздун
тууралыгын
далилдемек.

TEDRE adj 1. жумшак; je n’aime que la viande
tendre мен жумшак этти гана жакшы көрөмүн;
2. назик, мээримдүү; âge tendre балакатка жете элек
кез; une mère tendre мээримдүү эне.
TEDREMET adv назиктик, мээримдүүлүк менен; ils
s’embrassent tendrement алар бири-бирин назик
кучактап турушат.
TEDRESSE nf назиктик, мээримдүүлүк; la tendresse
maternelle эне мээрими.
TEDU, UE adj 1. кабатырланган, кыжаалаттанган; elle
est tendue en attendant le résultat de son examen ал
сынактын жыйынтыгын күтүп кыжаалаттанып жатат;
2. начар, салкын; ces deux pays ont des relations
tendues бул эки өлкөнүн карым-катынаштары начар;
3. сунулган, чоюлган, керилген; le doigt tendu il m’a
montré un aigle dans le ciel колун созуп ал мага
асмандагы бүркүттү көрсөттү.
TÉÈBRES nf pl караңгылык.
TÉÉBREUX, EUSE adj 1. караңгы, түнт; bois
ténébreux түнт токой; 2. сырлуу, коркунучтуу; une
ténébreuse affaire жашыруун иш.
TEIR vt 1. кармоо, кармап туруу; il tient son chapeau
à la main ал баш кийимин колуна кармап турат; tenir
qqn dans ses bras бирөөнү кучактап туруу; tenir la
porte à qqn бирөөгө эшикти ачып берүү; tenir les rênes
d'un cheval аттын тизгинин кармап туруу; 2. бир жерде
кармап туруу; il lui a tenu la tête sous l'eau ал анын
башын сууга кармап турду; tenir un plat au chaud
тамакты отко кармап туруу, ысытуу; tenir qqn au
courant бир кишини иштен жайы менен кабардар
кылып туруу; 3. бар болуу, ээлеп алуу; tenir un
territoire жерди ээлеп алуу; prov un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө
артык (макал); 4. көтөрүү, туруштук берүү; tenir
l'alcool ичкиликти көтөрө алуу, ичкиликке туруштук
берүү; 5. tenir qqch de qqn бир нерсени бирөө аркылуу
алуу; de qui tenez-vous ce renseignement? бул
маалыматты кимден алдыңыз? 6. ээлеп туруу; ce buffet
tient trop de place бул буфет көп орунду ээлеп турат;
7. tiens! уксаң! карасаң! (бирөөнүн көңүлүн буруш
үчүн); tenir sa parole сөзүнө, убадасына туруу; 8. tenir
à qqn, qqch бирөөнү, бир нерсени жүрөгүнө жакын
көрүү; je tiens beaucoup à toi мен сени жүрөгүмө
жакын көрөм; 9. vpr se tenir туруу, бир жакта туруу,
бир нерсени кармап туруу, бир нерсеге жөлөнүп туруу.
TEIS nm 1. теннис; 2. спортук бут кийим; 3. теннис
аянтчасы.
TÉOR nm, adj тенор (эркектин ичке үнү).
TESIO nf 1. тартылуу, чоюлуу, керилүү (аркан,
жип); 2. кандын басымы; tension artérielle, veineuse
кандын басымы; prendre la tension de qqn бирөөнүн
кан басымын ченөө; avoir de la tension кан басымы
жогору болуу; 3. чыңалуу (электр тогу); haute tension
жогорку чыңалуу; 4. начарлоо, бузулуу, тирешүү; la
tension augmente entre ces deux pays бул эки өлкөнүн
ортосунда алака начарлап жатат, бул эки өлкөнүн
тирешүүлөрү күч алып жатат.
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TETAT, ATE adj кызыктырган, азгырган, өзүнө
тарткан; une proposition tentante кызыктуу сунуш.
TETATEUR, TRICE n et adj шайтан, азгырык; une
beauté tentatrice азгырган сулуулук.
TETATIVE nf аракет; tentative de suicide өзүн өзү
өлтүрүү аракети.
TETE nf чатыр; les campeurs ont planté leur tente
près de la rivière эс алуучулар чатырын өзөндүн боюна
тигишти.
TETER vt 1. азгыруу, бирөөнүн кызыгуусун ойготуу;
ne me tentez pas, je ne fume plus depuis trois mois мени
азгырбагыла, мен үч айдан бери чылым чеге элекмин;
2. байкаштырып көрүү, сынап көрүү; il a tout tenté
pour obtenir un rendez-vous ал жолугушуу үчүн
баарысын кылып көрдү; 3. tenter de аракеттенүү; elle a
tenté de se suicider ал өзүн өзү өлтүрүүгө аракет
кылды.
TEU, UE pp et adj 1. être tenu à мажбур болуу; le
médecin est tenu au secret professionnel дарыгер
кесиптик сырды сактоого милдеттүү; 2. être tenu de
мажбур болуу; vous êtes tenu d’obéir сиз баш ийүүгө
милдеттүүсүз; 3. adj bien tenu, mal tenu жакшы, жаман
кармалган; maison mal tenue начар кармалган үй; ses
enfants sont bien tenus ал балдарын жакшы карайт.
TEUE nf 1. тартип; le comptable s’occupe de la tenue
des comptes бухгалтер эсеп-чотун тартипке келтирип
жатат; 2. адеп, жүрүш-туруш; 3. кийим; une tenue de
sport спорттук кийим.
TERME I. nm 1. мөөнөт, белгиленген, көрсөтүлгөн
убакыт; le bébé est né avant terme бала мөөнөтүнөн
мурда төрөлдү; 2. ижара, ижара акысы; nous devons
payer le terme à la fin de chaque mois биз ижара
акысын ар бир айдын аягында төлөөгө милдеттүүбүз;
II. сөз, айтылыш, аталыш; les termes techniques
техникалык аталыштар.
TERMIAISO nf сөздүн аягы, мүчөсү.
TERMIAL, ALE, AUX adj акыркы, аяккы, бүтүрүүчү;
mon fils est en classe de terminale балам бүтүрүүчү
класста окуйт.
TERMIER I. vt 1. бүтүрүү, аяктоо; elle a terminé son
discours par des remerciements ал сөзүн рахмат айтуу
менен аяктады; 2. бүтүрүү, аяктоо чечимине келүү;
terminons le débat талкууну бүтүрөлү; II. vpr se
terminer аяктоо, бүтүү; en français beaucoup de verbes
se terminent en -er француз тилинде көптөгөн этиштер
-er менен аякташат.
TERMIOLOGIE nf аталыш, терминология.
TERMIUS nm акыркы аялдама; je vais jusqu’au
terminus мен акыркы аялдамага чейин барам.
TERMITE nm термит (курт-кумурсканын бир түрү).
TERE adj 1. күңүрт; elle m’a regardé d’un œil terne
ал мени тунарыңкы көз караш менен карады;
2. кызыксыз, зериктирген, жадатма; c’est un homme
terne бул жадатма адам.
TERRAI nm 1. жер; un terrain fertile түшүмдүү,
семиз жер; 2. майдан, уруш майданы, согуш талаасы; le
général est sur le terrain генерал уруш майданында;

3. terrain de sport спорт аянтчасы.
TERRASSE nf 1. чоң балкон; 2. аянтча, жер (жайында
кафелердин
астындагы
кардарлар
олтуруп
тамактануучу жер).
TERRASSER vt 1. бирөөнү жыгуу, кулатуу (күрөштө);
2. эстен тандыруу, алын кетирүү; il est terrassé par
émotion ал эмоцияга алдырып койду.
TERRE nf 1. жер, жер шары; la Terre tourne autour
du Soleil Жер Күндүн тегерегинде жылып жүрөт;
топурак; 2. жер, дүйнө; ce journaliste a parcouru la
terre entière бул журналист дүйнө жүзүн кыдырып
чыккан; elle a fait la tour de la terre ал дүйнө жүзүн
кыдырып чыккан; 3. жер, талаа, айдалган жер;
tremblement de terre жер титирөө; terre cultivée
айдалган, бир нерсе себилген жер; par terre жерге;
sous terre жер астындагы.
TERRESTRE adj жер планетасына таандык, жер
үстүндөгү, жерге таандык; les chevaux sont les animaux
terrestres аттар жер үстүндө жашоочу жаныбарлар.
TERREUR nf 1. коркунуч, үрөй учуу; vivre dans la
terreur коркунучта жашоо; semer la terreur коркунуч
туудуруу; 2. коркутуу, коркутуп үркүтүү; ce tyran
gouverne par la terreur буз залим коркутуу менен
башкарат.
TERRIBLE adj 1. коркунучтуу, үрөй учурган; il y a eu
un terrible accident үрөй учурган кырсык болду;
2. абдан катуу, күчтүү, чыдагыс; il fait un froid terrible
катуу суук болуп турат; 3. жагымсыз, адам көтөрө
алгыс, туруштук бере алгыс; les enfants ont été
terribles
aujourd’hui
балдар
бүгүн
абдан
тентектеништи.
TERRIBLEMET adv абдан, өтө, катуу; nous avons eu
terriblement peur биз абдан коркуп кеттик; j’ai
terriblement faim мен абдан ачкамын, курсагым катуу
ачты.
TERRIE, IEE I. adj жердин ээси, кожоюну; II. n
жер үстүндө жашоочулар.
TERRIFIAT, ATE adj коркуткан, үрөйдү учурган; il a
raconté une histoire terrifiante ал үрөй учурган окуя
айтып берди.
TERRIFIER vt коркутуу, үрөй учуруу, чочутуу; les cris
ont terrifié les enfants кыйкырыктар балдардын үрөйүн
учурду.
TERRITOIRE nm жер, аймак, чек ара.
TERRITORIAL, ALE, AUX adj аймактык, жер; les eaux
territoriales sont surveillées аймактык суулар
көзөмөлгө алынган.
TERRORISER vt коркутуу, үрөй учуруу, коркутуп
үркүтүү.
TERRORISME nm терроризм.
TERRORISTE 1. nm террорист; 2. adj террористик; un
attentat terroriste террористтик кол салуу.
TERTIAIRE adj тейлөө тармагына таандынк; secteur
tertiaire тейлөө тармагы.
TERTIO adv үчүнчүдөн.
TES voir ton.
TEST nm 1. сынак, акылын текшерүү; le psychologue a
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fait passer un test à tous les enfants de la classe
психолог класстагы бардык балдарга сынак жүргүздү;
2. сыноо; la voiture a été soumise à des tests de contrôle
машина бир нече жолу сынактан өткөн.
TESTAMET nm мурас, мурас кагаз (мүлк жөнүндө).
1
TESTER
vi сынак жүргүзүү, акылын, билим
деңгээлин текшерүү; le psychologue a testé les enfants
психолог балдарга сынак жүргүздү.
2
TESTER vt сыноо, сыноо жүргүзүү; les voitures sont
testées avant d’être mises en vente машиналар сатыкка
алынып чыгаардын алдында сыноодон өткөрүлөт.
TÉTAOS nm столбняк (тарамыштын тырышып
калма оорусу).
TÊTARD nm көнөк баш.
TÊTE nf 1. баш; tourner sa tête vers la droite башын
оңго буруу; tête nue жылаң баш, баш кийимсиз;
2. башчы, il est à la tête de l’entreprise ал ишкананын
башчысы; 3. акыл; perdre la tête өзүн жоготуу, акылын
жоготуу; garder la tête froide өзүн токтоо кармоо, өзүн
токтотуу; 4. par tête киши башына; cela fait vingt euros
par tête киши башына жыйырма евродон тиет.
TÊTE À TÊTE nm жекеме-жеке, көзмө-көз; elle a eu un
tête à tête avec le directeur ал директор менен жекемежеке сүйлөштү.
TÊTE DE LOUP nf жел алгыч, шыпты тазалагыч.
TÉTER vt эмчек эмүү; donner à téter à son enfant
баласын эмизүү.
TÉTIE nf 1. желин (айбандарда); tétine de vache
уйдун желини; 2. упчу.
TÉTO nm fam аялдын эмчеги.
TÊTU, UE adj өжөр, көк беттүү, өзүнүкүн бербеген,
тил албас.
TEXTE nm текст.
TEXTILE I. adj токууга таандык; industrie textile
токуу, токуп чыгаруу өндүрүшү. II. nm 1. токума;
2. токуп чыгаруу өндүрүшү; il travaille dans le textile
ал токуу өндүрүшүндө иштейт.
TEXTUEL, ELLE adj сөзмө-сөз; traduction textuelle
сөзмө-сөз котормо.
TEXTUELLEMET adv сөзмө-сөз.
THÉ nm 1. кургак чай; 2. чай (демделген).
THÉÂTRE nm театр.
THÉÂTRAL,
ALE,
AUX
adj театрга таандык,
театрлаштырылган.
THÉBAÏSME nm апийимге уулануу.
THÉMATIQUE adj et nf тематикалык, тематика, тема.
THÈME nm 1. тема; thème de composition d'un peintre
сүрөтчүнүн чыгармасынын темасы; 2. эне тилинен чет
тилине которуу.
THÉOLOGIE nf теология (дин жөнүндөгү илим).
THÉORÈME nm теорема; théorème de Pythagore
Пифагордун теоремасы.
THÉORICIE, IEE n теоретик (бир билимдин
теориялык маселелери менен иришүүчү киши).
THÉORIE nf теория.
THÉORIQUE adj теориялык.
THÉORIQUEMET adv теориялык жагынан, теория

THÉRAPEUTE n терапевт.
THÉRAPEUTIQUE I. adj медициналык;

II. nf медицина,

дарылоо.
THERMAL, ALE, AUX adj ысык, жылуу (минералдык
суу); une eau thermale жылуу суу.
THERMIQUE adj ысыктык чыгаруучу;
énergie
thermique ысыктык энергиясы.
THERMOMÈTRE nm термометр.
THERMOUCLÉAIRE adj термоядролук.
THERMOS nm термос.
THERMOSTAT nm термостат.
THÈSE nf диссертация, илимий иш; soutenir sa thèse
илимий ишин жактоо.
THORACIQUE adj көөдөн, көкүрөккө таандык.
THORAX nm көкүрөк, көөдөн, көкүрөк клеткасы.
THYM nm көкөмерен (дары чөп).
THYMUS nm богок бези.
THYROÏDE nf калкан бези.
TIC nm 1. былкылдоо, тартуу (дененин кээ бир
мүчөлөрүнүн эриксизден болгон нервдик былкылдоосу,
тартуусу; мис. көз ж.б. тартышы, былкылдоосу);
2. адат, көнүмүш адат.
TICKET nm билет; elle a acheté un ticket de métro ал
метрого билет сатып алды.
TIÈDE adj 1. жылуу; eau tiède жылуу суу; 2. кош
көңүл, көңүл кош.
TIÈDEMET adv кош көңүлдүк менен, көңүл коштук
менен.
TIÉDEUR nf 1. жылуулук; 2. кош көңүлдүк, көңүл
коштук; il nous a accueillis avec tiédeur ал бизди кош
көңүл кабыл алды.
TIÉDIR vi, vt жылуу акыбалга келүү (муздоо); il laisse
tiédir son café avant de le boire ал ичээрден мурун
кофесин муздатты; муздоо; j’attends que l’eau tiédisse
мен суунун муздашын күтүп жатамын.
TIE, TIEE adj, pron сеники; les tiens сеникилер.
TIERS, TIERCE I. adj 1. үчүнчү; une tierce personne
үчүнчү киши; une tierce personne a confirmé le
témoignage des deux voisins үчүнчү киши эки
кошунанын айткандарын тастыктады; 2. tiers monde
үчүнчү дүйнө, адамдардын жарды катмары; II. n
1. үчүнчү киши; 2. үчтүн бири.
TIGE nf сабак, өсүмдүктүн сабагы; les tulipes ont une
longue tige жоогазындардын сабагы узун болот.
TIGRE, TIGRESSE n 1. жолборс (эркеги жана
ургаачысы); 2. mod une tigresse өтө кызганчаак, ажаан
аял.
TIGRÉ, ÉE adj жол-жолу бар, ала-була, чаар ала.
TILLEUL nm жалбырактуу бактын бир түрү, липа.
TIMBALE nf литавра (музыкалык аспаптын бир
түрү).
1
TIMBRE
nm 1. музыкалык аспаптын добушу;
2. коңгуроо, шыңгырак.
2
TIMBRE nm 1. (почта) марка; 2. мөөр.
TIMBRÉ, ÉE adj 1. марка жабыштырылган; 2. fam
жинди, жин тийген.
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TIMBRÉ, ÉE adj шаңгыраган, шыңгыраган; il a une
voix bien timbrée анын шыңгыраган үнү бар.
TIMBRER vt марка жабыштыруу.
TIMIDE adj тартынчаак, уялчаак; c’est un enfant
timide бул тартынчаак бала.
TIMIDEMET adv тартынып, уялып; il a demandé
timidement s’il pouvait sortir ал эшикке чыксам болобу
деп тартынып сурады.
TIMIDITÉ nf тартынчаактык, уялчаактык.
TIMORÉ, ÉE nm коркок, тартынчаак, чечкинсиз.
TITAMARRE nm шуулдоо, дүрүлдөө, чурулдоо, чуу,
чуулдоо, табыш, чуру-чуу, кыжы-кужу, ызы-чуу; le
tintamarre des klaxons машиналардын сигналдарынын
ызы-чуусу.
TITEMET nm шылдыроо, шыңгыроо; on entend un
tintement de cloche коңгуроонун шыңгыраганы угулуп
жатат.
TITER I vt шылдыраган, шыңгыраган добуш
чыгаруу, шыңгыроо; les clés tintent dans sa poche анын
чөнтөгүндө ачкычтар шылдырап жатышат; II. vi
шыңгыроо; le son d’une cloche qui tinte коңгуроонун
шыңграган добушу.
TIQUE nf кене.
TIQUETÉ, ÉE adj ала-була; des fruits tiquetés ала-була
жемиштер.
TIR nm 1. атуу, курал менен атуу; il est champion de
tir à l’arc ал жаа атуу боюнча чемпион; 2. атуу, учуруу
(ракетаны); 3. бута атуучу жер; 4. топту дарбазага
тебүү (футболдо).
TIRAGE nm 1. (аба) тартуу; le tirage de la cheminée
est excellent мештин тартышы абдан жакшы;
2. басылып чыгарылган китеп, гезиттер; le tirage de ce
quotidien est de cinq cent mille exemplaires par jour
бул гезит күнүнө беш жүз миң нускада басылып чыгат.
TIRAILLEUR nm снайпер, көзгө атар аскер.
TIRÉ, ÉE adj чарчаган, чаалыккан, жүдөгөн; je n’ai
pas dormi cette nuit, j’ai les traits tirés мен түндө
уктаган жокмун, менин өңүм чарчаңкы.
TIRE-BOUCHO nf ачкыч (бөтөлкөнүн тыгынын
ачуучу аспап).
1
TIRER vt 1. тартуу, чоюу; tirer les cordes арканды
тартуу; 2. жылдыруу, тартуу; tirer les rideaux парданы
тартуу; 3. тартуу, сүйрөө; les chevaux tirent la
charrette аттар арабаны тартышат; 4. тартуу (абаны);
la cheminée tire bien меш жакшы тартат (күйөт).
2
TIRER vi 1. tirer de бир нерсени бир жерден
чыгаруу; il a tiré un mouchoir de sa poche ал
чөнтөгүнөн жүз аарчы чыгарды; 2. tirer qqn de
бирөөнү бир жерден чыгаруу, алып кетүү; tirer qqn de
prison бирөөнү түрмөдөн чыгаруу; 3. алуу; on tire de
l’huile des olives майды зайтундан алат; 4. пайда табуу,
көрүү; elle tire des revenus des appartements qu’elle
loue ал ижарага берген үйлөрдөн пайда табат; II. se
tirer vpr кетүү, чыгуу.
3
TIRER vt басып чыгаруу; son livre a été tiré à dix
mille exemplaires анын китеби он миң нускада
басылып чыкты.

TIRER vt атуу, куралдан ок атуу.
TIRET nm сызыкча, тире.
TIREUR, EUSE n мерген, көзгө атар, снайпер.
TIROIR nm суурма.
TISAE nf дары чөптөрдүн тундурмасы.
TISOER vt отту көсөө, чукулоо.
TISOIER nm көсөө, шиш, чукугуч.
TISSAGE nm токуу, токуп чыгаруу.
TISSER vt токуу, токуп чыгаруу.
TISSERAD, ADE n токуучу.
TISSEUR, EUSE n токуучу, токуп чыгаруучу адам.
TISSU nm кездеме, мата; la soie est un tissu doux

жибек жумшак кездеме.
TITA nm алп, баатыр, дөө; un travail de titan эң чоң
жумуш.
TITAE nf титан (химиялык элемент, күмүш түстүү
катуу ак металл).
TITRE nm 1. ат, аталыш (адабий чыгарманын, ырдын,
тасманын, макаланын); ce roman a un joli titre бул
романдын аталышы сонун; le scandale financier fait les
gros titres des journaux каржылык жаңжал гезиттердин
беттеринде чоң тамга менен басылган аталыш менен
чыкты; 2. наам, ысым, чин, даража, кызмат; il est
professeur en titre анын профессор деген наамы бар;
titre de directeur мүдүрлүк кызмат; 3. наам
(мелдеште); il a remporté le titre de champion du
monde de ski ал лыжа боюнча дүйнө чемпиону деген
наамды жеңип алды; 4. à titre de loc prép катары,
катарында болуп; je vous raconte cela à titre d’exemple
муну мен силерге мисал катарында айтып жатам; elle
travaille dans une société à titre de comptable ал бир
ишканада бухгалтер болуп иштейт; 5. документ, баалуу
кагаз, le notaire donne au nouveau propriétaire de la
maison son titre de propriété ноариус жаңы кожоюнга
үйдүн документтерин берип жатат.
TITRER vt наам, ысым берүү, атоо.
TITUBAT, ATE adj ыргалган, теңселген; un ivrogne
titubant ыргалган, теңелген мас.
TITUBER vi ыргалуу, теңселүү; je titube de fatigue
мен чарчагандан теңселип калдым.
TITULAIRE I. adj 1. туруктуу бир кызматта иштөөчү;
son père est professeur titulaire à l’Université анын
атасы Университетте туруктуу мугалимдик кызматта;
2. ээ болууга укуктуу; les personnes titulaires du
permis de conduire айдоочулук күбөлүккө ээ болууга
укуктуу; II. n кызматкер, кызмат ордун ээлеген адам.
TOAST nm 1. каалоо, тилек, каалоо сөз; 2. нандын бир
түрү.
TOCSI nm коңгуроонун кагылышы, добушу.
TOGE nf тога (байыркы римдиктердин сырт кийими).
TOHU-BOHU nm тополоң, чак-челекей, будуң чаң,
азан-казан, ызы-чуу; le tohu-bohu des voitures
машиналардын ызы-чуусу.
TOI pron pers сен, өзүң; toi-même сен өзүң; moi
d’abord, ensuite toi биринчи мен, анан сен; mets-toi là
бул жерге тур.
TOILE nf 1. болотнай (кездеме); elle a un pantalon de
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toile blanche анын ак болотнайдан шымы бар; 2. сүрөт;
les dernières toiles de l’artiste sont exposées dans une
galerie сүрөтчүнүн акыркы сүрөттөрү көргөзмөгө
коюлду; 3. fam se faire une toile киного баруу; ils se
sont fait une toile алар киного барышты; 4. une toile
d’araignée жөргөмүш тору (уясы, желеси); fam тузак,
капкан, тор.
TOILERIE nf 1. болотнайды сатуу; 2. иштеп чыгаруу.
1
TOILETTE I. nf 1. жуунуу, жуунуп тарануу; elle fait
sa toilette avant de s’habiller ал кийинээрден мурун
жуунуп таранат; la jeune maman fait la toilette de son
bébé жаш эне баласын жуунтуп жатат; faire un brin de
toilette бир сыйра чайканып алуу; чайканып чыгуу; le
linge de toilette сүлгү; la trousse de toilette үстү-башын
оңдоого керектелүүчү нерселерди салуучу кичинекей
баштыкча; l’eau de toilette атыр; 2. аялдын жасануусу,
жасанып кийинүүсү; elle porte très bien la toilette ал
дайыма жасанып кийинип жүрөт; II. une toilette
аялдын кийими; elle change de toilette plusieurs fois
par jour ал кийимин бир нече жолу алмаштырат.
2
TOILETTES nf pl даараткана, ажааткана.
TOIT nm 1. үй, баш паанек; à la suite du tremblement
de terre, de nombreuses personnes sont sans toit жер
титирөөдөн кийин көп адам үйсүз калды; 2. имараттын
чатыры, төбөсү.
TOITURE nm имараттын чатыры.
TÔLE nf тунуке, каңылтыр темир.
TOLÉRABLE adj чыдаарлык, көтөрөөрлүк, чыдаса,
көтөрсө боло турган; c’est une douleur tolérable бул
чыдаса боло турган оору.
TOLÉRACE
nf чыдамкайлык, көтөрүмдүүлүк,
түшүнүктүүлүк, сабырдуулук.
TOLÉRAT, ATE
adj чыдамкай, көтөрүмдүү,
сабырдуу, түшүнүктүү; ses parents sont très tolérants
анын ата-энеси абдан түшүнүктүү.
TOLÉRER vt 1. жол берүү; уруксат берүү; on tolère le
stationnement sur le trottoir, dans cette rue бул көчөдө,
көчөнүн боюна, четине машина коюга уруксат;
2. чыдоо, көтөрүү, сабырдуулук кылуу; elle ne tolère
pas que sa fille sorte le soir ал кызынын кечинде
басканын жактырбайт.
TOMATE nf помидор; elle a fait une salade de tomate
ал помидордон салат жасады.
TOMBAL, ALE, ALS adj мүрзө үстүнө коюлган, мүрзө
үстүндөгү; pierre tombale мүрзө үстүнө коюлган таш.
TOMBAT, ATE adj 1. ылдый, түшүп турган, түшүп
турган; chien aux oreilles tombantes кулактары
шалпайып турган ит; 2. à la nuit tombante күүгүмдө,
каш карайып калганда, көз байланып калганда, иңирде;
nous sommes rentrés à la nuit tombante биз күүгүмдө
кайтып келдик.
TOMBE nf 1. мүрзө, бейит; avoir un pied dans la
tombe өлүм алдында жатуу; 2. мүрзөнүн үстүнө
коюлган таш, эстелик.
TOMBEAU nm көркөмдүү бейит; үстүнө эстелиги
тургузулган мүрзө.
TOMBER vi 1. жыгылуу; elle est tombée par terre ал

