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ÖN  SÖZ 
 

 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti ədəbi dildə 

işlənən sözlərin düzgün yazılış formalarını özündə ehtiva edən və peşəsin-

dən, vəzifəsindən asılı olmayaraq, həmin dilin daşıyıcısı olan hər bir kəsin, 

cəmiyyətin hər bir üzvünün – bir sözlə, bütün vətəndaşların istifadəsi üçün 

zəruri olan dəyərli və mötəbər bir qaynaqdır. Mükəmməl və sanballı orfoq-

rafiya lüğəti dövrün dil mənzərəsini əks etdirməklə yanaşı, eyni zamanda 

onun söz varlığının keçmişini və bu gününü, sözyaratma imkanlarının zən-

ginliyini də ortaya qoyur ki, bu baxımdan da bütövlükdə cəmiyyət üçün xü-

susi əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə də elmi əsaslara söykənən, Azər-

baycan dilinin bütün üslublarının rəngarəng lüğət tərkibini əhatə edən orfoq-

rafiya lüğətinin tərtibi çətin və məsuliyyətli olduğu qədər, həm də mühüm 

və əhəmiyyətli bir işdir.   

Hər hansı bir dilin lüğət tərkibində zaman keçdikcə müəyyən dəyişik-

liklər baş verir ki, bu təbii proses də həmin dilin orfoqrafiya lüğətinin yeni-

lənməsini bir zərurət kimi ortaya qoyur. Yaşadığımız qloballaşma dövründə 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində də ciddi dəyişikliklər özünü göstərmiş 

və ədəbi dilimiz zamanın tələbi ilə bir sıra yeni anlayışları ifadə edən söz və 

ifadələrlə xeyli zənginləşmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ana 

dilimizin böyük hamisi və qayğıkeşi Heydər Əliyevin 2 yanvar 2003-cü il 

tarixli fərmanı ilə qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 13-cü maddəsinin 2-ci 

bəndində bu zəruri və mühüm amil nəzərə alınaraq yazılır: “Müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq yazı dili normalarını təs-

bit edən lüğətin (orfoqrafiya lüğətinin) nəşr olunmasını təmin edir”.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 9 aprel 

2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dilinin qlobal-

laşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 6.4. bəndində də Azərbaycan dilinin 

təkmilləşdirilmiş yeni orfoqrafiya lüğətinin hazırlanması qeyd olunur. 

Azərbaycan dilinin ilk orfoqrafiya lüğəti 90 il bundan əvvəl – 1929-cu 

ildə nəşr olunmuşdur. Vəli Xuluflunun latın qrafikalı əlifba əsasında tərtib 

etdiyi bu orfoqrafiya (imla) lüğətindəki sözlərin sayı cəmi 11 min olmuşdur. 

Orfoqrafiya lüğətinin sonrakı təkmilləşdirilmiş nəşrləri 1940, 1960, 1975, 

2004-cü illərdə işıq üzü görmüşdür. Həmin nəşrlərdəki sözlərin sayı sıra ilə 

aşağıdakı kimi olmuşdur: 20 min, 40 min, 58 min, 80 min. 2013-cü ildə nəşr 

olunmuş sonuncu orfoqrafiya lüğəti isə həcminə görə daha böyük olmuşdur. 
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Lüğətdəki sözlərin sayı 104 (əlavələrlə birlikdə 110) mini keçir. “Azərbay-

can dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin yeni – yeddinci nəşrindəki sözlərin sayı 

isə 90 minə yaxındır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin 

1929-cu il nəşri istisna olmaqla, digər nəşrləri Milli Elmlər Akademiyası tə-

rəfindən hazırlanıb çap edilmişdir. Yuxarıda adı çəkilən mötəbər dövlət Qa-

nununa uyğun olaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İmadəddin 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 2017-ci ilin sonundan etibarən Azərbaycan 

dilinin orfoqrafiya lüğətinin yeni – yeddinci nəşrinin tərtibi işinə başlamış-

dır. Bunun üçün əvvəlcə Azərbaycan dilinin orfoqrafiya normalarının layi-

həsi hazırlanmış və ilk dəfə olaraq geniş ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarıl-

mışdır. Bir ilə yaxın müddət ərzində cəmiyyətin bütün təbəqələrinin iştirakı 

ilə qəzet səhifələrində və sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələr zamanı mü-

təxəssislər və adi vətəndaşlar tərəfindən yeni orfoqrafiya qaydalarına dair bir 

çox faydalı təkliflər, tövsiyələr irəli  sürülmüş və onların əksəriyyəti, əsasən, 

nəzərə alınmışdır. Əvvəlki orfoqrafiya qaydaları ilə müqayisədə bir sıra yenilik-

ləri əhatə edən yeni orfoqrafiya normaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2019-cu il 16 aprel tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş və 

3 noyabr 2020-ci il tarixli qərarı ilə müəyyən dəyişiklik edilmişdir.   

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin sonuncu 2013-cü il nəşri 

haqqında müsbət fikirlərlə yanaşı, bir sıra iradlar, fərqli və mübahisəli ya-

naşmalar da irəli sürülmüşdür. Lüğətin yeni nəşri hazırlanarkən göstərilən 

qeydlər və təkliflər nəzərə alınmış və onların islahı istiqamətində zəruri re-

daktə işləri yerinə yetirilmişdir. Redaktə işlərinin nəticəsində sözügedən lü-

ğətdən 18 mindən çox söz çıxarılmışdır. Bu qəbildən olan sözlər sırasında 

ərəb və fars dillərindən alınma qəliz və çətin anlaşılan sözlər, eləcə də bəzi 

qondarma və arxaikləşmiş sözlər üstünlük təşkil edir. Qeyd edək ki, 2013-cü 

il nəşrindəki mübahisəli məqamlarla bağlı redaktə işi heç də asan olma-

mışdır. Bu bir danılmaz həqiqətdir ki, ana kitabımız “Kitabi-Dədə Qorqud” 

eposu, eləcə də  İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli 

və digər klassik sənətkarlarımızın əsərləri orta məktəblərdə tədris olunur və 

həmin əsərlərdən müəyyən nümunələr “Ədəbiyyat müntəxəbatı” kitablarına 

da daxil edilir. Belə olan halda sözügedən əsərlərdə tez-tez işlənən artıq ar-

xaikləşmiş qədim türk sözlərinin, habelə bir sıra ərəb və fars sözlərinin or-

foqrafiya lüğətinə salınmaması, təbii ki, düzgün sayıla bilməz. Bu məsələdə 

biz optimal variantı seçərək klassik mətnlərdə daha işlək olan və müasir 

Azərbaycan ədəbi dili üçün arxaik səciyyə daşıyan sözlərin lüğətə daxil edil-

məsini məqsədəuyğun saydıq. Bundan əlavə, XIX əsrin söz ustalarından Qa-

sım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə və Seyid Əzim Şirvaninin, eləcə də 

sonrakı yüzilliyin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Cəlil Məmmədquluzadə, 

Mirzə Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət, Nəcəf bəy Vəzirov, 
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Cəfər Cabbarlı və b. sənətkarların bədii əsər-

lərinin dilində çox işlənən bir sıra sözləri də yeni lüğətə daxil etməyi məqsə-

dəuyğun saydıq. 

Lüğətin yeni nəşrində dünya təcrübəsinə əsasən dialekt leksikasına, da-

nışıqda işlənən sözlərə də müəyyən yer ayrılmışdır. Qeyd edək ki, yalnız bir 

neçə bölgədə işlənən və əsasən, peşə-sənət bildirən, etnoqrafik səciyyəli, 

eləcə də Süleyman Rəhimov, İlyas Əfəndiyev, Mir Cəlal, Mirzə İbrahimov, 

İsmayıl Şıxlı və b. görkəmli yazıçıların dilində rast gəlinən dialektizmlərin 

məhəlli söz kimi yeni lüğətə daxil edilməsi məqsədəuyğun sayıldı.  

Yeni orfoqrafiya lüğətinin tərtibində “Azərbaycan dilinin izahlı lüğə-

ti”ndən, habelə “Azərbaycanca-rusca lüğət”, “Azərbaycanca-ingiliscə lü-

ğət”, çoxsaylı terminoloji lüğətlər, “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”, 

Türkiyədə nəşr olunmuş “Yazım kılavuzu”  və s. kimi dəyərli qaynaqlardan 

yetərincə istifadə olunmuşdur. Lüğətdə yer almış bir sıra arxaizmlərin, dia-

lektizmlərin qarşısında zəruri hallarda aydınlıq üçün onların mənaları da ve-

rilmişdir. Məsələn: çalası (qatıq mayası), gənəş (məsləhət), güz (payız) və s. 

Lüğətin yeni nəşrində bir çox neologizmlərin (onların sırasında dilimizə ye-

ni daxil olmuş terminlər üstünlük təşkil edir) işləndiyi sahə də göstərilmiş-

dir. Məsələn: ekstralinqvistik (dilç.), ekstranet (inform.), kolobaşki (idm.), 

komplussiv (psix.) və s. Bundan əlavə, “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğə-

ti”nin 2013-cü il nəşrində eyni sözün tez-tez nəzərə çarpan sinonimlərinin 

verilməsi halları yeni nəşrdə aradan qaldırılmışdır. Məsələn, dildə işlənmək 

vəziyyəti nəzərə alınmaqla əvvəlki lüğətə daxil edilmiş kvorum – yetərsay,  

plyaj – çimərlik, svetofor – işıqfor, vzvod – taqım, yubka - ətək və s. kimi si-

nonim sözlərdən yalnız ikincilər yeni lüğətdə saxlanılmışdır. Bununla belə, 

dünya təcrübəsində olduğu kimi, tarixiliyi və sözlərin işlənmə vəziyyətini nə-

zərə alaraq, müstəqillik dövründə ədəbi dilimizə daxil olmuş bir sıra neolo-

gizmlərin əvvəlki sinonimlərinin də lüğətdə saxlanılmasını məqsədəuyğun say-

dıq. Məsələn: hospital – xəstəxana, hotel – mehmanxana, soyad – familiya və s.  

 “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin 2013-cü il nəşri haqqındakı 

tənqidi fikirlərdə də qeyd olunduğu kimi, lüğətdə eyni sözün müxtəlif fone-

tik variantlarına rast gəlmək mümkündür. Məsələn: altın – altun, qaboy –  

qoboy, satin – sətin,  təlmə-tələsik – tələm-tələsik, yornuq – yorğun və s. Lü-

ğətin yeni nəşri hazırlanarkən bu məsələyə də xüsusi diqqət yetirilmiş və ey-

ni sözlərin çoxvariantlılığı halları aradan qaldırılmışdır. Qeyd edək ki, lüğə-

tin yeni nəşrində yuxarıdakı nümunələrin ikinci variantları saxlanılmışdır. 

Müasir dövrdə bütün dünya dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilinin 

lüğət tərkibində də nəzərə çarpacaq dərəcədə zənginləşmə prosesi getmək-

dədir. Bu proses Azərbaycan Respublikasının 1991-ci ildə dövlət müstəqilli-

yi qazanması və dünya ölkələri ilə müxtəlif sahələrdə çoxcəhətli əlaqələrin 

genişlənməsinin məntiqi nəticəsi olaraq daha da sürətlənmişdir. Təkcə belə 
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bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu orfoqrafiya lüğətinin nəşrindən 

sonra AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşları tə-

rəfindən “Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti” (Bakı, 2016), “Yeni terminlər 

lüğəti”, I-II cildlər (Bakı, 2016, 2018) nəşr olunmuşdur ki, bu kitablardakı 

sözlər, təbii ki, əvvəlki lüğətdə yoxdur. Bundan başqa, lüğət haqqındakı töv-

siyələrdə də qeyd olunduğu kimi, orfoqrafiya lüğətinin son nəşrində bəzi əsl 

Azərbaycan sözləri (məsələn: qavram, ora, uca və s.) diqqətsizlik ucundan 

yer almamışdır. Bütün bunların hesabına yeni orfoqrafiya lüğətinə əvvəlki 

nəşrdə olmayan 5.000-dən çox söz daxil edilmişdir. Bu qəbildən olan sözlə-

rin bir hissəsi dilimizin daxili imkanları hesabına son zamanlarda yaranmış 

neologizmlərdən ibarətdir. Məsələn: buraç, paylaşım, tanıtım, uzadıcı və s. 

Lüğətdə müasir dövrdə güclü inkişafda olan elm və texnikanın müxtəlif sa-

hələrində, eləcə də mətbuat, radio, televiziya, kino dilində və bu sahələrin 

sıx bağlı olduğu informatika, informasiya texnologiyaları, müasir kommuni-

kativistika sistemində işlənən sözlərlə yanaşı, logistika, idman, kulinariya və 

turizm terminləri də verilmişdir.  
Mütəxəssislərə, geniş ictimaiyyətə təqdim olunan “Azərbaycan dilinin 

orfoqrafiya lüğəti”nin yeni – 7-ci nəşrini AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun əməkdaşları: şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor 

İsmayıl Məmmədli (A, B, C), filologiya elmləri doktorları Nəriman Seyidə-

liyev (G, K, M) və Tünzalə Baxşıyeva (E, Ə, U), filologiya üzrə fəlsəfə dok-

torları Fidan Salayeva (D, H), Xədicə Heydərova (R, Ş, T), Sitarə Əliyeva 

(Ç), Ləman Qasımlı (F, S), Fizuli Mustafayev (İ, J, Y), aparıcı elmi işçi Ni-

gar Ağayeva (X, N, P) və elmi işçi Sevinc Səfərova (Q, L) hazırlamışlar. O, 

Ö, Ü, V, Z hərflərini Dilçilik İnstitutunun sabiq əməkdaşı professor Nadir 

Məmmədli tərtib etmişdir. Orfoqrafiya lüğətindəki texniki işləri filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru Arzu Hüseynova yerinə yetirmişdir.  

Orfoqrafiya lüğəti AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi 

Şurasının 28 iyun 2019-cu il tarixli qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur. 

Oxuculardan xahiş olunur ki, lüğət haqqında arzu və təkliflərini AMEA 

İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna göndərsinlər (Az1143, Bakı şə-

həri, Hüseyn Cavid prospekti, 115, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu).   

 
Möhsün NAĞISOYLU 

 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun  

direktoru, akademik 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN  

ORFOQRAFİYA NORMALARI 

 

(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il  

16 aprel tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş və  

3 noyabr 2020-ci il tarixli 438 nömrəli qərarı ilə  

müəyyən dəyişiklik edilmişdir) 

 

1. Azərbaycan mənşəli sözlərin yazılışı 

 

1.1. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki Azərbaycan mənşəli sözlər, 

əsasən, tələffüz edildiyi kimi yazılır: addım, dəniz, gəlin, günəş, qoşun, 

oğul, qaranquş və s. 

1.2. Son səsi [x], bəzən də [ğ] kimi tələffüz olunan Azərbaycan mənşəli 

sözlər q hərfi ilə yazılır: ayaq, barmaq, bulaq, dayanacaq, qatıq, qonaq, 

qorxaq  və s. Bu qəbildən olan sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda 

q~ğ əvəzlənməsi baş verir: otağa, bulağın, qonağımız və s. 

1.3. Son səsi [xʹ] kimi tələffüz olunan çoxhecalı Azərbaycan mənşəli 

sözlər k hərfi  ilə yazılır: bilək, birlik, külək, ürək, üzərlik, üzük və s. Bu qə-

bildən olan sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda k~y əvəzlənməsi baş 

verir: biləyi, birliyimiz, ürəyim,  üzüyün  və s. 

Qeyd.  Son səsi [k]  kimi  tələffüz  olunan  alınma  sözlərə  saitlə başla-

nan  şəkilçi qoşulduqda heç bir dəyişiklik baş vermir:  əmlak – əmlaka,  işti-

rak – iştirakımız, şərik – şəriki və s. 

1.4. Son səsi [t], bəzən də [d] kimi tələffüz olunan çoxhecalı Azərbay-

can mənşəli sözlər d hərfi ilə yazılır: bulud, palıd, söyüd  və s.  

1.5. Son səsi [ç], bəzən də [c] kimi tələffüz olunan sözlər c hərfi ilə ya-

zılır: qılınc, ülgüc, kərpic və s.  

 

2. Alınma sözlərdə saitlərin yazılışı 

 

2.1. Tərkibində o hərfi olan alınma sözlər [a] və ya [o] ilə tələffüz edil-

məsindən asılı olmayaraq, o ilə yazılır: avtomat, kollec, kollektiv, laborant, 

Moskva, motor, obyekt, Odessa, poema, poeziya, problem, professor, solist, 

velosiped və s. 

2.2. İkinci hecasındakı saiti [i], bəzən də [ü] kimi tələffüz olunan ərəb 

mənşəli sözlər tarixi-ənənəvi prinsipə əsasən i ilə yazılır: külli, müdir,  müd-

rik, müflis,müxbir, müxlis, münbit, münsif, mürid, mürşid, müsibət və s.  

Qeyd.  Mühüm, müşkül  və üfüq sözlərindəki ikinci heca ü hərfi ilə yazılır. 

2.3. Mənbə dildə [u] saitli alınma sözlər ü hərfi ilə yazılır: bülleten, bü-

ro, jüri, karbürator, kompüter,  paraşüt, süjet, şlüz və s. 
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2.4. Mənbə dildə a hərfi ilə bitən alınma sözlər iki cür yazılır:  

2.4.1. aksiom, anket, aptek, atmosfer, diaqram, diaspor, fabrik, fonem, 

kaset, kayut, konfet, kontor, qəzet, qrafem, qravür, leksem, lent, maşın, pers-

pektiv, planet, proqram, pyes, reklam, rezin, sistem, sistern, sitat, teorem, 

vitrin və s. kimi sözlərin sonunda a hərfi yazılmır; 

Mənbə dildə tərkibində qoşa b, p, n və m samitləri olan aşağıdakı söz-

lərin sonunda a  ilə yanaşı, qoşa samitlərdən biri də atılır: abreviatur, qrup, 

ton, diaqram, stenoqram və s.  

2.4.2. botanika, doktrina, forma, kamera, qrammatika, norma, poetika,  

poeziya, respublika, taktika və s. kimi sözlərin sonunda a yazılır. 

2.5. Mənbə dildə birhecalı sözlər iki cür yazılır: 

2.5.1. iki saitlə yazılanlar: cisim, eyib, ətir, feil, fəsil, fikir, heyif, isim, 

izin, qəbir, qədir, qisim, meyil, nəsil, ömür, səbir, sətir, sinif, şeir,  şəkil, ze-

hin və s. 

2.5.2. bir saitlə yazılanlar: cəbr, əmr,  həbs, həsr, hökm, hüsn, hüzn, 

kəsr, qəbz, qəhr, qəsr, nəbz, nəfs, nəsr, sehr, sədr, üzr, üzv, zülm və s.  
 

 

3. Alınma sözlərdə samitlərin yazılışı 
 

3.1. Rus dilində tərkibində ц hərfi olan alınma sözlərin yazılışında aşa-

ğıdakı qaydalar əsas götürülür: 

3.1.1. ümumi isimlər s hərfi ilə yazılır: aseton, dosent, konsert, lisey, 

kulminasiya, aksiya, sement,  sirk və s.; 

Qeyd. Metso, vitse morfemləri və blits, ratsiya  və s. sözlər istisnadır. 

3.1.2. xüsusi isimlərdə sözün əvvəlində s (Setkin, Siolkovski və s.), sözün 

ortasında və axırında isə ts  (Motsart, Muromets, Vorontsov  və s.) yazılır.  

3.2. Rus dilində tərkibində щ hərfi olan alınma sözlərin yazılışında aşa-

ğıdakı qaydalar əsas götürülür: 

3.2.1. sözün əvvəlində və sonunda işlənən щ hərfi əvəzinə ş yazılır: 

Şedrin, Şerba, Şors, borş və s.;  

3.2.2. ortasında щ hərfi olan sözlər qoşa ş ilə yazılır: meşşan, Vereşşa-

gin və s. 