жыгылып кетти; tomber dans les pommes жыгылып
калуу, эс учун жоготуп коюу; 2. кулоо, уроо; ce mur
menace de tomber бул дубал ураганы турат; le
gouvernement est tombé өкмөт кулады; 3. жоголуу,
талкалануу;
la
difficulté
tombe
d’elle-même
кыйынчылык өзүнөн өзү жоголуп бара жатат; 4. кулап
түшүү, чөгүү, түшүү, жыгылуу; la nuit tombe караңгы
кирип келе жатат; la cavalier est tombé de cheval
чабандес аттан кулап түштү; la pluie, la neige tombe
жамгыр, кар жаап жатат; laisser tomber түшүрүп
жиберүү; vous avez laissé tomber votre stylo сиз калем
сабыңызды түшүрүп жибердиңиз; 5. laisser tomber
таштап коюу (бир ишти); elle a laissé tomber le piano
ал пианинону таштап койду; 6. tomber bien убагында,
эң жакшы убакта келүү; tu tombes bien, tu vas pouvoir
m’aider сен дал убагында келдиң, мага сенин
жардамың керек.
TOME nm том.
1
TO , TA, TES adj poss сенин; j’ai salué ton père et ta
mère мен сенин ата-энең менен учураштым.
2
TO nm 1. добуш, үн; 2. үндүн сапаты; il parle d’un
ton moqueur ал мыскылдаган үн менен сүйлөйт; 3. өң.
TODEUSE nf чач алгыч аспап; une tondeuse à gazon
чөп тегиздегич, чөп тегиздөөчү машина.
TODRE vt кыруу, кыркуу, алуу (түк, жүн, чач); le
coiffeur tond la nuque de son client чач тарач
кардарынын желке чачын тегиздеп жатат.
TODU, UE adj кыска алынган, кырылган; le garçon a
la tête tondue баланын чачы кыска алынган.
TOIFIAT, ATE adj чыңдоочу, күч берүүчү,
кубаттандыруучу, чыйралтуучу, сергитүүчү.
TOIFIER vt чыйралтуу, чыңдоо, кубаттандыруу,
сергитүү; mon père s'aspergeait d'eau froide pour
tonifier l'épiderme атам терисин чыйралтыш үчүн
муздак сууга чайынчу эле.
1
TOIQUE
adj et nm чыңдоочу, күч берүүчү,
кубаттандыруучу,
médicament
tonique
кубаттандыруучу дары.
2
TOIQUE adj чыйралтуучу, сергитүүчү; elle se met
une lotion tonique sur le visage ал бетин сергитүүчү
суюктук менен сүртөт.
3
TOIQUE nf l’accent tonique күчтүү басым.
TOAGE nm кемедеги жүктүн салмагы.
TOAT, ATE adj катуу, күрүлдөгөн, күркүрөгөн;
voix tonnante күрүлдөгөн үн.
TOE nf тонна.
1
TOEAU nm челек, жыгач челек; tonneau de vin бир
челек шарап.
2
TOEAU nm 2,83 m куб, кеменин жүк көтөрүүчү
кубаты.
TOELLE nf чарпая.
TOER vi күркүрөө, күрүлдөө, тарсылдоо; il a tonné
toute la nuit күн таң аткыча күркүрөп чыкты.
TOERRE nm 1. күндүн күркүрөөсү, чагылгандын
чартылдашы; un violent coup de tonnerre m’a réveillé
мен күндүн катуу күркүрөшүнөн ойгонуп кеттим;
2. абдан катуу добуш; le chanteur entre en scène sous
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un tonnerre d’applaudissement ырчы сахнага
дүркүрөгөн кол чабуулардын коштоосунда чыкты;
3. coup de tonnerre күтүлбөгөн окуя; la mort de sa
mère fut pour elle un coup de tonnerre энесинин өлүмү
ал үчүн күтүлбөгөн окуя болду; 4. du tonnerre сонун,
мыкты, укмуштуу; une fille du tonnerre укмуштуудай
сулуу кыз.
TOTE nf кыркуу, тегиздөө (малды, аянтчадагы
чөптү); la tonte des moutons a lieu une fois par an кой
кыркуу жылына бир жолу болот.
TOUS nm күч, кубат; ces vitamines redonnent du
tonus aux personnes fatiguées бул витаминдер чарчаган
адамдарга күч берет.
TOPOGRAPHE n топограф.
TOPOGRAPHIE nf топография.
TOPOYMIE nf топонимия (1. бир өлкөнүн же
жердин географиялык аттарынын жыйындысы;
2. лингв. тил илиминин географиялык аттарды
үйрөнүүчү бөлүмү).
TORCHE nf 1. чырак; 2. torche électrique жан чырак.
TORCHÈRE nf шам, шам чырак, торшер.
TORCHIS nm чийки кыш; les maisons du village ont
des murs de torchis кыштактын үйлөрүнүн дубалдары
чийки кыш менен тургузулган.
TORCHO nm чүпүрөк, сүлгү.
TORDRE vt 1. буроо, толгоо, чыйратуу; tordre le bras,
les poignets à qqn бирөөнүн колун толгоо; loc fam
tordre le cou à qqn бирөөнү өлтүрүү; elle tord les draps
mouillés pour les essorer ал суусун сарыктырыш үчүн
шейшепти сыгып жатат; 2. ийрейтүү, майыштыруу;
enfoncer les clous sans les tordre мыкты ийрейтпей
кагуу; 3. se tordre vpr бүгүлүү, эки бүктөлүү; se tordre
de douleur оорудан эки бүктөлүү; se tordre de rire
боору эзилип калуу.
TORDU, UE adj кыйшык, түз эмес.
TORADE nf бороон, чапкын, аябаган катуу шамал; la
tornade a détruit toutes les maisons de l’île катуу
шамал аралдагы үйлөрдүн баарын кыйратып кетти.
TORPEUR nf селейип калуу, катып калуу, кыймылсыз
болуп туруп калуу.
TORRET nm 1. агын суу, шар суу, ташкындап агып
жаткан суу, катуу кирип жаткан суу; шар суу тоодон
агып түшүп жатат; 2. катуу, шар агуу; il pleut à
torrents жамгыр катуу жаап жатат; verser des torrents
de larmes көз жашын көл кылуу, көз жашын көлдөй
агызуу.
TORRETIEL ELLE adj катуу, шар жааган (жамгыр);
les pluies torrentielles ont provoqué des inondations
катуу жааган жамгыр селдин жүрүшүнө алып келди.
TORRIDE adj ысык, катуу ысык; un été torride катуу
ысыган жай.
TORS, TORSE adj кыйшык; il a les jambes torses анын
буттары кыйшык.
TORSE nm 1. бой, дене (башсыз жана колсуз);
2. көкүрөк, төш.
TORT nm 1. айып, кемчилик, ката; reconnaître ses
torts катасын, кемчилигин мойнуна алуу; avoir tort

кемчилик кетирүү, ката кетирүү, avoir tort de күнөөкөр
болуу, кемчилик кетирүү; mon seul tort a été de lui
faire confiance менин жалгыз кемчилигим ага
ишенгендигим; 2. être en tort айыптуу, күнөөлүү
болуу; 3. бирөөгө келтирилген зыян; la victime
demande réparation du tort qu’elle a subi
жабырлануучу ага келтирилген зыянды төлөп берүүнү
суранды.
TORTILLER I. vt буроо, толгоо; il tortille sa moustache
ал мурутун чыйралтып жатат; II. vpr айлануу,
тегеренүү.
TORTUE nf ташбака.
TORTUEUX, EUSE adj ийри-буйру, кыйшык; les rues
tortueuses ийри-буйру жолдор.
TORTURAT, ATE adj азапка салган, кыйнаган, эзген.
TORTURE nf кыйноо, эзүү, азапка салуу.
TORTURER vt кыйноо, кыйноо көргөзүү, эзүү, азапка
салуу, азаптоо; torturer qqn de, par des questions
бирөөнү суроо берип кыйноо; torturer un animal
айбанды кыйноо.
TÔT adv et adj эрте; très tôt абдан эрте; il a su lire très
tôt ал окуганды абдан эрте үйрөнгөн; plus tôt эртерээк;
au plus tôt эртерээк; revenez au plus tôt эртерээк
келгиле.
TOTAL, ALE, AUX adj et n 1. толук; destruction totale
de la forêt par le feu өрттүн кесепетинен токойдун
толук кыйрашы; 2. au total бардыгы, жалпы саны; ça
fait trois mille euros au total бардыгы үч миң евро
болот.
TOTALEMET adv бүтүндөй, жалпы, толук; il est
totalement satisfait ал толугу менен канааттанды.
TOTALISER vt жыйынтыктоо, жалпы санын чыгаруу.
TOTALITÉ nf жалпы сан, толук саны; en totalité
толук, жалпы.
TOTO nm чимирик (оюнчук).
1
TOUCHAT prép тууралуу, боюнча; je ne sais rien
touchant cette affaire мен бул иш тууралуу эч нерсе
билбеймин.
2
TOUCHAT , ATE adj жүрөктү элжиреткен, ичти
элжиреткен, козгоочу, толкундантуучу; il nous a
raconté une histoire touchante ал бизге толкунданткан
окуяны айтып берди.
1
TOUCHE
nf
1. тартуу,
булкуу
(балыктын
кайырмактагы жемди булкушу); le pêcheur sent une
touche au bout de sa ligne балыкчы кайырмагынын
учунун тартылышын сезип жатат; 2. боёк сүртүү,
сыйпоо (сүрөт тартууда); le peintre ajoute une touche
de bleu sur la toile сүрөтчү сүрөткө көк түстөгү боёкту
кошуп жатат.
2
TOUCHE nf дарбазанын сызыгы (футбол, регбиде).
TOUCHER vt I. 1. тийүү, кармап көрүү; il touche le
radiateur pour vérifier qu’il est chaud ал
жылыткычтын ысык экендигин текшериш үчүн аны
кармалап көрүп жатат; 2. байланышуу, кабарлашуу
(кат, телефон аркылуу); où peut-on vous toucher?
сизди кайдан тапсак болот? 3. алуу (маяна, айлык); il
touche un gros salaire ал чоң айлык алат, анын айлыгы
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көп; 4. толкундатуу, ичти жылытуу; sa gentillesse nous
a vivement touchés анын сылыктыгы биздин ичибизди
жылытты; 5. ыза кылуу, таарынтуу, көңүлүн оорутуу;
ce reproche l’a profondément touché бул жемелөө аны
абдан ыза кылды; II. 1. абдан жакын туруу, жайгашуу;
sa maison touche la nôtre анын үйү биздикине абдан
чукул жайгашкан; 2. тийиштүү болуу; c’est un
problème qui la touche de près бул маселенин ага
абдан чоң тиешеси бар; III. toucher à 1. бир нерсеге
колун созуу, тигизүү (алыш үчүн, колдонуш үчүн); ne
touche pas à ça! буга тийбе! 2. жетүү, келүү, аяктоо;
nous touchons au but биз максатка жеттик; l’été touche
à sa fin жай бүтүп бара жатат; IV. vpr se toucher абдан
чукул болуу, жайгашуу (нерсе); les deux maisons se
touchent эки үй бири-бирине абдан чукул жайгашкан.
TOUCHER nm сезүү, дененин сезими, туюу; les
aveugles ont les sensations du toucher très développées
сокурлардын туюу сезими абдан өнүккөн.
TOUER vt кемени тартуу, сүйрөө.
TOUFFE nf бир топ, бир тутам; le jardinier arrache les
touffes d’herbe qui poussent dans l’allée багбан көчө
боюнда өскөн тутам чөптөрдү жулуп жатат.
TOUFFU, UE adj калың, коюу; il a une barbe touffue
анын сакалы коюу.
TOUJOURS adv 1. дайым, дайыма, ар дайым; il arrive
toujours à cinq heures ал дайыма саат беште келет;
2. дагы эле, баягыдай эле; elle n’est toujours pas là ал
дагы эле келе элек.
TOUDRA nm тундра.
1
TOUPET nm баштын үстүндөгү же маңдайдагы чач,
көкүл.
2
TOUPET nm fam уятсыздык, арамзадалык; il a le
toupet de demander de l’argent ал уялбай эле менден
акча сурады.
1
TOUR nf 1. мунара; la tour d'un château сепилдин
мунарасы; 2. көп кабаттуу, абдан бийик имарат; il
habite au 25e étage d'une tour ал көп кабатуу имаратын
25чи кабатында жашайт; 3. шахматтын мунарага
окшогон фигурасы.
2
TOUR nm 1. айлана; faire le tour айланып, тегеренип
басып келүү, айлананы кыдырып чыгуу; Tour de
France Тур де Франс (Францияда велосипед менен
жарышуу); faire le tour du monde дүйнө жүзүн
кыдырып чыгуу; 2. айлануу, бурулуу; à tour de bras
колунун болгон күчү менен; il a lancé la balle à tour de
bras ал топту болгон күчү менен ыргытты; en un tour
de main абдан тез, шамдагайлык менен.
3
TOUR nm кезек; j’ai passé mon tour мен кезегимди
өткөрүп жибердим; à tour de rôle кезек менен,
кезектешип; ils conduisent à tour de rôle leurs enfants à
l’école алар балдарын мектепке кезектешип алып
барышат.
TOURBE nf чым көң.
TOURBIÈRE nf чым көң алуучу саз.
TOURBILLO nm 1. куюн, бурганак, алай-дүлөй
бороон; tourbillon de poussière куюн; 2. айлампа, ирим
(сууда); 3. тез, бат айлануу, тегеренүү.

TOURBILLOEMET

nm бурганактоо, алай-дүлөй

болуу.
TOURBILLOER vi бурганактоо, алай-дүлөй болуу;
la neige tourbillonne en gros flocons кар бурганактап
жаап жатат.
TOURELLE nf кичинекей мунара.
TOURISME nm саякат; agence de tourisme саякат
агенттиги.
TOURISTE nm турист, саякатчы.
TOURISTIQUE adj саякат, саякатка таандык.
TOURMET nm азап.
TOURMETE nf катуу бороон, шамал.
TOURMETÉ, ÉE adj 1. тынч эмес, тынчы жок; 2. азап
тарткан, кыйналган; un visage tourmenté кыйналган
жүз.
TOURMETER I. vt 1. азап тарттыруу, кыйноо; la
petite fille tourmente son chat кичинекей кыз
мышыгын эзип жатат; 2. бушайманга салуу; II. vpr
бушайман болуу, күйүп-бышуу.
TOURAGE nm тасма тартуу; le tournage a duré trois
mois тасманы тартуу үч айга созулду.
1
TOURAT , ATE adj 1. айланган, тегеренген; une
chaise tournante тегеренме отургуч; 2. айланма,
айланып кеткен; un chemin tournant айланма жол; un
escalier tournant айланып кеткен тепкич.
2
TOURAT nm 1. бурулуш; attention, ce tournant est
dangereux абайлагыла, бул бурулуш кооптуу;
2. бурулуш, өзгөрүш; il est à un tournant de sa vie анын
турмушунда өзгөрүү, бурулуш болду.
TOURÉ, ÉE adj du lait tourné ирип калган сүт.
TOURÉE nf жер кыдыруу, саякат, гастроль.
TOURER I. vt 1. айландыруу, буроо; tourner la clé
dans la serrure кулпуну ачкыч менен буроо; cette fille
lui a tourné la tête бул кыз анын башын айландырып
алды; tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant
de parler жети өлчөп бир кесүү; 2. аралаштыруу;
tourner la salade салатты аралаштыруу; 3. ачуу,
барактоо, көз алдынан өткөрүү; tourner les pages d’un
livre китептин беттерин барактоо; 4. tourner un film
тасма тартуу; II. vi 1. айлануу, тегеренүү; la Terre
tourne autour du Soleil Жер Күндүн тегерегинде
айланып жүрөт; 2. tourner autour тегерегинде болуу,
жүрүү; tourner autour d'une femme бир аялдын
жанында жүрө берүү, бир аялдын жанынан чыкпоо; la
conversation a tourné autour de l’éducation des enfants
кеп балдардын тарбиясынын тегерегинде жүрдү;
3. бурулуу; tourner à gauche солго бурулуу; 4. иштөө;
le moteur tourne мотор иштеп жатат; 5. tourner à, en
өзгөрүү; le temps tourne au froid аба муздап бара
жатат; 6. ачуу, кычуу, le lait a tourné сүт ирип калды;
III. vpr 1. бурулуу, айлануу, тегеренүү; 2. багыт алуу;
elle s’était tournée vers l’enseignement ал билим
берүүгө карай багыт алды.
TOURESOL nm күнкарама.
TOUREUR nm токарь.
TOUREVIS nm отвёртка (бурамаларды ачуучу же
бекитүүчү аспап).
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TOUROI nm мелдеш.
TOURURE nf 1. айтылыш,

sont toxiques кээ бир козукарындар уулуу.
TRACAS nm машакат, убара, беймаза; notre
déménagement nous a donné bien du tracas көчүүбүз
бизди абдан убара кылды.
TRACASSER vt убара кылуу, машакатка салуу,
беймаза кылуу, тынчын алуу, сары санаага салуу; ses
ennuis de santé le tracassent ден соолугунун
начарлашы аны убайымга салат.
TRACE nf 1. из; retrouver la trace d’un fugitif
качкындын изине түшүү; disparaître sans laisser de
traces из калтырбай жок болуп кетүү; 2. так; traces de
sang кандын тагы; on voit des traces de coups sur le
corps de la victime жабырлануучунун денесинде
муштумдун такары калыптыр; 3. калдык; retrouver des
traces d’une civilisation disparue жоголуп кеткен
маданияттын калдыктарын табуу; 4. эң аз көлөм,
калдык; le médecin a trouvé des traces de poison dans
l’estomac de la victime дарыгер жабырлануучунун
ашказанынан уунун калдыгын тапты.
TRACÉ nm чийме, сүрөт; on voit sur la carte le tracé
de la future autoroute картадан келечектеги чоң
жолдун чиймесин көрсө болот.
TRACER vt 1. чиймесин чийүү, сүрөт тартуу; 2. из
калтыруу; le bateau trace un sillage dans la mer кеме
деңизге из калтырып кетип бара жатат.
TRACEUR, EUSE n чиймечи.
TRACHÉE nf кекиртек.
TRACHOME nm трахома (жугуштуу көз оору).
TRACT nm баракча, үндөө баракчасы.
TRACTATIO
nf келишим, бүтүм, сүйлөшүү;
tractations entre la police et les preneurs d'otages
полиция менен барымтачылардын ортосундагы
сүйлөшүү.
TRACTEUR nm трактор.
TRADITIO nf үрп-адат, салт.
TRADITIOALISTE 1. n салтты, үрп-адатты колдоочу,
жактыруучу адам; 2. салтка, үрп-адатка чукул, салтты,
үрп-адатты колдогон.
TRADITIOEL, ELLE adj салтка айланып калган, адат
болуп калган; musique traditionnelle салттуу музыка.
TRADITIOELLEMET
adv
салт
боюнча;
traditionnellement, on offre des cadeaux à sa famille à
oël салт боюнча рождестводо үй-бүлөөсүнө белек
беришет.
TRADUCTEUR, TRICE n котормочу (жазма түрүндө);
traducteur-interprète жазма жана оозеки котормочу.
TRADUCTIO nf котормо; traduction orale, simultanée
оозеки, бир мезгилдеги котормо; traduction fidèle так,
анык котормо.
TRADUIRE I. vt 1. которуу, бир тилден экинчи тилге
кооруу; l’interprète traduit en français le discours du
ministre suédois котормочу швед министринин сөзүн
француз тилине которуп жатат; roman traduit de
l'allemand немис тилинен которулган роман; auteur
traduit en vingt langues чыгармалары жыйырма тилге
которулган автор; 2. көрсөтүү, билдирүү; l’expression
de son visage traduit sa joie жүзүнөн анын кубанганы

сөз айкашы; 2. багыт;
l’affaire prend une bonne tournure иш жакшы жагына
ооду.
TOURTERELLE nf бактек (кутшун бир түрү).
TOUSSER vi тамагын кыруу, жөтөлүү.
TOUSSOTEMET nm акырын жөтөлүү.
TOUSSOTER vi акырын, үн чыгарбай жөтөлүү.
TOUT, TOUTE I. adj qual 1. баары, баарысы, бүт,
бүткүл, бүтүндөй, бардык, толук; (зат атоочтун
алдында, белгилүү артикль менен); tout le jour, toute la
nuit, tout le temps, tout cet été күн бою, түн бою,
дайым, ар дайым, жай бою, жайлай; tout le monde
баарысы, элдин баарысы; tout le monde est content
элдин баарысы ыраазы; 2. (зат атоочтун алдында
артиклсиз) чоң, толук, абдан, аябай; ma voiture me
donne toute satisfaction машинам мени толук
канааттандырат; à toute vitesse абдан катуу; de toute
beauté абдан кооз, сулуу; je vous remercie de tout cœur
мен сизге чын жүрөгүмдөн, терең ыраазычылык
билдирем; 3. (зат атоочтон кийин) толук, бүтүндөй,
бүт бойдон; elle a une robe toute en soie анын көйнөгү
толук жибектен; il est habillé tout en noir ал толук
башынан аягына чейин кара түстөгү кийим кийген;
II. adj indéf 1. (көптүк түрүндө) tous, toutes баардык,
дайыма; tous les hommes бардык адамдар; toutes sortes
de choses ар түрдүү нерселер; en tout cas ар кандай
жагдайда; tout va bien баарысы жакшы; 2. дайыма; tous
les ans ар жыл сайын; toutes les deux minutes улумулам, кайра-кайра; III. pron 1. (көптүк түрүндө)
баарысы, бардык; essayons tous ensemble баарыбыз
чогуу аракеттенели; nous avons tous nos petits défauts
баарыбыздын кемчилигибиз бар; 2. tout баарысы; tout
va bien баарысы жакшы; 3. (предлог менен) on
s’habitue à tout адам баарына көнөт; nous avons besoin
de tout биз баарысына муктажбыз; IV. adv 1. tout (сын
атооч менен) абдан, аябай; il est tout jeune ал аябай
жаш; toute belle абдан сулуу, кооз; 2. tout à fait толук;
je suis tout à fait d’accord avec vous мен сиз менен
толук макулмун; tout à coup капысынан, күтүлбөгөн
жерден; à tout à l’heure көрүшкөнчө.
TOUTEFOIS adv бирок, ошондой болсо да.
TOUT-PETIT nm жапжаш, эң кичинекей.
TOUT-PUISSAT, TOUTE-PUISSATE adj баарын жасай
алган, кудуреттүү.
TOUX nf жөтөл.
TOXICITÉ nf уулуулук, ууландыргычтык.
TOXICOLOGIE nf токсикология (уулуу заттарды
изилдөөчү илим).
TOXICOLOGUE n токсиколог (уулуу заттарды
изилдөө боюнча адис).
TOXICOMAE adj et n нашакор, баңги.
TOXICOMAIE
nf нашакорлук, баңгилик; le
gouvernement veut lutter contre la toxicomanie өкмөт
нашокорлукка каршы күрөш жүргүзүүнү көздөп жатат.
TOXIQUE nm, adj уулуу, уудай таасир берген, ден
соолукка залалын тийгизген; certains champignons
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анын юбкасы жерге сүйрөлүп жүрөт; 2. узакка созулуп
кетүү; la réunion a traîné pendant des heures чогулуш
узакка созулуп кетти; 3. чачылуу, ар кайсы жерде
жатуу; ne laisse pas traîner tes affaires! оокаттарыңды
чачпа! 4. кечигүү, кармалуу; ne traînez pas en rentrant
de l’école мектептен кармалбай келгиле; III. se traîner
vpr 1. араң басуу, кыйынчылык менен басуу, бутун
араң шилтөө; 2. бир жакка мойнунан байлаган иттей
болуп баруу, баргысы келбей баруу, көңүл кош баруу.
TRAI-TRAI nm адаттагы, күндөлүк иш; il ne s’est
rien passé d’extraordinaire, c’est le train-train habituel
андай деле өзгөчө нерсе болгон жок, бул адаттагы эле
иш.
TRAIRE vt сааш; traire les vaches уйларды сааш.
TRAIT nm 1. сызык; soulignez les verbes de la phrase
d’un trait rouge сүйлөмдөгү этиштерди кызыл сызык
менен сызгыла; 2. белги (адамда); la méchanceté est un
de ses traits de caractère каардуулук анын мүнөзүндөгү
бир белги; c’est son père trait pour trait ал атасынын
эле өзү, ал атасына абдан окшош; 3. pl түспөл, өң
(адамда); avoir les traits tirés өңү чарчаңкы көрүнүү;
4. avoir trait à тийиштүү болуу, байланышта болуу; elle
s’intéresse à tout ce qui a trait au cinéma ал киного
байланышкан нерселердин баарына кызыгат; 5. d’un
trait дем албай, дем тартпай; il a bu sa bière d’un trait
ал сырасын дем албай тартып жиберди.
TRAITAT, ATE adj дарылоочу; un médecin traitant
дарылоочу врач.
TRAIT D’UIO nm сызыкча.
TRAITE nf саан; la traite des vaches s’effectue à la
main ou à la machine уйлардын сааны кол менен же
машина менен жүргүзүлөт.
TRAITÉ nm 1. келишим; signer un traité de paix
тынчтык келишимине кол коюу; 2. китеп, илимий
чыгарма.
TRAITEMET I. nm 1. мамиле; ce chien a subi de
mauvais traitements бул итке жаман мамиле кылынган;
2. дарылоо; le médecin m’a prescrit un nouveau
traitement дарыгер мага жаңы дары жазып берди;
3. айлык, маяна; il reçoit son traitement à la fin du mois
ал айлыгын айдын аягында алат; 4. иштеп чыгаруу,
кайра иштеп чыгаруу; traitement du bois, de l'eau
жыгачты, сууну иштетүү.
TRAITER vt 1. мамиле кылуу; il traite ses enfants
sévèrement ал балдарын катуу кармайт; 2. дарылоо; le
médecin qui me traite est une femme мени дарылаган
дарыгер аял.
TRAÎTRE, TRAÎTRESSE I. n саткын, сатып кеткен адам,
чыккынчы; II. adj саткын, чыккынчы.
TRAÎTREUSEMET adv саткындарча, чыккынчыларча.
TRAÎTRISE nf саткындык, чыккынчылык.
TRAJECTOIRE nf 1. мат., физ. кандайдыр бир телонун
же точканын кыймылынын жолу; 2. учуп бара жаткан
октун же снаряддын жолу.
TRAJET nm жол; il a une heure de trajet pour aller à
son bureau ал жумушуна чейин бир саат жол басат.
TRAM nm трамвай.