3.3. H samiti ilə başlanan alınma sözlər h ilə yazılır: Haaqa, Hamburq, 

harmoniya, Havana, Hegel, hektar, Heyne, hidrogen, hippodrom, hospital, 

humanizm və s. 

3.4. Birinci və ikinci hecasındakı samiti həm [m], həm də [n] kimi tə-

ləffüz olunan alınma sözlər n ilə yazılır: anbar, günbəz, İstanbul, qənbər, 

sünbül, şənbə, tənbəl, zanbaq, zənbil və s.   

3.5. -iy, -skiy ilə bitən xüsusi isimlərin sonundakı y yazılmır: Qordlevs-

ki, Qorki, Mayakovski, Yaroslavski  və s. 

3.6. Kimyəvi element adları əslinə uyğun olaraq yazılır: kalium, maq-

nezium, natrium və s.  
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3.7. Əsli [c] samitli alınma sözlər c ilə də yazılır: Cek London, cemper, 

Siciliya və s.  

3.8. Əsli [q] samitli alınma sözlər incə saitli hecalarda g ilə yazılır: biologiya, 

dialektologiya, general,  genezis, geologiya, gigiyena, etimologiya, gitara və s.  

3.9. Əsli w samitli alınma sözlər v hərfi ilə yazılır: veb-sayt, Vilyam,  

vörd və s. 

3.10. Son səsi [kʹ] kimi tələffüz olunan bir qrup alınma sözlər q hərfi 

ilə yazılır: filoloq, ittifaq, müstəntiq, natiq, şəfəq, üfüq, vərəq və s. Bu qəbil-

dən olan sözlərin sonuna saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda, yazıda heç bir 

dəyişiklik baş vermir: filoloqa, şəfəqi, üfüqə və s.  
 

4. Qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışı 
 

4.1. Kökündə eynicinsli qoşa və müxtəlifcinsli sait işlənən alınma söz-

lər qoşa saitlə  yazılır: ailə, bədii, camaat, əcaib, əmtəə, ideal, maaş, müali-

cə, okean, saat, stadion, zəif və s.  

4.2. Hecalarından biri [p] samiti  ilə bitən, sonrakı hecasının ilk samiti 

[b kimi tələffüz olunan sözlər qoşa p ilə yazılır: guppultu, hoppanmaq, şap-

pıltı, tappıltı, toppuz  və s. 

4.3. Hecalarından biri [k] samiti  ilə bitən, sonrakı hecasının ilk samiti [g 

kimi tələffüz olunan sözlər qoşa k ilə yazılır: mürəkkəb, mütəkkə, səkkiz  və s. 

4.4. Hecalarından biri [t] samiti  ilə bitən, sonrakı hecasının ilk samiti 

[d kimi tələffüz olunan sözlər qoşa t ilə yazılır: əlbəttə, hətta, Səttar və s. 

4.5. Hecalarından biri [kʹ] samiti ilə bitən, sonrakı hecasının ilk samiti 

[q kimi tələffüz olunan sözlər qoşa q  ilə yazılır: diqqət, doqquz, nəqqaş, 

saqqal və s. 

4.6. Mənbə dildə tərkibində qq, ll, mm, pp, tt samitləri olan Avropa 

mənşəli aşağıdakı alınma sözlər (apellyasiya sözü istisnadır) bir samitlə ya-

zılır: aqlütinativ, paralel,  teleqram, aparat, vat və s. 

4.7. Təkhecalı sözlərin sonunda qoşa samitin hər ikisi yazılır: fənn, 

haqq, hiss, xətt, küll, rədd, sirr,  zənn, zidd və s.  

Belə sözlərə samitlə başlanan şəkilçi artırdıqda, qoşa samitlərdən biri 

düşür: fənn – fənlər, haqq – haqsız, xətt – xətdən, sirr – sirlər və s.   

Qeyd. Hiss və küll sözləri istisnadır. Hiss sözünə yalnız -siz şəkilçisi 

artırdıqda, kökdəki s samitlərindən biri ixtisar olunur. 

4.8. Mənbə dildə qoşa samitlə bitən iki və ya çoxhecalı sözlər bir samit-

lə yazılır: hüsnxət, kilovat,  mühüm, rəsmxət və s.  

4.9. Söz ortasında qoşa s samiti olan aşağıdakı alınma sözlər bir s ilə 

yazılır: aksesuar, kaset, masaj, pasaj, şose.  

4.10. Söz sonunda qoşa s samitli aşağıdakı alınma sözlər bir s ilə yazı-

lır: ekspres, konqres, kros, bras, stres və s.  

Qeyd. Press (mətbuat) sözü istisnadır. 
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5. Şəkilçilərin yazılışı 
 

5.1. Tərkibində a-, anti-, ba-, bi-, na-, pre- ön şəkilçiləri olan sözlər bi-

tişik yazılır: anormal, antivirus, baməzə, bisavad, nalayiq, prepozisiya və s. 

Qeyd. Anti şəkilçisindən sonra xüsusi isim gəldikdə, defis işarəsi qo-

yulur: anti-Azərbaycan, anti-Rusiya və s. 

5.2. Sözdüzəldici şəkilçilər aşağıdakı üç qaydaya əsasən yazılır:  

5.2.1. ahəng qanununa tabe olmayan və bir cür yazılan şəkilçilər:  

-i şəkilçisi: samitlə bitən sözlərdə -i; cənubi, daxili, elmi, həyati, Naxçı-

vani, şimali, Şirvani, tarixi və s. saitlə bitən sözlərdə isə şəkilçinin əvvəlinə 

v samiti artırılır: ailəvi, dairəvi, Gəncəvi, kütləvi  və s.;  

-vari şəkilçisi: buynuzvari, qalxanvari, üzükvari, yüngülvari və s.; 

-keş şəkilçisi: qayğıkeş, zəhmətkeş, cəfakeş; 

-daş şəkilçisi: yoldaş, əməkdaş, yurddaş, soydaş; 

-stan şəkilçisi: samitlə bitən sözlərdə şəkilçinin əvvəlinə ahəng qanunu-

na uyğun olaraq ı, i, u, ü saitlərindən biri artırılır: Dağıstan, Türkmənistan, Monqo-

lustan, Türküstan; saitlə bitən sözlərdə isə şəkilçi olduğu kimi qalır: Gürcüstan.  

-gil şəkilçisi: bacımgil, xalamgil, Əhmədgil və s.; 

-zadə şəkilçisi: xanzadə, bəyzadə, Axundzadə və s.; 

5.2.2. iki cür yazılan şəkilçilər:  

kar  samitlə  bitən  sözlərdə:  -qan,  -kən;  cingiltili  samitlə  bitən  sözlərdə   

-ğan, -gən şəkilçisi: çalışqan, yapışqan, döyüşkən, sürüşkən,  deyingən və s.; 

-ağan, -əyən şəkilçisi: qaçağan, güləyən, küsəyən və s.; 

5.2.3. dörd cür yazılan şəkilçilər:  

-kı, -ki, -ku, -kü şəkilçisi: axşamkı, bildirki, səhərki,  gündüzkü və s.;  

sifət və isim düzəldən -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi: darçını, badımcanı, narıncı, 

çərkəzi, armudu,  gümüşü  və s.; 

saitlə bitən sözlərdə bu şəkilçinin əvvəlinə y samiti artırılır: bənövşəyi, 

buğdayı, xurmayı, sürməyi və s.  

5.3. Feil köklərindən isim və sifət düzəldən şəkilçilər:  

5.3.1. Kar samitlə bitən sözlərdə: 

-qı, -ki, -qu, -kü şəkilçisi: asqı, seçki, pusqu, sürtkü və s.; 

-qın, -kin, -qun, -kün şəkilçisi: satqın, bitkin, tutqun, ötkün və s.; 

5.3.2. cingiltili samitlə bitən sözlərdə:  

-ğı, -gi, -ğu -gü şəkilçisi: çalğı, vergi, vurğu,  bölgü və s.;   

-ğın, -gin, -ğun, -gün şəkilçisi: qırğın, əzgin, yorğun,  süzgün  və s.  

5.4. Rəqəmlə yazılan miqdar saylarına mənsubiyyət və hal şəkilçiləri 

əlavə edildikdə, şəkilçidən əvvəl defis qoyulur: 2-yə, 3-də, 5-i, 6-nın, 17-si, 

20-dən. Rəqəmlərdən sonra ahəng qanununa görə sıra sayının şəkilçisi ixti-

sarla (-cı, -ci, -cu, -cü) yazılır: 2-ci, 3-cü, 6-cı, 10-cu.  

5.5. Roma rəqəmlərindən sonra şəkilçi yazılmır: beşinci – V, onuncu – 

X və s. 
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6. Mürəkkəb sözlərin yazılışı 

 

6.1. Aşağıdakı hallarda sözlər bitişik yazılır:  

6.1.1. bir vurğu ilə deyilən müxtəlif mənalı sözlər: arabir, balaca-

boy, beşillik, beşmərtəbəli, bugünkü, dilucu, əmioğlu, bacıoğlu, xalaoğlu, 

gülərüz, günəbaxan, hərgecəki, köhnəfikirli, qalxanabənzər, qanunverici-

lik, qarasaçlı, qurultayqabağı, müxtəliftərəfli, özbaşınalıq, soyuqqanlı, 

ucdantutma, ümumbəşəri, yenifikirli və s.; 

6.1.2. eyni feil kökünün təkrarı və a, ə, ha bitişdiriciləri vasitəsilə 

yaranan mürəkkəb isimlər: qaçaqaç, kəsəkəs, gəlhagəl, tutatut, vurhavur  

və s.; 

Qeyd. Sözün kökü kar samitlə bitdikdə, ahəng qanununa görə a, ə; 

cingiltili samitlə  bitdikdə  isə  ha  bitişdiricisi  yazılır.  Gethaget  sözü 

istisnadır. 

6.1.3. eyni sözün təkrarı və ba, bə bitişdiriciləri vasitəsilə yaranan 

mürəkkəb zərflər: addımbaaddım,  aybaay, günbəgün, ilbəil və s. 

6.2. Tərkibində aero-, aqro-, audio-, avia-, avto-, ekzo-, endo-, 

elektro-,  foto-, makro-, mikro-, mini-, mono-, multi-, nano-, neo-, oksi-, 

oliqo-, paleo-, para-, post-, proto-, psevdo-, psixo-, stereo-, super-, tele-, 

termo-, trans-, ultra-, ümum- morfemləri olan mürəkkəb sözlər bitişik 

yazılır: aeroklub, aqromüxtəliflik, audioəlaqə, aviasalon, avtopark, en-

doplazma, mikrocərrahiyyə, elektromaqnit, fotoçəkiliş, miniavtobus, mo-

nopredikativ, monokristal, multimilyonçu, nanotexnologiya, nanohissə-

cik, neofaşizm, neorealizm, oksitetrasiklin, oliqofreniya, paleoxəritə, pa-

ramaqnetizm, postsovet, psixonevroloji, postmodernizm, prototürk, ste-

reotəsvir, superdövlət, supermarket, teletamaşa, termoaçar, transmilli, 

ultrasəs, ümumbəşəri və s. 

Qeyd. Bu morfemlərin bəziləri xüsusi isimlərə qoşulduqda, defislə 

yazılır: trans-Asiya, trans-Avropa, trans-Avrasiya, trans-Qafqaz, paleo-

Azərbaycan, proto-Azərbaycan, ümum-Azərbaycan, ümum-Avropa və s.    

6.3. Tərkibindəki sözlərin səciyyəsindən asılı olaraq aşağıdakı mü-

rəkkəb sözlər defislə yazılır:  

6.3.1. qoşa sözlər: adda-budda, aşıq-aşıq, az-maz, dedi-qodu, əzik-

üzük,  həlləm-qəlləm, kağız-kuğuz, qara-qura, qonaq-qara, sür-sümük və s.; 

 6.3.2. tərkibində  art-, eks-, əks-, kontr-, qeyri-, ober-, veb-, vitse-

 morfemləri olan mürəkkəb sözlər: art-obyekt, eks-prezident, əks-sə-

da, kontr-admiral, qeyri-adi, qeyri-iradi, ober-leytenant, veb-dizay-

ner, veb-səhifə, vitse-admiral;  

6.3.3. izafət birləşmələri: həddi-büluğ, külli-aləm, külli-ixtiyar, nöq-

teyi-nəzər, tərcümeyi-hal, tərzi-hərəkət və s.;  

6.3.4. mürəkkəb coğrafi sözlər: cənub-qərb, şərq-qərb, şimal-şərq və s.;  
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6.3.5. tərkibində mənaca bir-birinə yaxın və ya əks anlayışları bildi-

rən sözlər: ab-hava, adlı-sanlı, ağıllı-kamallı,  az-çox,  baş-ayaq, dərə-

təpə, dinməz-söyləməz, elə-belə, gec-tez, iki-üç, naz-qəmzə, nəvə-nəticə,  

ölüm-itim, pis-yaxşı, söz-söhbət, təhvil-təslim,  ucsuz-bucaqsız və s.; 

6.3.6. ölçü vahidlərini bildirən isimlər: kiloelektron-volt, kilovat-sa-

at, qram-kalori və s.; 

6.3.7. birinci tərəfi sifətin dərəcə əlaməti kimi işlənən açıq və tünd 

sözlərinin, eləcə də müəyyən məna çaları bildirən ala sözünün iştirakı ilə 

yaranan mürəkkəb sifətlər: açıq-sarı, tünd-göy,  ala-seyrək və s. 

Qeyd. Tərkibində təhər morfemi olan sifətlər istisnadır: bu cür söz-

lər bitişik yazılır: göytəhər, sarıtəhər və s.  

 

7. Köməkçi sözlərin yazılışı 

 

7.1. İdi, imiş, ikən köməkçi sözləri adlardan (isim, sifət, say, əvəzlik), 

saitlə bitən zərflərdən və feillərdən sonra ayrı, samitlə bitən feillərdən sonra 

həm ayrı, həm də ilk saiti buraxılaraq, şəkilçiləşmiş variantlarda bitişik yazı-

lır: uşaq idi,  uşaq ikən, uşaq imiş, gəlirkən, gəlirmiş, gəlməli idi, gəlməli 

ikən, gecə idi, gecə ikən, gəlməli imiş,  gəlmiş imiş, gəlmişdi və s. 

Qeyd. Saitlə bitən feillərdən sonra gələn bu köməkçi sözlər ilk saiti bu-

raxılaraq, y bitişdiricisinin əlavəsi ilə bitişik də yazıla bilər: almalıydı, gəl-

məliymiş, alaydı, alasıydı, gəlməliydi və s. 

7.2. Qoşmalar iki cür yazılır: 

7.2.1. təkhecalı qoşmalar (-can, -cən, -dək, -tək) aid olduqları sözə bi-

tişik yazılır: dağacan, evəcən, küçəyədək, quştək və s.;  

7.2.2. ikihecalı qoşmalar (ilə, kimi, qədər, ötrü, təki, üçün) aid olduqları 

sözdən ayrı yazılır: gəmi ilə, adam kimi,  ondan ötrü, sənin təki,  şagird  üçün  və s.   

Qeyd. 1. İlə qoşması  samitlə  bitən sözlərdə ahəng qanununa uyğun 

olaraq -la,  -lə şəklində bitişik yazıla bilər: qatarla, qələmlə  və s. 

2. Etibarilə, məqsədilə, münasibətilə, vasitəsilə sözləri bitişik yazılır. 

7.3. Mənşəcə mürəkkəb olan bağlayıcılar bitişik yazılır: çünki, habe-

lə, halbuki, həmçinin, hərçənd, hərgah, nəinki, yaxud, yainki və s. 

7.4. Tərkibi bağlayıcılar və bağlayıcı sözlər ayrı yazılır: belə ki, bu-

na görə, buna görə də, bunun üçün, bununla da, daha da, guya ki, həm 

də, odur ki, ona görə də, ona görə, onun üçün də, tutaq ki, və ya, və ya-

xud, kim ki, o zaman ki, onda ki və s.  

7.5. Ədatlar aid olduqları sözlərdən ayrı yazılır: daha gözəl, dedim 

də, di get, ən yaxşı, gör ha, lap pis, sən ki və s.  

-mı, -mi, -mu, -mü; -sana, -sənə, -ca, -cə ədatları aid olduqları söz-

lərə bitişik yazılır: Qəşəngdirmi? Oxudumu? A kos-kosa, gəlsənə, torba-

nı doldursana! Yaxşıca dincəldim.  İndicə gəlmişik  və s.   
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7.6. Eyni nidanın təkrarından əmələ gələn nidalar defislə yazılır: 

bəh-bəh, ha-ha-ha, pəh-pəh, uy-uy, vay-vay və s.  

7.7. Müxtəlif sözlərdən əmələ gələn nidalar ayrı yazılır: ay aman, ay haray.  
 

 

8. Birinci hərfi böyük yazılan sözlər 
 

8.1. Ad, soyad, təxəllüs və ləqəb bildirən sözlərin (bəy, oğlu və qızı sözlərin-

dən başqa) birinci hərfi böyük yazılır: Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Uzun 

Həsən, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Xan qızı 

Natəvan,  Süleyman Sani Axundov, Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli, 

Mehdi Hüseynzadə, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar Vahabzadə və s.   

Qeyd. Xüsusi isimlər cəm şəkilçisi qəbul etdikdə də böyük hərflə yazılır: 

Nizamilər, Füzulilər, Hacı Qaralar, Həzi Aslanovlar, Mehdi Hüseynzadələr və s. 

8.2. Bədii əsərlərdə heyvanlara və cansız əşyalara verilən adlar böyük hərflə 

yazılır: Alapaça, Badə, Bəng, Bozdar, Qırat, Məstan və s. 

8.3. Tarixi hadisələrin, dövrlərin, sülalələrin, eləcə də qədim yazılı abidələ-

rin və s. adlarının birinci sözünün ilk hərfi böyük yazılır: Azadlıq meydanı, Çaldı-

ran döyüşü, Dəmir dövrü, Orxon-Yenisey abidələri, Sasanilər dövrü, Səfəvilər 

sülaləsi, Şuşa qalası, Versal sülhü, Vətən müharibəsi, Yeddiillik müharibə və s. 

Belə mürəkkəb adlara fərqləndirici söz əlavə olunduqda, onun da birinci hərfi bö-

yük yazılır: Orta Paleolit dövrü, Son Paleolit dövrü.  

8.4. Ölkələrin, muxtar respublikaların, vilayət və diyarların rəsmi adlarının 

tərkibindəki bütün sözlərin ilk hərfi böyük yazılır: Azərbaycan Respublikası, 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran İslam Respublikası, Naxçıvan Muxtar Res-

publikası və s. 

8.5.  Səmavi kitabların, fəza cisimlərinin adları böyük hərflə yazılır: Quran, 

Bibliya, Əhdi-cədid, Əhdi-ətiq, İncil, Tövrat, Zəbur, Ülkər, Günəş, Ay, Yupiter, 

Saturn, Venera və s.  

8.6. Ali dövlət vəzifələri – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azər-

baycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,  Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri kimi yazılır. Dövlət 

orqanları (qurumları), birlik, cəmiyyət, akademiya, universitet, kollec, teatr, filar-

moniya, siyasi partiya, tarixi günlər və s. bu kimi mürəkkəb adların bütün sözləri-

nin (adına, üzrə, və, yanında, qarşı  və s. bu kimi yardımçı sözlərdən başqa) bi-

rinci hərfi böyük yazılır: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azər-

baycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 

Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnsti-

tutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Yeni Azərbaycan Partiyası, 

Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidməti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Ağstafa Rayon Təhsil Şöbəsi və s. 

Qeyd. 1. Dövlət rəmzlərinin, həmçinin tərkibində gün sözü olan və 

təqvimə düşən əlamətdar günlərin adlarında bütün sözlər böyük hərflə 
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yazılır: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni, Beynəlxalq Ana Dili 

Günü, Beynəlxalq Qadınlar Günü, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyli-

yi Günü və s. 

2. Məşhur tarixi gün və bayram adlarında yalnız birinci sözün ilk 

hərfi böyük yazılır:  İyirmi yanvar, İyirmi səkkiz may, Səkkiz mart, Qurban bay-

ramı, Novruz bayramı və s. Həmin günlər rəqəmlə göstərilərsə, 20 Yanvar, 28 

May, 8 Mart və s. rəqəmdən sonrakı birinci sözün ilk hərfi böyük yazılır. 

3. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri, Azərbaycan Respubli-

kasının kənd təsərrüfatı naziri  tipli mürəkkəb adlarda sahə (səhiyyə) və 

vəzifə (nazir) bildirən söz kiçik hərflə yazılır. 

4. Tərkibində lisey, gimnaziya, vəqf, məktəb, fakültə, şöbə sözləri 

olan mürəkkəb adlarda ilk söz böyük, sonrakı sözlər kiçik hərflə yazılır: 

Avropa liseyi, Dəyanət vəqfi, Humanitar fənlər gimnaziyası, Humanitar siyasət 

məsələləri şöbəsi, Uşaq-gənclər şahmat məktəbi, BDU-nun Filologiya fakültəsi, 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Terminologiya şöbəsi və s.  

5. Tərkibində okean, dəniz, çay, göl, şəhər, rayon, qəsəbə, kənd, 

prospekt, meydan, küçə, xiyaban, saray, qala, türbə, qoruq, boğaz, düz, 

ada, burun, körpü, düzənlik, dağ, səhra, dərə sözləri olan adlarda ilk söz 

böyük hərflə yazılır: Sakit okean, Xəzər dənizi, Qara dəniz, Kür çayı, 

Baykal gölü, Bakı şəhəri, Salyan rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Hökməli kən-

di, Neftçilər prospekti, Azadlıq meydanı, Əhməd Cavad küçəsi, Şəhidlər 

xiyabanı, Səadət sarayı, Ramana qalası, Möminə xatun türbəsi, Şirvan 

qoruğu, Dardanel boğazı,  Mil düzü, Nargin adası, Xudafərin körpüsü, 

Culfa düzənliyi, Kəpəz dağı,  Qaraqum səhrası, İynə burnu. 

8.7. Fəxri adların özək hissəsini təşkil edən ilk söz böyük hərflə, 

sonrakı sözlər kiçik hərflə yazılır: Əməkdar müəllim, Əməkdar incəsənət 

xadimi, Xalq şairi və s.  

Qeyd. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı mü-

rəkkəb adlarında hər üç söz böyük hərflə yazılır. 

8.8. Orden, medal, bədii əsər, opera, balet, kinofilm, qəzet, jurnal, 

kinoteatr, mehmanxana, nəşriyyat, kafe, restoran və s. adları dırnaqda və 

birinci sözü böyük hərflə yazılır: “Vətənə xidmətə görə” ordeni, “Dövlət 

qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı, “Ata və oğul” povesti, “Yeddi gö-

zəl” baleti, “Uzaq sahillərdə” filmi, “Azərbaycan” qəzeti, “Cücələrim” kafesi, 

“Bahar” mağazası, “Badamlı”  mineral suyu və s.  

Qeyd. Dırnaqda yazılan belə adlara artırılan şəkilçi dırnaqdan kənarda yazı-

lır: “Xalq qəzeti”nin bugünkü nömrəsi, “Yeddi gözəl”in ilk tamaşası və s.  

8.9. Mirzə, hacı, şeyx, seyid, şah, sultan, bəyim və s. sözlər rütbə, ləqəb və 

titul bildirib, aid olduğu sözlərdən əvvəl gəldikdə böyük hərflə, sonra gəldikdə isə 

kiçik hərflə yazılır: Hacı Qara, Mirzə Fətəli, Nadir şah, Seyid Əzim, Sultan Sü-

leyman, Şah İsmayıl, Şeyx Nəsrullah və s. 
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Qeyd. Ağa, bəy, xan, xanım sözləri insan adlarının tərkib hissəsi kimi işlən-

dikdə bitişik yazılır: Ağacavad, Ağabəy, Əlibəy, Xanoğlan, Böyükxanım və s. Hə-

min sözlər adlara qoşularaq titul kimi və ya hörmət məqsədilə işləndikdə isə ayrı 

yazılır: Abbasqulu ağa Bakıxanov, Nəcəf bəy Vəzirov, Fətəli xan Xoyski, Fatma 

xanım Kəminə və s. 
 

 

9. İxtisarlar və qısaltmalar  

 

9.1. İxtisar və qısaltmalar aşağıdakı kimi yazılır:  

9.1.1. Tam ixtisarlar (akronimlər) və qısaltmalar aid olduqları sözlərə 

uyğun olaraq böyük hərflə yazılır: Azərbaycan Respublikası - AR, Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı - BMT, Milli Məclis - MM və s.; 

9.1.2. Tam ixtisarlar (akronimlər) ümumi isimlərə aid olduqda kiçik 

hərflə yazılır: metr - m, cild -  c, və sairə -  və s., və başqaları -  və b. 

9.1.3. Yarımçıq ixtisarlar aid olduqları sözlərə uyğun olaraq, böyük və 

ya kiçik hərflərlə, mürəkkəb adların tərkib hissələri isə bitişik yazılır: akade-

mik – akad., doktor – dok.,  dosent -  dos., professor – prof.,  Azərbaycan 

Dövlət Nəşriyyatı -  Azərnəşr və s. 

9.2. İxtisarlara (akronimlərə) əlavə edilən şəkilçilər son səsin tələffüzü-

nə uyğun olaraq yazılır: AMEA-dan, MDB-nin, UNESCO-nun, İSESCO-da, 

BDU-ya  və s. 

 

10. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi 
 

10.1. Sözlər sətirdən sətrə hecalarla keçirilir: və-tən, mək-təb-li-lər və s. 

Sözün bir saitdən ibarət olan hecasını sətrin sonunda saxlamaq və ya 

yeni sətrə keçirmək olmaz: a-ilə, a-zadlıq, iddi-a və s. Bu qəbildən olan söz-

lər sətirdən sətrə bu şəkildə keçirilir: ai-lə, azad-lıq, id-dia və s. 

10.2. Saylar rəqəmlə yazıldıqda, onlara artırılan şəkilçilər sətirdən sətrə 

keçirilmir: 5-cilər, 7-ci, 9-da və s. 

10.3. Mürəkkəb ixtisarlar və onlara artırılan şəkilçilər sətirdən sətrə ke-

çirilmir. 

10.4. Ad və ata adlarının bir hərfdən ibarət qısaltmalarını 

(M.F.Axundzadə, M.S.Ordubadi, Y.V.Çəmənzəminli  və s.) sətrin sonunda 

saxlamaq olmaz. 

10.5. Durğu işarələri yeni sətrə keçirilmir.    
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LÜĞƏTİN QURULUŞU 

 

1. Lüğətdə sözlər əlifba sırası ilə verilmişdir.  

2. Lüğətə Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinə daxil olan sözlər sa-

lınmışdır ki, bunları başlıca olaraq aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: 

a) dilimizin lüğət tərkibinin ayrılmaz hissəsini təşkil edən xüsusi ter-

minlər (minimum həcmdə);  

b) vaxtilə dilimizin lüğət tərkibində işlək olmuş, indi isə yalnız keçmiş 

həyatın müxtəlif cəhətlərini əks etdirmək üçün lazım olan, ayrı-ayrı ədəbiy-

yatlarda istifadə edilən köhnəlmiş sözlər: baqqal, biyar, qoçu, yüzbaşı və s.; 

c) bir neçə bölgəyə məxsus və görkəmli yazıçıların dilində işlənən mə-

həlli sözlər; 

ç) xalq və tayfa adları; 

d) defislə yazılan mürəkkəb sözlər: arvad-uşaq, dağ-daş, gecə-gündüz, 

tez-tez, yavaş-yavaş və s.; 

e) mətbuat və ədəbiyyatda geniş yayılmış, həmçinin canlı dildə işlənən 

mürəkkəb sözlərin ixtisar edilmiş formaları: demblok, interpol, internet, uni-

vermaq və s.; 

ə) səs təqlidi sözlərdən əmələ gələn və müxtəlif şəkildə yazılanlar: cik-

cik, gurultu, şaqqıltı və s. 

3. Lüğətə coğrafi adlar, şəxs adları, müasir ədəbi dildə işlənməyən qəliz 

ərəb və fars sözləri, yalnız bir məhəllə və məhdud peşəkarlar dairəsində işlə-

nən sözlər (arqotizmlər), əsasən, daxil edilmir. 

4. Mənası geniş oxucu kütləsi üçün aydın olmayan bəzi söz və termin-

lərin qarşısında aşağıdakı kimi qısa izah və ya üslubi işarələr (izahlar kursiv-

lə, terminlər isə mötərizədə kursivlə) verilir: 

anadil, quş 

edikt (tar.) 

esperanto (dilç.) 

karbürator (tex.) 

qır-qıra, oyuncaq 

tənbölən (riyaz.) 

5. Tək işlənməyən sözlər tərkib daxilində verilir; bunların ikinci hissəsi 

kursivlə verilir: 

cərgəli əkin 

çağrı mərkəzi 

sinov getmək 

vaz keçmək 

6. Tələffüzcə yaxın olan, lakin yazılış və mənaca fərqlənən sözlərə aşa-

ğıdakı kimi izah verilir: 

atlas, xəritə 
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atlaz, parça 

nigah, baxış 

nikah, kəbin 

servis, xidmət 

serviz, qab dəsti 

7. Omonimlər ayrı-ayrı sözlər kimi deyil, bir söz kimi verilir. 

8. İsimlər adlıq halda verilir: dağ-daş, dostluq, əlüzyuyan, ər-arvad, 

pambıqçı, taxılbiçən və s. 

9. İsimlərin kiçiltmə və əzizləmə şəkilləri lüğətdə ayrıca söz kimi veri-

lir: adamcığaz, evcik, kişiciyəz, qızcığaz və s. 

10. Xalq, tayfa və sülalə adları, eləcə də cəm halda işlədilən elmi ter-

minlər aşağıdakı kimi verilir: 

ağqoyunlu (-lar) 

ayağıpərdəli (-lər) 

azərbaycanlı (-lar) 

kəsrani (-lər) 

qoşadırnaqlı (-lar) 

pəncəüzgəcli (-lər) 

11. Bütün feili isimlər lüğətdə verilir (daşma, döymə, qazma və s.). 

12. Xüsusi işarələri olan sözlər aşağıdakı kimi verilir: 

faiz, %  

iks, x  

iqrek, y 

paraqraf, § 

13. Əsli (ağ, qara, sarı...), düzəltmə (iqtisadi, kəskin, naməlum...) və 

mürəkkəb (çoxmərtəbəli, uzaqvuran, uzunsaçlı...) sifətlər lüğətə daxil edilir. 

14. Sifətin -raq-rək; -ımtıl-umtul-ümtül; -sov; -mtraq və digər şəkilçilə-

rinin qoşulması ilə düzələn azaltma (ağımtıl, göyümtül, göyümsov, sarımt-

raq, uzunsov, yaxşıraq) və m, p, r ünsürlərinin köməyi ilə düzələn çoxaltma 

dərəcəsi (qıpqırmızı, tərtəmiz, yamyaşıl) lüğətdə verilir. 

15. Feli sifətlərdən yalnız substantivləşmiş (isimləşmiş) sözlər lüğətdə 

verilir (çalan, oxuyan, ölmüş, qarımış...). 

16. Lüğətdə defislə yazılan feili bağlamalara aid nümunələr də veril-

mişdir: gələr-gəlməz, ötürə-ötürə, püfləyə-püfləyə... 

17. Yalnız bir kökdən ibarət olan miqdar (bir, iki, otuz, yüz, min...) və 

qeyri-müəyyən (az, çox...) saylar lüğətə daxil edilir. 

18. Sıra sayları aşağıdakı kimi verilir: 

birinci, 1-ci, I 

ikinci, 2-ci, II 

beşinci, 5-ci, V 

onuncu, 10-cu, X 
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iyirminci, 20-ci, XX 

otuzuncu, 30-cu, XXX 

qırxıncı, 40-cı, XL 

əllinci, 50-ci, L 

yüzüncü, 100-cü, C 

beşyüzüncü, 500-cü, D 

mininci, 1000-ci, M 

19. Şəxs, işarə, sual, qayıdış, qeyri-müəyyən və təyini əvəzliklər (mən, 

o, hansı, öz, kimisi, kimsə, bütün...) lüğətdə verilir. Ayrı yazılan əvəzliklər 

(nə isə, heç nə...) lüğətdə verilmir. 

20. Sadə və düzəltmə, məlum (ağarmaq, demək, getmək, oxumaq, yaz-

maq...); məchul (deyilmək, oxunmaq, yazılmaq...); qayıdış (döyünmək, gö-

rünmək, yuyunmaq...); qarşılıq-birgəlik (boğuşmaq, deyişmək, gülüşmək, ya-

zışmaq...) və icbar (açdırmaq, dedirtmək, oxutmaq, oxutdurmaq, yazdırmaq, 

yazdırtmaq...) feilləri lüğətdə ayrıca söz kimi verilir. 

21. Atıb-tutmaq, aşıb-daşmaq, deyib-gülmək kimi mürəkkəb feillər əlif-

ba sırası ilə verilir. 

22. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər (tez, gec, qəhrəmancasına, tez-

tez, dalbadal, qabaq-qabağa...) lüğətdə verilir. 

23. Bütün qoşmalar lüğətə daxil edilir (görə, ötrü, üçün...) 

24. Yalnız sadə (həm, və, əgər...) və bitişik yazılan mürəkkəb (hərçənd, 

hərgah, nəinki...) bağlayıcılar lüğətdə verilir. 

25. Yalnız sadə (bəh, eh, ha...) və təkrar yolu ilə düzələn mürəkkəb 

(bəh-bəh, hay-hay...) nidalar lüğətə daxil edilir.         
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LÜĞƏTDƏKİ  İXTİSARLAR 
 

 

anat. – anatomiya inform. – informatika 

arx. – arxeologiya kim. – kimya 

astr. – astronomiya kinem. – kinematoqrafiya 

avia. – aviasiya kosm. – kosmetika 

bayt. – baytarlıq k.t. – kənd təsərrüfatı 

biol. – biologiya kul. – kulinariya 

bot. – botanika kult. – kulturologiya 

coğr. – coğrafiya log. – logistika 

dan. – danışıq dilində mal. – maliyyə 

dəniz. – dənizçilik memar. – memarlıq 

dilç. – dilçilik meşəç. – meşəçilik 

din. – dinşünaslıq metal. – metallurgiya 

dipl. – diplomatiya məh. – məhəlli 

d.y. – dəmiryol termini mənt. – məntiq 

ekol. – ekologiya miner. – mineralogiya 

elek. – elektrik mus. – musiqi 

etn. – etnoqrafiya müh. – mühasibat 

əcz. – əczaçılıq paleon. – paleontologiya 

ədəb. – ədəbiyyatşünaslıq ped. – pedaqogika 

fəls. – fəlsəfə poliq. – poliqrafiya 

fiz. – fizika psix. – psixologiya 

fiziol. – fiziologiya riyaz. – riyaziyyat 

folk. – folklor  sənət. – sənətşünaslıq 

geod. – geodeziya siyas. – siyasətşünaslıq 

geofiz. – geofizika sosiol. – sosiologiya 

geol. – geologiya stat. – statistika 

gömr. – gömrük şahm. – şahmat 

hərb. – hərbi tar. – tarix 

hüq. – hüquq teatr. – teatrşünaslıq 

xalç. – xalçaçılıq tex. – texniki 

idm. – idman tib. – tibb 

iqt. – iqtisadiyyat zool. – zoologiya     

inc. – incəsənət   
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aba abx abi 

   

Aa 
 

 

aba (məh.) 

abad 

abadan 

abadanlıq 

abadlaşdırılma 

abadlaşdırılmaq 

abadlaşdırma 

abadlaşdırmaq 

abadlaşma 

abadlaşmaq 

abadlıq 

abadlıq-quruculuq 

abajur 

abajurlu 

abandon (iqt.) 

abasbəyi, armud 

abazin (-lər) 

abaziya 

abbası 

abbasılıq 

abbasi (-lər)  (tar.) 

abbat 

abbatlıq 

abdal 

abdali (-lər) 

abdallaşma 

abdallaşmaq 

abdəst 

abdəstxana 

abdəstli 

abdəstlik 

abdəstsiz 

abdominal (tib.) 

abduksiya 

abduktor 

abgərdan 

ab-hava 

ab-havalı 

abxaz (-lar) 

abxazca 

abı 

abıca (zool.) 

abılıq 

abır 

abır-həya 

abır-həyalı 

abır-həyasız 

abır-ismət 

abır-ismətli 

abırlama 

abırlamaq 

abırlandırma 

abırlandırmaq 

abırlanma 

abırlanmaq 

abırlı 

abırlı-həyalı 

abırlı-ismətli 

abırlılıq 

abırsız 

abırsız-abırsız 

abırsızca 

abırsızcasına 

abırsız-həyasız 

abırsız-ismətsiz 

abırsızlıq 

abıtəhər 

abid 

abidcəsinə 

abidə 

abidə-bulaq 

abidəətrafı 

abidəqoyma 

abidəli 

abidəsiz 

abidəyanı 

abidləşmə 

abidləşmək 

abidlik 

abi-həyat 

abi-kövsər 

abiogenez (biol.) 

abionim 

abiotik 

abiotrofiya 

abituriyent 

abi-zəmzəm 

abqora 

abqoralı 

abqoralıq 

abqorasız 

ablastika  

ablativ (dilç.) 

ablaut  

ablefariya 

ablepsiya 

ablyasiya (coğr.) 

abonement 

abonent 

aborigen 

abort 

abortiv 

abortivlik (bot.) 

abortsanq (tib.) 

abraxiya 

abraziv 

abrazivlik 

abraziv-maye 

abraziya (geol.) 

abreviasiya (dilç.) 

abreviatur (dilç.) 

abrikotin 

abroqasiya (hüq.) 

absans 

absent 

absenteizm 

absentizm 

abses 

absesektomiya 

absesoqrafiya   

   

  aba - absesoqrafiya 
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abs acg acı 

   

absida (memar.) 

absis (riyaz.) 

absolyut (fəls.) 

absolyutizm 

absolyutluq 

absorbent 

absorber 

absorbsiometr 

absorbsiometriya 

absorbsiya 

absorbsiyaedici 

abstinensiya 

abstraksionizm 

abstraksiya 

abstrakt 

abstraktlaşdırılma 

abstraktlaşdırılmaq 

abstraktlaşdırma 

abstraktlaşdırmaq 

abstraktlaşma 

abstraktlaşmaq 

abstraktlıq 

absurd 

absurdluq 

abuliya (tib.) 

abunə 

abunəçi 

abzas 

abzaslama 

abzaslamaq 

abzaslanma 

abzaslanmaq 

ac 

ac-acına 

acar (-lar) 

acarca 

ac-çılpaq 

acdırma 

acdırmaq 

acgödən 

acgöz 

acgözcəsinə 

acgözlük 

acı 

acı-acı 

acıağacı 

acı-ağrı 

acı-ağrılı 

acı-ağrısız 

acıbaldırğan 

acıbiyan 

acıca 

acıçiçək 

acıdil 

acıdilli 

acıdillilik 

acıxəmrə    

acıq 

acıqca 

acıqıcı (bot.) 

acıq-qıcıq 

acıqlandırma 

acıqlandırmaq 

acıqlanma 

acıqlanmaq 

acıqlı 

acıqlı-acıqlı 

acıqlılıq 

acıquşəppəyi 

acılama 

acılamaq 

acılandırma 

acılandırmaq 

acılanma 

acılanmaq 

acılaşdırma 

acılaşdırmaq 

acılaşma 

acılaşmaq 

acılatma 

acılatmaq 

acılı  

acılı-ağrılı 

acılıca (bot.) 

acılıq 

acılıqotu 

acılı-şirinli 

acıma 

acımaq 

acımsov 

acımtıl 

acımtıllıq 

acımtıl-şirin 

acınacaq 

acınacaqlı 

acındırıcı 

acındırma 

acındırmaq 

acınma 

acınmaq 

acıotu 

acıpaxla 

acıpaxlalı 

acıpencər 

acıpencərli 

acışa-acışa 

acışdıra-acışdıra 

acışdırıcı 

acışdırma 

acışdırmaq 

acışma 

acışmaq 

acıtəhər 

acıtərə 

acıtərəli 

acıtərəsiz 

acıtma 

acıtmaq 

acıtmalı 

acıtmalıq 

acıtmasız 

acıyonca 

acıyovşan 

   

absida - acıyovşan   
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acı açd açı 

   

acı-zəhrimar 

acı-zəqqum 

acika (kul.) 

aciz 

aciz-aciz 

acizanə 

aciz-avara 

acizcə 

acizcəsinə 

acizlənmə 

acizlənmək 

acizləşdirmə 

acizləşdirmək 

acizləşmə 

acizləşmək 

acizlik 

acqalma 

acqarına 

acqursaq 

acqursaqlıq 

aclıq 

acma 

acmaq 

ac-susuz 

ac-susuzluq 

ac-yalavac 

ac-yalavaclıq 

ac-yorğun 

aça-aça 

açar 

açar-açmaz 

açarçı 

açarçılıq 

açarqayıran 

açarlama 

açarlamaq 

açarlanma 

açarlanmaq 

açarlı 

açarsız 

açdırılma 

açdırılmaq 

açdırma 

açdırmaq 

açdırtma 

açdırtmaq 

açıb-ağartma 

açıb-ağartmaq 

açıb-bağlama 

açıb-bağlamaq 

açıb-bükmə 

açıb-bükmək 

açıb-örtmə 

açıb-örtmək 

açıb-tökmə 

açıb-tökmək 

açıb-yığma 

açıb-yığmaq 

açıb-yumma 

açıb-yummaq 

açıcı 

açıq 

açıq-açığına 

açıq-aşkar 

açıq-aşkarca 

açıq-aşkarcasına 

açıq-aşkarlıq 

açıq-aydın 

açıqbəniz 

açıqbənizli 

açıqbənizlik 

açıq-bənövşəyi 

açıq-boz 

açıqca 

açıqcasına 

açıqça 

açıq-çəhrayı 

açıqdan 

açıqdan-açığa 

açıqfikirli 

açıqfikirlilik 

açıqgöz 

açıqgözlü 

açıqgözlülük 

açıq-qara 

açıq-qəhvəyi 

açıqqəlbli 

açıq-qırmızı 

açıqlama 

açıqlamaq 

açıqlanma 

açıqlanmaq 

açıqlıq 

açıqraq 

açıqrəngli 

açıq-saçıq 

açıq-saçıqlıq 

açıq-sarı 

açıqtəhər 

açıqürək 

açıqürəkli 

açıqürəklilik 

açıq-yaşıl 

açılar-açılmaz 

açılı qalmaq 

açılıb-bağlanma 

açılıb-bağlanmaq 

açılıb-örtülmə 

açılıb-örtülmək 

açılıb-tökülmə 

açılıb-tökülmək 

açılıb-yığılma 

açılıb-yığılmaq 

açılım  

açılımlı 

açılış 

açılışa-açılışa 

açılışdan-açılışa 

açılışma 

açılışmaq 

açılma 

açılmaq 

açılmaz    

   

  acı-zəhrimar - açılmaz 
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açı ada add 

   

açılsabah (bot.) 

açım 

açırım 

açış 

açma 

açmaq 

açma-yığma 

açma-yumma 

ad 

ada 

adacıq 

adaçayı 

adadovşanı 

adaətrafı 

adax 

adaxlama 

adaxlamaq 

adaxlandırma 

adaxlandırmaq 

adaxlanma  

adaxlanmaq 

adaxlı 

adaxlıbazlıq 

adaxlılıq 

adaiçi 

adajio (mus.) 

adaq (məh.) 

adalı 

adam 

adamağladan 

adamaldadan 

adamaoxşamaz 

adamaoxşar 

adamayovuşan 

adamayovuşmaz 

adambaşı 

adambaşına 

adamboyu 

adamcanlı 

adamcanlılıq 

adamcasına  

adamcığaz 

adamcıq 

adamcıl 

adamcıllıq 

adamçaşdıran 

adam-gün (iqt.) 

adamincidən 

adamkökü (bot.) 

adamlı 

adamlıq 

adamoynadan 

adamöldürən 

adam-saat (iqt.) 

adamsatan 

adamsevməz 

adamsevməzlik 

adamsız 

adamsızlıq 

adamtanıma 

adamtanıyan 

adamyana 

adamyeyən 

adaptasiya 

adapter 

adaptiv 

adaptogen (-lər) 

adasız 

adaş 

adaşlıq 

adayanı 

adbaad 

adda-budda 

adda-buddalıq 

addəyişmə 

addım 

addım-addım 

addımbaaddım 

addımbasdı, oyun 

addımbaşı 

addımlama 

addımlamaq  

addımlatma 

addımlatmaq 

addımlı 

addımlıq 

addımölçən 

addison (tib.) 

additiv 

additivlik 

adduksiya 

adekvat 

adekvatlıq 

adenoid (-lər) 

adenoma 

adenovirus 

adentiya 

adət 

adətcə 

adətdənkənar 

adətən 

adət-ənənə 

adətincə 

adətkərdə 

adətsiz 

adıçəkilən 

adıgedən 

adıgey (-lər) 

adıgeycə 

adına günü 

adi 

adicə 

adil 

adilanə 

adilcəsinə 

adiləşdirilmə 

adiləşdirilmək 

adiləşdirmə 

adiləşdirmək 

adiləşmə 

adiləşmək 

adilik 

adillik  

   

açılsabah - adillik    
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adi adv aer 

   

adinamiya (tib.) 

adqoydu 

adqoyma 

adlama 

adlamac, çayiçi yol 

adlamaq 

adlandırılma 

adlandırılmaq 

adlandırma 

adlandırmaq 

adlanma 

adlanmaq 

adlatma 

adlatmaq 

adlı 

adlıq (dilç.) 

adlı-sanlı 

administrasiya 

administrativ 

administrator 

administratorluq 

admiral 

admiralitet 

admirallıq 

admiral-mühəndis 

adonis (bot.) 

adoptasiya (hüq.) 

adrenalin 

adrenoreseptor 

adres 

adresant 

adresat 

ad-san 

ad-sanlı 

adsız 

adsızlıq 

adsız-sansız 

adsorber 

adsorbsiya 

adsorbsiyaedici 

advalor  

adventist 

adventizm 

adverbial (dilç.) 

adverbiallaşma (dilç.) 

advermə 

adyal 

adyalüzü 

adyektiv 

adyektivləşmə 

adyektivləşmək 

adyunkt 

adyutant 

adyutantlıq 

aerasiya 

aero 

aerob (biol.) 

aerobağlama 

aeroballistik 

aeroballistika 

aerobaza  

aerobika 

aerobiologiya 

aerobioloji 

aerobiont 

aerobios 

aerobomba 

aerobus 

aerodinamik 

aerodinamika 

aerodrom 

aerofiltr 

aerofit (-lər) (bot.) 

aerofizik 

aerofizika 

aerofon 

aerofotoaparat 

aerofotoçəkiliş 

aerofotokadr 

aerofotokamera 

aerofotoqrafiya 

aerofotometr  

aerogen (tib.) 

aerogeologiya 

aerogeoloji 

aeroxizək 

aeroiqlim 

aeroion (-lar) 

aerokadr 

aerokəşfiyyat 

aerokinoaparat 

aerokirşə 

aeroklub 

aerokosmik 

aeroqatar 

aeroqliserin 

aeroqraf 

aeroqrafiya 

aerolit 

aerologiya 

aeroloji 

aeroloq 

aeromaqnit 

aeromayak 

aeromexanik 

aeromexanika 

aeromexaniki 

aerometr 

aerometrik 

aeromorfoz 

aeronaviqasiya 

aeronavt 

aeronavtika 

aeronomiya 

aeroplan 

aeropoçt 

aeroport 

aerosalon 

aerosəpin 

aerosinoptika 

aerosolyari 

aerostansiya 

aerostat   

   

  adinamiya - aerostat 
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aer ağ ağa 

   

aerostatika 

aerosüzgəc 

aeroşəkil 

aerotaxometr 

aerotank 

aeroterapevtik 

aeroterapiya 

aerotermik 

aerovağzal 

aerozol 

afaziologiya 

afaziya 

afeli (astr.) 

afemiya 

aferezis 

afərin 

affekt 

affektiv 

affiks 

affrikat 

afişa 

afişalı 

afişasız 

afiyət 

aforizm 

aforizmli 

aforizmsiz 

afrikalı (-lar) 

afrikantrop 

afroamerikalı (-lar) 

afrosentrik 

afrosentrizm 

aftafa 

aftafa-ləyən 

aftafalı 

aftafasız 

agah 

agahlıq 

agent 

agent-bank (iqt.)  

agentlik 

ağ 

ağa 

ağabacı 

ağac 

ağacabənzər 

ağac-ağac, oyun 

ağacasına 

ağacatma, oyun 

ağacbasdıran 

ağacbasdırma 

ağacdeşən 

ağacdələn 

ağacdələnkimi (-lər) (zool.) 

ağacdoğrama 

ağacdoğrayan 

ağacəkmə 

ağacəri (-lər) 

ağacgəmirən (-lər) 

ağacişləmə 

ağackəpənəyi 

ağacqıran 

ağacqurbağası 

ağacqurdu 

ağaclama 

ağaclamaq 

ağaclanma 

ağaclanmaq 

ağaclaşma 

ağaclaşmaq 

ağaclı 

ağaclıq 

ağacmişarlayan 

ağacovan (zool.) 

ağacoyan 

ağacoyma  

ağacsaqqızı 

ağacsız 

ağacsızlıq 

ağacşəkilli  

ağactəmizləmə 

ağactəmizləyən  

ağactəmizləyici 

ağac-uğac 

ağacvari 

ağacyonan 

ağacyonma 

ağaçalan 

ağaçalar 

ağadadaş 

ağadayı (bot.) 

ağadostu 

ağaəmi (bot.) 

ağagörməz (bot.) 

ağalanma 

ağalanmaq 

ağalı-bəyli 

ağalıq 

ağanənə 

ağa-nökər 

ağappaq 

ağarantı 

ağardıcı 

ağardılma 

ağardılmaq 

ağarışma 

ağarışmaq 

ağarma 

ağarmaq 

ağartdırma 

ağartdırmaq 

ağartı 

ağartılı 

ağartısız 

ağartma 

ağartmaq 

ağ-aşkar 

ağatəbiət 

ağatəbiətli 

ağayana 

ağayanalıq  

ağayıl, qoyun sürüsü 

ağbağır, qorxaq 

   

aerostatika – ağbağır    
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ağb ağç ağı 

   

ağbağırlıq 

ağbalıq 

ağban 

ağbanlı 

ağbaş 

ağbaşlı 

ağbədən 

ağbədənli 

ağbədənlik 

ağbəxt 

ağbəxtli 

ağbəxtlik 

ağbəniz 

ağbənizli 

ağbənizlik 

ağbığ 

ağbığlı 

ağbirçək 

ağbirçək-qarabirçək 

ağbirçəkli 

ağbirçəklik 

ağboğaz (zool.) 

ağca 

ağcaqanad 

ağcaqanadlı 

ağcaqanadsız 

ağcaqayın 

ağcaqayınlı 

ağcaqayınlıq 

ağcaqovaq 

ağcaqovaqlı 

ağcaqovaqlıq 

ağcalıq (tib.) 

ağcamatan 

ağcamaya 

ağcasız 

ağciyər, qorxaq 

ağciyərlik 

ağciyər-mədə 

ağciyər-ürək 

ağçağ 

ağçağlıq 

ağçoğan (bot.) 

ağçoğanlı 

ağçoğanlıq 

ağdaban 

ağdamar 

ağdamlı 

ağdaş 

ağdaşlı 

ağdaşsız 

ağdərili 

ağdiş (zool.) 

ağəldərə (bot.) 

ağgilə (bot.) 

ağgiləli 

ağgöbək (bot.) 

ağgödən 

ağgöz 

ağgözcük (-lər) 

ağgözlük 

ağgün 

ağgünlü 

ağxalatlı 

ağı 

ağıçı 

ağıçılıq 

ağıl 

ağıl-baş 

ağıl-başlı 

ağıldankəm 

ağıldankəmlik 

ağıldanyüngül 

ağıldanyüngüllük 

ağıl-kamal 

ağılkəsən 

ağılkəsməz 

ağıllandırılma 

ağıllandırılmaq 

ağıllandırma  

ağıllandırmaq 

ağıllanma 

ağıllanmaq 

ağıllı 

ağıllı-ağıllı 

ağıllı-başlı 

ağıllıca 

ağıllı-kamallı 

ağıllılıq 

ağılsız 

ağılsızca 

ağılsızcasına 

ağılsızlaşma 

ağılsızlaşmaq 

ağılsızlıq 

ağımsov 

ağımsovluq 

ağımtıl 

ağımtıllıq 

ağımtraq 

ağımtraqlıq 

ağır 

ağır-ağır 

ağırayaq 

ağırayaqlı 

ağırbaşlı 

ağıreşidən 

ağıreşitmə 

ağırgövdə 

ağırgövdəli 

ağırgövdəlilik 

ağırxasiyyət 

ağırxasiyyətli 

ağırxasiyyətlilik 

ağırlama 

ağırlamaq 

ağırlanma 

ağırlanmaq 

ağırlaşdırıcı 

ağırlaşdırılma 

ağırlaşdırılmaq 

ağırlaşdırma 

ağırlaşdırmaq      

   

 ağbağırlıq - ağırlaşdırmaq 
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ağı ağı ağl 

   

ağırlaşma 

ağırlaşmaq 

ağırlatma 

ağırlatmaq 

ağırlıq 

ağırlıqqaldıran 

ağırlıqqaldırma 

ağırlı-yüngüllü 

ağırsanbal 

ağırsanballı 

ağır-səngin 

ağır-sənginlik 

ağırsönən əhəng 

ağırtaxtalı 

ağırtəbiət 

ağırtəbiətli 

ağırtəbiətlilik 

ağırtəhər 

ağırtərpənişli 

ağıryana 

ağıryüklü 

ağır-yüngül 

ağır-yüngüllük 

ağırzəhmli 

ağırzəhmətli 

ağısız 

ağız 

ağızabaxan (dan.) 

ağız-ağız 

ağız-ağıza 

ağızbaağız 

ağız-burun 

ağızcıq 

ağızdan, şifahi 

ağızdolusu 

ağıziçi 

ağızlama 

ağızlamaq 

ağızlaşma 

ağızlaşmaq 

ağızlı 

ağızlıq 

ağızotu 

ağızsız 

ağızsızlıq 

ağızucu 

ağızyummaz 

ağkalmık (-lar) 

ağkirpik (bot.) 

ağköynək 

ağköynəkli 

ağqanad 

ağqanadlı 

ağ-qara 

ağqılçıq, düyü 

ağ-qırmızı 

ağqızıl 

ağqovaq 

ağqoyunlu (-lar) 

ağquyruq 

ağquyruqlu 

ağlabatan 

ağlabatmaz 

ağlabatmazlıq 

ağladıcı 

ağlagələn 

ağlagəlməz 

ağlagirməz 

ağlağan 

ağlağanlıq 

ağlama 

ağlamaq 

ağlamalı 

ağlamsıma 

ağlamsımaq 

ağlamsınma 

ağlamsınmaq 

ağlar 

ağlarcasına 

ağlar-gülər 

ağlarot 

ağlasığan 

ağlasığışan 

ağlasığmaz 

ağlasığmazlıq 

ağlaşa-ağlaşa  

ağlaşdırma 

ağlaşdırmaq 

ağlaşma 

ağlaşmaq 

ağlatdırma 

ağlatdırmaq 

ağlatma 

ağlatmaq 

ağlauyar 

ağlaya-ağlaya 

ağlayan 

ağlayıb-sıtqama 

ağlayıb-sıtqamaq 

ağlayıb-sızlama 

ağlayıb-sızlamaq 

ağlayıcı 

ağlayış 

ağlı-bozlu 

ağlıkəm 

ağlıkəmlik 

ağlıkəsən 

ağlıkəsməz 

ağlıkəsməzlik 

ağlıq 

ağlı-qaralı 

ağlı-qırmızılı 

ağlı-sarılı 

ağlıyüngül 

ağlıyüngüllük 

ağmaq (məh.) 

ağmala 

ağmatan 

ağmaya 

ağnabat 

ağnağaz (məh.) 

ağnağazlıq 

ağnaq 

   

ağırlaşma - ağnaq  
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ağn ağs ağy 

   

ağnama 

ağnamaq 

ağnaşma 

ağnaşmaq 

ağnatma 

ağnatmaq 

ağnavaz 

ağot 

ağrı 

ağrı-acı 

ağrı-acılı 

ağrı-acısız 

ağrıdıcı 

ağrı-əzab 

ağrıkəsən 

ağrıkəsici 

ağrıkəsmə 

ağrı-qada 

ağrılı 

ağrılı-acılı 

ağrıma 

ağrımaq 

ağrısız 

ağrısızlaşdırıcı 

ağrısızlaşdırılma 

ağrısızlaşdırılmaq 

ağrısızlaşdırma 

ağrısızlaşdırmaq 

ağrısızlaşma 

ağrısızlaşmaq 

ağrısızlıq 

ağrıtma 

ağrıtmaq 

ağrıverici 

ağrıvericilik 

ağsaç 

ağsaçlı 

ağsaqqal 

ağsaqqal-qarasaqqal 

ağsaqqallı 

ağsaqqallıq 

ağsifət 

ağsifətli 

ağsol (zool.) 

ağsöyüd 

ağsunqur (-lar) 

ağşın, ağbəniz 

ağtəhər 

ağtərə (bot.) 

ağtikan 

ağtikanlı 

ağtikanlıq 

ağtorpaq 

ağtorpaqlı 

ağtük 

ağtüklü 

ağtüklülük 

ağu, zəhər 

ağulama 

ağulamaq 

ağulanma 

ağulanmaq 

ağulatdırma 

ağulatdırmaq 

ağulatma 

ağulatmaq 

ağulu 

ağuş 

ağuz 

ağüz 

ağüzlü 

ağvalideyn 

ağvalideynlik 

ağyal 

ağyallı 

ağyallıq 

ağyanız 

ağyanızlıq 

ağyarpaq 

ağyarpaqlı 

ağyol (astr.) 

ağyonca 

ağyoncalıq 

ağyunlu 

ağyunluq 

ağzıaçıq 

ağzıaçıqlıq 

ağzıbağlı 

ağzıbərk 

ağzıbərklik 

ağzıbir 

ağzıbirlik 

ağzıboş 

ağzıboşluq 

ağzıbütöv 

ağzıbütövlük 

ağzıbütün 

ağzıbütünlük 

ağzıdağınıq 

ağzıdağınıqlıq 

ağzıdolu 

ağzıdualı 

ağzıəyri 

ağzıəyrilik 

ağzıgen (dan.) 

ağzıgöyçək 

ağzıkəsərli 

ağzıkəsərlilik 

ağzıkəsərsiz 

ağzıköpüklü (dan.) 

ağzıqanlı 

ağzıqara 

ağzıpərtöv 

ağzıpərtövlük 

ağzıpolad 

ağzıpoladlı 

ağzıpüstə 

ağzısöyüşlü 

ağzıyarıq 

ağzıyastı 

ağzıyava 

ağzıyavalıq 

ağzıyekə  

   

 ağnama - ağzıyekə 
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ağz ahı axı 