билинип турду; II. vpr 1. которулуу; les noms propres
ne se traduisent pas энчилүү аттар которулбайт;
2. алып келүү; la crise économique se traduira par une
augmentation du chômage экономикалык каатчылык
жумушсуздуктун өсүшүнө алып келет; sa politique
s’est traduite par un échec анын саясатынын иши
оңунан чыкпай калды.
TRADUISIBLE adj которула турган, которсо боло
турган; cette expression française est difficilement
traduisible en kirghiz бул француз тилиндеги
айтылышты кыргыз тилине которуу кыйын.
TRAFIC nm 1. кыймыл, каттам (транспорт); à cette
heure, le trafic est dense dans la rue ушул убакта
көчөдө кыймыл көп; 2. мыйзамсыз соода, алыпсатарлык, кызыл кулактык; il fait du trafic de drogue ал
баңгизатты мыйзамсыз түрдө алып-сатат.
TRAFIQUAT, ATE n алып сатаар, кызыл кулак.
TRAFIQUER vt мыйзамзыс түрдө алып сатуу, кызыл
кулактык кылуу.
TRAGÉDIE nf 1. трагедия (театрда ойнолуучу
кайгылуу пьеса); 2. каран күн, чоң кайгы, кайгылуу
окуя; cet accident de chemin de fer est une horrible
tragédie темир жолдо болгон бул кырсык өтө кайгылуу
окуя.
TRAGÉDIE, EE n трагик (трагедиялык ролду
ойноочу актёр).
TRAGICOMÉDIE nf аягы жакшы бүткөн трагедиялык
чыгарма.
TRAGIQUE adj кайгылуу; ils sont dans une situation
tragique алардын акыбалы аябай оор.
TRAGIQUEMET adv кайгылуу жагдайда.
TRAHIR I. vt 1. чыккынчылык кылуу, сатып кетүү;
trahir son pays мекенине чыккынчылык кылуу; trahir
sa femme аялынын көзүнө чөп салуу; 2. trahir un secret
сырды ашкере кылуу, ачыкка чыгаруу; l’expression de
son visage trahissait sa jalousie жүзүнөн анын
кызганычы билинип турду; II. vpr байкалып калуу,
көрүнүп калуу; il s’est trahi par cette question бул
суроо аны байкатып койду.
TRAHISO nf саткындык, чыккынчылык.
TRAI I. nm 1. поезд; 2. темир жол транспорту, поезд;
3. un train d’atterrissage учактын дөңгөлөгү; II. en
train de (être этиши менен) болуп жаткан кыймыл
аракетти билдирет; être en train de faire qqch бир
нерсе кылып жатуу; je suis en train de lire sa lettre мен
анын катын окуп жатам.
TRAÎAT, ATE adj чоюлган, созулган (добуш).
TRAÎEAU nm чана.
TRAÎER I. vt 1. сүйрөө; le corps de la victime a été
traîné sur plusieurs mètres өлгөн адамдын денеси бир
топ метрге чейин сүйрөтүлгөн; traîner la jambe бутун
араң сүйрөп басуу, баса албай кыйналуу; 2. өзү менен
кошо ала жүрүү, күчкө салып алып баруу; elle a traîné
son mari au théâtre ал күйөөсүн театрга күчкө салып
алып барды; il traîne ses enfants partout ал балдарын
такай өзү менен кошо ала жүрөт; II. vi 1. жер чийип,
жерге сүйрөлүп жүрүү (кийим); sa jupe traîne par terre
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TRAMWAY OU TRAM nm трамвай.
TRACHE nf 1. жука бөлүк, кесим;

достугу сүйүүгө айланды.
TRASFUGE nm душман жакка өтүп кеткен адам,
саткын.
TRASFUSER vt кан куюу (бир адамдын канын экинчи
адамга).
TRASFUSIO nf кан куюу (бир адамдан экинчи
адамга).
TRASGRESSER vt баш ийбөө, баш тартуу, моюн
бербөө (буйрукка, тартипке).
TRASHUMACE nf көчүү (жазында, күзүндө мал
менен көчүү).
TRASHUMER vt жайында мал менен тоого чыгуу,
көчүү.
TRASI, IE adj катып, селейип калган (сууктан).
TRASIGER vi макул болуу, көнүү, кабыл алуу; si
nous acceptons leur proposition, ils seront obligés de
transiger également эгер биз алардын сунушун кабыл
алсак алар деле макул болушат.
TRASIR vt катып калуу, селдейип калуу, селейип
калуу.
TRASIT nm транзит (саякатчынын бир өлкөгө башка
бир өлкө аркылуу өтүшү).
TRASITER vt бир өлкө аркылуу өтүү (саякаттоо);
transiter par un pays бир өлкө аркылуу өтүү (жол
жүрүүдө).
TRASITIF, IVE adj өтмө; un verbe transitif өтмө
этиш.
TRASITIO nf 1. өтүү, бир абалдан экинчи абалга
өтүү; 2. өзгөрүү.
TRASITOIRE adj өтүп кете турган, узакка созулбаган;
l’adolescence est une période transitoire entre l’enfance
et l’âge adulte өспүрүм кез балалык менен бойго
жеткен курактын ортосундагы өтмө курак.
TRASLATIO nf көчүрүү, бир жерден экинчи жерге
алып баруу (адамдын сөөгүн, калдыгын).
TRASMETTRE I. vt 1. бирөөгө берип коюу, айтып
коюу, жеткизүү (кат, кабар); transmettre un message à
qqn бирөөгө билдирүүнү айтып коюу; 2. өткөрүү; le
métal transmet la chaleur темир ысыкты өткөрөт;
II. vpr se transmettre бир кишиден бир кишиге жугуу,
таралуу; cette maladie se transmet facilement бул оору
бат жугат, таралат.
TRASMISSIBLE adj méd жугуштуу, жуга турган;
maladie sexuellement transmissible жыныс аркылуу
жуга турган оору.
TRASMISSIO nf 1. өткөзүү, өткөзүп берүү; la
transmission des pouvoirs бийликти тапшыруу, өткөзүп
берүү; 2. méd жугуу, таралуу; 3. айтуу, билдирүү; je me
charge de la transmission du message мен кабарды
айтып коюуну өзүмө алам; 4. берүү, көрсөтүү, уктуруу
(радио, теле).
TRASPARECE nf 1. тунуктук; la transparence du
cristal, de l'eau pure кристаллдын, таза суунун
тунуктугу; 2. тазалык, ачыктык; politique de la
transparence ачыктык, тазалык саясаты.
TRASPARET, ETE adj 1. тунук, таза; l’eau
transparente du lac laisse voir le fond көлдүн тунук

une tranche de
pain бир кесим нан; 2. бир бөлүк; une tranche de vie
жашоонун бир бөлүгү.
TRACHÉE nf 1. узунунан кеткен терең аң; 2. окоп
(казып чыгарылган топурагы кырына төгүлгөн далда).
TRACHER vt кесүү, бөлүү; trancher une corde
арканды кесүү; trancher la tête de qqn бирөөнүн
башын кесүү; trancher la gorge мууздоо, тамактоо.
TRAQUILLE adj 1. тынч; un sommeil tranquille тынч
уйку; 2. токтоо, жоош, салмактуу; les enfants ont été
tranquilles aujourd’hui балдар бүгүн өзүлөрүн токтоо
алып жүрүштү; 3. жайбаракат, бейгам; tu peux dormir
tranquille жайбаракат уктай берсең болот.
TRAQUILLEMET adv тынч, токтоо; les enfants
jouent tranquillement dans la chambre балдар бөлмөдө
тынч ойноп жатышат.
TRAQUILLISAT
nm тынчтандыруучу, ооруну
басаңдатуучу дары.
TRAQUILLISER vt тынчтандыруу.
TRAQUILLITÉ
nf 1. тынчтык; 2. бейкапардык,
бейгамдык.
TRASATLATIQUE I. adj атлантиканы кесип өтүүчү;
II. nm атлантиканы кесип өтүүчү кеме.
TRASCOTIETAL, ALE, AUX adj континенттер
аралык; chemin de fer transcontinental континенттерди
кесип өтүүчү темир жол.
TRASPARET, ETE adj тунук, ачык; une allusion
transparente ачык ишара.
TRASCRIPTIO
nf 1. нуска, көчүрмө; 2. phon
транскрипция (айтылган сөздү айрыкча арип жана
тамгалардын жардамы менен айтылгандай так
жазуу).
TRASCRIRE vt көчүрүп жазуу; transcrire un texte
текстти көчүрүп жазуу.
TRASE nf 1. коркуу, коркунуч, убайым, сарсанаа;
être dans les transes сарсанаа болуу; 2. гипноз, сыйкыр.
TRASFÉRER vt башка жерге алып баруу, көчүрүү.
TRASFERT nm бир жерден бир жерге алып баруу,
которуу, көчүрүү.
TRASFIGURATIO nf өзгөрүү, башкача түргө өтүү,
кубулуу.
TRASFIGURER vt өзгөртүү, кубултуу, башкача
кылуу; le bonheur l’a transfiguré бакыт аны өзгөрттү.
TRASFORMABLE adj өзгөртсө боло турган, өзгөрө
турган, башкача кылса боло турган.
TRASFORMATEUR
nm трансформатор (электр
тогунун кубаттуулугун жөнгө салып туруучу аспап).
TRASFORMATIO nm айландыруу, өзгөртүү (бир
нерсени
экинчисине),
айлануу,
өзгөрүү;
la
transformation du têtard en grenouille көнөк баштын
бакага айланышы.
TRASFORMER I. vt 1. бир түрдөн башка түргө
өткөрүү, өзгөртүү; 2. толугу менен өзгөртүү;
transformer un château en hôpital сепилди ооруканага
айландыруу; II. se transformer vpr өзгөрүү, айлануу;
leur amitié s’est transformée en amour алардын
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суусу анын түбүн көрүүгө мүмкүндүк берет; 2. ачык,
айкын; il a fait une allusion transparente au sujet de
son divorce ал ажырашуусу тууралуу ачык ишара
кылды.
TRASPERCER vt 1. тешүү, тешип өтүү, көзөө; la balle
lui a transpercé le cœur ок анын жүрөгүн тешип
кетиптир; 2. өтүп кетүү; la pluie a transpercé mes
vêtements жамгыр кийимдеримен өтүп кетти.
TRASPIRATIO nf 1. тердөө; 2. тер.
TRASPIRER vi 1. тердөө; 2. ашкере болуу, таралуу,
жайылуу, la nouvelle a transpiré жаңылык жайылып
кетти.
TRASPLATABLE adj көчүрүп олтургузууга боло
турган.
TRASPLATATIO vt 1. олтургузуу (өсүмдүк, бак);
2. дене мүчөлөрүн көчүрүп олтургузуу; 3. жер которуу,
көчүү (адам, айбан).
TRASPLATER vt 1. олтургузуу (өсүмдүк, бак);
2. дене мүчөсүн көчүрүп олтургузуу; 3. бир жерден
экинчи жерге которуу, көчүрүү.
TRASPORT nm 1. бирөөнү, бир нерсени бир жерден
экинчи жерге алып баруу; 2. plur. транспорт
каражаттары, унаа.
TRASPORTABLE adj алып жүрүүгө боло турган,
жолдо жүрүүгө боло турган; malade transportable жол
жүрүүгө жарай турган оорулуу.
TRASPORTER vt ташуу, алып баруу, жеткизүү; le
malade a été immédiatement transporté à l’hôpital
оорулуу тезинен ооруканага жеткирилди.
TRASPORTEUR nm адамдарды жана жүк ташууга
дайындалган адам.
TRASPOSER vt өзгөртүү, мазмунун, формасын
өзгөртүү, башкача иштеп чыгуу.
TRASPOSITIO nf өзгөртүү, мазмунун, формасын
өзгөртүү, башкача иштеп чыгуу.
TRASSIBÉRIE, EE adj Сибирь аркылуу өтө
турган, Сибирди кесип өтүүчү; chemin de fer
transsibérien Сибирди кесип өтүүчү темир жол.
TRASVERSAL, ALE, AUX adj туурасынан кеткен.
TRASVERSALEMET adv туурасынан.
TRAPÈZE
nm трапеция (1. мат. эки жагы
параллелдүү жана эки жагы параллелдүү эмес болгон
төрт бурчтук; 2. спорт. гимнастикалык машыгуулар
үчүн, эки башына аркан байланып жасалган таяк).
TRAPPE nf 1. люк; 2. тузак, капкан (айбанаттар
үчүн).
TRAPU, UE adj 1. жапалдаш бойлуу, чымыр денелүү,
кең далылуу; son père est un homme trapu анын атасы
чымыр денелүү, кең далылуу; 2. күчтүү, кыйын билген;
il est trapu en maths ал математикадан күчтүү, un
problème trapu кыйын маселе.
TRAQUEARD
nm капкан, тузак; fig тузак,
алдамчылык, кыйтырлык.
TRAQUER vt 1. кубалоо, артынан түшүү (айбанды); les
chiens traquent un renard иттер түлкүнү кубалап бара
жатышат; 2. артынан сая түшүү, аңдуу, изине түшүү
(адам); la police le traque полиция анын изине түштү.

TRAUMA nm жараат, жаракат.
TRAUMATIQUE adj жараат, жараатка
TRAUMATISME nm жараат, жаракат.
TRAUMATOLOGIE nf травматология

таандык.

(тышкы таасир
менен майып болгон организмди изилдөөчү, дарылоочу
хирургиянын бир бөлүмү).
TRAVAIL, AUX I. nm 1. жумуш, эмгек; le travail
manuel et le travail intellectuel кара жумуш жана акыл
эмгеги; 2. жумуш, иш, эмгек; je suis débordé de travail
менин жумушум аябай көп; 3. кызмат, жумуш; un
travail bien payé айлыгы жакшы кызмат; il est sans
travail ал жумушу жок олтурат; II. plur 1. кара жумуш;
il aime les travaux des champs ал талаа жумуштарын
жакшы көрөт; les travaux ménagers үй жумуштары;
nous sommes en travaux биздин үйдө оңдоп-түзөө
иштери жүрүп жатат; 2. les travaux publics оңдоптүзөө, курулуш иштери.
TRAVAILLER I. vt 1. иштөө, эмгектенүү; elle a
travaillé toute sa vie ал өмүр бою иштеди; travailler
comme des bêtes эшектей иштөө; 2. аракеттенүү,
иштөө; cet élève ne travaille pas бул окуучу аракет
кылбайт; II. vi 1. иштетүү, пайдалануу; les agriculteurs
travaillent la terre дыйкандар жерди иштетип
жатышат; le boulanger travaille la pâte наабайчы
камыр ачытып жатат; 2. мыктылоо, жакшыртуу,
өркүндөтүү; il faut que vous travailliez votre espagnol
сиз испан тилиңизди жакшыртышыңыз керек.
TRAVAILLEUR, EUSE n, adj жумушчу, кызматчы,
кызматкер, эмгекчи.
1
TRAVERS nm 1. en travers de туурасынан; elle s’est
endormie en travers du lit ал керебетке туурасынан
жатып уктап калды; 2. à travers аркылуу; je vois le
jardin à travers la vitre мен бакчаны терезеден көрүп
жатам; pour rentrer plus vite, nous sommes passés à
travers champs тезирээк кайтып келиш үчүн биз талаа
аркылуу өттүк; 3. au travers тешип, өткөрө; il lui passe
une épée au travers du corps ал анын денесине
кылычты матырып алды; 4. à tort et à travers
ойлонбостон, ойлонбой эле; il dépense son argent à tors
et à travers ал акчасын ойлонбой эле корото берет.
2
TRAVERS nm кемчилик, ката; tout le monde a ses
petits travers бардык адамдарда кемчилик бар.
TRAVERSABLE adj кесип өтүүгө боло турган; une
rivière traversable кесип өтүүгө боло турган өзөн.
TRAVERSE nf 1. тосмо, бир нерсенин үстүнөн туура
салынган жыгач; 2. un chemin de traverse кыска жол;
pour aller plus vite, nous sommes passés par des
chemins de traverse батыраак барыш үчүн биз кыска
жолго салдык.
TRAVERSÉE nf 1. кечип өтүү, кесип өтүү (сууну);
2. кесип өтүү; la traversée de la ville en voiture шаарды
машина менен кесип өтүү.
TRAVERSER vt 1. өтүү, кесип өтүү; traverser la ville
шаарды кесип өтүү; 2. жарып өтүү, аралап өтүү, тешип
өтүү; traverser la foule топтошкон элди жарып өтүү;
3. кесип өтүү, созулуп жатуу; la route traverse la voie
ferrée жол темир жолду кесип өтөт.
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TRAVERSI nm жумуру жаздык.
TRAVESTI, IE I. adj башкача кийинип

эле чайынып чыкты.
TREMPLI nm трамплин (спорт. секирүүгө арналып,
тактай, тирөөч менен өйдө көтөрүлгөн секи).
TRETAIE nf отуздай, отузга чукул, отуз чакты.
TRETE I. adj 1. отуз; elle a trente ans ал отуз жашта;
2. отузунчу; page trente отузунчу бет; II. nm 1. отуз;
vingt-huit et deux font trente жыйырма сегизге экини
кошсо отуз болот; 2. отузунчу.
TRETIÈME adj отузунчу.
TRÉPAATIO
nf трепанация (сөөктү тешип
операция жасоо).
TRÉPAER vt сөөктү тешип операция жасоо.
TRÉPAS nm litt өлүм, ажал; passer de vie à trépas
өлүү, каза болуу.
TRÉPASSER vi өлүү, каза болуу, каза табуу.
TRÉPIDAT, ATE adj кымкуут, ополоң-тополоң; une
vie trépidante кымкуут жашоо.
TRÉPIED nm үч бутуу тирөөч, таканчык.
TRÉPIGEMET nm жер тепкилөө.
TRÉPIGER vi жер тепкилөө; mon fils pleure et
trépigne балам жер тепкилеп ыйлап жатат.
TRÈS adv өтө, абдан, аябай.
TRÉSOR nm 1. казына, байлык; 2. le Trésor (public)
мамлекеттик казына.
TRÉSORERIE nf 1. каржы мекемеси, башкармалыгы;
2. казына; trésorerie d'une entreprise privée жеке
менчик ишкананын казынасы.
TRÉSORIER, IÈRE n акча кармоочу, акчага жооптуу
адам.
TRESSAILLEMET nm калтылдоо, селт этүү, титирөө,
чочуу.
TRESSAILLIR vi калтылдоо, сел этүү, титирөө, чочуу.
TRESSAUTER vi 1. чочуу, селт этүү; 2. секирүү,
калдыроо (түз эмес жолдо); la charrette tressautait sur
le chemin défoncé араба аңгыл-дөңгүл жолдо калдырап
кетип бара жатты.
TRESSE nf өрүлгөн чач.
TRESSER vt 1. өрүү (чачты); 2. токуу.
TRÊVE nf 1. согушту убактылуу токтотуп туруу;
2. дем алуу, тыныгуу; sans trêve дем алуусуз,
тыныгуусуз.
TRIAGE nm тандоо, сорттоо.
TRIAGLE nm үч бурчтук.
TRIAGULAIRE adj үч бурчтуу; faces triangulaires
d'une pyramide пирамиданын үч бурчтуу бети.
TRIBAL, ALE, AUX adj уруулук, уруучулук; des
guerres tribales уруулар аралык согуш.
TRIBU nf уруу; des guerres entre tribus уруулар
ортосундагы согуш.
TRIBU nm коргоочу, жактоочу; tribun des idées
nouvelles жаңы ойлордун коргоочусу, жактоочусу.
TRIBUAL, AUX nm 1. сот, соттук мекеме; 2. сот.
TRIBUE nf трибуна (эл алдына чыгып сүйлөөчү жай,
секиче).
TRIBUT nm салык, алым.
TRICHER vi 1. алдоо, буйдамалоо, оюндун эрежесин
сактабоо (оюнда); 2. эрежени бузуу, эрежени сактабоо;

алган, кийимин
өзгөртүп алган; un acteur travesti аял ролун аткаруучу
актёр; bal travesti бал-маскарад; II. nm аялдарча
кийинип алган эркек.
TRAVESTIR I. vt театрдык же маскараддык костюм
кийгизүү; келбетин өзгөртүп кийинтүү; II. vpr
театрдык же маскараддык костюм кийүү, келбетин
өзгөртүп кийинүү.
TRÉBUCHER vi 1. мүдүрүлүү, мүдүрүлүп кетүү;
trébucher contre, sur une pierre ташка мүдүрүлүп
кетүү; 2. мукактануу, туруп калуу, il trébuche sur les
mots difficiles ал кыйын сөздөрдү айта албай,
мукктанып туруп калып жатат.
TRÈFLE nm 1. беде; 2. чырым (карта оюнунда); le dix
de trèfle чырым он.
TREIZE I. adj 1. он үч; sa fille a treize ans анын кызы
он үчтө; 2. он үчүнчү; page treize он үчүнчү бет; II. nm
1. он үч; sept et six font treize жетиге алтыны кошсо он
үч; 2. le treize, la treize он үчүнчү; aujourd’hui nous
sommes le treize бүгүн он үчү.
TREIZIÈME adj et n он үчүнчү.
TRÉMA nm француз тилинде e, i, u үндүүлөрүнүн
үстүнө коюлуп, алдында турган үндүүлөрдөн
ажыратылып окула тургандыгын билдирген белги.
TREMBLAT, ATE adj 1. титиреген, калтыраган, une
voix tremblante калтыраган үн; 2. титиреп, калтырап
калган; effrayée et tremblante, elle se taisait
коркконунан, калтыраганынан ал сүйлөбөй турду.
TREMBLE nm бай терек, мырза терек.
TREMBLEMET
nm
1. силкинүү,
титирөө;
tremblement de terre зилзала, жер титирөө;
2. калдыроо, калтыроо, титирөө; tremblement des
vitres lorsque passe un camion чоң машине өткөндө
терезенин
калдыроосу;
3. дененин
титиреши,
калтырашы; 4. loc fam et tout le tremblement жана
башка нерселер; nous sommes partis en vacances avec
la tente, les valises et tout le tremblement биз эс алууга
чатыр, чемодан жана башка нерселер менен кеттик.
TREMBLER vi 1. титирөө, силкинүү; la terre a tremblé
жер титиреди; 2. калтыроо, титирөө(адам); il tremblait
de froid, de fièvre ал сууктан, чыйрыккандан калтырап
жатты; 3. коркуу, калтыроо; tout le monde tremble
devant lui анын алдында баарысы калтырап калат.
TREMPÉ, ÉE adj абдан суу болгон, суу өткөн; le sol est
trempé жер абдан нымдуу.
TREMPER I. vt 1. суу кылуу, суулоо; l’averse a trempé
le linge qui séchait dans le jardin өткүн бакта жайылып
турган кирди суу кылды; 2. малуу, суюктукка матыруу;
il aime bien tremper son pain dans son thé ал нанын
чайына малып жегенди жакшы көрөт; II. vi сууга
чылап коюу, сууга салып коюу; tremper le linge dans
l’eau кирди сууга чылап коюу; fleurs qui trempent
dans l'eau d'un vase вазадагы сууга салынып турган
гъл; III. vpr se tremper сууга чайынып чыгуу, бат
жуунуп чыгуу; elle était très pressée, elle s’est juste
trempée абдан шашып жаткандыгынан, ал сууга жөн
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il a triché à son examen ал сынакта көчүрдү (жазуу
ишин).
TRICHERIE nf көзбоёмочулук, алдамчылык, алдоо,
буйдамалоо; il a gagné par tricherie ал алдамчылык
менен утуп алды.
TRICHEUR, EUSE n оюнда, сынакта алдаган,
буйдамалаган адам, алдамчы.
TRICOLORE adj 1. үч түстүү; feu tricolore жол чырак,
светофор; 2. үч түстүү (Франциянын желегиндей);
l’équipe tricolore Франциянын футболдук командасы.
TRICORE nm үч бурчтуу баш кийим.
TRICOT nm 1. токулган кездеме; 2. токуу; faire du
tricot бир нерсе токуу. 3. токулган кийим; un gilet de
tricot токулган бешмант.
TRICOTAGE nm токуу, токуп чыгаруу.
TRICOTER vt токуу, токуп чыгаруу, түйүү; machine à
tricoter токуу станогу.
TRICOTEUR, EUSE n 1. токуучу; 2. токуу машинасы.
TRICYCLE nm үч дөңгөлөктүү велосипед.
TRIDET nm айры (үч сайгычтуу).
TRIER vt 1. сорттоо, тандоо; trier les fraises
кулпунайды тандоо, сорттоо; 2. бөлүштүрүү; trier les
lettres каттарды бөлүштүрүү.
TRIEUR, TRIEUSE n сорттоочу, тандоочу адам.
TRILIGUE adj 1. үч тилдеги, үч тилде жазылган;
inscription trilingue үч тилде жазылган көрсөтмө; 2. үч
тилде сүйлөгөн, үч тил билген; secrétaire, interprète
trilingue үч тилде сүйлөгөн катчы, котормочу.
TRILLIO nm триллион.
TRILOGIE nf 1. трилогия (бир автордун ой-идеялары
өз ара байланышкан үч чыгармасы); 2. үч пьеса.
TRIMER vi fam катуу иштөө, күчтөнүп иштөө; ce n’est
pas une vie, de trimer du matin au soir! эртеден кечке
тынбай иштөө бул жашоо эмес!
TRIMESTRE nm үч ай, үч айлык мезгил.
TRIMESTRIEL, ELLE adj үч айлык; il est abonné à une
revue trimestrielle ал үч айда бирден чыгуучу журналга
жазылган.
TRIMOTEUR nm үч моторлуу учак.
TRIQUER vi кагыштыруу, кагыштырып ичкилик
ичүү; je trinque à ta santé! cенин ден-соолугуь үчүн!
TRIO nm 1. үч музыкалык аспапта аткарыла турган же
үч ырчы аткара турган музыкалык чыгарма, трио; 2. үч
музыканттан турган топ, трио.
TRIOMPHAL, ALE, AUX adj 1. салтанаттуу; un accueil
triomphal салтанаттуу тосуп алуу; 2. чоң жеңиштүү,
ийгиликтүү; une élection triomphale ийгиликке
жеткирген шайлоо.
TRIOMPHALEMET adv салтанаттуу түрдө, салтанат
менен; il a été triomphalement accueilli ал салтанат
менен тосулуп алынды.
TRIOMPHAT, ATE adj жеңген, жеңиш менен
чыккан, жеңип чыккан.
TRIOMPHATEUR, TRICE n жеңүүчү, жеңип чыккан,
утуп чыккан адам.
TRIOMPHE nm 1. чоң жеңиш; 2. чоң ийгилик,
жетишкендик.