   

ağzıyekəlik 

ağzıyelli 

ağzıyellilik 

ağzıyırtıq 

ağzıyırtıqlıq 

ağzıyuxarı 

ağzolaqlı 

ah 

aha 

ah-aman 

ah-əfğan 

ahəng 

ahəngdar 

ahəngdarlaşdırma 

ahəngdarlaşdırmaq 

ahəngdarlaşma 

ahəngdarlaşmaq 

ahəngdarlıq 

ahəngləndirmə 

ahəngləndirmək 

ahənglənmə 

ahənglənmək   

ahəngləşdirmə 

ahəngləşdirmək 

ahəngləşmə 

ahəngləşmək 

ahəngli 

ahənglilik 

ahəngsiz 

ahəngsizlik 

ahəstə 

ahəstə-ahəstə 

ahəstəcə  

ahəstəlik 

ah-fəğan 

ah-fəryad 

ahıl 

ahıllanma 

ahıllanmaq 

ahıllaşma 

ahıllaşmaq  

ahıllıq 

ah-nalə 

ahu 

ahubaxış 

ahubaxışlı 

ah-uf 

ahugöz 

ahugözlü 

ahuyeriş 

ahuyerişlı  

ah-vay 

ah-zar 

ax 

axacaq 

axar 

axar-baxar 

axar-baxarlı 

axarlı 

axarlı-baxarlı 

axarlıq 

axarlılıq 

axarsız 

axarsızlıq 

axay (-lar) 

axça 

axçalı 

axçasız 

axı 

axıcı 

axıcılıq 

axıdıcı 

axıdılma 

axıdılmaq 

axım 

axımlı 

axın 

axın-axın 

axınlı 

axınölçən 

axınsız 

axıntı 

axıntılı 

axır 

axır-axır 

axır-aqibət 

axırda 

axırdakı 

axır-əvvəl 

axır-əzəl 

axırı 

axırıncı 

axırkı 

axırsız 

axırzaman 

axış 

axışlı 

axışma 

axışmaq 

axıtdırılma 

axıtdırılmaq 

axıtdırma 

axıtdırmaq 

axıtma 

axıtmaq 

axirət 

axirətlik 

axirətpərəst 

axirətpərəstlik 

axirətsiz 

axirətsizlik 

axma 

axmaq 

axmaq-axmaq 

axmaqca 

axmaqcasına 

axmaqlama 

axmaqlamaq 

axmaqlaşma 

axmaqlaşmaq 

axmaqlıq 

axmaz 

axromatik   

   

ağzıyekəlik - axromatik  
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axr axt ail 

   

axromatika 

axromatin (biol.) 

axromatizm 

axroniya (dilç.) 

axsaq 

axsaqlıq 

axsaqulaq (kul.) 

axsama 

axsamaq 

axsar 

axsarlıq 

axsatma 

axsatmaq 

axsaya-axsaya 

axşam 

axşam-axşam 

axşamayaxın 

axşambazarı 

axşamçağı 

axşamkı 

axşamqabağı 

axşamlama 

axşamlamaq 

axşamlıq 

axşam-sabah 

axşam-səhər 

axşamtərəfi 

axşamüstü 

axta 

axtaçı 

axtaçılıq 

axtaxana 

axtalama 

axtalamaq 

axtalanma 

axtalanmaq 

axtalatdırma 

axtalatdırmaq 

axtalatma 

axtalatmaq 

axtalıq 

axtara-axtara 

axtarıcı 

axtarıcılıq 

axtarılan (riyaz.) 

axtarılma 

axtarılmaq 

axtarış 

axtarışçı 

axtarış-kəşfiyyat 

axtarışlı 

axtarışma 

axtarışmaq 

axtarışsız 

axtarma 

axtarmaq 

axtartdırma 

axtartdırmaq 

axtartma 

axtartmaq 

ax-uf 

axund 

axundluq 

axundovşünas 

axundovşünaslıq 

axur 

axurlu 

axursuz 

axurcuq 

ax-vay 

aid 

aidiyyət 

aidiyyəti qurumlar 

aidiyyətli 

aidlik 

ailə 

ailəcanlı 

ailəcanlılıq 

ailədaxili 

ailədar 

ailədarlıq 

ailəli 

ailəlik 

ailə-məişət 

ailəpərəst 

ailəpərəstlik 

ailəsiz 

ailəsizlik 

ailəvi 

ajio (iqt.) 

ajio-konto 

ajiotaj 

ajur (iqt.) 

akademik 

akademik-katib 

akademiya 

akademiyalararası 

akademizm 

akant (bot.) 

akarisid (-lər) 

akasiya 

akasiyalıq 

akatafaziya 

akın 

akınlıq 

akineziya (tib.) 

akionim (dilç.) 

akkad 

akkomodasiya 

akklimatlaşma 

akklimatlaşmaq  

akkompanement (mus.) 

akkord 

akkordeon 

akkordeonçu 

akkordeonçuluq 

akkreditasiya 

akkreditə 

akkreditiv (iqt.) 

akkresiya 

akkumulyasiya 

akkumulyator 

akkuzativ 

   

 axromatika - akkuzativ 
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akl aks akt 

   

aklimaks 

akmeist 

akmeizm 

a-konto (iqt.) 

akr 

akridin (kim.) 

akril 

akrilon 

akrobat 

akrobatik 

akrobatika 

akrobatlıq 

akrofobiya 

akrofonetik 

akronim  

akrostik 

akroteza (dilç.) 

akrotiri 

akselbant 

akselerasiya 

akselerat 

akselerator 

akseleroqraf 

akselerometr 

aksent 

aksentləşdirmə 

aksentləşdirmək 

aksentli 

aksentologiya 

aksentoloji 

aksentoloq 

aksentsiz 

aksept (iqt.) 

akseptant (hüq.) 

akseptor 

aksessiya (hüq.) 

aksesuar 

aksidensiya 

aksiologiya 

aksiologizm 

aksioloji  

aksiom 

aksiomatik 

aksiomatika 

aksiometr 

aksiya 

aksiz 

aksizləşdirmə 

aksizləşdirmək 

aksizləşmə 

aksizləşmək 

aksonometrik 

aksonometriya 

akt 

aktant 

aktinium (kim.) 

aktinometr 

aktinometrik 

aktinometriya 

aktiv 

aktivasiya 

aktivator 

aktivləşdirici 

aktivləşdirilmə 

aktivləşdirilmək 

aktivləşdirmə 

aktivləşdirmək 

aktivləşmə 

aktivləşmək 

aktivlik 

aktlaşdırılma 

aktlaşdırılmaq 

aktlaşdırma 

aktlaşdırmaq 

aktrisa 

aktrisalıq 

aktrisa-müğənni 

aktual 

aktualizator (dilç.) 

aktualizm 

aktuallaşdırma 

aktuallaşdırmaq 

aktuallaşma 

aktuallaşmaq 

aktuallıq 

aktuar 

aktuari 

aktuariat 

aktuator 

aktyor 

aktyorcasına 

aktyorluq 

aktyor-müğənni 

aktyor-rejissor 

aktyorsayağı 

akula 

akustik 

akustika 

akustimetr 

akut 

akva 

akvaaerobika 

akvabildinq 

akvakultura 

akvalanq 

akvalanqçı 

akvamarin (miner.) 

akvametr 

akvametriya 

akvamədəniyyət 

akvanavt 

akvanavtlıq 

akvapark 

akvaplan 

akvapoetik 

akvapoetika 

akvarel 

akvarelçi 

akvarium 

akvatel 

akvatoriya 

akveduk 

akvizisiya   

   

aklimaks - akvizisiya   
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akv aqr aqr 

   

akvizitor 

aqama (-lar) (bot.) 

aqamiya 

aqat 

aqatis 

aqav dili 

aqava (bot.) 

aqibət 

aqibətli 

aqibətsiz 

aqibətsizlik 

aqil 

aqilanə 

aqillik  

aqioqrafiya 

aqlay 

aqlikon 

aqlomerasiya 

aqlomerat 

aqlomeratçı 

aqloporit 

aqlütinasiya (dilç.) 

aqlütinativ 

aqlütinativ-flektiv 

aqnostik 

aqnostiklik 

aqnostisizm (fəls.) 

aqnostogen, süхur 

aqnoziya (tib.) 

aqogika 

aqorafobiya 

aqrafiya 

aqrammatik 

aqrammatizm 

aqranulosit (-lər) 

aqranulositoz 

aqrar 

aqrar-əmək 

aqrar-xammal 

aqrar-iqtisadi 

aqrar-islahat 

aqrar-istehsal 

aqrar-kənd 

aqrar-sənaye 

aqrar-sığorta 

aqrar-texniki 

aqravasiya 

aqreqasiya 

aqreqat 

aqreqatçı 

aqreqatlaşdırma 

aqreqatlaşdırmaq 

aqreqatlaşma 

aqreqatlaşmaq 

aqreman 

aqressiv 

aqressiya 

aqressor  

aqressorluq 

aqro 

aqrobakteriologiya 

aqrobakterioloji 

aqrobakterioloq 

aqrobaza 

aqrobiologiya 

aqrobioloji 

aqrobioloq 

aqrobotanik 

aqrobotanika 

aqrobotaniki 

aqrodərnək 

aqroekologiya 

aqroekoloji 

aqroekoloq  

aqrofirma 

aqrofizik 

aqrofizika 

aqrofiziki 

aqrofobiya 

aqrofon 

aqrofurol 

aqroiqlim 

aqroiqlimşünas 

aqroiqlimşünaslıq 

aqro-innovativ 

aqrokabinet 

aqrokimya 

aqrokimyəvi 

aqrokombinat 

aqrokompleks 

aqrokurs 

aqroqayda 

aqrolaboratoriya 

aqrolizinq 

aqromeliorasiya 

aqromeliorativ 

aqromeşəmeliorasiya 

aqrometeorologiya 

aqrometeoroloji 

aqrometeoroloq 

aqrometr 

aqroməktəb 

aqroməntəqə 

aqrominimum 

aqromühəndis 

aqromühəndislik 

aqromüxtəliflik 

aqronəzarət 

aqronim 

aqronom 

aqronom-entomoloq 

aqronom-gülçü 

aqronomik 

aqronomiya 

aqronomluq 

aqronom-mexanizator 

aqronom-meliorator 

aqronom-tərəvəzçi 

aqronom-toxumçu 

aqronom-üzümçü 

aqropark 

aqrorayon 

aqrosahə   

   

 akvizitor - aqrosahə 
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aqr ala ala 

   

aqrosenoz 

aqrosənaye 

aqroşəhər 

aqroşəhərcik 

aqrotexnik 

aqrotexnika 

aqrotexniki 

aqroticarət 

aqroturizm 

aqrozootexnik 

aqrozootexnika 

aqrozootexniki 

al 

ala 

ala-ağ 

ala-ala 

ala-babat 

alabaxta (zool.) 

alabalıq 

alabaş 

alabaşlı 

alabaydaq, rüsvayçı (məh.) 

ala-bəzək 

ala-bəzəkli 

ala-bəzəklik 

alabəzgək (zool.) 

alabıtraq, bitki 

alabıtraqlıq 

ala-bişmiş 

alaboyun 

ala-boz 

alabuğa (zool.) 

ala-bula 

ala-bulalıq 

ala-bulanıq 

alaca (zool.) 

alacadamaq (zool.)  

alacadimdik 

alacagülü 

alacaq 

alacaqanad 

alacaqlı 

alacaqlı-verəcəkli 

alacaq-verəcək 

alacalandırma 

alacalandırmaq 

alacalanma 

alacalanmaq 

alacalı 

alacalıq 

alacəhrə 

ala-çalpov 

ala-çarpaz 

alaçıq 

alaçıqlı 

alaçıqsız 

ala-çiy 

ala-çiylik 

aladağ 

ala-dəymiş 

aladodaq 

alaf, heyvan yemi 

alafa, baş örtüyü 

alaflama 

alaflamaq 

alaflanma 

alaflanmaq 

alafsız 

alafsızlıq 

alagöz 

alagözlü 

alagül 

alagüllü 

alagüllük 

alağac 

ala-kal 

ala-kallıq 

alakeş 

ala-key 

ala-keylik 

ala-kölgə 

ala-kölgəlik 

ala-könül 

alakülük (zool.) 

alakülüng, bitki 

alaq 

alaqanad (zool.) 

alaqanqal 

alaqanqallı 

alaqanqallıq 

alaqapı 

ala-qara 

ala-qaralıq 

ala-qaranlıq 

alaqarğa 

alaqarın 

ala-qarsaq 

alaqçalan 

alaqçı 

alaqçılıq 

alaqçin 

alaqdərən 

alaqlama 

alaqlamaq 

alaqlanma 

alaqlanmaq 

alaqlatma 

alaqlatmaq 

alaqlı 

alaqlıq 

ala-qolay 

ala-qolaylıq 

ala-qonur 

ala-qora 

alaqvuran 

alalanma 

alalanmaq 

alalı 

alalıq 

alaliya (tib.) 

alan (-lar) 

alana, qozlu meyvə qurusu 

ala-nəm  

   

aqrosenoz - ala-nəm  
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ala alb alç 

   

ala-nəmlik 

alanin 

alapaça 

alapars (zool.) 

alapələng 

alapələngi, rəng 

alapısraq (bot.) 

ala-pörtü 

alar-almaz 

alarmizm 

ala-seyrək 

alaşa 

alaşıq-dolaşıq 

a-laşma (dilç.) 

ala-tala 

ala-toran 

ala-toranlıq 

alay 

alay-alay 

ala-yarım 

ala-yarımçıq 

ala-yarımçıqlıq 

ala-yetişmiş 

alayonca 

alayoncalıq 

alaz (məh.) 

alazlama 

alazlamaq 

alazlanma 

alazlanmaq 

albalı 

albalılı 

albalılıq 

alban (-lar) 

albanca 

albatros (zool.) 

albedo 

albinizm (biol.) 

albinos (biol.) 

albom 

albom-kataloq 

albom-kitab 

albom-monoqrafiya 

albom-plakat 

albuxara 

albumin 

alca 

alça 

alça-ərik 

alçaq 

alça-qaysı 

alçaqboy 

alçaqboylu 

alçaqca 

alçaqcasına 

alçaqdaban 

alçaqdabanlı 

alçaqdan 

alçaqgövdə 

alçaqgövdəli  

alçaqxasiyyətli 

alçaqxislət 

alçaqxislətli 

alçaqlandırma 

alçaqlandırmaq 

alçaqlanma 

alçaqlanmaq 

alçaqlaşdırma 

alçaqlaşdırmaq 

alçaqlaşma 

alçaqlaşmaq 

alçaqlıq 

alçaqtavan 

alçaqtavanlı 

alçaqtemperaturlu 

alçaqtezlikli 

alçaqtəbiətli 

alçaqtəpəli 

alçaqtəpəlik 

alçaqtəzyiq 

alçaqtəzyiqli 

alçaqvolt 

alçaqvoltlu 

alçalan (dilç.) 

alçaldıcı 

alçaldılma 

alçaldılmaq 

alçalı 

alçalıq 

alçalma 

alçalmaq 

alçaltdırma 

alçaltdırmaq 

alçaltma 

alçaltmaq 

alçasız 

alçı 

alçıdaşı 

alçıpan 

alçıpanlama 

alçıpanlamaq 

alçıpanlanma 

alçıpanlanmaq 

alçıpanlatma 

alçıpanlatmaq 

alçıpanlı 

alçıpansız 

aldadıcı 

aldadıcılıq 

aldadılma 

aldadılmaq 

aldanılma 

aldanılmaq 

aldanış 

aldanma 

aldanmaq 

aldatma 

aldatmaq 

aldehid (-lər) 

aldı-qaçdı 

aldırılma 

aldırılmaq 

aldırma  

   

ala-nəmlik - aldırma 
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ald alı alı 

   

aldırmaq 

aldırtma 

aldırtmaq 

aleator 

aleatorik 

aleatorika 

alebastr 

alebastrlama 

alebastrlamaq 

alebastrlanma 

alebastrlanmaq 

alebastrlı 

alebastrsız 

aleksandrit (miner.) 

aleksiya 

aleut (-lar) 

aleutca 

al-əlvan 

al-əlvanlıq 

aləm 

aləm-aşkar 

alət 

alətçi 

alətçilik 

alfa 

alfa-hissəcik 

alfametr 

alfa-radiometr 

alfa-spektr 

alfa-spektrometr 

alfa-şüa (-lar) 

alfa-terapiya 

alfa-zərrəcik 

alfons 

alfonsluq 

alfresko  

algezimetr 

algisid (-lər) 

alhaal 

al-hiylə 

alıb-qaytarma 

alıb-qaytarmaq 

alıb-satma 

alıb-satmaq 

alıb-vermə 

alıb-vermək 

alıcı 

alıcılıq 

alıq, çul 

alıq-alıq 

alıqlama 

alıqlamaq 

alıqlanma 

alıqlanmaq 

alıqlatma 

alıqlatmaq 

alım 

alım-satım 

alım-verim 

alın 

alınaltı 

alın-gicgah 

alınıb-satılma 

alınıb-satılmaq 

alınlı 

alınlıq 

alınma 

alınmaq 

alınmaz 

alınmazlıq 

alıntı 

alınüstü 

alış 

alışdırıcı 

alışdırıcılıq 

alışdırılma 

alışdırılmaq 

alışdırma 

alışdırmaq 

alışıb-odlanma 

alışıb-odlanmaq 

alışıb-verişmə 

alışıb-verişmək 

alışıb-yanma 

alışıb-yanmaq 

alışıq 

alışqan 

alışqanlıq 

alışma 

alışmaq 

alışmalıq 

alışmaz 

alışmazlıq 

alış-veriş 

alış-verişçi 

alış-verişli 

alış-verişsiz 

ali 

alibi (hüq.) 

alicənab 

alicənabcasına 

alicənablıq 

alilik 

alim 

alimanə 

alimcəsinə 

aliment 

alimentar (tib.) 

alimentasiya (hüq.) 

alimentçi 

aliməkan 

aliməqam 

alimənsəb 

alim-filoloq 

alim-geoloq 

alimlik 

alinəsəb 

alinəsəblik 

alizarin, süni boya 

alkald 

alkalimetriya (kim.) 

alkaloid (-lər) (kim.) 

alkan (bot.)   

   

aldırmaq - alkan   
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alk all all 

   

alkoqol 

alkoqolçu 

alkoqolik 

alkoqolizm 

alkoqollu 

alkoqolsuz 

al-qan 

alqı 

alqılı-satqılı 

al-qırmızı 

alqı-satqı 

alqı-satqılı 

alqı-satqısız 

alqış 

alqış-qarğış 

alqışlama 

alqışlamaq 

alqışlanma 

alqışlanmaq 

alqışlatma 

alqışlatmaq 

alqonkin, qəbilə 

alqoritm (riyaz.) 

alqoritmik 

alqoritmləşdirmə 

alqoritmləşdirmək 

Allah 

allahlıq 

allahpayı, sədəqə 

allahpərəst 

allahpərəstlik 

allahsevər 

allahsevərlik 

allahsız 

allahsızcasına 

allahsızlıq 

Allah-taala 

allahtərəfi 

allahverən 

allanma, bəzənmə 

allanmaq  

allantois (tib.) 

allaşdırılma 

allaşdırılmaq 

allaşdırma 

allaşdırmaq 

allaşma 

allaşmaq 

alleqorik 

alleqoriya 

alleqorizm 

alleqretto (mus.) 

alleqro (mus.) 

allergen 

allergik 

allergiya 

allerqologiya 

allerqoloq 

alleya 

alleyalı 

alleyasız 

allı 

allı-bəzəkli 

allı-əlvanlı 

allı-güllü 

allıq 

allı-qırmızılı 

allı-şallı 

alliterasiya 

alloantigen 

alloantigenli 

alloemik (dilç.)  

alloemiya 

alloetnonim 

allofon 

allofonik 

allofraza 

allogenotip 

alloxton 

alloqraf (dilç.) 

alloleks (dilç.) 

allologiya 

alloloq (dilç.)  

allomorf (dilç.) 

allomorflu 

allonim 

allopat 

allopatik 

allopatiya 

allopatrik 

allosem (dilç.) 

allotrop (geol.) 

allotropik 

allotropiya (kim.) 

allotrof 

allüvial (coğr.) 

allüziya (ədəb.) 

alma 

alma-armud 

alma-armudluq 

almacıq 

almacıq-alın 

almacıqaltı 

almacıq-əng 

almacıq-gicgah 

almacıq-üz 

almaçiçəyi 

almagüvəsi 

almaq 

almaqurdu 

almalı 

almalıq 

alman (-lar) 

almanax 

almanca 

almandilli 

almanəsilli 

almanlıq 

almanpərəst 

almanpərəstlik 

almayanaq 

almayanaqlı 

almaz  

   

 alkoqol - almaz 
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alm alt alt 

   

almazabənzər 

almazlı 

al-narıncı 

alnıaçıq 

alnıaçıqlıq 

alnıdik 

alo 

aloe 

alogizm 

alov 

alovgözlü 

alovlandırıcı 

alovlandırılma 

alovlandırılmaq 

alovlandırma 

alovlandırmaq 

alovlanma 

alovlanmaq 

alovlaşma 

alovlaşmaq 

alovlatma 

alovlatmaq 

alovlu 

alovluluq 

alovsaçan 

alovsuz 

alp, igid 

alpaqa 

alpaut (-lar) 

alpenştok 

alpinari (bot.) 

alpinist 

alpinistlik 

alpinizm 

al-riya 

al-riyalı 

alsız 

alsız-hiyləsiz 

al-şal 

alt 

altağız (zool.) 

altaist 

alt-alta 

altar 

altaylı (-lar) 

altayşünas 

altayşünaslıq 

altbölmə 

altdakı 

altdan-altdan 

altdan-üstdən 

altdan-yuxarı 

alterasiya (mus.) 

alternasiya 

alternat (hüq.) 

alternativ 

alternativli 

alternativsiz 

alternator (tex.) 

altı 

altıaçıq 

altıaçılan 

altıadamlıq 

altı-altı 

altıavarlı 

altıayaq 

altıayaqlı (-lar) (zool.) 

altıaylıq 

altıbarmaq 

altıbarmaqlı 

altıbaşlı 

altıbəndli 

altıbölümlü 

altıbucaq 

altıbucaqlı 

altıca 

altıcərgəli 

altıcildli 

altıcildlik 

altıçıxışlı 

altıdüymə 

altıgirişli 

altıgünlük 

altıhəftəlik 

altıillik 

altıkorpuslu 

altıkünc 

altıkünclü 

altıqanad 

altıqanadlı 

altıqat 

altıqatlı 

altıləçəkli 

altılıq 

altılüləli 

altımanatlıq 

altımərtəbə 

altımərtəbəli 

altımisralı 

altıncı, 6-cı, VI 

altınəfərlik 

altıpərli 

altırəqəmli 

altısaatlıq 

altısinifli 

altısütunlu 

altıtaxtalı 

altıtarlalı 

altıtarlalıq 

altıtərəfli 

altıüzlü 

altıvalentli 

altızolaqlı 

altimetr 

altqovluq 

altqrup 

altlıq 

altlıqlı 

altlıqsız 

altmış 

altmışca 

altmışıncı, 60-cı, LX 

altmışillik 

   

almazabənzər - altmışillik  
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alt ama amf 

   

altmışlıq  

altmışyaşlı 

alto 

altproqram (inform.) 

altruist 

altruistlik 

altruizm 

altsistem 

altstandart 

altun 

altunlu 

altunotu 

alt-üst 

altyazı 

aludə 

aludəlik 

alunit 

alunitçi 

alunitləşmə 

alunitləşmək 

alümin 

alüminçi 

alüminium 

alüminiumçu 

alüminiumlu 

alüminiumsuz 

alümoplast 

alveol (-lar) 

alveollu-borulu 

alveolar 

alver 

alverçi 

alverçilik 

alverxana 

alyanaq 

alyanaqlı 

alyans 

al-yaşıl 

amac 

amal  

amalqama 

amalqamasiya 

amallı 

amalsız 

aman 

amanabənd 

amanabəndlik 

aman-aman 

amansız 

amansızca 

amansızcasına 

amansızlıq 

amansızlıqla 

aman-zaman 

amarant (bot.) 

amazon (-lar) 

amazonka 

ambalaj 

ambisiya 

ambisiyalı 

ambisiyalılıq 

ambisiyasız 

ambisiyasızlıq 

ambistom 

ambivalent 

ambivalentlik 

ambulans 

ambulator 

ambulatoriya 

ambulator-poliklinika 

amenoreya 

amensalizm 

amensiya 

amerikalı (-lar) 

amerikan (-lar) 

amerikanizm 

amerikansayağı  

amerikapərəst 

amerikapərəstlik 

amerikasayağı 

ametist (miner.) 

ametropiya 

amfiarktik 

amfiatlantik 

amfibiya 

amfiblastula 

amfibol (-lar) (miner.) 

amfibol-asbest 

amfidiploid (-lər) (bot.) 

amfisenoz 

amfiteatr 

amfiteza (dilç.) 

amfium (-lar) 

amfoter 

amfoterlik 

amhar (-lar) 

amharca 

amid (-lər) 

amidobenzol 

amidaz (-lar) 

amil 

amilasetat 

amilbenzol 

amilnitrat 

amilnitrit 

amilofil (-lər), bitki  

amiloidoz (tib.) 

amilopektin 

amilaz 

amimiya 

amin 

amin (-lər) 

aminazin 

aminspirt (-lər) 

aminşəkər (-lər) 

aminturşu (-lar) 

amir 

amiranə 

amiranəlik 

amirlik 

amital 

amitoz (biol.) 

amma 

   

 altmışlıq - amma  
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amm ana ana 

   

ammofos, gübrə 

ammonal 

ammonit 

ammonium (kim.) 

ammonyak 

amneziya (tib.) 

amnistiya 

amoral 

amoralizm 

amorallıq 

amorf 

amorfizm 

amorfluq 

amortizasiya 

amortizasiyalı 

amortizator 

amöb  

ampel (-lər), bitki 

ampeloqrafiya 

ampelometriya 

amper (fiz.) 

amperaj 

amperlik 

ampermetr 

amper-saat 

amper-saniyə 

amper-sarğı 

amper-tərəzi 

ampir (memar.) 

amplidin 

amplifikasiya 

amplitud (fiz.) 

amplitud-tezlik 

amplua (inc.) 

ampul 

amputasiya (tib.) 

amredita (dilç.) 

amulet 

an 

ana 

ana-ata  

anaayrı 

ana-bacı 

ana-bala 

anabaptist 

anabaptistlik 

anabaptizm 

anabazin 

anabir 

anabioz (biol.) 

anabolizm (tib.) 

anac 

anacan 

anaclanma 

anaclanmaq 

anaclaşma 

anaclaşmaq 

anaclıq 

anadanbir 

anadangəlmə 

anadanögey 

anadil (zool.) 

anadiplosis (dilç.) 

anaerob (-lar) 

anafaza (bot.) 

anafema 

anafora (ədəb.) 

anaxronik 

anaxronizm 

anaxtar 

anakonda (zool.) 

ana-qız 

anaqram (dilç.) 

analaşma 

analaşmaq 

analgin (əcz.) 

analı 

analı-atalı 

analı-balalı 

analıq 

analitik 

analitika  

analitik-sintetik 

analitik-statistik 

analitizm 

analiz 

analizator 

analizçi 

analogiya 

analoji 

analoq 

analoq-kod 

analoq-rəqəm 

anamnestik 

anamnez 

anamorf (biol.) 

anamorfizm 

anamorflaşdırma 

anamorflaşdırmaq 

anamorfot 

anamorfoz 

ananas 

ana-nənə 

ana-oğul 

ana-övlad 

anaplazmoz 

anaptiksis (dilç.) 

anarxist 

anarxistlik 

anarxiya 

anarxizm 

anartriya 

anasız 

anasızlıq 

anaspid (-lər) 

anastiqmat (fiz.) 

anastiqmatik 

anastomoz (bot.) 

anastrofa 

anaşa 

anaşaçı 

anatoksik  

anatoksin  

   

ammofos - anatoksin  
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ana and ani 

   

anatom 

anatomik 

anatomik-morfoloji 

anatomiya 

anatomiyaçı 

anatosizm 

anbaan 

anbar 

anbarçı 

anbarçılıq 

anbardar 

anbardarlıq 

anbargüvəsi 

anbarlama 

anbarlamaq 

anbarlanma 

anbarlanmaq 

ancaq 

ancaq-ancaq 

ançar (bot.) 

ançous 

ançouskimi (-lər) (zool.) 

and 

and-aman 

andante (mus.) 

andçı 

andezin (geol.) 

andezit 

andır 

andırma 

andırmaq 

andız 

andızçiçəkli (-lər) 

andızlıq 

andiçmə 

and-qəsəm 

andlı 

andradit 

andraqogika 

androgen 

androgenetik  

androgenez 

android 

andrologiya (tib.) 

androloq 

andronim (dilç.) 

androspora 

anemiya 

anemofiliya 

anemoxoriya 

anemometr 

anemometriya 

anemometrlik 

anemon (biol.) 

anemonim (dilç.) 

anergiya 

aneroid 

anestezin 

anesteziologiya 

anestezioloq 

anesteziya 

anevrizm 

anfas 

anfelsiya (bot.) 

anfilada 

angina 

anginol 

angioqrafik 

angioqrafiya 

angiologiya 

angioloq 

angioloqluq 

angioma 

angionevroz 

angioreseptor (-lar) 

anharmonik 

anharmoniya 

anhidrid (kim.) 

anhidrit (miner.) 

anılma 

anılmaq 

anım 

ani 

anilid (-lər) 

anilik 

anilin 

animalist 

animasiya 

animist 

animizm 

anion 

anis (bot.) 

anizofilliya (biol.) 

anizotrop (fiz.)  

anker 

ankerit 

anket 

anket-sorğu 

ankilostomid (-lər) 

ankilostomidoz 

ankiloz (tib.) 

anklav 

anqar 

anqıra-anqıra 

anqırma 

anqırmaq 

anqırtı 

anqırtma 

anqırtmaq 

anqlezit (miner.) 

anqlisizm 

anqloloq (-lar) 

anqlomaniya 

anqlosakson (-lar) 

anqut 

anqutboğaz 

anladılma 

anladılmaq 

anladılmaz 

anlaq 

anlaqlı 

anlaqlıq 

anlaqsız 

   

  anatom - anlaqsız   
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anl ano ant 

   

anlaqsızlıq 

anlam 

anlama 

anlamaq  

anlamaya-anlamaya 

anlamaz 

anlamazlıq 

anlanma 

anlanmaq 

anlaşıqlı 

anlaşılan 

anlaşılma 

anlaşılmaq 

anlaşılmaz 

anlaşılmazlıq 

anlaşma 

anlaşmaq 

anlaşmaz 

anlaşmazlıq 

anlatma 

anlatmaq 

anlaya-anlaya 

anlayış 

anlayışlı 

anlayışsız 

anlıq 

anma 

anmaq 

anneksiya 

annominasiya (dilç.) 

annotasiya 

annotasiyalı 

annotasiyasız 

annuitet (iqt.) 

annuminas 

anod  

anod-ekran 

anodlu 

anodsuz 

anofeles 

anomal  

anomaliya 

anomiya 

anonim 

anonimlik 

anons 

anonslu 

anonssuz 

anormal 

anormallıq 

anortit (miner.) 

anosmiya (tib.) 

anrı (məh.) 

ansambl 

ansambllıq 

ansız 

ansızın 

ansızlıq 

anşlaq 

ant (-lar) 

antablement  (memar.) 

antaqonist (-lər) 

antaqonizm 

antarktik 

antekliz (geol.) 

antekologiya 

anten 

antenari (-lər) 

antenli 

antensiz 

antialkoqol 

anti-Amerika 

antiasketizm 

anti-Azərbaycan 

antibakterial 

antibarion (-lar) 

antibiotik  

antibolşevik 

antiböhran 

anticisim (-lər) 

anticisimcik (-lər) 

antidarvinizm  

antidemokratik 

antidemokratizm 

antidempinq (iqt.) 

antidepressant 

antidetonasiya 

antidetonator 

antidialektik 

antidin 

antidopinq 

antidot (tib.) 

antifaşist 

antifaşizm 

antiferment (-lər) 

antifon 

antifrankoçu 

antifrazis (dilç.) 

antifriksiya 

antifriz 

antigen (-lər) 

antihəqiqət 

antihidrat 

anti-Hitler 

antihumanist 

antihumanizm 

antiiqtidar 

antiimperialist 

antiimperializm 

antiinhisar 

antiinhisarçı 

antiinhisarçılıq 

antiinflyasiya 

antik 

antikariyes 

antiklerikal 

antiklerikalizm 

antiklimaks (dilç.) 

antikommunist 

antikommunizm 

antikonstitusion  

antikorroziya 

antikorrupsiya 

   

anlaqsızlıq - antikorrupsiya   
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ant ant ant 

   

antikvar 

antiqlobalizm (mal.) 

antiloqarifm 

antilop 

antimaqnit 

antimarksist 

antimarksizm 

antimaterialist 

antimaterializm 

antimetabola (dilç.) 

antimif 

antimilitarist 

antimilitarizm 

antimilli 

antimistik 

antimonarxiya 

antimonit 

antimutagen (-lər) 

antimüxalifət  

antimütləqiyyət 

antinekrotik 

antineytron 

antinomiya (hüq.) 

antioksid 

antioksidant 

antioksidləşdirici 

antipartiya 

antipassat (-lar) 

antipatiya 

antiperistaltika 

antipiren (-lər) 

antipiretik (-lər) 

antiplagiat 

antipod 

antiproletar 

antiproton 

antipsixiatriya 

antiraket 

antirealist 

antirealizm 

antiregionçuluq 

antireklam 

antirevmatik 

anti-Rusiya 

antisanitar 

antisanitariya 

antisemit 

antisemitizm 

antiseptik 

antiseptika 

antiseysmik 

antisənət 

antisiklon 

antisipasiya 

antisosial 

antisosialist 

antisosializm 

antisovet 

antisovetizm 

antiterror 

antiteza  

antitezis 

antitəbliğat 

antitoksik 

antitoksin 

antiutopiya 

antivibrator 

antivirus 

antivitamin 

antizərrəcik 

antologiya 

antoloji 

antonim  

antonimika (dilç.) 

antonimiya  

antonomaziya 

antosian (-lar) 

antraxinon 

antraknoz 

antrakt 

antrasen 

antreprenyor  

antrepriz 

antresol 

antresollu 

antresolsuz 

antrobiosenoz 

antropik 

antropodinamik 

antropofagiya 

antropofonik (dilç.) 

antropofonika 

antropogen 

antropogenetik 

antropogenetika 

antropogenez 

antropoid (-lər) 

antropologiya 

antropoloji 

antropoloq 

antropometr  

antropometrik 

antropometriya 

antropomorf ad (dilç.) 

antropomorfik 

antropomorfizm 

antropomorfologiya 

antropomorfoloji 

antroponim 

antroponimika 

antroponimiya 

antroponoz (-lar) 

antroposenologiya 

antroposentrik 

antroposentrist 

antroposentrizm 

antroposofiya 

antropososiologiya 

antropososioloji 

antropososioloq 

antropotexnika 

antropotoponim (dilç.) 

anturaj  

   

 antikvar - anturaj 
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anu ape apo 

   

anuriya 

anus 

anus-büzdüm 

anusətrafı 

anusvari 

anyi (-lər) 

anzerin 

aorist (dilç.) 

aorta 

aortit 

apaçıq 

apaçi (-lər) 

apağ 

apara-apara 

aparat 

aparatçı 

aparatçılıq 

aparatqayırma 

aparatlı 

aparatsız 

apar-gətir 

aparıb-gətirmə 

aparıb-gətirmək 

aparıcı 

aparıcılıq 

aparılma 

aparılmaq 

aparma 

aparmaq 

apart-hotel 

apartament 

apartdırılma 

apartdırılmaq 

apartdırma 

apartdırmaq 

aparteid 

apaşkar 

apatit (miner.) 

apatiya 

apatrid (-lər) 

apaydın 

apeks (astr.) 

apeliant 

apellyasiya 

apelyativ (dilç.) 

apelyativləşmə 

apelyativləşmək 

apendiks 

apendisit (tib.) 

aperiodik 

apersepsiya 

apertur 

apeyron 

apikal 

apinevroz 

apiterapiya (tib.) 

apitoksik 

aplanat 

aplaziya 

aplet 

aplikasiya 

aplikator 

aplit 

apoastr 

apodid (-lər) 

apofem 

apofeoz 

apoferment 

apofiz 

apogey 

apokalipsis 

apokopa (dilç.) 

apokrif 

apolid (-lər) (hüq.) 

apolitik 

apologiya 

apomiksis 

apomorfin 

aponevroz 

apopleksiya (tib.) 

apoplektik 

apoptoz (tib.) 

aporiya 

aport, alma növü 

aposelen 

aposentr 

aposterior 

aposteriori 

apostil (hüq.) 

apostol 

apostolik 

apostrof 

apostroflu 

apostrofsuz 

appendikulyar 

appozitiv ad (dilç.) 

aprel 

aprel-may 

apressin 

apriori 

apriorizm (fəls.) 

aprobasiya 

aprobator 

aproksimasiya 

apropriasiya (hüq.) 

apsida 

aptek 

aptekçə 

aptekçi 

aptekçilik 

ar 

ara 

araba 

arababənd 

arababəndlik 

arabacıq 

arabaçı 

arabaçılıq 

araba-fayton 

araba-furqon 

ara-bərə 

ar-abır 

arabinoza 

   

anuriya - arabinoza     
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ara ara ara 

   

arabir 

arabir-arabir 

araçı 

araçılıq 

aradabir 

aradakı 

aradüzəldən 

araxnoidit 

araxnologiya 

arakəsmə 

arakəsməli 

arakəsməsiz 

araq 

araqarışdıran 

araqarışdırıcı 

araqat (tex.) 

araqatlı 

araqatsız 

araq-çaxır 

araqçəkən 

araqçı 

araqçılıq 

araqçın 

araqçınlı 

araqonit (miner.) 

araq-şərab 

aralama 

aralamaq 

aralandırma 

aralandırmaq 

aralanma 

aralanmaq 

aralaşdırılma 

aralaşdırılmaq 

aralaşdırma 

aralaşdırmaq 

aralaşma 

aralaşmaq 

aralatma 

aralatmaq 

aralı 

aralıq 

aralıqçı 

aram 

arama 

arama-axtarma  

aramaq 

aramaq-axtarmaq 

aram-aram 

arami (-lər) 

aramicə 

aramla 

aramlı 

aramsız 

aramsızlıq 

aran 

arançı 

arançılıq 

aran-dağ 

aranış 

aranje 

aranjeman (riyaz.) 

aranjiman (mus.) 

aranjimançı  

aranjirovka 

aranlı 

aranlı-dağlı 

aranlıq 

aranma 

aranmaq 

araölçən (tex.) 

araölçmə 

arasıkəsilməz 

ara-sıra 

arasız 

arasızlıq 

araşdırıcı 

araşdırıcılıq 

araşdırılma 

araşdırılmaq 

araşdırma 

araşdırmaçı 

araşdırmaq 

araşma 

araşmaq 

arat  

aratlama 

aratlamaq 

araverməz 

aravuran 

aravuranlıq 

aravuruşduran 

araya-ərsəyə gəlmək 

arayatı 

arayıb-axtarma 

arayıb-axtarmaq 

arayıcı 

arayıcılıq 

arayış 

arbitr 

arbitraj 

arbitron 

arbolit 

arborisid 

arbovirus 

arboviruslu 

arbutin 

arçan (bot.) 

arçi (-lər) 

ard 

ard-arası 

ard-arda 

ardıc (bot.) 

ardıcıl 

ardıcıllıq 

ardıcıllıqla 

ardıclı 

ardıclıq 

ardıcsız 

ardınca 

areal 

areallı 

arealşünas 

   

arabir - arealşünas  
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are arx arx 

   

arealşünaslıq 

arena 

arenalı 

arenqa 

areometr 

areometrik 

areometriya 

arəstə 

arfa 

arfaçı 

argentinalı (-lar) 

argentit (miner.) 

arginin 

arğac 

arğaclama 

arğaclamaq 

arğaclanma 

arğaclanmaq 

arğaclatma 

arğaclatmaq 

arğaclıq 

arğalı, vəhşi qoç (məh.) 

arğaz, arıq (məh.) 