TRIOMPHER vt 1. de qqn бирөөнү жеңип, утуп чыгуу;
le boxeur a triomphé de tous ses adversaires мушкер
атаандаштарынын баарын жеңип чыкты; triompher de
toutes les difficultés кыйынчылыктын баарын жеңип
чыгуу; 2. чоң жеңишке жетишүү; son parti a triomphé
aux dernières élections анын партиясы акыркы
шайлоодо чоң жеңишке жетишти.
TRIPLE adj 1. үч кабат, үч кат; un triple rang de
perles үч катар тизим бермет; 2. үч эсе prendre une
triple dose de calmant ооруну басуучу дарыдан үч эсе
ичүү.
TRIPLER I. vt үчкө көбөйтүү; II. vi үч эсе көбөйүү,
чоңоюу; les terrains ont triplé de valeur жердин баасы
үч эсеге көбөйдү.
TRIPOTER I. vt тийүү, кармалоо; II. vi алып сатарлык
кылуу.
TRIPOTEUR, EUSE n алып сатар.
TRISAÏEUL, EULE n чоң атанын атасы же чоң эненин
атасы.
TRISTE adj 1. кайгылуу, муңдуу; 2. жүзүндө күлкү
жок, мисирейген un visage triste мисирейген жүз;
3. капалуу, көңүлү чөгүңкү; tu as l’air triste сен
капалуудай көрүнөсүң; un film triste кайгылуу тасма.
TRISTEMET adv кайгылуу түрдө, капалуу түрдө.
TRISTESSE nf 1. капа, кайгы, убайым; 2. көңүл
чөгөттүк, көңүлсүздүк.
TRIVIAL, ALE, AUX adj 1. жөнөкөй, анык көрүнүп
турган, маалым, ар ким билген; 2. fig орой, одоно,
адепсиз, уятсыз; il aime faire des plaisanteries triviales
ал одоно тамаша кылганды жакшы көрөт; elle emploie
souvent un langage trivial ал көпчүлүк учурда орой
сөздөрдү колдонуп сүйлөйт.
TRIVIALEMET adv маалым болгондой, сөзсүз; fig
оройлонуп, одонолук менен, адепсизденип; parler
trivialement оройлонуп сүйлөө.
TRIVIALITÉ nf 1. анык болуп турган, ар ким билген
нерсе же ой-пикир; 2. fig оройлук, одонолук,
адепсиздик, уятсыздык.
TROC nm бир нерсени экинчи нерсеге башма баш
алмашуу, айырбаштоо.
TROGE nf кызарып кеткен бет, жүз.
TROIS adj et n үч.
TROISIÈME adj et n үчүнчү.
TROISIÈMEMET adv үчүнчүдөн.
TROIS-MÂTS adj үч мамылуу кеме.
TROLLEY nm троллейбус.
TROMBE nf 1. куюн; loc en trombe абдан бат, тез, il
est arrivé en trombe ал бат эле жетип келди;
2. шамалдуу жамгыр, бурганак, алай-дүлөй.
TROMBOE nm тромбон (музыкалык аспап).
TROMPE nf 1. тумшук; la trompe de l’éléphant
пилдин тумшугу; 2. trompe de chasse аңчынын
сурнайы, сыбызгысы.
TROMPER I. vt 1. алдоо; le marchand a essayé de nous
tromper соодагер бизди алдаганга аракет кылды;
2. көзүнө чөп салуу (эрди-катын); 3. басаңдатуу
(керектөөнү); j’ai mangé un biscuit pour tremper ma
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faim курсагымдын ачканын басаңдатыш үчүн печенье
жедим; II. se tromper vpr адашуу, жаңылышуу,
катачылык кетирүү; tout le monde peut se tromper
бардыгы ката кетирет.
TROMPERIE nf алдоо, көз боёмочулук.
TROMPETTE n 1. nf сурнай (музыкалык аспап); 2. loc
en trompette шаңырайган, асманга караган; nez en
trompette шаңырайган мурун.
TROMPEUR, EUSE adj алдамчы, жалганчы.
TROMPEUSEMET adv алдап, алдамчылык менен, көз
боёмолоп.
TROC nm 1. сөңгөк (бактын); 2. тулку бой, көөдөн.
TROÇO nm 1. бир нерсенин кесиндиси, бөлүгү;
2. жолдун бөлүгү.
TRÔE nm 1. так; le roi est assis sur son trône падыша
такка олтурду; 2. так, бийлик; le roi a été chassé du
trône падыша тактан кулатылды.
TRÔER vi 1.такка олтуруу; 2. төргө олтуруу, сыйлуу
жерге олтуруу.
TROQUER vt алып таштоо, кесип таштоо, кыскартуу;
ce mot a été tronqué бул сөз алынып салынды.
TROP adv 1. өтө; c’est trop cher бул өтө кымбат;
2. абдан, аябай; vous êtes trop aimable сиз абдан кичи
пейил экенсиз; sans trop comprendre анча түшүнбөй,
түшүнбөстөн; 3. көп, артыкча, boire trop ашыкча ичүү.
TROPE nm littér троп (өтмө мааниде айтылган сөз
же сүйлөм).
TROPHÉE nm олжо, табылга.
TROPICAL, ALE, AUX adj 1. тропик, тропикалык;
climat tropical тропик климаты; 2. өтө ысык; il fait une
chaleur tropicale аба ырайы өтө ысып турат.
TROPIQUE nm тропик.
TROT nm 1. жорго (ат); 2. ылдам, тез жөнөө; à
l’école, et au trot! мектепке тез жөнө.
TROTTER I. vi 1. жорголоо (ат); 2. майда кадам
таштап бат, тез жүрүү; II. se trotter vpr кетүү.
TROTTIER vi 1. жорголоо, желүү; le poulain trottine
derrière la jument кулун бээнин аркасынан чуркап
бара жатат; 2. майда кадам таштап тез басуу; le bébé
trottine à côté de sa mère бөбөк энесинин жанында
тыпылдап чуркап бара жатат.
TROTTOIR nm тротуар (көчөнүн эки жагында,
үйлөрдү бойлоп кетүүчү, жөө киши жүрө турган
кичине жол).
TROU nm 1. чуңкур, тешик, оюк; faire un trou dans le
bois жыгачты оюу, тешүү; 2. ийин, үңкүр; trou de
souris чычкандын ийини; 3. trou d’air аба чуңкуру
(температуранын
өөд-ылдый
болушунан
аба
катмарларында пайда болгон чуңкур); 4. fam
борбордон алыста, түпкүрдө, жердин түбүндө
жайгашкан кыштак; les jeunes s’ennuient dans ce trou
жаштар бул алыс жайгашкан кыштакта зеригишет;
5. fam көр; 6. таноо, мурундун таноосу; trous de nez
мурундун тешиктери; 7. түрмө; envoyer qqn au trou,
être au trou бирөөнү түрмөгө жиберүү, түрмөдө
олтуруу.
TROUBADOUR nm трубадур (орто кылымдарда -

түштүк Франциядагы акын).
TROUBLAT, ATE adj 1. тынчтыкты алган, беймаза
кылган, кыйын акыбалга калтырган; c’est un mystère
troublant бул тынчтыкты алган жашыруун сыр; une
ressemblance troublante таң калтырган окшоштук;
2. козутуучу, өзүнө тарткан, кызыктырган; un regard
troublant козутуучу көз караш.
TROUBLE adj 1. тунук эмес, киргилт (суюктук); cette
eau est trouble бул суу тунук эмес, киргил; 2. шектүү,
таза эмес, жаман; c’est une affaire un peu trouble бул
жаман иш, шектүү иш.
TROUBLER vt 1. ылайлоо, булгоо; troubler l’eau
сууну булгоо; 2. тунартуу, тунарыктатуу; les larmes lui
troublent la vue көз жашы анын көрүүсүн
тунарыктатты; 3. бузуу, тоскоолдук кылуу, тынчтыкты
бузуу; troubler l’ordre public коомдук тартипти бузуу;
4. козутуу, өзүнө тартуу, кызыктыруу; la voix de cette
femme le troublait бул аялдын үнү аны козутаар эле.
TROUER vt тешүү; il a troué son pantalon ал шымын
тешип салды.
TROUPE nf 1. аскер бөлүгү, топ аскер; 2. үйүр, топ
(айбандар); une troupe de singes маймылдар тобу, топ
маймыл; 3. адамдар тобу, топ адам; une troupe
théâtrale артисттер тобу.
TROUPEAU nm топ, үйүр, бада, сурук (мал).
TROUSSE nf кутуча, керектүү буюм тайым салынуучу
кутуча, баштыкча; une trousse de toilette жуунуптазаланууга керектелүүчү буюмдарды салуучу баштык.
TROUSSEAU nm 1. ачкычтардын тизмеги, топ ачкыч;
2. кийим-кечек.
TROUVABLE adj табыла турган, тапса боло турган.
TROUVAILLE nf 1. табуу, таап алуу; 2. кокусунан
ачылган, табылган нерсе; 3. ойлонуп табылган нерсе.
TROUVER I. vt 1. табуу; où peut-on vous trouver?
сизди кайдан тапса болот? 2. табуу, издеп табуу; ils ont
trouvé un bel appartement алар жакшы батир
табышты; elle ne trouve pas le sommeil ал уктай албай
жатат; 3. жолуктуруу, табуу (бирөөнү); tu la trouveras
chez elle à l’heure des repas сен аны үйүнөн тамак
убагында кезиктиресиң; 4. бир нерсени капысынан
табуу, бир нерсеге капысынан туш болуу; j’ai trouvé
un parapluie dans le taxi таксиден кол чатыр таап
алдым; trouver la mort капысынан өлүү, көз жумуу;
II. 1. деп эсептөө, деп табуу, жоруу; il trouve cette fille
jolie ал бул кызды сулуу деп эсептейт; 2. trouver que
деп ойлоо, деп эсептөө; je trouve que ce garçon est
sympathique мен бул баланы жакшы деп ойлойм;
III. se trouver vpr 1. жайгашуу, болуу (бир жерде); le
dossier se trouvait dans un tiroir secret иш кагаз
жашыруун тартмада жаткан; 2. болуу, кандайдыр бир
акыбалда болуу; nous nous trouvons dans une situation
difficile биз кыйын акыбалдабыз.
TRUC nm 1. fam ыкма, айла; j’ai trouvé un truc. c’est
un bon truc мен айла таптым, бул жакшы ыкма;
2. нерсе; qu’est-ce que c’est que ce truc? бул эмне
болгон нерсе экен?
TRUCAGE OU TRUQUAGE nm буйдамалоо, бурмалоо.
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TRUIE nf ургаачы чочко.
TRUISME nm аныктык, ырастык, талашсыздык.
TRUITE nf форель (көк чаар, алабуга балыктын

TZIGAE
TUMULTUEUSEMET

adv чуулдап, күүлдөп, кыжы-

кужу болуп.
бир

TUMULTUEUX, EUSE adj 1. чуулдаган, кыжы-кужу
болгон,
күүлдөгөн;
2. шуулдаган,
дүркүрөгөн,
дуулдаган; une jeunesse tumultueuse дуулдаган
жаштык.
TUISIE, IEE adj et n тунистик, Тунистин тургуну.
TUEL nm туннель.
TURBA nm чалма, селде.
TURBI nm fam жумуш.
TURC, TURQUE adj et n түрк.
TURF nm ат чабыш өтүүчү жер, ат майданы.
TURFISTE n ат чабыштын күйөрманы.
TURKMÈE adj et n түркмөн, түркмөн тили.
TURPITUDE nf кыянат, туура эмес иш, жаман, уят иш.
TURQUOISE nf көк мончок, бирюза (жашыл же
көгүлтүр түстүү асыл таш).
TUTELLE nf асырап алуу, багып алу, камкордук
көрүү; la tutelle de l’orphelin a été confiée à son oncle
жетимге камкордук көрүү алуу анын таекесине
тапшырылды.
TUTEUR, TRICE n жашы жете элек баланы же оорулуу
адамды асырап, багып алуучу адам.
TUTOYER vt сенсирөө, сен деп сүйлөө.
TUTOIEMET nm сенсирөө, сен деп сүйлөө.
TUYAU nm куур, түтүк; желим түтүк; le jardinier
arrose les plantes avec le tuyau d’arrosage багбан
өсүмдүктөрдү желим түтүк менен сугарып жатат; le
tuyau d’incendie өрт өчүргүч түтүк.
TYPE nm 1. түр, үлгү; il a une voiture de type courant
анын жаңы үлгүдөгү машинасы бар; 2. fam адам, киши.
TYPHOÏDE adj et nf келте.
TYPHUS nm келте.
TYPIQUE adj мүнөздүү, жалпы мүнөздүү, адаттагы;
un cas typique мүнөздүү окуя, адаттагы окуя.
TYPIQUEMET
adv мүнөздүү, адаттагы; un
comportement typiquement anglais англичандарга
мүнөздүү жүрүш-туруш.
TYPOGRAPHE n басмачы.
TYPOGRAPHIE nf 1. басмакана; 2. басылма.
TYPOGRAPHIQUE adj басмаканалык.
TYPOLOGIE nf айырмалоо, түркүмдөргө бөлүү,
бөлүштүрүү; une typologie des langues тилдердин
бөлүнүшү.
TYRA nm залим, катаал, эзүүчү адам, зомбулук
көрсөтүүчү адам.
TYRAIE nf залимдик, зомбулук.
TYRAISER vt залимдик, зомбулук көрсөтүү, кордук
көрсөтүү.
TZIGAE adj et n цыган.

түрү).
TRUMEAU nm 1. эки терезенин же эки эшиктин
ортосундагы дубал; 2. бийик, чоң күзгү.
TRUQUER vt буйдамалоо, бурмалоо, алдоо; le
gouvernement a annulé les élections truquées өкмөт
бурмаланып өткөрүлгөн шайлоону четке какты,
жараксыз деп тапты.
TRUST nm өтө күчтүү, таасирлүү ишкана, бириккен
ишканалар тобу.
TSAR nm падыша; le dernier tsar de Russie a été
icolas II Орусиянын акыркы падышасы Николай II
болгон.
TSARISME nm падышалык курулуш, башкаруу.
TSÉ-TSÉ nf цеце (Африкада уйку оорусун таркатуучу
чымын).
TU pron pers сен; tu lis сен окуп жатасың.
TUBE nm 1. түтүк, түтүкчө; un tube de verre айнек
түтүкчө; 2. le tube digestif тамак сиңирүү органдары.
TUBERCULE nm жемиш тамыр (мис. картөшкө,
кызылча ж.б.).
TUBERCULEUX, EUSE I. adj 1. кургак учук менен
ооруган; 2. кургак учук, кургак учукка таандык; II. n
кургак учук менен ооруган адам.
TUBERCULOSE nf кургак учук.
TUBULAIRE adj темир түтүктөн жасалган; ces chaises
ont des pieds tubulaires бул отургучтун буттары темир
түтүктөн жасалган.
TUER I. vt 1. өлтүрүү; tuer à coups de couteau бычак
сайып өлтүрүү; 2. tuer le temps убакытты өлтүрүү,
өткөрүү; II. 1. se tuer vpr өзүн-өзү өлтүрүү; 2. бирибирин өлтүрүү.
TUERIE nf кыруу, кыргын салуу.
TUE-TÊTE loc adv бар күчү менен, катуу; crier,
chanter à tue-tête бар күчү менен, катуу ырдоо,
кыйкыруу.
TUEUR, EUSE n 1. киши өлтүргүч; 2. касапчы.
TUILE nf үйдүн чатырын жаба турган жука кыш.
TUILERIE nf кыш заводу.
TULIPE nf кызгалдак.
TULLE nm тор, парда, жука тордолгон кездеме.
TUMÉFACTIO nf шишүү, шишип чыгуу.
TUMÉFIER vt vpr se tuméfier шишүү, шишип чыгуу,
көөп чыгуу.
TUMEUR nf шишик; il a une tumeur au cerveau анын
мээсинде шишик бар.
TUMULTE nm чуу, чуулдоо, табыш, чуру-чуу, кыжыкужу; le tumulte de la rue көчөнүн ызы-чуусу.
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U
uni ынтымактуу жубайлар; 4. бир түстөгү, бир түстүү;
tissu uni бир түстөгү кездеме; 5. тегиз, текши жылма,
жылмакай; la voiture roule sur un sol uni машина түз
жерде бара жатат.
UICOLORE adj бир түстөгү.
UIÈME adj numér биринчи; trente et unième отуз
биринчи.
UIFICATEUR,
TRICE
adj бириктирүүчү, баш
коштуруучу.
UIFICATIO nf биригүү, кошулуу; unification d’un
pays мамлекеттин биригиши.
UIFIER I. vt 1. бириктирүү, кошуу; unifier des
régions аймактарды бириктирүү; 2. бир түргө келтирүү,
турпатташтыруу; unifier les programmes scolaires
мектеп программаларын бир түргө келтирүү;
II. s’unifier vpr биригүү, кошулуу.
1
UIFORME adj бир түрдүү, бир кылка, тегиз, окшош;
des maisons uniformes окшош үйлөр; ils ont des goûts
uniformes алардын табити окшош; une vie uniforme
көңүлсүз жашоо.
2
UIFORME nm форма; le soldat a mis son uniforme
солдат формасын кийди.
UIFORMÉMET adv бир кылка, окшош, тегиз.
UIFORMISER vt окшоштуруу, бир кылка кылуу,
турпатташтыруу; uniformiser les programmes scolaires
мектеп программаларын бир түргө келтирүү.
UIFORMITÉ
nf
окшоштук,
бир
кылкалык;
l’uniformité de la vie quotidienne күндөлүк жашоонун
окшоштугу.
UILATÉRAL, ALE, AUX adj 1. бир жакты көздөй, бир
жактуу; stationnement unilatéral жолдун бир жагына
токтоо; 2. бир жактуу; décision unilatérale бир жактуу
чечим.
UILATÉRALEMET adv бир жактуу; le directeur a
décidé unilatéralement d’abandonner le projet мүдүр
долбоорду таштоо жөнүндө бир жактуу чечим кабыл
алды (башкалар менен кеңешпестен).
UIO nf 1. кошулуу, биригүү; l’union des deux
domaines эки тармактын биригиши; l’union de la
gauche
солчулдардын
биригиши;
2. ынтымак,
биримдүүлүк; l’union règne dans notre famille биздин
үй-бүлөдө ынтымак өкүм сүрөт; l’union fait la force
күч бирдикте; 3. un trait d’union тире, сызыкча;
4. уюм, бирикме; union syndicale кесиптик бирикме;
L’Union européenne a été créée en 1992 Европа
биримдиги 1992-жылы уюшулган.
UIQUE adj 1. жалгыз, сыңар; un fils unique жалгыз
уул; rue à sens unique бир жактуу көчө; seule et unique
жападан жалгыз, жалгыз; 2. жалпы, жалпыга бирдей,
бириккен; l’euro est la monnaie unique dans l’Union
européenne Европа биримдигинде евро жалпы акча
бирдиги; 3. жалгыз, теңдеши жок, салыштыргыс; une
œuvre unique салыштыргыс чыгарма; c’est un artiste

U, U nm француз алфавитинин жыйырма биринчи
тамгасы.
UKRAIIE, IEE adj et n 1. украин; 2. Украинанын
тургуну; 3. украин тили.
ULCÉRATIO nf 1. жаранын пайда болушу; 2. жара.
ULCÈRE nm med жара; il a un ulcère à l’estomac анын
ашказанында жара бар.
ULCÉRER vt 1. méd жара пайда кылуу; 2. fig ыза
кылуу, таарынтуу; ton manque de confiance m’ulcère
сенин мага ишенбестигиң мени ызалантат.
ULTÉRIEUR, EURE adj кийинки, кийин боло турган;
mon départ est reporté à une date ultérieure менин
кетишим кийинкиге калтырылды.
ULTÉRIEUREMET adv кийин, кийинчерээк; nous
parlerons de cette question ultérieurement биз бул
маселе тууралуу кийинчерээк сүйлөшөбүз.
ULTIMATUM nm кескин талап, шарт; adresser,
envoyer un ultimatum шарт коюу, талап коюу.
ULTIME adj акыркы, соңку; faire une ultime tentative
соңку, акыркы жолу аракет кылуу.
ULTRA- préf ультра (татаал сөздөрдүн “эң эле”,
“ашынган”, “өтө” деген маанини билдирүүчү биринчи
бөлүгү).
ULTRA-COURT, COURTE adj өтө, абдан кыска.
ULTRAMICROSCOPE nm өтө күчтүү микроскоп.
ULTRAMODERE adj өтө заманбап; une architecture
ultramoderne өтө заманбап архитектура.
ULTRA-RAPIDE adj өтө тез.
ULTRASESIBLE ou ultra-sensible adj өтө сезгич;
pellicule ultrasensible өтө сезгич фотоплёнка.
ULTRASO ou ultra-son nm ультра добуш.
U, UE I. adj 1. бир; un point бир упай; 2. биринчи;
page un биринчи бет; II. n 1. nm бир; un et un font deux
бирге бирди кошсо эки; 2. nf гезиттин биринчи бети; un
article à la une гезиттин биринчи бетиндеги макала;
III. pron un, une бир киши, бирөө; un à un, un par un
бирден; je les ai comptés un à un мен аларды бирден
санадым; IV. art indéf (pl des) 1. бир; un livre бир
китеп; j’attends un homme мен бир кишини күтүп
жатам; 2. бир; donnez-moi un journal мага бир газит
бериңиз; V. pron indéf бир; l’un d’eux алардын бири.
UAIME
adj бир добуштан, бир ооздон;
consentement unanime бир добуштан макул болуу.
UAIMEMET adv бир добуштан, бир ооздон; ils ont
voté unanimement pour le même candidat алар бир
ооздон бир талапкерге добуш беришти.
UAIMITÉ nf бир добуштуулук, бир пикирдүүлүк; le
maire a été élu à l’unanimité мэр бир добуштан
шайланды.
UI, IE adj 1. бириккен; les États-Unis d’Amérique
Америка Кошмо Штаттары; les ations Unies Бириккен
Улуттар Уюму; 2. бириккен, кошулган; 3. ынтымактуу,
ынак; une famille unie ынтымактуу үй-бүлө; un couple
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unique теңдеши жок артист.
UIQUEMET adv эле, гана, -да, жалгыз; je prends
uniquement l’autobus мен автобуска гана түшөм; il est
venu uniquement pour moi ал мен үчүн гана келди.
UIR I. vt 1. бириктирүү, кошуу; unir des mots pour
former une phrase сүйлөм түзүү үчүн сөздөрдү кошуу;
2. үйлөндүрүү, никеге тургузуу; vous êtes unis par les
liens du mariage сиздер нике бириктирип турат;
3. бириктирүү, байланыштыруу; une grande amitié
nous unit depuis des années көп жылдардан бери бизди
бекем достук байланыштырып турат; unir deux États
эки мамлекетти бириктирүү; 4. байланыштыруу,
бириктирүү; ce tunnel unit la France et l’Italie бул
туннель Франция жана Италияны бириктирип турат;
II. s’unir vpr 1. кошулуу, биригүү; les deux rivières
s’unissent эки суу кошулат; 2. кошулуу, биригүү; s’unir
contre l’envahisseur баскынчыга каршы биригүү.
UITAIRE adj 1. polit биргелешкен, жалпы, бир
саясатты түзгөн; stratégie unitaire бириккен стратегия;
2. чекене, жалпы эмес; un prix unitaire чекене баа.
UITÉ nf 1. бирдик, биримдик; unité de vues dans le
gouvernement өкмөттөгү көз караштардын бирдиги;
maintenir l’unité politique du pays өлкөнүн саясий
биримдигин сактоо, кармоо; unité d’action аракеттин
биримдиги; 2. à l’unité бирден; vendre à l’unité бирден
сатуу; 3. бирдик math; le chiffre des unités бирдик сан;
4. une unité de mesure ченөө бирдиги; le gramme est
une unité de poids грамм салмак бирдиги; 5. unité
monétaire акча бирдиги; le dollar est une unité
monétaire доллар акча бирдиги.
UIVERS nm 1. аалам, дүйнө, жер жүзү; l’homme rêve
de se rendre maître de l’univers адам ааламдын ээси
болсом деп кыялданант; 2. адамзат, адам, жер
жүзүндөгү адамзат; l’univers entier craint la guerre
nucléaire адамзат ядролук согуштан коркот; 3. аалам,
дүйнө; l’univers du sport спорт дүйнөсү.
UIVERSALITÉ nf ар жактуулук, көп кырдуулук;
l’universalité d’un auteur автордун көп кырдуулугу.
UIVERSEL, ELLE adj 1. ар жактуу, көп кырдуу; un
remède universel бардык ооруларга таасир этүүчү
дары; 2. ар жактуу, көп кырдуу билимге ээ (адам); un
esprit universel көп кырдуу, ар жактуу акыл;
3. дүйнөлүк; l’histoire universelle дүйнө тарыхы; une
exposition universelle дүйнөлүк көргөзмө.
UIVERSELLEMET adv дүйнө жүзү боюнча, жалпы;
une chose universellement connue жалпыга тааныш
нерсе.
UIVERSITAIRE I. adj университет, университеттин le
restaurant universitaire (en abrégé resto u)
университеттин ашканасы; II. n университеттин
окутуучусу; sa femme est une universitaire анын аялы
университеттин окутуучусу.
UIVERSITÉ nf университет; entrer à l’université
университетке өтүү, кирүү; faire ses études à
l’université университетте окуу; il est professeur à
l’université ал университетте окутуучу.
URAIUM nm уран; atome d’uranium уран атому.