arğu, tayfa 

arx 

arxa 

arxa-arxaya 

arxabaarxa 

arxac 

arxaclama 

arxaclamaq 

arxaclanma 

arxaclanmaq 

arxadaş 

arxadaşlıq 

arxa-dayaq 

arxa-dirək 

arxaduran 

arxadurma 

arxaik 

arxaika 

arxaikləşmə 

arxaikləşmək 

arxaiklik 

arxaizm 

arxaizmli 

arxaizmsiz 

arxaqəlsəməli (-lər) 

arxalanma 

arxalanmaq 

arxalı 

arxalıq 

arxalıq-çuxa 

arxalıqlı 

arxalıqsız 

arxantrop (-lar) 

arxar 

arxarmerinos 

arxasınca 

arxasız 

arxasızlıq 

arxa-yan 

arxayın 

arxayın-arxayın 

arxayınca 

arxayınçılıq (dan.) 

arxayınlama 

arxayınlamaq 

arxayınlaşdırma 

arxayınlaşdırmaq 

arxayınlaşma 

arxayınlaşmaq 

arxayınlatma 

arxayınlatmaq 

arxayınlıq 

arxayınlıqla 

arxçəkmə 

arxeqonili (-lər) (bot.) 

arxeoqraf 

arxeoqrafik 

arxeoqrafiya 

arxeologiya 

arxeoloji 

arxeoloji-etnoqrafik 

arxeoloq 

arxeoloq-etnoqraf 

arxeoloqluq 

arxeoloq-türkoloq 

arxeopteriks 

arxespora 

arxetip  

arxifonem (dilç.) 

arxikarp 

arximilyoner 

arximiset (-lər) 

arxipelaq 

arxitektonik 

arxitektonika 

arxitektor 

arxitektor-dendroloq 

arxitektor-dizayner 

arxitektura 

arxitrav 

arxiv 

arxivarius 

arxivator 

arxivçi 

arxivçilik 

arxivləşdirilmə 

arxivləşdirilmək 

arxivləşdirmə 

arxivləşdirmək 

arxivolt 

arxivşünas 

arxivşünaslıq 

arxiyepiskop 

arxiyepiskopluq 

arxont 

arxozavr (-lar) 

arı 

arıçı 

arıçılıq 

arıdıcı  

   

arealşünaslıq - arıdıcı  
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arı arı arq 

   

arıdılma 

arıdılmaq 

arı-duru 

arıxana 

arıkimi (-lər) 

arıq 

arıqapan (zool.) 

arıqca 

arıqcıq 

arıq-cılız 

arıqlada-arıqlada 

arıqladıcı 

arıqlama 

arıqlamaq 

arıqlaşma 

arıqlaşmaq 

arıqlatma 

arıqlatmaq 

arıqlaya-arıqlaya 

arıqlıq 

arıq-uruq 

arıquşu 

arıma 

arımaq 

arına-arına 

arındırma 

arındırmaq 

arınma 

arınmaq 

arıotu 

arıtdırma 

arıtdırmaq 

arıtlama 

arıtlamaq 

arıtlana-arıtlana 

arıtlanma 

arıtlanmaq 

arıtlatma 

arıtlatmaq 

arıtlayıcı 

arıtma 

arıtmaq 

arıyeyən 

ari (-lər) 

arid torpaqlar 

arif 

arifanə 

arifcəsinə 

arifləşmə 

arifləşmək 

ariflik 

arifmometr 

ariozo 

aristokrat 

aristokratcasına 

aristokratik 

aristokratiya 

aristokratlaşma 

aristokratlaşmaq 

aristokratlıq 

aristotelçi 

aristotelçilik 

aritmik 

aritmiya  

ariya 

ariyetta 

arizant (-lar) 

arkada 

arkfunksiya 

arkkosekans 

arkkosinus 

arkkotangens 

arkoz 

arksekans 

arksinus 

arktangens 

arktik 

arqali 

arqan (bot.) 

arqazid (-lər) 

arqo 

arqon 

arqonavt 

arqotizm 

arqument 

arqumentasiya 

arqumentləşdirilmə 

arqumentləşdirilmək 

arqumentləşdirmə 

arqumentləşdirmək 

arqumentləşmə 

arqumentləşmək 

arlanma 

arlanmaq 

arlı 

arlı-abırlı 

arlı-namuslu 

armada (hərb.) 

armadil (-lər) 

armatur 

armaturçu 

armaturçuluq 

armatur-konstruksiya 

armaturlama 

armaturlamaq 

armaturlanma 

armaturlanmaq  

armaturlaşdırıcı 

armaturlu 

armatursuz 

armokarkas 

armreslinq (idm.) 

armud 

armudabənzər 

armudağız 

armudboğaz 

armudgülü 

armudlu 

armudluq 

armudu 

ar-namus 

arnaut (-lar) 

arnautca    

   

arıdılma - arnautca 
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aro ars art 

   

aroqonit 

aromalampa 

aromat 

aromaterapiya (tib.) 

aromatik birləşmə 

aromatizasiya 

aromatlanma 

aromatlanmaq 

aromatlaşdırma 

aromatlaşdırmaq 

aromatlaşma 

aromatlaşmaq 

aromatlı 

aromatsız 

aromorfoz 

arpa 

arpa-buğda 

arpa-buğdalı 

arpa-buğdasız 

arpad (-lar) 

arpa-darı 

arpa-darılı 

arpa-darısız 

arpakimi (-lər) 

arpalama 

arpalamaq 

arpalanma 

arpalanmaq 

arpalı 

arpalıq 

arpalı-samanlı 

arpa-saman 

arpa-samanlı 

arpa-samansız 

arpasız 

arpa-yarma 

arpecio (mus.) 

arsen 

arsenal 

arsenat (kim.) 

arsenid (-lər) 

arsenit (-lər) (kim.) 

arsenopirit 

arsız 

arsız-abırsız 

arsız-arsız 

arsızca 

arsızcasına 

arsızlama 

arsızlamaq 

arsızlanma 

arsızlanmaq 

arsızlaşma 

arsızlaşmaq 

arsızlıq 

arsız-namussuz 

arsin (kim.) 

arşaki (-lər) 

arşın 

arşın-arşın 

arşınçı 

arşınhesabı 

arşınlama 

arşınlamaq 

arşınlanma 

arşınlanmaq 

arşınlaya-arşınlaya 

arşınlayıb-ölçmə 

arşınlayıb-ölçmək 

arşınlıq 

arşınmalçı 

arşınmalçılıq 

arşınmalı 

arşınölçən 

artan (riyaz.) 

art-bankinq 

art-biznes 

art-deko 

artdırma 

artdırmaq 

art-direktor 

art-dizayn 

artefakt 

artel 

artelçi 

artelçilik 

arterial 

arterioplastika 

arteriya 

artezian  

artıq 

artıq-artıq 

artıq-əskik 

artıq-əskiklik 

artıqlama 

artıqlamaq 

artıqlamasilə 

artıqlaşma 

artıqlaşmaq 

artıqlıq 

artıqtamah 

artıqtamahlıq 

artıq-urtuq 

artım 

artımlı 

artımlıq 

artımlılıq 

artımsız 

artımsızlıq 

artıra-artıra 

artırıb-azaltma 

artırıb-azaltmaq 

artırıb-əskiltmə 

artırıb-əskiltmək 

artırılma 

artırılmaq 

artırma 

artırmac 

artırmaq 

artırtma 

artırtmaq 

artikl (dilç.) 

artiklli    

   

aroqonit- artiklli      
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art arv arz 

   

artiklsiz 

artikul (iqt.) 

artikulyasiya 

artilleriya 

artilleriyaçı 

artist 

artistcəsinə 

artistizm 

artistlik 

artistsayağı 

artma 

artmaq 

art-menecer 

art-menecment 

art-obyekt 

artralgiya 

artrit 

artritizm 

art-rok 

artrologiya 

artroz 

art-studiya 

art-terapiya 

art-vizaj 

arva (dan.) 

arvad 

arvadabənzər 

arvadabənzərlik 

arvadağız 

arvadağızlı 

arvadağızlıq 

arvadaoxşar 

arvadaoxşarlıq 

arvadarası 

arvadbaz 

arvadbazlıq 

arvadcasına 

arvadcığaz 

arvadcıq 

arvadxasiyyət 

arvadxasiyyətli 

arvadxasiyyətlilik 

arvadlanma 

arvadlanmaq 

arvadlaşma 

arvadlaşmaq 

arvadlı 

arvadlıq 

arvadlılıq 

arvadlı-uşaqlı 

arvadsız 

arvadsızlıq 

arvadsız-uşaqsız 

arvadsifət 

arvadsifətli 

arvad-uşaq 

arvad-uşaqlı 

arvad-uşaqsız 

arvadüzlü 

arvadyosunlu 

arvalı 

arvana, dişi dəvə 

arvasız 

arzu 

arzuedilən 

arzuedilməz 

arzuedilməzlik 

arzu-əməl 

arzu-xəyal 

arzu-xülya 

arzu-kam 

arzulama 

arzulamaq 

arzulanma 

arzulanmaq 

arzulu 

arzuman 

arzumənd 

arzuolunan 

arzuolunmaz 

arzuolunmazlıq 

arzusuz 

arzusuzluq 

as 

asan 

asanaçılan 

asanca 

asancasına 

asanəriyən 

asanlaşdırılma 

asanlaşdırılmaq 

asanlaşdırma 

asanlaşdırmaq 

asanlaşma 

asanlaşmaq 

asanlatma 

asanlatmaq 

asanlıq 

asanlıqla 

asantəhər 

asayiş 

asbest 

asbest-beton 

asbest-sement 

asdırılma 

asdırılmaq 

asdırma 

asdırmaq 

aseksual 

aseksuallıq 

aseptik 

aseptika 

asetaldehid (kim.) 

asetamid (kim.) 

asetat  

asetilaseton 

asetilen (kim.) 

asetilenid 

aseton (kim.) 

asetonlama 

asetonlamaq 

asetonlanma 

asetonlanmaq 

   

 artiklsiz - asetonlanmaq    
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asf asi asm 

   

asfalt 

asfaltaltı 

asfaltbasan 

asfalt-beton 

asfalt-betondaşıyan 

asfalt-betondöşəyən 

asfaltçəkən 

asfaltçı 

asfaltdöşəmə 

asfaltdöşəyən 

asfaltqarışdıran 

asfaltqarışdırma 

asfaltlama 

asfaltlamaq 

asfaltlanma 

asfaltlanmaq 

asfaltlaşdırma 

asfaltlaşdırmaq 

asfaltlatdırma 

asfaltlatdırmaq 

asfaltlı 

asfaltsız 

asfaltüstü hamarlıq 

asfiksiya 

asgülü 

asıb-kəsmə 

asıb-kəsmək 

asıcı 

asıla-asıla 

asılı 

asılılıq 

asılqan 

asılqanlı 

asılqansız 

asılma 

asılmaq 

asım-asım 

asırqal (bot.) 

asırqallıq 

asırqalotu 

asi 

asidimetriya (kim.) 

asidofil 

asidofiliya (biol.) 

asidoz 

asiləşdirmə 

asiləşdirmək 

asiləşmə  

asiləşmək 

asiman 

asimmetrik 

asimmetriya 

asimptot (riyaz.) 

asimptotik ifadə 

asindetizm (dilç.) 

asindeton 

asinxron 

asiyalı (-lar) 

askarid (-lər) (zool.) 

askaridoz 

asket 

asketizm 

asketlik 

askoxitoz 

askomiset (-lər) 

askorbin  

asqı 

asqıra-asqıra 

asqırdıcı 

asqırıq 

asqırıqotu 

asqırma 

asqırmaq 

asqırtı 

asqırtma 

asqırtmaq 

aslan 

aslanürək 

aslanürəkli 

asma 

asmakotan 

asmaq 

asmalıq 

asmatavan 

asmatavanlı 

asmatavanlıq 

aspekt 

aspid (-lər) 

aspirant 

aspirantlıq 

aspirantura 

aspirasiya 

aspirator 

aspirin (əcz.) 

asral (bot.) 

asrallıq 

assambleya 

assamlı (-lar) 

assembler (inform.) 

assenizasiya 

assenizator 

assidi (-lər) 

assiqnasiya 

assiqnat (-lar) (tar.) 

assimilyasiya 

assimilyator 

assimilyatorluq 

assistent 

assistentlik 

assistentura 

assonans  

assosianizm (psix.) 

assosial 

assosiallaşma 

assosiallaşmaq 

assosiasiya 

assosiativ 

assosiativlik 

assur (-lar) 

assurşünas 

assurşünaslıq 

asta 

asta-asta 

   

asfalt - asta-asta  
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ast ast ast 

   

astabaasta 

astabasar 

astaca 

astaca-astaca 

astadan 

astagəl 

astagəllik 

astalaşdırma 

astalaşdırmaq 

astalaşma 

astalaşmaq 

astalatma 

astalatmaq 

astalıq 

astalıqca 

astalıqla 

astana 

astar 

astarlama 

astarlamaq 

astarlanma 

astarlanmaq 

astarlatma 

astarlatmaq 

astarlayıcı 

astarlı 

astarlıq 

astarsız 

astar-üz çəkmək 

astek (-lər) 

astepiya 

asteroid (-lər) 

asteroksilon 

asterometr 

astiqmatik 

astiqmatizm (tib.) 

astionim (dilç.) 

astma 

astmalı 

astmasız 

astmatik 

astra (bot.) 

astraqal 

astrobiologiya 

astrobioloji 

astrobioloq 

astrobotanik 

astrobotanika 

astrodinamik 

astrodinamika 

astroekologiya 

astrofizik 

astrofizika 

astrofiziki 

astrofotoqrafik 

astrofotoqrafiya 

astrofotometr 

astrofotometriya 

astrogeologiya 

astrogeoloji 

astrogeoloq 

astroid 

astrokimya 

astrokimyaçı 

astrokolorimetriya 

astrokompas 

astrokorreksiya 

astrokorrektor 

astroqraf 

astroqrafik 

astrologiya 

astroloq 

astroloqluq 

astrolyabiya 

astromexanik 

astromexaniki 

astrometrik 

astrometriya 

astronaviqasiya 

astronavt 

astronavtika 

astronavtlıq 

astronim (dilç.) 

astronom 

astronomik 

astronomiya 

astronomluq 

astrooriyentasiya 

astropelenqator 

astroperiskop 

astrosfer 

astrositoma 

astroskop 

astrotoponimiya (dilç.) 

asudə 

asudələnmə 

asudələnmək 

asudələşmə 

asudələşmək 

asudəlik 

aş 

aşa-aşa 

aşağı 

aşağıbaşlı (-lar), qacarlar 

aşağıdakı 

aşağıgərginlikli 

aşağılama 

aşağılamaq 

aşağılanma 

aşağılanmaq 

aşağılatma 

aşağılatmaq 

aşağılayıcı 

aşağıtezlikli 

aşağıtəzyiqli 

aşağıvoltlu 

aşağıvoltluq 

aşağı-yuxarı 

aşaltı 

aşaltılıq 

aşaltısız 

aşanti (-lər) 

aşbaşı 

   

 astabaasta - aşbaşı 
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aşç aşı aşq 

   

aşçı 

aşdırma 

aşdırmaq 

aşdırtma 

aşdırtmaq 

aşdibi 

aşxana 

aşxanaçı 

aşı 

aşıb-coşma 

aşıb-coşmaq 

aşıb-daşma 

aşıb-daşmaq 

aşıq 

aşıq-aşıq, oyun 

aşıqqoz, oyun 

aşıqlama 

aşıqlamaq 

aşıqlıq 

aşıqsayağı 

aşıqvari 

aşılama 

aşılamaq 

aşılandırma 

aşılandırmaq 

aşılanma 

aşılanmaq 

aşılatdırma 

aşılatdırmaq 

aşılayıcı 

aşılı 

aşılılıq 

aşına-aşına 

aşındıra-aşındıra 

aşındırıcı 

aşındırılma 

aşındırılmaq 

aşındırma 

aşındırmaq 

aşınma 

aşınmaq 

aşırdılma 

aşırdılmaq 

aşırı 

aşırılma 

aşırılmaq 

aşırım 

aşırımlı 

aşırımsız 

aşırma 

aşırma-birləşmə 

aşırmaq 

aşırmalı 

aşırtma 

aşırtmaq 

aşısız 

aşiq 

aşiqanə 

aşiqcəsinə 

aşiqlik 

aşiq-məşuq 

aşiq-məşuqluq 

aşina 

aşinalıq 

aşkar 

aşkaranə 

aşkarca 

aşkarcasına 

aşkaredici 

aşkarlama 

aşkarlamaq 

aşkarlanma 

aşkarlanmaq 

aşkarlayıcı 

aşkarlıq 

aşkenazi (-lər) 

aşqal 

aşqallama 

aşqallamaq 

aşqallanma 

aşqallanmaq 

aşqar 

aşqara 

aşqarası 

aşqarlama 

aşqarlamaq 

aşqarlanma 

aşqarlanmaq 

aşqarlayıcı 

aşqarlı 

aşqarsız 

aşlıq 

aşma 

aşmaq 

aşna 

aşnabaz 

aşnabazlıq 

aşna-dost 

aşnalaşma 

aşnalaşmaq 

aşnalıq 

aşpaz 

aşpazbaşı 

aşpazxana 

aşpazlıq 

aşsız 

aşsüzən 

aşura  

at 

ata 

ata-ana 

ata-analı 

ata-anasız 

ataayrı 

ata-baba 

ata-babadan 

ata-babalı 

atabaxan 

ata-bala 

atabask (-lar) 

atabəy (-lər) 

atabir 

atacığaz 

   

aşçı - atacığaz       
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ata atç atə 

   

atacıq 

atadanayrı 

atadanbir 

atadanqalma 

atadanögey 

atağız 

atağızlı 

ata-qardaş 

ata-qız 

atalı 

atalı-analı 

atalı-babalı 

atalıq 

ataman 

atamanlıq 

ata-nənə 

ata-oğul 

ata-oğulluq 

ata-övlad 

at-araba 

ataraksiya 

atarpası 

atasız 

atasız-anasız 

atasız-babasız 

ata-ata   

at-at, oyun 

atatürkçü 

atatürkçülük 

atavizm 

atayana 

atbaşı, bərabər 

atbaz 

atbazlıq 

atcıl 

atçapan 

atçapar 

atçapdı 

atçapma 

atçənə 

atçı 

atçılıq 

atçibini 

at-dəvə 

atdırılma 

atdırılmaq 

atdırma 

atdırmaq 

atdöşü 

ateist 

ateistcəsinə 

ateistləşdirici 

ateistləşdirmə 

ateistləşdirmək 

ateistləşmə 

ateistləşmək 

ateistlik 

ateizm 

atelektaz 

atelye 

ateroma 

ateromatoz 

ateroskleroz 

at-eşşək 

at-eşşəkli 

at-eşşəksiz 

atəş 

atəşaçma 

atəşaparma (hərb.) 

atəşbaz 

atəşbazlıq 

atəşböcəyi 

atəş-dəstək vasitələri (hərb.) 

atəşfəşan 

atəşfəşanlıq 

atəşgah 

atəşgədə 

atəşxana 

atəşin 

atəşinlik 

atəşkeş 

atəşkəs 

atəşqurdu 

atəşləndirilmə 

atəşləndirilmək 

atəşləndirmə 

atəşləndirmək 

atəşlənmə 

atəşlənmək 

atəşli 

atəşlik 

atəşlilik 

atəşpərəst 

atəşpərəstlik 

atəvəliyi 

at-fayton 

athaat 

at-heyvan 

atıb-tutma 

atıb-tutmaq 

atıcı 

atıcılıq 

atıla-atıla 

atıl-batıl 

atılğan 

atılğanlıq 

atılıb-düşmə 

atılıb-düşmək 

atılış 

atılma 

atılmaq 

atım 

atım-atım 

atımlı 

atımlıq 

atıntı 

atış 

atışa-atışa 

atışma 

atışmaq 

atkeçməz 

atkimi (-lər) 

at-qatır 

   

 atacıq - at-qatır   
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atq atm att 

   

atqaytaran (bot.) 