URBAI, AIE adj шаар, шаардык; transports urbains
шаардык транспорт; populations urbaines шаар калкы.
URBAISATIO nf урбанизация, шаарга айландыруу,
шаарлаштыруу.
URBAISER vt урбанизациялоо, шаарга айландыруу.
URGECE nf шашылыштык, зарылдык; l’urgence d’un
travail иштин шашылыштыгы; cas d’urgence
шашылыш жагдай.
URGET, ETE adj шашылыш; des travaux urgents
шашылыш жумуштар.
URGER v impers шашылыш болуу; ça urge! иш
шашылыш!
URIE nf заара, сийдик.
URIER vi заара кылуу, сийүү.
URE nf 1. өлгөн адамдын сөөгүнүн өрттөлгөндөн
кийинки күлүн сала турган кутуча, идиш; 2. жашырын
добуш берген кезде шайлоо бюллетендерин салуучу
атайын ящик; aller aux urnes шайлоого баруу.
UROLOGIE nf урология (заара бөлүп чыгаруучу
органдардын ооруларын изилдөөчү медицинанын бир
бөлүмү).
USAGE nm 1. колдонуу, урунуу; l’usage d’un outil,
d’un instrument аспапты, шайманды колдонуу; un
couteau est un objet d’usage courant бычак күнүмдүк
жашоодо керектелүүчү буюм; être en usage
колдонулуу, пайдаланылуу; être hors d’usage
колдонуудан чыгуу, калуу; cette expression est hors
d’usage бул айтылыш колдонулуудан чыккан;
2. колдонулуу, пайдаланылуу, керектелүү; cet outil a
plusieurs usages бул аспап көп нерсеге пайдаланылат;
3. loc faire usage de пайдалануу, колдонуу; faire usage
de faux papiers жалган документ колдонуу; faire de
l’usage көпкө чыдоо, пайдасы тийүү; mes chaussures
de sport m’ont fait de l’usage спорттук бут кийимим
көпкө чыдады; 4. à l’usage de -га, -на, үчүн иштелип
чыккан; ce livre de grammaire est à l’usage des élèves
de sixième бул окуу китеби алтынчы класстын
окуучуларына арналган; 5. адат, үрп-адат, салт, каада;
un ancien usage qui se perd жоголуп бара жаткан эски
салт; conforme aux usages салтка туура келген;
connaître les usages өзүн кандай алып жүрүштү билүү.
USAGÉ, ÉE adj эски, колдонулган, көөнөргөн;
vêtements usagés эски кийимдер.
USÉ,
ÉE
adj 1. эскирген, көөнөргөн, эски,
колдонуудан чыккан, булганган; vêtement usé эскирген
кийим; 2. алдан тайган, чарчаган, алсыраган, ден
соолугу начарлаган; elle est usée анын шайы кетип
калды.
USER I. vt 1. пайдалануу, колдонуу; user d’un droit
укугунан пайдалануу; 2. колдонуу, пайдалануу,
керектөө; ma voiture use beaucoup d’essence машинам
күйүүчү майды көп ичет; 3. эскиртүү, урунуу; il a usé
son manteau jusqu’à la corde ал пальтосун
жыртылгыча кийди; 4. начарлатуу, алсыратуу, бузуу; la
lecture use les yeux окуу көздүн көрүүсүн бузат;
II. s’user vpr 1. эскирүү, жыртылуу, көөнөрүү; cette
étoffe s’use vite бул кездеме тез жыртылат; 2. чарчатуу,
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алдан тайдыруу, алсыратуу; elle s’est usée à élever ses
six enfants ал алты баласын чоңойтуп шайы кетти.
USIE nf завод; une usine d’automobiles машина
чыгаруучу завод; travailler dans une usine, en usine
заводдо иштөө.
USITÉ, ÉE adj колдонулган, пайдаланылган; un mot
très usité көп колдонулуучу сөз; peu usité аз
колдонулган; le passé simple est un temps qui est
surtout usité à l’écrit жөнөкөй өткөн чак көбүнчө
жазма тилинде колдонулуучу чак.
USTESILE nm буюм, нерсе; ustensiles de cuisine
идиш-аяк, казан-аяк.
USUEL, ELLE adj көп колдонулган, пайдаланылган; ce
dictionnaire comprend les mots usuels бул сөздүктө көп
колдонулган сөздөр бар.
USURE nf 1. жешилүү, жыртылуу, желүү, тозуу,
эскирүү, көөнөрүү; l’usure des pneus дөңгөлөктүн
жешилиши; 2. алдын тайышы, чарчоо; usure des forces
күчтүн кетиши; usure de l’énergie энергиянын
азайышы; 3. эскирүү, көөнөрүү, жыртылуу; usure
d'une monnaie акчанын эскириши.
USURPATEUR, TRICE n баскынчы, мыйзамсыз тартып
алуучу.
USURPATIO nf басып алуу, мыйзамсыз тартып алуу.

USURPER vt тартып алуу, мыйзамсыз басып алуу;
usurper un pouvoir бийликти мыйзамсыздык же
алдамчылык менен тартып алуу.
UTILE I. adj пайдалуу, пайдасы бар, пайда келтире
турган, пайда алып келген; un livre utile пайдалуу
китеп; utile à пайдалуу, пайда келтирген; une
découverte utile à l’humanité адамзатка пайдалуу
ачылыш; en quoi puis-je vous être utile? сизге эмне
кылып пайда тийгизсем болот? II. nm пайдалуу нерсе;
joindre l'utile à l'agréable пайдалуу нерсени жагымдуу
нерсе менен айкалыштыруу.
UTILEMET adv ыктуу, пайда келтирээрлик түрдө;
elle a employé son argent utilement ал акчасын ыктуу
пайдаланды.
UTILISATIO nf пайдалануу, колдонуу.
UTILISER vt пайдалануу, колдонуу; utiliser sa voiture
pour aller au travail машинасын жумушка барууга
пайдалануу.
UTILITÉ nf пайдасы болгондук; колдонулуучулук;
être d’une grande utilité пайдасы чоң тийүү.
UTOPIE nf ишке ашпаган, орундалбаган кыял.
UTOPIQUE adj ишке ашпаган, орундалбаган; il a des
idées utopiques анын ишке ашпаган ойлору бар.
UTOPISTE nm утопияга, кыялга берилүүчү адам.

V
V, V nm inv француз алфавитинин жыйырма экинчи
тамгасы.
VACACE nf вакансия, бош орун, бош кызмат орду.
VACACES nf pl дем алуу, эс алуу; les grandes
vacances жайкы эс алуу; partir en vacances эс алууга
жөнөп кетүү.
VACACIER, IÈRE n эс алуучу, эс алып жүргөн адам.
VACAT, ATE adj 1. бош орун (жумуш, кызмат),
бош кызмат орду; poste vacant бош кызмат орду;
2. бош, ээн; logement vacant бош үй.
VACARME nm чурулдоо, чуу, чуулдоо, кулак
тундурган добуш, шоокум; un vacarme assourdissant
кулак тундурган добуш, чуру-чуу.
VACCI nm эмдөөчү дары, эмдөө каражаты; vaccin
antituberculeux (B.C.G.) кургак учукка каршы эмдөө
(Б.Ц.Ж.); inoculation, injection d’un vaccin эмдөө.
VACCIATIO nf эмдөө.
VACCIER vt 1. эмдөө; se faire vacciner contre la
grippe өзүн сасык тумоого каршы эмдетүү; 2. fam
этияттоо, абайлоо.
VACHE I. nf 1. уй; vache à lait, vache laitière саан уй;
la vache meugle, beugle уй мөөрөйт; maladie de la
vache folle (encéphalite spongiforme) уйдун кутурма
оорусу; une vache qui donne, qui frappe de la corne
сүзөөнөк уй; traire les vaches уйларды сааш; bouse de
vache уйдун богу; les vaches grasses молчулук,
токчулук; les vaches maigres ачкачылык, каатчылык;

fam il pleut comme vache qui pisse жамгыр чакалап
куйгандай төгүп жатат; parler français comme une
vache espagnole французча абдан начар сүйлөө; 2. fam
каардуу, таш боор адам; être une vraie peau de vache
абдан каардуу, таш боор болуу; II. adj fam каардуу, таш
боор, мерез; il a été vache avec moi ал мага таш
боордук кылды; III. intj la vache! ай иий, омий, иттей;
la vache! comme c’est beau ай иий! кандай кооз! иттей
кооз экен!
VACHEMET adv fam абдан; sa copine est vachement
belle анын курбусу, дос кызы абадан сулуу, чырайлуу,
татынакай.
VACHER, ÈRE n бадачы, малчы.
VACHERIE nf 1. мал сарай, кепе; 2. fig fam кара
өзгөйлүк, каардуулук; dire des vacheries жаман сөз
айтуу; faire une vacherie à qqn бирөөгө кара өзгөйлүк
кылуу.
VACILLAT, ATE adj 1. теңселген; une démarche
vacillante теңселип басуу; 2. титиреген; une flamme
vacillante бүлбүлдөгөн, үлбүлдөгөн от; 3. fig
ишенимсиз, начар (нерсе, адам).
VACILLATIO nf voir vacillement.
VACILLEMET nm 1. теңселүү, ыргалуу; 2. fig
ыргылжыңдык, чечкинсиздик.
VACILLER vi 1. теңселүү, ыргалуу; vaciller sur ses
jambes теңселип басуу; 2. титирөө, үлбүлдөө,
бүлбүлдөө; bougie, flamme, lumière qui vacille
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үлбүлдөгөн шам, от, жарык.
VA-ET-VIET nm inv 1. адамдардын кыймылы, кирипчыгуусу; un café où il y a beaucoup de va-et-vient эл
көп кирип-чыккан кафе; 2. электр жарыгын бир нече
жерден өчүрүүгө мүмкүндүк берүүчү электр жабдыгы.
VAGABOD, ODE I. adj litt көчмөн; peuples
vagabonds көчмөн эл; II. n селсаяк, тентимиш, үйжайы жок адам; vagabond sans feu ni lieu үй-жайы жок
селсаяк.
VAGABODAGE nm тентүү, селсаяктык.
VAGABODER
vi тентүү, селсаяктык кылуу,
дейдиленүү; vagabonder sur les chemins, les routes …,
en mendiant жолдо кайыр сурап селсаяктануу.
1
VAGUE nf 1. толкун; la crête des vagues толкундун
кыры, жалы; le bruit des vagues толкундун добушу,
шоокуму; 2. толкун, агым, шар; vague de chaleur, de
froid ысык аба, муздак аба агымы; la ouvelle Vague
XX-кылымдын
50-жылдарында
чыккан
жаш
режиссёрлор.
2
VAGUE I. adj бош, пайдаланылбаган; terrain vague
бош жаткан, пайдаланылбган жер; II. nm боштук.
3
VAGUE
I. adj
1. (зат
атоочтун
алдында)
жетишээрлик эмес, элес-булас, болжолдуу, так эмес;
une vague ressemblance анча-мынча окшоштук; ma
grand-mère a de vagues souvenirs de la guerre чоң
энемдин согуш тууралуу элес-булас эсинде калгандары
бар; 2. анык эмес, так эмес, ачык эмес, бошоң; réponse
vague так эмес жооп; 3. (зат атоочтун алдында)
кенен, тар эмес; elle a mis une robe vague ал кенен
көйнөк кийип алды; II. nm avoir du vague à l’âme
капалануу, убайым тартуу; quand je pense à mon
amour de jeunesse, j’ai du vague à l’âme жаш кездеги
сүйүүм эсиме түшкөндө капаланып кетем.
VAGUEMET adv так эмес, ачык эмес, элес-булас; le
témoin a vaguement vu une silhouette dans l’obscurité
күбө караңгылыкта бир көлөкөнү элес-булас көрдү;
expliquer vaguement так эмес түшүндүрмө берүү.
VAILLAMMET adv баатырларча, эрдик менен, эр
жүрөктүүлүк менен; les soldats se sont vaillamment
défendus
аскерлер
эр
жүрөктүүлүк
менен
салгылашышты.
VAILLACE nf litt кайраттуулук, чыдамкайлык,
жүрөктүүлүк.
VAILLAT, ATE adj 1. баатыр, эр жүрөк, жүрөктүү,
кайраттуу, тайманбас; 2. сергек, тың; c’est un vieillard
encore vaillant бул кары адам дагы эле тың.
VAI, VAIE adj 1. пайдасыз, бекер, натыйжасыз;
faire de vains efforts бейпайда күч коротуу; il est vain
de penser à tout cela мунун баарысы тууралуу
ойлонуунун пайдасы жок; loc adv en vain пайдасыз,
бекер, натыйжасыз; il a protesté en vain анын
каршылык көрсөткөнүнөн пайда чыккан жок;
2. курулай, мазмунсуз; un vain espoir курулай үмүт.
VAICRE vt жеңүү, жеңип чыгуу; vaincre les
difficultés кыйынчылыктарды жеңүү; vaincre sa colère
кыжырын басуу.
VAICU, UE adj жеңилген, жеңилүүгө учураган;

s’avouer vaincu бой сунуу, жеңилүү, жеңилгенин
мойнуна алуу.
VAIEMET adv бекерге, пайдасыз, натыйжасыз.
VAIQUEUR I. nm жеңүүчү, жеңип чыккан адам;
vainqueur aux points упай боюнча жеңип чыкан адам;
le parti vainqueur aux élections шайлоодо жеңип
чыккан партия; vainqueur par K.-O. нокаут менен
жеңген мушкер; II. adj m жеңүүчү.
VAISSEAU nm 1. кеме; son père est capitaine de
vaisseau атасы кемеде капитан; 2. un vaisseau spatial
космостук кеме; 3. anat bot тамыр; vaisseaux sanguins
кан тамырлары; plantes à vaisseaux тамырлуу
өсүмдүктөр.
VAISSELLE nf 1. идиш, идиш-аяк, казан-аяк; une
vaisselle de porcelaine чопо идиш; loc. fam. s’envoyer la
vaisselle à la tête катуу жаңжалдашуу, урушуу; 2. кир
идиш, жуулуучу идиш; faire la vaisselle идиш жуумак;
eau de vaisselle жугунду; liquide vaisselle идиш
жууганда колдонуучу суюк самын.
VAL pl vals ou vaux nm vx өрөөн; loc il est toujours
par monts et par vaux ал дайыма саякаттап, жер
кыдырып жүрөт.
VALABLE adj 1. жарактуу, жарай турган; en France un
passeport est valable cinq ans Францияда паспорт беш
жылга жарайт; 2. алгылыктуу, макул боло турган,
кабыл алса боло турган, жүйөлүү; argument valable
алгылыктуу далил; il n’a donné aucun motif valable ал
эч кандай жүйөлүү себеп айткан жок.
VALABLEMET
adv туура, дурус, жарактуу,
мыйзамдуу түрдө.
VALÉRIAE nf валерьяна (дары чөп).
VALET nm 1. үй кызматчысы; valet de chambre үй
кызматчысы, мейманканада бөлмө кызматчысы; valet
d’écurie жылкычы, жылкы баккан адам; valet de chien,
de meute ит баккан адам; prov les bons maîtres font les
bons valets эшегине жараша тушагы; 2. валет (карта
оюнунда); valet de pique карга валет.
VALEUR nf 1. баа, нарк; objet de grande valeur
кымбат баалуу буюм; objet de peu de valeur арзан
баадагы буюм Taxe à la Valeur Ajoutée (T.V.A.)
кошумча нарк салыгы (КНС); valeur intrinsèque,
extrinsèque de la monnaie акчанын нак баасы, акчанын
үстүнө жазылып коюлган баасы; valeur vénale сатып
алуу, сатуу наркы, баасы; diminution de valeur
нарксыздануу; valeur déclarée көрсөтүлгөн баа;
déterminer la valeur de qqch бир нерсени баалоо, бир
нерсенин баасын чыгаруу; mettre en valeur пайда
табуу, алуу; fig айырмалап, ажыратып көрсөтүү; se
mettre en valeur өзүн айырмалап көрсөтүү; 2. кымбат
баалуу кагаз, акция; valeurs mobilières кымбат баалуу
кагаздар; valeurs or алтын валюта; cote, cours d’une
valeur валюта курсу; 3. баалуулук, нарктуулук;
attacher une grande valeur чоң баа берүү, баалоо;
valeur nutritive тоюмдуулук; homme de valeur
ажайып, кымбат адам; 4. ling маани; la valeur
expressive d'un mot сөздүн ачык мааниси.
VALIDE adj 1. соо саламат, кубаттуу, тың; ce vieil
426

VALIDER

VARIER

homme est encore très valide бул карыган киши дагы
эле тың; 2. жарактуу, жарай турган; votre passeport
n’est plus valide сиздин паспортуңуз жараксыз болуп
калды.
VALIDER vt мыйзамдаштыруу, жарактуу кылуу;
valider une élection шайлоонун натыйжаларын
тастыктоо.
VALIDITÉ nf жарактуулук; la validité d’un passeport
est de cinq ans паспорттун жарактуулугу беш жылга
чейин.
VALISE nf 1. чемодан; faire sa valise кийим-кечесин,
оокаттарын салыштыруу, жолго кам көрүү; 2. valise
diplomatique дипломаттык почта.
VALLÉE nf өрөөн.
VALLO nm кичинекей өрөөн.
VALOIR I. vi 1. арзуу, татуу, туруу (баа); cela vaut de
l’argent бул кымбат турат; je n’ai fait rien qui vaille
бир нерсеге арзырлык эч нерсе кылган жокмун; valoir
la peine de -га арзымак, татымак; fam cela ne vaut pas
un pet de lapin, un clou бул эч нерсеге арзыбайт; faire
valoir son bien өз мүлкүнөн пайда табуу; faire valoir
ses droits өз укугун коргоо; 2. туура келүү, жароо,
жарактуу болуу; il vaut mieux, ça vaut mieux
жакшыраак, туурараак; prov mieux vaut tard que
jamais ийгиликтин эрте-кечи жок; vaille que vaille
тобокел, эмне болсо ошо болсун; II. vt татуу, арзуу; ce
restaurant vaut le détour бул ресторан барууга
арзырлык, бул ресторанга барууга арзырлык; III. se
valoir vpr бири-бирине арзуу, татуу; fam ça se vaut
баары бир, айырмасы жок; mon mari ne sait pas s’il
vaut mieux partir en train ou en car … pour moi ça se
vaut жолдошум поезд менен кеткен жакшы экенин же
машина менен кеткен жакшы экенин билбей жатат …
мага болсо айырмасы жок.
VALSE nf вальс (бий, музыка); danser une valse вальс
бийлөө.
VALSER vi 1. вальс бийлөө, вальска түшүү; 2. fam
faire valser l’argent акчаны бекерге жоготуу; envoyer
valser qqn бирөөнү өзүнөн алыстатуу, бирөө менен кол
үзүшүү; faire valser les prix, les étiquettes бааларды
өзгөртүп туруу.
VALSEUR, EUSE n вальска түшүүчү, вальс бийлегенди
билген адам.
VALVULE nf anat клапан (кандын артка карата
жүрүшүнө мүмкүндүк бербей турган жүрөктөгү
капкакча).
VAMPIRE nm 1. вампир, кан соргуч; 2. жарканат.
VADALE n, adj карактоочу, тоноочу, талкалоочу; le
musée a été saccagé par des vandales музей каракчылар
аркылуу тонолгон.
VADALISME nm каракчылык, талап-тоноочулук,
кыйраткычтык.
VAILLE nf ваниль (тропиктик өсүмдүктүн бир
түрү жана ошол өсүмдүктүн жемиши); glace à la
vanille ваниль кошулган балмуздак.
VAITÉ nf менменсингендик, кекирейгендик, бой
көтөрүүчүлүк; faire, tirer vanité de qqch бир нерсе

менен
мактануу,
менменсинүү;
sans
vanité
мактанбастан, мактанчаактык кылбастан.
VAITEUX, EUSE adj, n менменсинген, бой көтөргөн,
мактанчаак, кекирейген.
VAAGE nm эгин сапыруу, аштык сапыруу.
1
VAE nf капкак (сууну агышын же токтошун
жөнгө салуучу аспап) ouvrir, fermer les vannes
капкакты ачуу, жабуу.
2
VAE nf fam бирөөгө айтылган акарат сөз, жаман
сөз; lancer, envoyer des vannes à qqn бирөөгө жаман
сөз айтуу.
VAÉ, ÉE adj абдан чарчаган, алы кеткен, алсыраган;
les enfants sont rentrés vannés de leur promenade
балдар сейилден өтө чарчап келишти.
VAEAU nm zool ызгыт (куштун бир түрү).
VAER vt 1. сапыруу, тазалоо (данды); vanner du blé
буудайды тазалоо; 2. fig чарчатуу, алдан тайдыруу; pp
adj je suis vanné ырп этерге алым калбай калды.
VAURE nf топон, кебек.
VATAIL, AUX nm эки жакка ачылма эшик, терезе.
VATARD, ARDE 1. adj мактанчаак, мактанганды
жакшы көргөн, көйрөң; 2. n мактанчаак, көйрөң адам.
VATARDISE nf мактанчаактык, көйрөңдүк.
VATER I. vt litt мактоо, жакшы жагын көрсөтүү,
белгилөө, бирөө жөнүндө, бир нерсе жөнүндө жакшы
сөз айтуу; vanter sa femme аялын мактоо; II. se vanter
vpr мактануу, көйрөңдөнүү; il n’y a pas de quoi se
vanter мында мактана турган эч нерсе жок.
VA-U-PIEDS n inv селсаяк, тентимиш, жарды, кара
таман.
VAPEUR nf 1. буу; machine à vapeur буу машинасы,
буу менен иштеген машина; bateau à vapeur пароход,
буу кемеси; fer à vapeur буу бүркүүчү үтүк; bain de
vapeur мончо; pommes de terre à la vapeur (pommes
vapeur) бууга бышырылган картошка; 2. туман, булут.
VAPORISATEUR nm чачкыч, сепкич.
VAPORISER vt бүркүү, себүү, чачуу.
VAREUSE nf матростор же балыкчылар кийүүчү
бешмант.
VARIABILITÉ nf өзгөрүп тургандык, бир калыпта
турбагандык; variabilité du temps аба ырайынын бир
калыпта турбагандыгы.
VARIABLE adj өзгөрүп турган, туруктуу эмес, бир
калыпта эмес; temps variable өзгөрмө аба ырайы.
VARIATE nf вариант, түр.
VARIATIO nf 1. алмашуу, өзгөрүү, оошуу; les
variations de température dans le désert чөлдө абанын
басымынын өзгөрүшү; 2. pl mus вариация (музыкалык
чыгарманы өзгөртүп ойноо).
VARICELLE nf суу чечек.
VARIÉ, ÉE adj 1. түрлүү, ар түрдүү; un climat varié ар
кандай климат; un programme de musique variée ар
түрдүү музыкалык программа; 2. бирдей эмес, ар
башка; des distractions variées ар кандай эс алуу.
VARIER I. vt өзгөртүү, ар кандай кылуу; varier le
menu du restaurant ресторанда тамакты өзгөртүп
туруу; II. vi өзгөрүү; mot qui varie en genre et en
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nombre роддо жана санда өзгөргөн сөз; les coutumes
varient selon les lieux үрп-адаттар жерге жараша
өзгөрүп турушат.
VARIÉTÉ nf 1. бирдей эместик, ар башкалык,
түрдүүлүк, ар түрдүүлүк; variété de paysage
жаратылыштын ар түрдүүлүгү; 2. түр, сорт; variétés de
blés obtenues par hybridation чаңдаштыруу жолу
менен алынган буудайдын жаңы түрү; 3. pl variétés,
spectacles de variétés эстрада концерти, тамашасы;
théâtre des variétés эстрадалык театр; chanteur de
variété эстрада ырчысы.
VARIOLE nf чечек; variole noire, hémorragique кара
чечек; fausse variole суу чечек; vacciner contre la
variole чечекке каршы эмдөө.
VARIOLÉ, ÉE adj чечек баскан, чаар.
VARIOLEUX, EUSE n, adj чечек менен ооруган.
VARLOPE nf сүргү (аспап).
VARLOPER vt сүрүү, жонуу.
1
VASE nm ваза, гүл салгыч; mettre les roses dans un
vase розаларды вазага салуу; vivre en vase clos сырт
менен, адамдар менен байланышпай жашоо; les
prisonniers vivent en vase clos dans la prison
камактагылар түрмөдө сырт менен байланышпай
жашашат.
2
VASE nf баткак, балчык.
VASELIE nf вазелин.
VASISTAS nm форточка (терезенин ачылма көзү).
VASQUE nf көлмө (фонтандын); vasque de marbre
мрамор көлмө.
VASSAL, ALE, AUX n вассал (ист. өзүнөн бир кыйла
ири феодалга көз каранды болуп, ага ар түрдүү
салымдар төлөп туруучу ири жер ээси).
VASTE adj 1. оң, кенен; un vaste appartement кенен
батир; 2. fig терең, кенен, чоң; c’est un vaste problème
бул чоң маселе; il possède de vastes connaissances анын
терең тааныштыгы бар.
VATICIATEUR, TRICE n көзү ачык, келечекти алдын
ала айтуучу.
VATICIATIO nf litt көзү ачыктык, келечекти алдын
ала айтуу.
VATICIER vi көзү ачыктык кылуу, келечекти алдын
ала айтуу.
VAUDEVILLE nm водевиль (көбүнчө ыр түрүндөгү
күлкүлүү кичине пьеса).
VAURIE, EE n бекерчи, бекерпоз, куу чирен.
VAUTOUR nm 1. zool жору; vautour de l’Himalaya,
vautour fauve ак кажыр; gypaète barbu көк жору, балта
жутар; vautour moine таз жору; 2. fig ач көз, сараң
адам.
VAUTRER (SE) vpr ооналактоо, оонап жатуу,
ооналактап жатуу; se vautrer sur le canapé диванда
ооналактап жатуу.
VA-VITE (À LA) loc adv шашып, тез, ашыгып, чалабула; tu as dû lire ça à la va-vite! сен муну чала-була
эле окуп койсоң керек!
VEAU nm 1. музоо, торпок; veau sous la mère энесин
эмген музоо; veau marin тюлень; pleurer comme un

veau озондоп ыйлоо; 2. музоонун, торпоктун эти;
3. музоонун, торпоктун териси; botte en veau музоо
терисинен тигилген өтүк.
VEDETTE nf 1. кичинекей, тез жүрүүчү, моторлуу
кайык; 2. жылдыз, белгилүү адам; la vedette du cinéma
киножылдыз; jouer les vedettes керсейүү, бой көтөрүү,
менменсинүү; une vedette du football футбол
жылдызы, атактуу футболчу.
VÉGÉTAL, ALE, AUX I. nm өсүмдүк; végétaux à
feuilles, à fleurs жалбырактуу, гүлдүү өсүмдүктөр;
II. adj өсүмдүк; règne végétal өсүмдүктөр дүйнөсү;
aliments végétaux өсүмдүк тамак-аштары; huile
végétale өсүмдүк майы.
VÉGÉTARIE, IEE I. adj эт, балык жебеген; dans sa
famille ils sont tous végétariens алар үй-бүлөсү менен
эт жешпейт; restaurant végétarien эт жебегендер үчүн
ресторан; II. n вегетарианец (эт жебей, көбүнчө
өсүмдүк жана сүт азыктары менен тамактана
турган адам).
VÉGÉTATIO nf өсүмдүктөр, өсүмдүк.
VÉHÉMET, ETE adj litt кызыма, кызып кетме,
жээликкен, долу, орой.
VÉHICULE nm автоунаа; véhicule utilitaire жүк
машинасы.
VÉHICULER vt 1. ташуу, машина менен ташуу,
автоунаада алып жүрүү, жеткирүү; il nous a véhiculés
jusqu'à la gare ал бизди автобекетке чейин жеткирди;
2. fig берүү, өткөрүп берүү, берип коюу (ойду,
билдирүүнү); ce livre véhicule des idées suspectes бул
китеп шектүү ойлорду туудурат.
VEILLE nf 1. уктабоо, уйкусуздук, уйкусуз түн; elle a
passé de longues veilles au chevet de son fils malade ал
оорулуу баласынын кашында узак уйкусуз түндөрдү
өткөрдү; 2. уйку соонун ортосунда болгон абал; il est
entre la veille et le sommeil ал уйку соонун ортосунда
жатат; 3. мурунку күн, алдында; la veille au soir
мурунку күнү кечинде; je l’ai vu la veille de sa mort
мен аны каза болорунун алдында көргөнмүн.
VEILLÉE nf 1. кеч, кечкурун, күүгүм (кечки тамак
менен уктаардын алдындагы убакы); 2. түндө
уктабастан оорулуу же өлгөн адамдын кашында
олтуруу.
VEILLER I. vi 1. уктабоо, түндү уктабай өткөзүү, көзү
илинбөө; veiller au chevet d’un malade түнү менен
утабай оорулунун кашында олтуруу; 2. кароолчулук
кылуу, кайтаруу (түн ичинде); 3. сергек болуу, сак
болуу; II. vt 1. veiller un malade түнү менен оорулуу
адамдын кашында олтуруу; 2. veiller un mort түнү
менен өлгөн адамдын кашында олтуруу; 3. veiller à
qqch кам көрүү, абайлоо; veillez à ne pas être en retard
кечикпеске аракет кылгыла; veiller sur soi-même өзүнө
кароо, өзүн абайлоо.
VEILLEUR nm түнкү кароолчу, күзөтчү; veilleur de
nuit түнкү кароолчу.
VEIE nf 1. күрөө тамыр, кан тамыр; s’ouvrir les
veines тамырын кыркуу (өз жанын кыюу максатында);
il n’a pas de sang dans les veines ал коркок, жүрөксүз;
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2. fig жол болуу; il a eu beaucoup de veine dans sa vie
ал турмушунда жолдуу болду; avoir de la veine жолу
болуу, ооматы келүү.
VÊLER vi туумак, музоолоо (уй).
VÉLO nm 1. велосипед; un vélo de course жарыш
велосипеди; à, en, sur son vélo велосипедде, велосипед
менен; 2. faire du vélo велосипед тебүү.
VÉLOCIPÈDE nm iron велосипед.
VÉLODROME nm велодром, велосипедчендер үчүн
жол.
VÉLOMOTEUR nm веломотор, моторлуу велосипед.
VELOURS nm 1. баркыт; fauteuil de, en velours баркыт
кресло; 2. жумшактык, назиктик; elle a une peau de
velours анын колдору жумшак.
VELOUTÉ, ÉE I. adj жумшак, баркыттай жумшак;
II. nm жумшактык, назиктик.
VELU, UE adj түктүү, жүн баскан; poitrine velue
түктүү төш; chenille velue түктүү курт.
VELVET nm anglic чий баркыт.
VÉAL, ALE, AUX adj акчага сатыла турган, сатып
алса боло турган, паракор, паракорлукка малынган; un
homme vénal паракор адам.
VÉALITÉ nf паракорлук.
VEDAGE nf 1. жүзүм жыйноо, үзүү; faire la
vendange жүзүм жыйноо; 2. pl жүзүм үзүү маалы;
3. жыйналган жүзүм.
VEDAGER vi жүзүм жыйноо, жүзүм үзүү.
VEDEUR, EUSE n сатуучу, дүкөнчү, соодагер.
VEDRE I. vt 1. сатуу, өткөзүү, соода кылуу; vendre
cher кымбат сатуу; vendre à prix coûtant жакшы баага
сатуу; à vendre сатам, сатылат; vendre des livres, des
marchandises en gros*, au détail китептерди, товарды
дүңүнөн сатуу, чекене, дааналап сатуу; 2. сатуу, сатып
кетүү, чыккынчылык кылуу; II. se vendre vpr
1. сатылуу, өтүү; cela se vend bien бул жакшы сатылат;
2. өзүнүн жакшы жактарын көргөзүү (адам).
VEDREDI nm жума, жума күн, жума күнү; prov tel
qui rit vendredi, dimanche pleurera күлгөнгө күлө
жетээрсиң.
VEDU, UE adj 1. сатылган, сатылып кеткен, өтүп
кеткен; 2. саткын, паракор.
VÉÉEUX, EUSE adj уулуу, уусу бар; champignon
vénéneux уулуу козу карын.
VÉÉRABLE adj кадырлуу, урматтуу, ардактуу,
урмат-сыйга ээ; d’un âge vénérable сыйлуу, жашы
улуу.
VÉÉRATIO nf урмат, сый, ардактоо.
VÉÉRER vt урматтоо, сыйлоо, ардактоо.
VEGEACE nf өч, өч алуу, кек, кек алуу; tirer,
prendre vengeance de бир нерсе үчүн кек, өч алуу.
VEGER I. vt өч алуу, кек алуу; II. se venger vpr өч
алуу, кек алуу; il se vengea du père sur le fils ал
атасынын кылган иши үчүн баласынан өч алды.
VEGEUR, VEGERESSE n, adj кекчил, өч алуучу.
VEIMEUX, EUSE adj 1. уулуу, заарлуу; serpents
venimeux уулуу жылаан; 2. заардуу, заар тилдүү, ачуу
тилдүү.

VEI 1. уу, заар; 2. заар, жек көрүүчүлүк; jeter,
cracher son venin заарын чыгаруу.
VEIR vi 1. келүү, жетип келүү; сүзүп келүү, учуп
келүү; venir à pied жөө келүү; venez me voir келип
туруңуз, биздикине келип кетиңиз; vous venez mal à
propos кыйчалыш убакта келдиңиз; venir en foule
топтошуп, жалпы келүү; fam aller et venir ары-бери
басуу; elle est très énervée, elle n’arrête pas d’aller et
venir анын абдан кыжыры кайнап жаткандыктан арыбери тынбай басып жатат; faire venir чакыруу, алып
келдирүү, алдыртуу; le mot ne vient pas бул сөз
тилимдин учунда эле турат; 2. баруу; venir à la
rencontre de тосуп алууга баруу, тосуп алуу;
3. предлогдор менен: venir de бир жерден болуу, бир
жерден келип чыгуу, жасалып чыгуу; d’où venez-vous?
сиз кайсыл жактан келе жатасыз? venir à келүү; баруу,
жетүү; venir au monde туулуу, төрөлүү; venir à
maturité бышуу, бышып жетилүү; venir à ses fins, à
son but максатына, ишинин аягына чыгуу; venir en
dernier lieu акыркы орунда болуу, акыркы келүү; à
venir келе жаткан, келечектеги, алдыдагы; les
générations à venir келечек муун; en venir à la
conclusion тыянак чыгаруу, жыйынтыкка келүү; en
venir aux mains, aux coups мушташа кетүү; 4. l’heure
est venue de réfléchir ойлонууга убакыт жетти; 5. venir
de + inf (passé immédiat): je viens de me lever мен жаңы
эле турдум; II. s’en venir vpr vx келүү.
VÉITIE, IEE I. adj венециялык, Венециянын
тургуну; II. n венециялык адам.
VET nm 1. шамал, жел; vent debout, vent contraire
бет маңдайдан соккон шамал; vent arrière аркадан
соккон шамал; vent aigre, vent carabiné катуу,
аркыраган шамал; vent du large деңизден соккон
шамал; il y a du vent, il fait du vent шамал болуп жатат;
il n’y a pas un souffle de vent үлп эткен жел жок; avoir
le vent debout шамалга каршы баруу; moulin à vent
жел тегирмен; en coup de vent абдан тез, шамдагайлык
менен; aller, filer comme le vent желдей, шамалдай тез
жүрүү; quel bon vent vous amène? сизди кайсы шамал
айдап келди? aller où le vent vous pousse башы оогон
жакка кетүү; aux quatre vents, à tous les vents ар
тарапка; des quatre vents дүйнөнүн төрт бурчунан;
prov qui sème le vent récolte la tempête жазында
эмнени сепсең, күзүндө ошону аласың; être dans le
vent замандан артта калбоо; 2. аба; en plein vent таза
абада; une plante de plein vent талаада өсүүчү өсүмдүк;
le nez au vent шаңырайган; 3. instruments à vent
үйлөмө аспап.
VETE nf сатуу, өткөрүү; vente au comptant нак
акчага сатуу; vente en gros дүң соода; vente au détail
чекене соода, дааналап сатуу; vente aux enchères
аукционго коюу; vente à crédit карызга, насыяга сатуу;
en vente сатылат; mettre en vente сатыкка коюу.
VETILATEUR nm желдеткич аспап.
VETILATIO nf шамалдатуу, желдетүү, абаны
алмаштыруу.
VETILER vt 1. шамалдатуу, желдетүү, абаны
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алмаштыруу; 2. fin бөлүштүрүү (акчаны).
VETOUSE nf méd банка; appliquer, poser des
ventouses à un malade оорулууга банка коюу.
VETRE nm 1. ич, карын, курсак; prendre du ventre
курсагы чыгуу, карын салуу, семирүү; avoir le ventre
creux курсагы ачуу; avoir le ventre plein курсагы тоюу;
à plat ventre көмкөрөсүнөн; être à plat ventre devant
qqn бирөөгө көшөкөрлөнүү, жагынуу, жасакерденүү,
кошомат кылуу; courir ventre à terre буту үзүлгөгчө
чуркоо; il a les yeux plus gros que le ventre анын өзү
тойсо да көзү тойбойт; faire mal au ventre à qqn
көңүлүн айнытуу, жийиркентүү; j’ai mal au ventre
ичим ооруп жатат. prov ventre affamé n’a point
d’oreilles ач карынга кеп жукпайт; 2. сүт эмүүчү
жаныбарлардын ичи, курсагы, карыны.
VETRILOQUE adj, n эринин кыймылдатпай туруп
сүйлөй алган адам.
VETRU, UE adj курсагы, карына чоң, курсактуу.
VEU, UE I. adj келген; être bien, mal venu жакшы,
жаман кабыл алынуу; être mal venu de орунсуз аракет
кылуу; II. n un nouveau venu жаңы, жакында келген
адам; le premier venu биринчи учураган адам.
VEUE nf келүү, жетип келүү; allées et venues барышкелиш; la venue au monde төрөлүү.
VER nm курт; ver de terre сөөлжан; ver à soie жибек
курт; nu comme un ver жыпжылаңач, энеден туума; loc
fig tirer les vers du nez à qqn бирөөгө билгенин, чынын
айттыруу, жашыруун сырын айттыруу; fam tuer le ver
ачкарын бастырып жиберүү (арак).
VÉRADA nf веранда.
VERBAL, ALE, AUX adj 1. оозеки, оозеки айтылган;
ordre verbal оозеки буйрук; 2. gram этиш, этиштик; un
adjectif verbal этиштик сын атооч.
VERBALEMET adv оозеки, сөз менен.
VERBE nm 1. gram этиш; verbe auxiliaire жардамчы
этиш; forme nominale du verbe этиштин атоочтук
формасы; 2. тил; loc avoir le verbe haut катуу сүйлөө,
бакылдап сүйлөө; cet homme politique a le verbe haut
бул саясатчы катуу сүйлөйт.
VERDÂTRE adj жашылтым, жашгылжын.
VERDICT nm dr өкүм, чечим; rendre un verdict өкүм
чыгаруу; verdict d’acquittement актоо чечими; verdict
de culpabilité айыптоо чечими.
VERDIR I. vi 1. жашылдануу, гүлдөө; au printemps,
les arbres verdissent жазында бактар жашыл түскө
боёлушат; 2. кубарып кетүү, купкуу болуп кетүү
(коркконунан); II. vt жашыл түскө боёо.
VERDISSAT, ATE adj жашарып, жашылданып,
көгөрүп келе жаткан.
VERDISSEMET nm жашылдануу, көгөрүү.
VERDOYAT, ATE adj жашыл, жапжашыл, көк,
көпкөк.
VERDOYER vi жашылдануу, көгөрүү (өсүмдүктөр).
VERDURE nf 1. көк өсүмдүктөр, чөп жалбырак, бак;
vallée noyée dans la verdure жашыл түскө боёлгон
өрөөн; 2. жашылчалар, көк.
VERGER nm бак, жемиш багы.

VERGLACÉ, ÉE adj муз, муздуу, тайгалак, тайгак,
тоңголок; route verglacée тайгак жол.
VERGLAS nm жука муз, тайгалак; accident de voiture
dû au verglas тайгалактан улам келип чыккан авто жол
кырсыгы.
VÉRIDICITÉ nf litt чынчылдык, тактык, тууралык,
адилеттик.
VÉRIDIQUE adj 1. litt туура, так, даана; 2. чын, ырас,
туура; ce que je vous ai dit est véridique менин силерге
айтканым чындык.
VÉRIFICATEUR, TRICE n текшерүүчү.
VÉRIFICATIO nf текшерүү, текшерүү жүргүзүү; pour
vérification текшерүү үчүн; après vérification
текшергенден кийин.
VÉRIFIER vt текшерүү, текшерүү жүргүзүү, кароо; le
comptable vérifie ses comptes эсепчи эсеп-кысабын
жүргүзүп жатат; il faut que je fasse vérifier les freins de
ma voiture машинамдын тормозун каратышым керек.
VÉRI nm tech домкрат.
VÉRITABLE adj 1. чын, чындыкка жакын, туура,
болгон; cette histoire est véritable; бул болгон окуя, бул
окуя чын эле болгон; 2. даана, нак, жасалма эмес; une
chaîne en or véritable нак алтындан жасалган чынжыр;
3. чыныгы, анык (зат атоочтун алдында же зат
атоочтон кийин); tu es un véritable ami сен чыныгы
доссуң.
VÉRITABLEMET adv чындыгында, чынында, чын
эле, анык эле; cette histoire est véritablement
scandaleuse бул чындыгында эле жаңжалдуу окуя экен.
VÉRITÉ nf чындык, акыйкат; il est à la recherche de la
vérité ал чындыкты издеп жүрөт; c’est la pure vérité
бул анык чындык; chercher, trouver la vérité sur qqch,
sur qqn бир нерседен, бирөөдөн чындыкты издөө,
табуу; fausser la vérité чындыкты бурмалап көрсөтүү;
dire à qqn ses quatre vérités бирөөнүн кемчилигин
бетине айтуу, бирөөгө чындыкты бетке айтуу; à dire la
vérité туурасын айтканда; en vérité чынында, чынында
эле.
VERLA nm верлан (сөздүн бөлүктөрүн алмаштырып
айтуучу жаргондун бир түрү).
VERMICELLE nm кесме.
VERMIE
nf
1. паразиттер
(жөргөмүштөр);
2. жийиркеничтүү, ыплас адам.
VERAL, ALE, AUX adj жазгы, көктөмдөгү; espèce
vernale жазында гүлдөөчү өсүмдүктүн түрү.
VERI, IE I. adj 1. лакталган, боёлгон, жалтырак;
ongles vernis боёлгон тырмак; 2. fam жолдуу; vous êtes
verni! сиз жолдуусуз! II. nm лакталган булгаары.
VERIR vt лактоо, боёо.
VERIS nm лак; vernis gras майлуу лак; mettre du
vernis à ongles тырмагын боёо.
VERISSAGE nm 1. лактоо, боёо; 2. көркөм сүрөт
көргөзмөсүнүн ачылышы.
VERISSER vt лактоо, боёо.
VÉROLE nf 1. petite vérole чечек; marqué de la petite
vérole чечек баскан; 2. fam сифилис.
VERRE nm 1. айнек; verre dépoli тунук эмес айнек;
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жашылдар, жаратылышты коргоочулар, экологдор.
VERTÉBRAL, ALE, AUX adj омуртка, омурткага
таандык; colonne vertébrale кыр арка, кыр арка сөөгү.
VERTÈBRE nf омуртка, омуртка сөөгү; vertèbres
cervicales, dorsales (thoraciques) lombaires моюн,
көкүрөк, бел омурткалары.
VERTÉBRÉ, ÉE I. adj омурткалуу, омурткасы бар; le
cheval est un animal vertébré ат омурткалуу жаныбар;
II. nm pl zool омурткалуулар.
VERTICAL, ALE, AUX I. adj тик, вертикалдык; II. n nf
тик сызык; à la verticale тигинен, тикесинен.
VERTICALEMET adv тигинен, тикесинен; la pluie
tombe verticalement жаан тикесинен жаайт.
VERTIGE nm баш айлануу, тегеренүү; cela me donne,
cause le vertige мында менин башым айланат; j’ai un
vertige башым айланып жатат.
VERTIGIEUX, EUSE adj 1. башты айландырган,
башты тегереткен; 2. абдан чоң; des prix vertigineux
абдан кымбат, жогору баа.
VERTU nf 1. изгилик, жакшылык, адамкерчилик,
пакизалык, тазалык; 2. касиет; certaines plantes ont des
vertus
calmantes
кээ
бир
өсүмдүктөрдүн
тынчтандыруучу касиети бар.
VERTUEUSEMET
adv
пакизалык,
тазалык,
адамкерчилик менен.
VERTUEUX, EUSE adj пакиза, таза, адамкерчиликтүү.
VÉSICAL, ALE, AUX adj anat, méd табарсык,
табарсыкка таандык.
VÉSICULE nf 1. anat өт; vésicule biliaire өт
баштыкчасы; on l’a opéré de la vésicule анын өтүнө
операция жасашты; 2. méd ыйлаакча.
VESSIE nf табарсык; inflammation de la vessie
табарсыктын сезгениши.
VESTE nf күрмө; retourner sa veste оюн, пикирин
өзгөртүү; ramasser, remporter, prendre une veste
жеңилүүгө учуроо, жеңилүү, утулуу.
VESTIAIRE nm үстүңкү кийимди чечип калтыруучу
жер, гардероб (коомдук жерлерде).
VESTIBULE nm кире бериш, имараттын кире бериши.
VESTIGE nm из, белги, калдык; vestiges de la ville
шаардын калдыктары.
VESTIMETAIRE adj кийим, кийим-кечеге таандык.
VESTO nm костюм, пиджак.
VÊTEMET nm кийим, кийим-кече; mettre ses
vêtements кийинүү, кийимин кийүү; changer de
vêtement кийимин алмаштыруу.
VÉTÉRA nm 1. ардагер; 2. кандайдыр бир иште мол
тажрыйба топтогон адам.
VÉTÉRIAIRE I. adj мал дарылоо, мал дарылоого
таандык; II. nm мал догдур.
VÉTILLE nf арзыбаган, болбогон, мааниси жок нерсе.
VÊTIR I. vt кийиндирүү, кийгизүү; II. se vêtir vpr
кийинүү.
VETO nm inv тяюу салуу, каршы чыгуу; mettre son
veto тыюу салуу.
VÊTU, ÉE adj кийинген, кийген; vêtu de neuf жаңы
кийим кийген.

verre fumé күңүрт айнек; morceaux de verre айнектин
сыныгы; porter des verres көз айнек тагынуу; verre à
vitres терезенин айнеги; verre de lampe шише; 2. айнек
идиш, стакан; petit verre рюмка, стакан; 3. стакандын
ичиндеги ичимдик; boire un verre жүз грамм ичүү;
lever son verre à la santé de qqn бирөөнүн ден-соолугу
үчүн алып жиберүү; vider son verre ичүү, алып
жиберүү.
VERRERIE nf айнек завод, айнектен жасалган
буюмдарды иштеп чыгаруучу завод.
VERRIER nm айнек заводунда иштеген жумушчу.
VERRIÈRE nf айнектен жасалган чатыр (үйдүн).
VERROU nm 1. тээк, бекиткич, илгич; mettre le verrou
жабуу, бекитүү, илүү; sous les verrous ачкыч менен
бекитилген жерде; les documents sont sous les verrous
документтер бекем жерде катылган. 2. mil тээк (ок
атуучу куралдын кулпулоочу механизми).
VERROUILLAGE nm тээк менен кулпулоо, бекитүү.
VERROUILLER I. vt 1. тээк менен кулпулоо, бекитүү,
илүү; verrouiller une porte, une fenêtre эшикти,
терезени тээк менен кулпулап бекитүү; verrouiller
l’ordinateur компютерге пароль коюу; 2. бирөөнү
кулпулап, камап коюу; II. se verrouiller vpr
кулпуланып, бекинип алуу.
VERRUE nf сөөл; il a une verrue sur le nez анын
мурдунун үстүндө сөөлү бар.
1
VERS prép 1. багыт -га; courir vers la maison үйгө
карай чуркоо; 2. болжолдуу убакытты билдирет; il est
arrivé vers cinq heures ал саат бешке жакын келди.
2
VERS nm ыр; en vers ыр түрүндө жазылган; faire des
vers ыр жазуу, ыр чыгаруу.
VERSEMET nm төлөө, төлөм жүргүзүү, төлөнгөн
акча.
VERSER I. vt 1. куюу, төгүү; verser des larmes көз
жашын төгүү; verser le sang кан төгүү, өлтүрүү; verser
du vin à qqn бирөөгө шарап куюп берүү; 2. төлөө,
берүү, төлөп берүү (акча); verser une pension
alimentaire алимент төлөө; 3. кошуу, тиркөө
(документ); verser au dossier делого тиркөө; II. vi
оодарылуу, жыгылуу, тоголонуу; la voiture a versé
dans le fossé машина аңга кулап түштү; les blés ont
versé буудай жатып, жапырылып калыптыр (жаандан
кийин).
VERSET nm аят; versets du Coran Курандын аяттары.
VERSIFICATIO nf ыр жазуу, ыр жазуу искусствосу.
VERSIFIER vt ыр жазуу, ыр чыгаруу.
VERSIO nf версия, вариант; film en version originale
(V.O.) түп нускада көрсөтүлгөн тасма.
VERSO nm кагаздын арты, сырткы бети.
VERT, VERTE I. adj 1. жашыл; le billet vert доллар;
2. чийки, быша элек, дүмбүл; le blé est encore vert эгин
дагы эле быша элек; 3. купкуу, бозоргон, кубарган; le
malade a le teint vert оорулуунун өңү купкуу; 4. суу,
нымдуу; le bois vert fume en brûlant суу отун түтөп
күйөт; 5. les légumes verts жашылчалар; 6. le parti vert
жашылдар партиясы; II. nm 1. жашыл өң, жашыл; vert
foncé жапжашыл; vert clair ачык жашыл; 2. pl les verts
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VEUF, VEUVE I. adj жесир калган, тул калган; II. n
жесир, тул; veuve de guerre күйөөсү согушта курман
болгон аял.
VEULE adj кайраты жок, эрки жок, жүрөгү жок,
коркок, бош, бошоң.
VEULERIE nf кайраты жоктук, жүрөгү жоктук,
эрксиздик, бошоңдук, коркоктук.
VEUVAGE nm тул калгандык, жесирлик, бойдоктук.
VEXAT, ATE adj көңүлдү ооруткан, катуу,
өкүнүчтүү, таарынткан, кордогон, кемсинткен.
VEXATIO nf көңүл оорутуу, таарынтуу, кордоо,
кемсинтүү.
VEXATOIRE adj кордогон, кемсинткен.
VEXER I. vt таарынтуу, көңүлүн оорутуу, кордоо,
кемсинтүү; II. se vexer vpr таарынуу; il se vexe
facilement ал бат таарынат, ал таарынчаак.
VIA prép аркылуу (жол жүргөндө); aller de Paris à
Madrid via Marseille Парижден Мадридге Марсел
аркылуу баруу.
1
VIABILITÉ nf 1. жолдун акыбалы, абалы; améliorer la
viabilité du chemin жолдун акыбалын жакшыртуу;
2. үйдү куруп баштаардын алдында жерди курулуш
иштерине даярдоо.
2
VIABILITÉ nf жашоого жөндөмдүүлүк, жашап кете
алгандык; la viabilité de cette entreprise est douteuse
бул ишкананын бутунан туруп кете алышында күмөн
бар.
VIABLE adj 1. жашоого жөндөмдүү, жашап кете ала
турган; ce chaton est né trop tôt, il n’est pas viable бул
мышык абдан эрте төрөлгөн, ал жашабайт; 2. өнүгө
алган, өнүгүп кете турган, узакка созула турган,
келечеги бар; il a présenté un projet tout a fait viable ал
келечектүү долбоорду сунуштады.
VIADE nf эт; viande d’agneau козунун эти; viande
hachée уруп жумшартылган эт; viande blanche
торпоктун, чочконун, канаттуунун эти; viande rouge
(bœuf) чийки бышырылган уйдун эти; viande à point
эзиле бышкан эт.
VIBRAT, ATE I. adj 1. дирилдеген, титиреген;
2. таасирлүү, күчтүү таасир калтыра турган; un
discours vibrant катуу таасир калтыра турган сөз; II. nf
ling дирилдегн тыбыш.
VIBRATEUR nm вибратор.
VIBRATIO nf дирилдөө, титирөө.
VIBRER vi титиретүү, дирилдетүү.
VICE 1. кемчилик, жетишпестик; il faut corriger vos
vices кемчилигиңерди оңдошуңар керек; 2. жаман адат,
өнөкөт; son père fume, c’est son seul vice атасы тамеки
чегет, бул анын жалгыз жаман адаты.
VICE- préf вице, орунбасар.
VICE-PRÉSIDET,
ETE
n
вице-президент,
президенттин орун басары.
VICE VERSA loc adv тескерисинче.
VICIÉ, ÉE adj булганган, таза эмес; air vicié булганган
аба.
VICIER vt булгоо, бузуу (абаны).
VICIEUX, EUSE adj 1. бузулган, жаман, адепсиз,

ахлаксыз, булганган; 2. туура эмес, ката, кызыктуудай;
locution vicieuse туура эмес айтылган сөз; balle vicieuse
sport туура эмес ыргытылган топ (атаандашын алдаш
үчүн); 3. (ат) кежир, азоо, терс кыялдуу; un cheval
vicieux азоо ат.
VICTIME nf курман, курмандык, зыян тарткан, жабыр
тарткан адам; les victimes de la guerre согуштун
курмандыктары.
VICTOIRE nf жеңиш; remporter une victoire жеңүү,
жеңишке жетишүү.
VICTORIEUSEMET adv жеңиштүү, жеңиш менен.
VICTORIEUX, EUSE adj жеңген, жеңип чыккан,
жеңиштүү.
VIDE I. adj бош, ээн, куру, эч нерсе толтурулбаган;
көңдөй; rentrer les mains vides куру кол кайтуу;
complètement vide бопбош; appartement vide бош үй;
vide de sens маанисиз; II. nm 1. боштук, ээндик;
nettoyage par le vide керексиз нерселерди ыргытуу,
бошотуу; à vide куру, бош, ээн; le bus est parti à vide
автобус ээн кетти, бош кетти; 2. бош, ээн жер.
VIDÉO I. adj видео, видеого таандык; II. nf видео,
видеотехника.
VIDÉOCASSETTE nf видеокассета.
VIDE-ORDURES nm inv таштанды салгыч (көп
кабаттуу үйлөрдө).
VIDER I. vt 1. алуу, ичиндегисин алуу, бошотуу,
чыгаруу, төгүү; aller vider les ordures таштандыны
ыргытып келүү; vider son cœur оюндагысын айтуу,
оюнда болгон нерсесин айтуу; vider les lieux кетүү;
2. тазалоо (балык, канаттуу); le poissonnier vide le
saumon балыкчы сёмганын ичин тазалап жатат; II. se
vider vpr бошоо, бошоп калуу; la ville s’est vidé de ses
touristes шаар турсттерден бошоду.
VIE nf 1. жашоо, өмүр; vie conjugale эрди-катын
турмушу; au déclin de la vie карыган чакта, бир буту
көрдө бир буту жерде турган чакта; question de vie et
de mort жашоо менен өлүмдүн ортосунда; femme de
mauvaise vie жеңил ойлуу аял; lutte pour la vie жашоо
үчүн күрөш; donner la vie à qqn төрөө, жарык дүйнөгө
алып келүү; sauver la vie à qqn бирөөнүн жашоосун
сактап калуу; gagner sa vie тиричилик кылуу, иштеп
акча табуу; passer sa vie өмүрүн өткөзүү; ôter la vie à
qqn бирөөнү өлтүрүү; en vie тирүү; 2. тирүүлүк,
жандуулук, кыймылдуулук; ce petit garçon est plein de
vie бул бала тири карак.
VIEIL, VIEILLE voir vieux.
VIEILLARD nm карыя, кары, карыган адам; vieillard
courbé бүкүрөйгөн чал.
VIEILLERIE nf эски-уску нерсе, буюм.
VIEILLESSE nf 1. карылык, картайгандык, карыган
чак; 2. каруу, жашы өтүү; 3. кары адамдар.
VIEILLIR I. vi 1. каруу, картаюу; ses parents ont
beaucoup vieilli ces derniers temps акыркы убакта анын
ата-энеси аябай карып кетти; 2. эскирүү, колдонуудан
чыгуу; mot qui vieillit эскирген сөз; II. vt кары кылып
көрсөтүү, карытуу; vous me vieillissez de deux ans сиз
мени эки жашка карытып жибердиңиз.
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картайып бара жаткан, карып

келтирүү, ишке салуу.
VIL, VILE adj 1. эки жүздүү, митаам, кара санатай,
шерменде, жүзү кара, кара ниет, кара санатай, жаман
ойлуу, жек көрүндү; action vile кара ниеттик; 2. à vil
prix арзыбаган, арзан баага; il m’a cédé sa voiture à vil
prix ал мага машинасын арзан баага берди.
VILAI, AIE I. adj 1. жаман, начар; vilain temps
жаман аба ырайы; 2. жагымсыз, жексур; un homme
vilain жексур адам; II. n чыр, өжөр, кежир, кыялы
чатак бала.
VILAIEMET adv жаман, начар, жексурдук менен,
кара ниеттик менен.
VILLA nm вилла, кооз жана жасалгалуу үй, дача.
VILLAGE nm кыштак, айыл; les gens du village
кыштак эли, айылдыктар.
VILLAGEOIS, OISE I. adj кыштак, кыштакка таандык,
айылдык; II. n айылдын, кыштактын жашоочусу.
VILLE nf шаар, калаа; la ville de Paris Париж шаары;
ville d’eaux курорт; ville fortifiée коргон, чеп; la vieille
ville эски шаар; la ville nouvelle жаңы шаар; en ville, à
la ville шаарда; par la ville шаар бойлоп; toute la ville
en parle бул тууралуу бүт шаар сөз кылып жатат.
VI nm шарап; vin de table тамак менен ичиле турган
шарап; vin de dessert десертте ичиле турган шарап; vin
mousseux көбүргөн, быжылдап турган шарап; grand
vin өтө белгилүү шара (сапаты мыкты); vin coupé суу
кошулган шарап; sac à vin мас; loc. prov. le bon vin
réjouit le cœur de l'homme жакшы сөз жан эргитет.
VIAIGRE nm уксус.
VIAIGRETTE nf өсүмдүк майы, уксус, туз, калемпир
кошулган соус.
VIDICATIF, IVE adj кекчил, кара мүртөз.
VIGT I. adj жыйырма, жыйырманчы; page vingt
жыйырманчы бет; les années vingt жыйырманчы
жылдар; vingt-quatre heures sur vingt-quatre
тынымсыз, токтобостон, күнү-түнү; je vous l’ai dit
vingt fois мен сизге муну жыйырма жолу айттым;
II. nm жыйырма, жыйырманчы, жыйырманчы сан.
VIGTAIE nf жыйырма чакты, жыйырмага чукул.
VIGTIÈME
adj
I. adj
жыйырманчы;
II. n
жыйырманчы бөлүгү.
VIGTIÈMEMET adv жыйырманчыдан.
VIOL nm 1. зордук, зордуктоо; il a été condamné deux
fois pour viol sur des enfants ал балдарды зордуктаганы
үчүн эки жолу соттолгон; 2. талкалоо, бузуу, кордоо,
тебелөө, тепсөө, кирип баруу (бир жерди, бир жерге).
VIOLACÉ, ÉE adj кызгылт көк түстөгү.
VIOLATEUR, TRICE n кордоочу, бузуучу, тебелептепсөөчү; violateur des lois мыйзамды бузуучу.
VIOLATIO nf тебелеп-тепсөө, кордоо, урматтабоо,
бузуу; violation de la loi мыйзамдын кордолушу,
тебеленип-тепселиши, бузулушу.
VIOLEMMET adv катуу, күч менен, зордук менен; le
vent soufflait violemment шамал катуу согуп турган.
VIOLECE nf 1. зордук, зордук кылуу, күч колдонуу,
үстөмдүк, зомбулук; faire violence à мажбурлоо,
зордуктоо, күч колдонуу; avoir recours à, utiliser la

бара жаткан.
VIEILLISSEMET nm картаюу, каруу.
VIERGE I. nf 1. эркекке жанашпаган

кыз, эркек көрө
элек кыз, кыздыгын жогото элек кыз; il veut épouser
une vierge ал кызга үйлөнгүсү келет; 2. astrol Бийкеч
жылдызы; il est Vierge ал Бийкеч (астрологиялык
төлгөдө); II. adj 1. жыныстык катнашта болуп
көрбөгөн; homme vierge жыныстык катнашта болуп
көрбөгөн эркек; 2. таза, жаңы, пайдаланылбаган; feuille
vierge таза кагаз; cassette vierge жаңы, бош кассета;
3. кол тийбеген, адамдын колу тие элек; terre vierge
иштетилбеген, дың жер.
VIEUX, VIEIL, VIEILLE I. adj 1. кары, карыган,
картайган; vieil homme карыган адам; vieille femme
кемпир, карыган аял; vieux garçon карт бойдок; sur ses
vieux jours карыган чагында; se faire vieux каруу,
картаюу; plus vieux d’un an бир жаш улуу; 2. эски,
мурунку; ma vieille voiture менин эски машинам; le
Vieux Monde Европа; 3. жетилген, ачыган; vin vieux
жакшы ачыган шарап; II. adv s’habiller vieux
карыгандарга окшоп кийинүү; III. n 1. карыя, чал,
кемпир; les vieux répètent toujours la même chose кары
адамдар бир айтканын кайра кайталай беришет; 2. fam
ата, апа, ата-эне; est-ce que tes vieux sont au courant?
ата-энең билишеби?
VIF, VIVE adj 1. тири карак, жандуу, шамдагай, тирүү,
ылдам, тез, кыймылдуу, чыйрак; leur fille est vive et
intelligente алардын кызы тири карак жана акылдуу;
brûlée vive тирүүлөй өрттөлгөн; eau vive булак суусу;
air vif салкын, муздак аба; plaie vive жаңы пайда
болгон жара; œil vif ойноок көз; marcher d’un pas vif
ылдам басуу; 2. жеңил, кызуу кандуу, ачуусу чукул,
орой, корс, одоно; échanger des propos très vifs бирибирине орой сөздөрдү айтышуу; 3. сезимдүү, акылы
өткүр, ой толгоосу күчтүү; intelligence vive өткүр акыл;
une imagination très vive күчтүү ой толгоо; 5. өткүр,
күчтүү, катуу; froid vif катуу суук; une vive douleur
катуу, күчтүү оору.
VIGILACE nf кыраакылык, сергектик, сактык,
этияттык.
VIGILAT, ATE adj кыраакы, сергек, этият, сак.
VIGE nf жүзүм; cep de vigne жүзүмдүн түбү, бутагы;
vigne vierge жапайы жүзүм.
VIGERO, OE n жүзүмчү, жүзүм өстүрүүчү, шарап
жасап чыгаруучу адам.
VIGOUREUSEMET adv катуу, күч менен; frapper
vigoureusement катуу чапкылоо.
VIGOUREUX, EUSE adj күчтүү, алдуу, тың, кайраттуу,
чечкиндүү, кубаттуу; action vigoureuse чечкиндүү
аракет.
VIGUEUR nf 1. күч, кубат; vigueur du style стилдин
өткүрлүгү, күчтүүлүгү; cet écrivain a un style d’une
grande vigueur бул жазуучунун стили күчтүү;
2. иштетилүү, колдонулуу, күчүнө кирүү lois en
vigueur күчүндөгү, күчүн жогото элек мыйзам; entrer
en vigueur күчүнө кирүү; mettre en vigueur аракетке
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violence, user de violence күч колдонуу, зордук кылуу;
film de violence зордук, зомбулук көрсөтүлгөн тасма;
2. катуу күч; la violence de la tempête бороондун күчү.
VIOLET, ETE adj 1. орой, копол, чапчаң, жаалдуу;
un homme violent орой адам; 2. катуу, күчтүү, ээ
бербеген, ээ-жаа бербеген; il y a eu de violents
affrontements катуу кагылышуулар болду.
VIOLETER vt 1. мажбурлоо, зордук, зомбулук
көрсөтүү, уруу, уруп-согуу; 2. зордуктоо, зордоп
жыныстык катнашка чакыруу.
VIOLER vt 1. бузуу; violer la loi мыйзамды бузуу;
violer sa promesse убадасын аткарбоо; violer un secret
сырды ачып коюу; 2. басып кирүү, бузуп кирүү,
талкалоо, тебелеп-тепсөө (бир жерди); violer une
tombe dans un cimetière мүрзөнү тебелеп-тепсөө;
3. зордуктоо, күчкө салып жыныстык катынашка
баруу; l’homme a violé trois femmes бул киши үч
аялды зордуктады.
VIOLET, ETTE I. adj кызгылт көк; devenir violet de
colère ачуусунан көгөрүп чыгуу; II. nm кызгылт көк өң.
VIOLETTE nf фиалка.
VIOLO nm 1. кыл кыяк; jouer du violon кыл кыякта
ойноо; 2. скрипач, кыл кыякчы.
VIOLOCELLE
nm виолончель (төрт кылдуу
музыкалык аспап).
VIOLOCELLISTE n виолончелде ойногон адам,
виолончелист.
VIOLOISTE n кыл кыякчы.
VIPÈRE nf 1. кара чаар жылаан; 2. заардуу адам.
VIRAGE nm 1. айланыш, бурулуш, имерилиш; virage
en épingle à cheveux, virage dangereux кескин, тик,
кооптуу бурулуш; 2. айлануу, тегеренүү, бурулуу,
имерилүү; faire un virage бурулуу, имерилүү;
3. өзгөрүү, бурулуш; le politicien a fait un virage
саясатчы оюн өзгөрттү.
VIREMET nm акча которуу, салуу; paiement par
virement которуу жолу менен төлөө.
VIRER vt 1. бурулуу, имерилүү; la voiture a viré
brusquement à droite машина капысынан оңго
бурулду; 2. которуу, салуу (акча); la somme a été virée
sur mon compte акча менин эсебиме которулду; 3. fam
айдоо, иштен кубалоо, бошотуу; elle a été virée de son
poste au bout de trois mois ал үч айдын ичинде
кызматынан бошотулду.
VIRGIAL, ALE, AUX adj таза, булганбаган, пакиза,
жыныстык катнашта болбогон.
VIRGIITÉ nf тазалык, пакизалык, кол тийбегендик,
жыныстык катнашта болбогондук, кыздык; elle veut
garder sa virginité jusqu’à son mariage ал кыздыгын
күйөөгө чыккычы сактагысы келет.
VIRGULE nf үтүр; mettez une virgule үтүр койгула;
sans y changer une virgule эч нерсесин өзгөртпөстөн.
VIRIL, ILE adj 1. эркектик, эркекке таандык, эркекче;
l’énergie et le courage sont des qualités viriles
кубаттуулук жана эрдик эркектик сапат; âge viril
балакатка жеткендик, жетилгендик, эр жетүү
(эркектерде); 2. жыныстык катнашка жөндөмдүү

VIRILEMET adv кайраттуулук менен, эркекче.
VIRILITÉ nf 1. эркектик, эркекке тиешелүү сапаттарга

ээлик; avec virilité эркекче; 2. жыныстык күч-кубат,
жөндөм.
VIRTUALITÉ nf мүмкүнчүлүк, ишке ашуучулук.
VIRTUEL, ELLE adj мүмкүн, болушу мүмкүн болгон,
этимал, ыктымал.
VIRTUELLEMET adv болжол менен, болжолдоп,
дээрлик.
VIRTUOSE n таланттуу, чебер музыкант.
VIRTUOSITÉ nf талантуулук, чебердик (музыкант).
VIRUS nm 1. вирус; virus du sida СПИД вирусу; 2. fig
ышкыбоздук, жакындык; il a le virus du cinéma ал
киного жакын; 3. inform компьютердик вирус.
VIS nf бурама, болт; vis femelle гайка; serrer,
desserrer une vis бураманы бекитүү, чыгаруу; loc fig
serrer la vis à qqn бирөөгө катуу мамиле кылуу,
бирөөнү катуу кармоо.
VISA nm виза; demander, obtenir, refuser un visa
pour tel pays кайсы бир өлкөгө виза суроо, алуу, виза
берүүдөн баш тартуу; fig donner son visa макулдугун
берүү, макул болуу.
VISAGE nm бет, жүз, өң; soins du visage косметика; les
traits du visage беттин түзүлүшү; changer de visage
көрүнүшү өзгөрүү; un visage inconnu бейтааныш адам;
les deux visages de la justice адилеттиктин эки жагы;
faire monter le rouge au visage уялтуу, уяткаруу,
кызартуу; faire bon visage ыраазы болгон түр көрсөтүү,
ыраазы болумуш болуу; un visage de connaissance
тааныш адам.
VIS-À-VIS I. adv жүзмө-жүз, көзмө-көз, бетме-бет;
II. loc prép vis-à-vis de жүзмө-жүз, көзмө-көз, бетме-бет
III. nm 1. бири-бирине карама каршы жайгашуу;
2. каршыда, бет маңдайда олтурган адам.
VISCÈRE nm anat 1. ички орган; 2. pl ички органдар,
ичеги карындар.
VISÉE nf максат, каалоо, тилек, көздөгөн максат; elle
a des visées ambitieuses анын чектен тыш максаттары
бар.
1
VISER I. vt 1. көздөө, мээлөө; viser qqn au cœur, aux
jambes бирөөнү жүрөккө, бутка мээлөө; 2. алууга,
жетүүгө умтулуу; elle vise le poste du directeur général
ал башкы директорлук кызматка жетүүнү көздөп
жатат; 3. тийиштүү болуу, тиешелүү болуу; cette
remarque vise tout le monde бул эскертүү баарысына
тиешелүү; II. vi көздөө, мээлөө; vise bien avant de tirer
атаардан мурун жакшылап мээле; viser haut чоң
нерсеге умтулуу.
2
VISER vt тастыктоо; виза басуу, коюу.
VISIBILITÉ nf көрүнүү, көрүнүш; avec ce brouillard, la
visibilité est très mauvaise тумандын айынан көрүнүш
начар.
VISIBLE adj 1. көрүнгөн, көрсө боло турган, көрүнө;
visible au microscope микроскоп менен көрсө боло
турган; 2. талашсыз, шексиз, анык, ырас, болгон; il a
fait de visibles progrès ал көзгө көрүнүктүү
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ийгиликтерге жетишти; 3. être visible бирөөнү кабыл
ала турган, бирөөнү кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар;
attends une seconde, je ne suis pas visible бир азга
күтүп тур, азыр кабыл ала албайм.
VISIBLEMET adv окшойт, шекилдүү; visiblement il a
envie d’être seul ал жалгыз болгусу келип жаткандай
шекилдүү.
VISIO nf 1. көрүү; organes de vision көрүү органы,
көз; 2. көрүү, элестетүү; sa vision de l’avenir n’est pas
optimiste анын келечегине болгон көз карашы жакшы
эмес; 3. көрүнчү; fam avoir des visions көзүнө көрүнүү.
VISITE nf 1. баруу, бирөөнүкүнө баруу, бир жакка
баруу; l’heure des visites кабыл алуу убактысы;
recevoir des visites келгендерди кабыл алуу; être en
visite бир жакта болуу; le chef de l’État est en visite
мамлекет башчысы иш сапарында жүрөт; 2. баруу,
көрүнүү; visite médicale дарыгерге баруу, көрүнүү;
3. саякат; visite de la ville шаарга саякат жасоо;
4. текшерүү; visite de douane бажыкана текшерүүсү.
VISITER vt 1. баруу, көрүү, барып келүү; l’été dernier,
j’ai visité la Belgique былтыр жайында Бельгияга
барып келдим; 2. текшерүү, карап чыгуу, тинтүү; la
police visite l’immeuble полиция үйдү текшерип жатат;
visiter les bagages жүктү текшерүү (бажыканада);
3. иш спары менен бир жакка баруу, иш боюнча бир
жакка баруу.
VISITEUR, EUSE n 1. конок, мейман; 2. саякатчы,
турист; 3. текшерүүчү.
VISQUEUX, EUSE adj илээшме, былжырак, жабышкак,
жабышма.
VISUEL, ELLE adj 1. көрүү, көрүүгө таандык; mémoire
visuelle көргөнүн эстеп калуу; perception visuelle көрүү
сезими; l’œil est un organe visuel көз көрүү органы;
2. көргөзмө, көргөзүп, көз алдыда турган; ce professeur
enseigne avec des méthodes visuelles бул мугалим
көргөзмө усулду колдонуу менен сабак берет.
VISUELLEMET adv көз менен, көрүү аркылуу.
VITAL, ALE, AUX adj 1. жашоо, жашоого таандык;
l’eau est indispensable à toute manifestation vitale суу
жашоо булагы; 2. абдан маанилүү, өтө керектүү; la
faim dans le monde et la pollution sont des problèmes
vitaux дүйнө жүзүндөгү ачкачылык жана абанын
булганышы чоң маселелер.
VITALITÉ nf кубаттуулук, сергектик, күч-кубат.
VITAMIE nf витамин; les oranges sont riches en
vitamine C апельсиндер С витаминине бай.
VITAMIÉ, ÉE adj витамин кошулган; lait vitaminé
витамин кошулган сүт.
VITE I. adj тез, ылдам, бат, бачым; le coureur le plus
vite эң күлүк чуркоочу; II. adv тез, ылдам, бат, тездик
менен; travail fait trop vite шашып-бушуп жасалган,
чала жасалган жумуш; plus vite батыраак; aller plus
vite батыраак, тезирээк баруу; le plus vite possible
тезирээк, батыраак; loc adv fam vite fait көз ачыпжумганча.
VITESSE nf тездик, ыкчамдык, ылдамдык; faire de la
vitesse катуу, тез жүрүү; loc fam en vitesse тез, бат,

ылдам; en perte de vitesse тездигин жоготуп.
VITICULTEUR, TRICE n жүзүмчү, жүзүм эгүүчү, жүзүм
айдоочу.
VITICULTURE nf жүзүм айдоо, эгүү, жүзүмчүлүк
кылуу.
VITRAGE nm 1. айнек коюу, салуу; 2. айнек; fenêtre à
double vitrage эки кабат айнектүү терезе.
VITRE nf айнек; baisser la vitre айнекти ачуу,
түшүрүү; vitres d'une fenêtre терезенин айнектери; loc
fig casser les vitres жаңжал, уруш чыгаруу.
VITRÉ, ÉE айнектелген, айнек салынган.
VITRER vt айнектөө, айнек салуу; vitrer une porte
эшикке айнек салуу.
VITRERIE nf 1. айнек иштетүү, айнек иштеп чыгаруу;
2. айнек буюмдар, айнектен жасалган буюмдар.
VITRIER nm айнек саткан, айнек салган, айнек кескен
киши.
VITRIE nf витрина.
VITUPÉRER vt урушуу, сөгүү, каршы чыгуу.
VIVACE adj 1. bot көп жылдык; une plante vivace көп
жылдык өсүмдүк; 2. бардаштуу, чыдамдуу 3. жандуу,
ылдам; 4. эстен кетпеген, эсте калган, көпкө чейин эсте
сакталып калган.
VIVACITÉ nf 1. жандуулук, шамдагайлык, ылдамдык;
vivacité d’esprit сезимдүүлүк, зээндүүлүк; 2. катуулук,
кызуу кандуулук, оройлук; il a répondu avec vivacité ал
орой жооп берди.
VIVAT, ATE I. adj 1. тирүү, аман-эсен; son père est
revenu vivant de la guerre атасы согуштан аман-эсен
келди; 2. тирикарак, чыйрак, жандуу; c’est un enfant
très vivant бул чыйрак бала; 3. тирүү; être vivant тирүү
жандык; II. n тирүү адам.
VIVAT intj vx ура, жашасын.
VIVE intj жашасын.
VIVEMET adv 1. тез, бат, ылдам, тездик менен;
2. катуу, катуу үн менен, одоно, копол, корс; 3. абдан,
аябай, катуу; regretter vivement аябай өкүнүү.
VIVIFIAT, ATE adj күч берүүчү, күч кубат берүүчү,
күчтөндүргөн, сергитүүчү.
VIVIFIER vt жандандыруу, күч берүү, кубат берүү,
кубаттандыру, сергитүү.
VIVIPARE adj, nm тирүү туучу, баласы ичинен
жетилген; les vivipares баласы ичинен жетилип
туулучу жаныбарлар.
VIVOTER vi өлбөстүн күнүн көрүү, эптеп-септеп
оокат кылуу.
VIVRE I. vi 1. жашоо, өмүр сүрүү; vivre de lait, de
fruits сүт менен, жемиш менен тамактануу; vivre de
son travail өз мээнети менен күн кечирүү; avoir de quoi
vivre барчылыкта жашоо, тамак-ашы кенен болуу; prov
qui vivra, verra аман болсок көрөбүз; vivre au crochet
de qqn бирөөнүн эсебинен жашоо; pas âme qui vive
кыбыр эткен жан жок, эч ким көрүнбөйт; 2. жашоо, бир
жерде жашоо; vivre à la campagne айылда жашоо; II. vt
баштан кечирүү, өткөзүү; vivre des jours heureux
бактылуу күндөрдү башынан кечирүү.
VOCABULAIRE nm тандалмалуу сөздүк.
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VOCAL, ALE, AUX adj үн, үн түйүнү; musique vocale
вокалдык музыка.
VOCALIQUE adj ling үндүү, үндүү тыбыштарга
таандык; système vocalique үндүүлөр системасы.
VOCALISME
nm вокализм (тилдеги үндүүлөр
системасы).
VOCATIF nm ling барыш жөндөмөсү.
VOCATIO nf шык, шыктуулук; elle a une vocation
d’enseignante анын сабак берүүгө шыгы бар.
VOCIFÉRATIO nf өкүрүк, бакырык, ач кыйкырык,
айгай, кыйкырык (ачууланганда).
VOCIFÉRER vi vieilli ачууланып, кыйкырып сүйлөө,
бакырып сүйлөө.
VODKA nf арак.
VŒU nm 1. тилек, каалоо; faire un vœu тилек кылуу,
каалоо, тиленүү; 2. faire vœu de ант берүү, сөз берүү
(кудай алдында); je me suis fait le vœu de ne plus le
revoir мен аны менен экинчи көрүшпөөгө ант бердим.
VOGUE nf мода; être en vogue модада болуу.
VOGUER vi сүзүү, сүзүп баруу, алга жылуу (суунун
үстүндө); loc fig vogue la galère эмне болсо ошо
болсун.
VOICI prép мына, мынакей; le voici мына ал; les voici
qui arrivent мына алар келе жатышат.
VOIE nf 1. жол; voies ferrées темир жолдор; route à
trois, quatre voies үч, төрт тилкелүү жол; par voie de
mer, de terre деңиз аркылуу, кургак жол менен; voie
d’eau тешик, жыртык, суу кире турган тешик
(кайыкта); détourner de la bonne voie жолдон чыгуу,
жаман жолго түшүү; pays en voie de développement
өнүгүү жолундагы өлкө; 2. жол, усул, амал; une voie
diplomatique дипломатиялык жол; 3. anat канал, жол;
par voie buccale, orale ооз аркылуу; voies respiratoires
anat дем алуу органдары.
VOILÀ prép мына; me voilà мына мен келдим; le voilà
qui vient мына, ал келе жатат; voilà trois mois que үч
айдан бери; nous y voilà мына келип калдык.
1
VOILE nm 1. чүпөрөк, кездеме (бир нерсени жабуу
үчүн); 2. чүмбөт, бет чүмбөт (диний себеп менен
пайдаланылган); loc prendre le voile динге берилүү
(аялдар); 3. абдан жука кездеме; 4. жоолук.
2
VOILE nf 1. парус (кеменин түркүктөрүнө керилип
байланган жел айдагыч кендир кездеме); mettre à la
voile, mettre les voiles парусту көтөрүү; mettre toutes
les voiles dehors fig болгон мүмкүнчүлүктү колдонуу;
un bateau à voiles, une planche à voile жел кайык;
2. жел кайык спорту; faire de la voile жел кайык спорту
менен машыгуу.
VOILÉ, ÉE adj 1. жабык, чүмбөттөлгөн; une femme
voilée чүмбөттөнгөн аял; 2. ала булут каптаган; le ciel
est voilé асманды ала булут каптап турат.
VOILER I. vt 1. жабуу, ороо (кездеме менен);
2. жашыруу, катуу; voiler la vérité чындыкты
жашыруу; 3. тосуу, жашыруу, калкалоо; des nuages
voilent le soleil булуттар күндү тосуп турушат; II. se
voiler vpr 1. чүмбөттөнүү, оронуу; certaines femmes
musulmanes se voilent кээ бир мусулман аялдар

чүмбөттөнүп алышат; 2. бүркөлүү; le ciel se voile күн
бүркөлүп келе жатат.
VOILIER nm жел кайык.
VOIR I. vt 1. көрүү; voir de loin алыстан көрүү; fig
алдын ала көрө билүү, айта билүү; voir du pays
саякаттоо, дүйнө кыдыруу; faire voir көрсөтүү; se faire
voir көрүнүү, пайда болуу; voir le jour туулуу,
төрөлүү, пайда болуу; voir la mort de près ажал менен
алышуу; cela n’a rien à voir avec notre affaire мунун
биздин ишке эч кандай тиешеси жок; loc fam je
voudrais vous y voir менин ордумда болсоңуз көрөт
элем; y voir clair түшүнүү, аңдоо; attends voir! fam
сениби, шашпа, шашпай тур! 2. көрүү, көзү менен
көрүү; j’ai vu sa voiture dans la rue мен анын
машинасын жолдон көрдүм; 3. элестетүү, түшүнүү; je
vous vois venir эмне дегиңиз келип жатканын түшүнүп
жатам; je ne vois pas de qui tu parles ким жөнүндө
сүйлөп жатканыьды түшүнбөй жатам; tu vois ça d'ici!
элестетсең! ma future maison, je la vois en Italie
келечектеги үйүмдү Италияда деп элестетип жатам;
II. se voir vpr 1. көрүнүү, өзүн кароо; 2. көрүшүү,
кезигишүү; 3. өзүн элестетүү; 4. көрүнүү, байкалуу.
VOISI, IE I. adj 1. жакын, жакын жерде жайгашкан,
коңшу; 2. окшош, окшоштугу бар; II. n кошуна, коңшу.
VOISIAGE nm кошуналык, жакындык.
VOITURE nf 1. араба; voiture d’enfant балдардын
арабасы; voiture à bras кол араба; 2. машина, жеңил
машина; en voiture машинада, машина менен; accident
de voiture авто жол кырсыгы; 3. поезд; changer de
voiture башка поездге олтуруу; loc en voiture поездге
олтургула, поезд кетип жатат.
VOIX nf 1. үн, добуш; à pleine voix болгон үнү менен,
үнүнүн жетишинче; à mi voix, à demi voix акырын,
жарым үн менен; élever la voix үнүн көтөрүү, үнүн
катуу чыгаруу; fig ороңдоп сүйлөө, корсулдап сүйлөө;
voix d'homme, de femme эркектин, аялдын үнү; la voix
des oiseaux чымчыктардын үнү; 2. добуш (шайлоодо);
obtenir la majorité des voix көпчүлүк добушка ээ
болуу; donner sa voix добушун берүү; 3. үн (ырдоодо);
il a une voix basse анын үнү ичке; 4. ички үн, жүрөктүн
добушу; la voix de la raison чындыктын үнү; 5. gram
этиштин формасы; voix passive этиштин туюк
формасы, voix active этиштин табыш жөндөмөсүн
талап кылуучу формасы.
1
VOL
nm
1. учуу,
канаттуулардын
учуусу;
l’ornithologue observe le vol des oiseaux орнитолог
чымчыктардын учушун байкап, көз салып жатат;
2. учуу, аба кемесинин учуусу (учак); il y a plusieurs
vols quotidiens pour Paris Парижге күнүнө бир нече
жолу учак учат; 3. үйүр, топ (канаттуулардын топтоп болуп учушу).
2
VOL nm уурдоо, уурулук; commettre un vol уурулук
кылуу.
VOLAILLE nf үй канаттуулары; élevage de la volaille
үй канаттууларын багуу.
VOLAILLER, ÈRE n үй канаттууларын сатуучу.
1
VOLAT , ATE adj учуучу, уча турган.
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VOLAT nm руль; tenir le volant рулду башкаруу;
être au volant унаа айдоо.
VOLATILISER I. vt 1. бууландыруу, бууга айландыруу;
2. fam жоготуу, жок кылуу, жокко чыгаруу; II. se
volatiliser vpr 1. буулануу, бууга айлануу; 2. fam
жоюлуп кетүү, жок болуп кетүү.
VOL-AU-VET nm пирог (ичине эт, балык, козу карын
салынган).
VOLCA nm жанар тоо; volcan éteint, volcan en
activité өчүп калган вулкан, өчө элек, күйүп турган
вулкан.
VOLCAIQUE adj 1. жанар тоого таандык; 2. кызуу,
ташкындап турган, күйүп-жанып турган.
VOLÉE nf 1. учуу; prendre sa volée учуп кетүү; 2. топ,
үйүр, учуп бара жаткан канаттуулардын тобу; 3. fig
мартаба, даража; de haute volée мартабалуу,
даражалуу; 4. à la volée учуп бара жатканда; j’ai
rattrapé la balle à la volée мен учуп бара жаткан топту
кармап алдым.
1
VOLER vi 1. учуу, асманда учуп жүрүү; les oiseaux et
les chauves-souris sont des animaux qui volent
чымчыктар жана жарканаттар учуп жүрүүчү
жаныбарлар; 2. учуу, учакта учуу; ce pilote n’a pas volé
depuis un an бул учкуч бир жылдан бери уча элек;
voler au secours жардамга шашуу, ашыгуу.
2
VOLER vt уурдоо; se faire voler уурдатуу, уурдатып
жиберүү.
VOLET nm терезенин жапкычы, калкалагычы.
VOLETER vi бырпырап учуп конуу; des papillons
volettent autour de la lampe көпөлөктөр жарыкты
тегеренип учуп конуп жүрүшөт.
VOLEUR, EUSE n, adj ууру, колу туткак; voleur à la
tire чөнтөкчү, керменчик, кисебур; poursuivre, arrêter,
capturer un voleur, une voleuse ууруну кубалоо,
кармоо; au voleur! arrêtez-le! ууруну кармагыла!
VOLIÈRE nf чымчыктар учуп жүрө ала турган чоң
күпкө.
VOLLEY-BALL ou volley nm волейбол.
VOLLEYEUR, EUSE n волейбол оюнчусу, волейболчу.
VOLOTAIRE I. adj 1. өз эрки менен иштелүүчү, өз
ыктыяры мекен иштелүүчү; ыктыярдуу; өз каалоосу
менен иштелүүчү; acte, activité volontaire ыктыярдуу
аракет; engagé volontaire ыктыярдуу аскер; 2. атайын,
билип туруп кылган; mort volontaire өзүн-өзү өлтүрүү,
өзүнө кол салуу; 3. эрктүү, эрки күчтүү адам; II. n 1. nm
ыктыярдуу аскер; 2. n өз эрки, ыктыяры менен кызмат
кылуучу адам.
VOLOTAIREMET adv өз ыктыяры менен, өз эрки
менен, атайын, билип туруп; elle m’a volontairement
marché sur le pied ал бутумду атайын тебелеп кетти.
VOLOTÉ nf эрк, ыктыяр, каалоо, кайрат; les gens de
bonne volonté, les bonnes volontés ак ниеттүү адамдар;
avoir de la volonté каалоосу болуу, каалоо; à volonté
каалашынча, каалаганча; fam faire ses quatre volontés
каалаганын кылуу, айтканын жасоо, оюнча болуу.
VOLOTIERS adv жан дили менен, чын көңүлү менен.
VOLT nm вольт (электр чыңалышын өлчөө бирдиги).

VOLTIGE nf акробаттардын аркан үстүндө басуусу, ат
үстүндө ойноосу, чабандестик; voltige aérienne
жогорку пилотаж (учактарды мыкты учуруу
искусствосу).
VOLTIGER vi 1. бырпырап учуп конуу; 2. желбирөө,
желпилдөө; les feuilles mortes voltigent dans le vent
жалбырактар шамалга дирилдеп жатышат.
VOLTIGEUR nm акробат.
VOLTMÈTRE
nm вольтметр (электр тогунун
чыңалышын өлчөй турган прибор).
VOLUBILE adj 1. сөзгө чечен, сөзмөр, көп сүйлөгөн;
2. bot чырмалышкан; plantes volubiles чырмалышып
өскөн өсүмдүктөр.
VOLUBILIS nm чырмоок.
VOLUBILITÉ nf сөзгө чечендик, сүйлөөктүк, көп
сүйлөгөндүк; parler avec volubilité быдылдап, бат-бат
сүйлөө.
VOLUME nm 1. том; 2. көлөм, салмак, чоңдук; le
volume de la production иштеп чыгаруу салмагы; 3. үн.
VOLUMIEUX, EUSE adj чоң, көлөмдүү.
VOLUPTÉ nf 1. ырахат, жыргал; 2. лаззат, жыныстык
ырахат, канааттануу.
VOLUPTUEUSEMET adv
ырахаттанып, жыргап,
ырахат алып.
VOLUPTUEUX, EUSE adj лаззаттуу, ырахаттуу,
жыргалдуу, жыргал тартуулаган, жагымдуу.
VOLVULUS nm volvulus gastrique, intestinal ичеги
түйүлүү.
VOMIR vt кусуу, окшуу; avoir envie de vomir көңүлү
айнуу, кускусу келүү.
VOMISSEMET nm кусуу, кусунду; vomissement de
sang кан усуу.
VOMISSURE nf кусунду.
VOMITIF, IVE I. adj 1. кустура турган, кускуну
келтирген; 2. жийиркеничтүү, кускуну келтирген.
VORACE adj, n соргок, опкок, тамаксоо, тойбос il a un
appétit vorace анын табити күчтүү.
VORACEMET adv соргоктук менен, соргоктук
кылып, сукулдап.
VORACITÉ nf тамаксоолук, соргоктук.
VOTE nm добуш, добуш берүү; vote à main levée кол
көтөрүп добуш берүү; vote secret жашыруун добуш
берүү; droit de vote добуш берүү укугу; procéder au
vote добушка коюу.
VOTER I. vi добуш берүү; loc. voter des deux mains
кош колдоп колдоо; II. vt добушка коюу, салуу, кабыл
алуу; voter une loi мыйзамга добуш берүү, мыйзамды
кабыл алуу.
VOTRE, pl vos adj poss сиздин, өзүңөрдүн, силердин,
сиздердин.
VÔTRE pron poss, n le vôtre, la vôtre, les vôtres
сиздики, өзүңөрдүкү, сиздердики, силердики.
VOUER I. vt 1. арноо, берүү, багыштоо, жумшоо;
vouer son temps à aider les gens убактысын адамдарга
жардам берүүгө жумшоо; 2. салтанаттуу түрдө убада
берүү; 3. алдын ала өкүм чыгаруу, жазалоо; un
bâtiment voué à la démolition бузууга өкүм чыгарылган
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имарат; II. se vouer vpr өзүн багыштоо, берилүү;
homme qui se voue au théâtre театрга баш оту менен
кирген адам.
1
VOULOIR vt 1. каалоо, -гысы келүү, тилөө, эңсөө;
arrangez-vous comme vous voulez каалаганыңызды
кылыңыз; sans le vouloir атайын эмес; vouloir du bien,
du mal à qqn бирөөгө жакшылык, жамандык тилөө;
que tu le veuilles ou non каалайсыңбы, каалабайсыңбы
баары бир; vouloir dire билдирүү, мааниге ээ болуу;
2. талап кылуу, буйрук кылуу; la loi veut мыйзам талап
кылат; 3. эрки, каалоосу болуу; quand on veut, on peut
каалоо бар жерде иш бүтөт; 4. маркамат кылуу, кичи
пейилдик кылуу; veuillez кичи пейилдикке; vous
voudrez bien m’excuser кечирип коюңуз; 5. en vouloir
à qqn таарынуу, ыза болуу, ачуулануу; en vouloir à
qqch көз артуу.
2
VOULOIR nm каалоо, тилек, ниет; bon, mauvais
vouloir жакшы, жаман ниет; avec tout mon bon vouloir
чын дилден, чын көңүлдөн.
VOUS pron pers 1. сиз, сиздер, силер; que Dieu vous
aide Кудай сизге кубат берсин, Кудай сизди колдосун;
dire vous à qqn сиз деп сүйлөө; si j’étais vous эгер
сиздин ордуңузда болсом; s’il vous plaît кичи
пейилдикке; 2. өздүк этиштерде: vous vous lavez сиз
жуунуп жатасыз.
VOÛTE nf 1. догоо, ийилген нерсе; en voûte ийилген;
voûte céleste асман, көмкөрүлүп турган асман; 2. anat
voûte palatine көмөкөй.
VOÛTÉ, ÉE adj 1. догоо сымал; 2. бүкүрөйгөн; une
vieille très voûtée эки бүктөлгөн кемпир.
VOUVOIEMET nm сиз деп сүйлөө.
VOUVOYER vt сиз деп сүйлөө.
VOYAGE nm 1. саякат; entreprendre, faire un voyage,
être en voyage саякатка, сапарга чыгуу; bon voyage ак
жол, сапарыңар байсалдуу болсун; voyage à pied, en
voiture, en avion жөө, машина менен, учак менен
саякаттоо; faire le grand voyage көз жумуу, каза болуу,
тиги дүйнөгө кетүү; 2. баруу; un seul voyage suffira
pour transporter ces meubles бул эмеректерди бир
баруу менен ташып бүтсө болот.
VOYAGER vi 1. саякатоо, саякат жасоо; voyager à pied
жөө саякаттоо; 2. (нерсе) ташылуу, алынып барылуу;
fruit qui s’abîme en voyageant жол жүргөндө эзилип
калган жемиш.
VOYAGEUR, EUSE n саякатчы; ce pays attire beaucoup
de voyageurs бул өлкө көптөгөн саякатчыларды өзүнө
тартат.
VOYAT, ATE I. adj 1. көзү ачык, келечекти алдын
ала айткан; 2. ачык түстүү, жаркыраган, көзгө урунган;
couleur voyante ачык түстүү өң; II. 1. nm аспаптын
иштеп жатканын же иштебей калганын билдирип
туруучу белги берүүчү жарык; voyant d’essence бензин
жок калгандыгын билдирүүчү, белги берүүчү жарык
(машиналарда); 2. n балчы, төлгөчү.
VOYELLE
nf үндүү тыбыш, үндүү; voyelles
antérieures, postérieures тил алды, тилдин аркасы
менен айтылуучу үндүүлөр.

VRAI, E I. adj 1. ырас, чын, туура; n’est-il pas vrai?
ушундай эмеспи? fam c’est pas vrai! болушу мүмкүн
эмес! 2. зат атоочтун алдында: анык, чыныгы, нагыз;
de vraies perles чыныгы бермет; 3. зат атоочтон
кийин: чыныгы; les personnages du roman sont vrais
романдын каармандары чын эле жашаган адамдар;
II. nm чындык; vous êtes dans le vrai сиз аксыз; à dire
le vrai, à dire vrai, à vrai dire чынын айтканда; III. adv
faire vrai чынга окшош болуу; ces fleurs artificielles
font vrai бул жасалма гүлдөр чыныгы гүлдөргө окшош.
VRAIMET adv чын, чын эле; vraiment? чын элеби,
чын эле ушундайбы? pas vraiment анча эмес.
VRAISEMBLABLE adj чын, чындыкка окшош, чындай,
чын өңдүү.
VRAISEMBLABLEMET adv балким, -са керек, го дейм,
мүмкүн.
VRILLE nf 1. мурутчалар (өсүмдүктөрдө); vrille de la
vigne жүзүмдүн мурутчалары; 2. учактын тик ылдый,
буралып түшүшү; l’avion est tombé en vrille учак тик
ылдый түштү; 3. бургу; percer avec une vrille бургу
менен тешүү.
VROMBIR
vi дарылдоо, дүрүлдөө, күүлдөө,
дыңылдоо; le moteur vrombit мотор гүүлдөп жатат.
VROMBISSEMET nm дарылдоо, дүрүлдөө, күүлдөө,
дыңылдоо; le vrombissement du moteur мотордун
күүлдөшү.
1
VU , VUE adj көрүнгөн, көз менен көрсө боло турган;
c’est bien vu? fam vu? түшүндүңөрбү?
2
VU prép караганда, себептүү, болгондуктан; vu les
circonstances, il vaut mieux attendre un peu жагдайга
карасак, кичине күтүп турган оң.
VUE nf 1. көрүү, кароо; avoir une bonne vue көзү
жакшы көрүү, көзү өткүр болуу; troubles de la vue
көрүүнүн бузулушу; vue basse, courte жакындан көрүү,
алыстан көрө албастык, начар көрүү; jeter, porter la
vue sur көз таштоо, кароо; perdre la vue көрбөй калуу;
rendre la vue à qqn бирөөгө көрүү мүмкүнчүлүгүн
тартуулоо (операция аркылуу); à perte de vue көз
жеткенче, көздүн жетишинче; à première vue бир
караганда, бир көргөндө; je le connais de vue мен аны
мурун көргөнмүн; 2. көрүнүш (айлананын); on a une
très belle vue de notre chambre биздин бөлмөдөн
айлана укмуштай көрүнөт; 3. кароо, назар салуу;
échange de vues пикир алмашуу; 4. көз; elle s’abîme la
vue en lisant dans l’obscurité ал караңгылыкта окуп
көздөрүн бузуп жатат.
VULCAISATIO nf вулканизация, ысытуу аркылуу
желимдөө.
VULGAIRE adj 1. одоно, адепсиз, копол, уят; mot
vulgaire уят сөз, олдоксон сөз; 2. эч кандай өзгөчөлүгү
жок, катардагы, көнүмүш, кадимки.
VULGAIREMET adv одоно, орой, кополдук менен; il
parle très vulgairement ал абдан орой сүйлөйт.
VULGARISATEUR, TRICE n, adj илимий-техникалык
түшүнүктөрдү жалпыга, карапайым элге жеткиликтүү
кылып, оңойлотуп түшүндүрүүчү.
VULGARISATIO
nf
илимий-техникалык

438

VULGARISER

YOURTE

уятсыздык, адепсиздик.
VULÉRABILITÉ nf litt бошоңдук, морттук, чың
эместик, назиктик.
VULÉRABLE adj морт, бошоң, бат мертинген.
VULTUEUX, EUSE adj кызарган, шишиген (бет).
VULTUOSITÉ nf кызаруу жана шишүү (беттин).

түшүнүктөрдү жалпыга, карапайым элге түшүндүрүү,
жеткирүү; ouvrage de vulgarisation scientifique
жалпыга түшүнүктүү жазылган илимий эмгек.
VULGARISER vt жалпыга жайылтуу, жеткиликтүү
түшүндүрүү.
VULGARITÉ nf оройлук, одонолук, олдоксондук,

W
W, W nm inv француз алфавитинин жыйырма үчүнчү
тамгасы.
WAGO nm вагон; wagon de marchandises, wagon à
bestiaux товар ташуучу, мал ташуучу вагон; wagon de
voyageurs жүргүнчүлөрдү ташуучу вагон; cent wagons
de blé жүз вагон дан эгини.
WAGO-CITERE
nm вагон-цистерна, суюктук
ташуучу вагон (вино, мунай).
WAGO-LIT nm купе.
WAGOET nm вагонетка.
WAGO-RESTAURAT nm вагон-ресторан.
WAHHABISME nm ваххабизм.
WAHHABITE adj ваххабит, ваххабиттик.

WALLO, OE I. adj валлон, валлонго таандык; II. n
1. Валлондун тургуну, валлондук адам; 2. nm валлон
тили.
WAPITI nm Түндүк Америкада жана Сибирде
жашоочу чоң бугу.
WASSIGUE nf тактай сүрткөн чүпүрөк.
WATER-CLOSETS, WATERS nm pl даараткана.
WATER-POLO nm суда ойнолуучу топ оюну.
WATT nm ватт; mille watts миң ватт.
W.-C. nm pl voir water-closets.
WEEK-ED nm дем алыш күн.
WESTER nm вестерн, окуялуу тасма.
WHISKY nm виски.

X
X, X1 nm inv француз алфавитинин жыйырма
төртүнчү тамгасы.
X, X2 I. n inv 1. x, алгебрада белгисиз сан; 2. rayon X
рентген нуру; 2. nm X, 10 деген сандарды билдирген
Рим цифрасы; II. adj un film classé X, un film X
порнографиялык тасма.

XÉOPHOBE

adj, n чет элден, жерден келгендерди

жаман көргөн.
XÉOPHOBIE

nf чет элден, чет жерден келгендерди

жаман көрүү.
XYLOPHOE

nm ксилофон (музыкалык аспаптын бир

түрү).

Y
Y, Y1 nm француз алфавитинин жыйырма бешинчи
тамгасы.
2
Y nm inv y, алгебрада экинчи белгисиз сан.
3
Y I. adv 1. бул жакка, бул жерге; j’y suis venu l’an
dernier мен бул жерге бир жыл мурун келгенмин;
2. бул жерде, бул жакта; je suis à Paris, mon frère y est
aussi мен Париждемин, байкем да бул жерде; II. pron
бул жөнүндө; j’y penserai мен бул жөнүндө ойлонуп
көрөм.
YACHT nm яхта, кайык; yacht de course жарыш
кайыгы.

YACHTIG nm жел кайык спорту.
YACK ou yak nm топоз.
YAKEE nm Американын жашоочусу.
YAOURT voir yoghourt.
YEUX nm pl voir œil.
YOD nm ling йот.
YOGA nm йога faire du yoga йога менен машыгуу.
YOGI nm йога менен машыгуучу адам.
YOG(H)OURT ou yaourt nm катык.
YOUGOSLAVE adj югославия, Югославияга таандык.
YOURTE nf боз үй.
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Z
Z, Z nm inv француз алфавитинин жыйырма алтынчы
тамгасы; de A à Z башынан аягына чейин.
ZAPPER vi
anglic пульттун жардамы менен
сыналгыны бир каналдан бир каналга которуу.
ZÈBRE nm 1. зебра; loc fam courir comme un zèbre
буту үзүлгөнчө чуркоо, абдан катуу чуркоо; 2. fam
кызыктай адам.
ZÉBU nm зебу, өркөчтүү бука (Азияда жана
Африкада).
ZÈLE nm тырышчаактык аракет; travailler avec zèle
аракеттенип иштөө; faire du zèle аракет кылуу,
тырышуу.
ZÉLÉ, ÉE adj тырышчаак, аракетчил.
ZÉITH
nm 1. зенит (байкоочунун төбөсүндө
асмандагы эң жогорку чекит); 2. fig чоку, жогорку чек;
le zénith de la gloire даңктын чокусу.
ZÉPHYR nm 1. poét мээлүүн жел, желаргы; 2. жука,
жеңил кездеме.
ZÉRO nm 1. нөл; deux plus deux moins quatre, égale
zéro эки кошуу экиден төрттү алсак нөл калат; gagner
par trois buts à zéro үч нөл менен жеңүү, утуу; avoir
zéro sur vingt жыйырма упайдан нөл алуу; 2. жоктук; il
a le moral à zéro анын маанайы начар; un zéro
болбогон, начар киши; 3. fam эч кандай, эч бир; il a fait
zéro faute à sa dictée ал жат жазуудан бир дагы ката
кетирбептир; ça m’a coûté zéro franc бул мага бекерге
турду; recommencer tout à zéro баарысын башынан
баштоо, нөлдөн баштоо; 4. эң төмөнкү, начар баа; le
professeur lui a mis un zéro мугалим ага эң начар баа
койду; un zéro de conduite тартиби начар (мектепте).
ZIBELIE nf киш (суусар тукумуна кирүүчү, териси
баалуу, анча чоң эмес күрөң түстөгү айбан); manteau
de zibeline суусар пальто.

ZIGZAG nm ийри-буйру жол; marcher en zigzag
буйталактап басуу.
ZIGZAGUER vi ийри-буйру жол менен жүрүү;
темтеңдеп басуу.
ZIC nm 1. цинк (көгүлтүр түстөгү ак металл),
ыроо; 2. fam бар (кафеде).
ZIGAGE nm калай менен каптоо, калайлоо.
ZIGUER vt калайлоо, калай менен каптоо.
ZOAL, ALE, AUX adj аймак, аймактык; climat zonal
аймактык климат
ZOE nf 1. géogr аймак, тилке; zone tempérée
мээлүүн аймак; zone marécageuse саздак жер; 2. аймак;
la zone dollar доллар жүгүртүлгөн, колдонулган жер;
3. poète de deuxième, de troisième zone экинчи, үчүнчү
даражадагы, орто акын.
ZOO nm зоопарк.
ZOO- жаныбар, айбанат деген маанини билдирүүчү
грек тилинен келген уңгу.
ZOOGÉOGRAPHIE nf зоогеография (айбанаттардын
жер жүзүндө таралышын изилдөөчү илим).
ZOOLOGIE nf зоология (айбанаттар жөнүндөгү
илим).
ZOOLOGIQUE
adj
зоологиялык;
classification
zoologique айбанаттардын бөлүнүшү; jardin, parc
zoologique айбанаттар багы.
ZOOLOGISTE n зоолог.
ZOOTECHICIE,
IEE
n
зоотехник
(мал
чарбачылыгы боюнча адис).
ZOOTECHIQUE adj зоотехникалык.
ZOROASTRIE, IEE adj, n rel зороастризмге
таандык.
ZOROASTRISME nm rel зороастризм.
ZUT intj fam кап, шайтан алгыр.
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