atqı 

atqulağı 

atqulançarı (bot.) 

atquşu 

atquyruğu (bot.) 

atlama 

atlamaq 

atlana-atlana 

atlanbac, oyun 

atlandırma 

atlandırmaq 

atlanış 

atlanma 

atlanmaq 

atlant (-lar) 

atlantrop 

atlas, xəritə 

atlas-monoqrafiya 

atlayış 

atlaz, parça 

atlet 

atletik 

atletika 

atletizm 

atlıağac 

atlı-eşşəkli 

atlıqarışqa 

atlı-qatırlı 

atlılobya 

atlı-piyada 

atlı-ulaqlı 

atma 

atmaca 

atmacalama 

atmacalamaq 

atmacalı 

atmaq 

atmaralı 

atmasız 

atmilçəyi 

atmofil 

atmosfer 

atmosferdaxili 

atmosferli 

atmosferlik 

atol (coğr.) 

atom 

atomçu 

atom-elektrik 

atom-güc 

atomist 

atomistik 

atomistika 

atomizm 

atomlararası 

atom-molekul 

atomsuz 

atomsuzlaşdırma 

atomsuzlaşdırmaq 

atonal (mus.) 

atonik 

atoniya (tib.) 

atotaran 

at-öküz 

at-öküzlü 

atöyrədən 

atreziya 

atribusiya 

atribut 

atributiv 

atributivləşmə 

atributivləşmək 

atributivlik 

atributor 

atrofik 

atrofiya 

atropati (-lər) 

atropatenalı (-lar) 

atropin 

atsifət 

atşabalıdı 

attaşe 

attaşelik 

attestasiya 

attestasiyalı 

attestat 

attik 

attraksion 

attraksiya (geod.) 

at-ulaq 

atüstü 

atyalı 

audiensiya 

audio 

audioçıxış 

audiodisk 

audioəlaqə 

audiofilm 

audiofonologiya 

audioinformasiya 

audiojurnal 

audiokaset 

audiokitab 

audioqurğu 

audioqurğulu 

audiologiya 

audiomaterial 

audiometr 

audiometriya 

audioməhdudlaşdırıcı 

audiomətn 

audioplata 

audiomultiram (tex.) 

audiopleyer 

audiosənəd 

audiosistem 

audiovizual 

audiovizuallıq 

audioyazı 

audit 

audit-xidmət 

auditor 

   

atqaytaran - auditor   
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aud ava ava 

   

auditorluq 

auditoriya 

auksin (-lər) 

auksion 

auksoxrom (-lar) 

aul 

aura 

aurofobiya 

auralanma 

auralanmaq 

auralı 

aurasız 

aut (idm.) 

autekologiya 

autentifikasiya 

autentik 

autentikasiya 

autist 

autizm (tib.) 

autizmli 

autogen 

autohemoterapiya 

autohipnoz 

autointoksikasiya 

autopsiya 

autotreninq 

autovaksin (-lər) 

autsayder 

autsorsinq 

avadanlıq 

avadanlıqaltı 

avadanlıqlı 

avadanlıqsız 

aval (iqt.) 

avam 

avam-avam 

avamca 

avamcasına 

avamlıq 

avamtəhər 

avamyana 

avan 

avand 

avandlaşdırılma 

avandlaşdırılmaq 

avandlaşdırma 

avandlaşdırmaq 

avandlaşma 

avandlaşmaq 

avankamera 

avanqard 

avanqardçı 

avanqardlıq 

avanloja 

avanport 

avanpost 

avans 

avansəhnə (inc.) 

avantaj 

avantitul (poliq.) 

avantüra 

avantüraçı 

avantüraçılıq 

avantürin 

avantürist 

avantüristlik 

avantürizm 

avanzal 

avar (-lar) 

avara 

avara-avara 

avaraçılıq 

avaralana-avaralana 

avaralanma 

avaralanmaq 

avaralaşma 

avaralaşmaq 

avaralıq 

avara-sərgərdan 

avarca 

avarçəkən 

avarçəkmə 

avarçı 

avarçılıq 

avarlama 

avarlamaq 

avarlanma 

avarlanmaq 

avarlatma 

avarlatmaq 

avarlı 

avarlıq 

avarsız 

avaz 

avazıma 

avazımaq 

avazlanma 

avazlanmaq 

avazlaşma 

avazlaşmaq 

avazlı 

avazsız 

averaj 

avers, sikkənin üst üzü 

avırtmac (məh.) 

avia 

aviabaza 

aviabenzin 

aviabenzinli 

aviabilet 

aviabiletli 

aviabirləşmə 

aviabomba 

aviabriqada 

aviacihaz 

aviacihazqayırma 

aviadaşıma 

aviadaşıyıcı (-lar) 

aviadesant 

aviadesantlı 

aviadetektor 

aviadetektorlu 

aviadiviziya  

   

 auditorluq - aviadiviziya   
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avi avi avr 

   

aviahissə 

aviahorizont 

aviaxət 

aviaxilasedici 

aviainşaat 

aviainşaatçı 

aviainşaatçılıq 

aviaipoteka (mal.) 

aviakassa 

aviakəşfiyyat 

aviakəşfiyyatçı 

aviakəşfiyyatçılıq 

aviaklub 

aviakompas 

aviakonstruktor 

aviakonstruktorluq 

aviakonvert 

aviakorpus 

aviaqəbuledici 

aviaqrup 

avialayner 

aviamarşrut 

aviamayak 

aviamexanik 

aviamexaniklik 

aviameteorologiya 

aviameteostansiya 

aviaməlumat 

aviamina 

aviamodel 

aviamodelçi 

aviamodelçilik 

aviamodelizm 

aviamüəssisə 

aviamühəndis 

aviamühəndislik 

aviamühərrik 

aviamühərrikli 

aviamüşahidə 

aviamütəxəssis 

avianəqliyyat 

avianəqliyyatçı 

aviapark 

aviapoçt 

aviarabitə 

aviaradioqəbuledici 

aviaradiolokator 

aviaraket 

aviaraketqayırma 

aviareys 

aviasalon 

aviasərnişin 

aviasəyahət 

aviasəyahətçi 

aviasiqnal 

aviasiya 

aviasiyaçı 

aviastansiya 

aviaşirkət 

aviaşou 

aviatexnik 

aviatexnika 

aviatexniki 

aviatexniklik 

aviator 

aviatorluq 

aviatozlayıcı 

aviatras 

aviaturist 

aviavağzal 

aviayanacaq 

aviazavod 

aviazərbə 

avietka 

avifauna 

avitaminoz 

avizo 

avqust 

avqust-sentyabr 

avlakogen 

avokado 

avometr 

avral 

avralçılıq 

avro 

avroçek 

avrokart 

avrokredit 

avrokosmos 

avrolaşma (iqt.) 

avrolaşmaq 

avropaçılıq 

avropalaşdırma 

avropalaşdırmaq 

avropalaşma 

avropalaşmaq 

avropalı (-lar) 

avroparlament 

avropasayağı 

avropasentrizm 

avroskeptik 

avrotəmir 

avrotəmirli 

avrovalyuta 

avroviziya 

avstraliyalı (-lar) 

avstraloid, irq 

avstralopitek 

avstralorp 

avstriyalı (-lar) 

avşar (məh.) 

avşarlama 

avşarlamaq 

avtarkiya (iqt.) 

avto 

avtoaqreqat 

avtoalov 

avtoaptek 

avtoaraşdırıcı sistem 

avtoatlas 

avtobalanslaşdırıcı 

avtobalanslaşdırıcılıq 

avtobalanslaşdırma  

   

aviahissə - avtobalanslaşdırma   
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avt avt avt 

   

avtobalanslaşdırmaq 

avtobatalyon 

avtobaza 

avtobenzin 

avtobenzinli 

avtobioqraf 

avtobioqrafik 

avtobioqrafiya 

avtobioqrafizm 

avtobiznes 

avtobufet 

avtobus 

avtobus-ekspres 

avtobusqayırma 

avtobus-laboratoriya 

avtocavab 

avtoçən 

avtoçənli 

avtodartıcı 

avtodayanacaq 

avtodayanma 

avtodərnək 

avtodidakt (ped.) 

avtodiler (iqt.) 

avtodin 

avtodispetçer 

avtodrezin (d.y.) 

avtodrom 

avtoduracaq 

avtodükan 

avtodükançı 

avtodükançılıq 

avtodüşərgə 

avtoehtiyat 

avtoekskursiya 

avtoekspedisiya 

avtoeksport 

avtoekspres 

avtoelektrik 

avtoelektron 

avtofaks 

avtofurqon 

avtogen  

avtogençi 

avtogençilik 

avtogenerator 

avtogenez 

avtoxət 

avtoxizək  

avtoxromiya (poliq.) 

avtoxton (-lar) 

avtoxuliqan 

avtoxuliqanlıq 

avtokamera 

avtokar 

avtokarçı 

avtokarvan 

avtokasko (iqt.) 

avtokassa 

avtokatalitik 

avtokataliz (kim.) 

avtokeçid 

avtokinoteatr 

avtoklav 

avtoklinika 

avtoklub 

avtokod 

avtokod-proqram 

avtokollimasiya 

avtokollimator 

avtokolon 

avtokoloniya 

avtokombinat 

avtokorrektor 

avtokorrelyasiya 

avtokonsern 

avtokosmetika 

avtokran 

avtokrançı 

avtokrançılıq 

avtokrat 

avtokratik 

avtokratiya 

avtokros 

avtoqamiya (biol.) 

avtoqapan 

avtoqapanlı 

avtoqaraj 

avtoqatar 

avtoqaz 

avtoqələm 

avtoqol 

avtoqoşqu 

avtoqoşucu 

avtoqraf 

avtoqrafiya 

avtoqraflı 

avtoqraf-məktub 

avtoqravüra 

avtoqreyd 

avtoqreyder 

avtoqreyderçi 

avtol 

avtolaboratoriya 

avtoliz 

avtolizinq 

avtolüminessensiya 

avtomagistral 

avtomasaj 

avtomaşın 

avtomat 

avtomatçı 

avtomatçılıq 

avtomat-dəzgah 

avtomatik 

avtomatika 

avtomatikləşdirilmə 

avtomatikləşdirilmək 

avtomatikləşdirmə 

avtomatikləşdirmək 

avtomatikləşmə 

avtomatikləşmək 

avtomatiklik 

   

 avtobalanslaşdırmaq - avtomatiklik    
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avt avt avt 

   

avtomatizm 

avtomatlaşdırılma 

avtomatlaşdırılmaq 

avtomatlaşdırma 

avtomatlaşdırmaq 

avtomatlaşma 

avtomatlaşmaq 

avtomatlı 

avtomat-nəqliyyat 

avtomat-zavod 

avtomexanik 

avtomexaniklik 

avtomexanizə 

avtomenyu 

avtometamorfizm 

avtometriya 

avtomiksis 

avtomobil 

avtomobilçi 

avtomobilçilik 

avtomobilqayırma 

avtomobilquraşdırma 

avtomobilyığma 

avtomodel 

avtomodelçi 

avtomodelçilik 

avtomodelizm 

avtomodulyasiya 

avtomotodrom 

avtomotohəvəskar 

avtomotoklub 

avtomotor 

avtomutagen 

avtomüfəttiş 

avtomüfəttişlik  

avtonəqliyyat 

avtonəqliyyatçı 

avtonəhəng 

avtonim (dilç.) 

avtonom  

avtonomlaşdırma 

avtonomlaşdırmaq 

avtonomlaşma 

avtonomlaşmaq 

avtonomluq 

avtooperator 

avtopansionat 

avtoparametrik 

avtopark 

avtopatrul 

avtopavilyon 

avtopilot 

avtoplastika (tib.) 

avtoplatforma 

avtopnevmatik 

avtopoliqon 

avtoportret 

avtoportretli 

avtopotensial 

avtoprofilaktika 

avtoprofilaktoriya 

avtoradioqrafiya 

avtoradioqram 

avtoralli 

avtoreferat 

avtorefrijerator 

avtorek 

avtorequlyasiya 

avtorequlyator  

avtorentgen 

avtoritar 

avtoritarizm 

avtoritarlaşma 

avtoritarlaşmaq 

avtoritarlıq 

avtoritet 

avtoritetli 

avtoritetlik 

avtoritetsiz 

avtorizasiya 

avtorizə 

avtorodeo 

avtorotasiya 

avtosalon 

avtosanitar 

avtosemantik (dilç.) 

avtoservis 

avtosinxron 

avtosinxronlaşma 

avtosinxronlaşmaq 

avtosintetik 

avtosintez 

avtosistern 

avtostansiya 

avtostart 

avtostop 

avtosükan 

avtoşəhərcik 

avtoş 

avtoşin 

avtoşou 

avtotexnik 

avtotexnika 

avtotexniki 

avtotəmir 

avtotənzimləmə 

avtotənzimləyici 

avtotərcümə 

avtotərəzi 

avtotəsərrüfat 

avtotip 

avtotomiya 

avtotraktor 

avtotransformator 

avtotrest 

avtotrof 

avtotullanış 

avtoturist 

avtoturizm 

avtovağzal 

avtovaqon 

avtoyığma 

avtoyuma 

   

avtomatizm - avtoyuma   
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avt aya aya 

   

avtoyuyucu 

avtoyükləmə 

avtoyüklənmə 

avtoyükləyici 

avtoyürüş 

avtozavod 

avtozavodçu 

avuar (-lar) 

avunkulat 

ay 

aya, əlin içi 

ayağıaçıq 

ayağıağır 

ayağıağırlıq 

ayağıbağlı 

ayağıçarıqlı 

ayağıqəlsəməli (-lər) 

ayağıpərdəli (-lər) 

ayağıpulcuqlu (-lar) 

ayağısürüşkən 

ayağıyüngül 

ayağıyüngüllük 

ayaq 

ayaqaçdı 

ayaqaçma 

ayaqaltı 

ayaqaltılıq 

ayaq-ayağa 

ayaq-ayaq 

ayaqbaayaq 

ayaqbasdı 

ayaq-baş 

ayaqcıq 

ayaqcıqlararası çuxur 

ayaqcıl 

ayaqçı 

ayaqçılıq 

ayaqdarağı (anat.) 

ayaqdaşı 

ayaqduzağı 

ayaqhaqqı 

ayaqkirəsi 

ayaqqabı 

ayaqqabıçı 

ayaqqabılı 

ayaqqabısız 

ayaqqabısilən 

ayaqqabıtikən 

ayaqlama 

ayaqlamaq 

ayaqlandırma 

ayaqlandırmaq 

ayaqlanma 

ayaqlanmaq 

ayaqlaşma 

ayaqlaşmaq 

ayaqlatdırma 

ayaqlatdırmaq 

ayaqlatma 

ayaqlatmaq 

ayaqlaya-ayaqlaya 

ayaqlı 

ayaqlıq 

ayaqseyri 

ayaqsız 

ayaqucu 

ayaqüstü 

ayaqyalın 

ayaqyalın-başıaçıq 

ayaqyeri 

ayaqyolu 

ayalama 

ayama 

ayamalı 

ayamasız 

ayar 

ayarlama 

ayarlamaq 

ayarlanma 

ayarlanmaq 

ayaz 

ayazıma 

ayazımaq 

ayazıtma 

ayazıtmaq 

ayazlama 

ayazlamaq 

ayazlı 

ayazlıq 

ayazlılıq 

aybaay 

ay-balıq (zool.) 

aybaşı 

aybəniz 

aybənizli 

ayçöhrə 

ayçöhrəli 

ayda-ildə 

aydan-aya 

aydın 

aydın-aşkar 

aydınca 

aydıncasına 

aydınlanma 

aydınlanmaq 

aydınlaşdırıcı 

aydınlaşdırılma 

aydınlaşdırılmaq 

aydınlaşdırma 

aydınlaşdırmaq 

aydınlaşma 

aydınlaşmaq 

aydınlatma 

aydınlatmaq 

aydınlıq 

ayə 

ayətullah 

ayğır 

ayğırgözlü 

ayğırlıq 

ay-hay 

ayı 

ayıb  

   

 avtoyuyucu - ayıb    
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ayı ayi ayn 

   

ayıbalası  

ayıbaldırğanı 

ayıb-ayıb 

ayıblı 

ayıboğan 

ayıbsız 

ayıcasına 

ayıçınqılı 

ayıdöşəyi 

ayıdöşəyikimi (-lər) 

ayıdüdüyü (bot.) 

ayıq 

ayıqlaşma 

ayıqlaşmaq 

ayıqlıq 

ayıq-sayıq 

ayıq-sərxoş 

ayıqulağı (bot.) 

ayıqyatan 

ayılar-ayılmaz 

ayıldıcı 

ayılıq 

ayılma 

ayılmaq 

ayıltma 

ayıltmaq 

ayın-oyun 

ayıoynadan 

ayıpəncəsi 

ayırd 

ayırdedici 

ayırdetmə 

ayırıcı 

ayırma 

ayırmaq 

ayısoğanı 

ayışma 

ayışmaq 

ayıtma,  demə, danışma 

ayıtmaq  

ay-il 

ayin 

aykido 

aykidoçu 

ayqabaq 

ayqabaqlı 

aylam, dairə (məh.)  

aylana-aylana 

aylandırma 

aylandırmaq 

aylanma 

aylanmaq 

aylant (bot.) 

aylarla 

aylatma 

aylatmaq  

aylı 

aylıq 

aylıqçı 

aylıqçılıq 

aylıqlı 

aylı-ulduzlu 

aymara (-lar) 

ayna 

aynabədən 

aynabədənli 

aynabənd 

aynabəndli 

aynacıq 

aynaçı 

aynaçılıq 

aynalama 

aynalamaq 

aynalanma 

aynalanmaq 

aynalatma 

aynalatmaq 

aynalı 

aynaotu 

aynasalan 

aynasaz 

aynasız 

aynatutan 

aypara 

ayparalı 

ayparasız 

ayran 

ayranaşı 

ayrançilov 

ayranlı 

ayranlıq 

ayransız 

ayrı 

ayrı-ayrı 

ayrı-ayrılıqda 

ayrıc 

ayrıca 

ayrıcinsli 

ayrıcinslilik 

ayrıq 

ayrıqotu 

ayrıla qalmaq 

ayrıləçəkli 

ayrılıq 

ayrılış 

ayrılışma 

ayrılışmaq 

ayrılma 

ayrılmaq 

ayrılmaz 

ayrılmazlıq 

ayrım (-lar) 

ayrıntı 

ayrıntılı 

ayrı-seçki 

ayrı-seçkilik 

aysberq 

aysız 

aysor (-lar) 

ay-ulduz 

ay-ulduzlu 

ayüzlü 

ayüzlülük 

   

ayıbalası - ayüzlülük   
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ayy aza azd 

   

ayyarım 

ayyarımlıq 

az 

azacıq 

azad 

azadca 

azadcasına 

azadetmə 

azadə 

azadəlik 

azadfikirli 

azadfikirlilik 

azadlıq 

azadlıqsevən 

azadlıqsevər 

azadlıqsevərlik 

azadmahı (zool.) 

azadolma 

azadpərvər 

azadpərvərlik 

azalan (riyaz.) 

azaldılma 

azaldılmaq 

azaliya (bot.) 

azalma 

azalmaq 

azaltdırılma 

azaltdırılmaq 

azaltdırma 

azaltdırmaq 

azaltma 

azaltmaq 

azan 

azançı 

azançılıq 

azanverən 

azanvermə 

azar 

azar-bezar 

azar-bezarlı 

azar-bezarsız 

azar-əziyyət 

azar-əziyyətli 

azar-əziyyətsiz 

azargəzdirən 

azarkeş 

azarkeşlik 

azarladıcı 

azarlama 

azarlamaq 

azarlatma 

azarlatmaq 

azarlı 

azarlı-azarlı 

azarlılıq 

azarsız 

azarsız-bezarsız 

azarsız-əziyyətsiz 

azaşırımlı 

azay, giley 

azaylanma 

azaylanmaq 

az-az 

az-azacıq 

azbilikli 

azbudaqlı 

azca 

azca-azca 

azcana (dan.) 

az-çox 

azdan-çoxdan 

azdanışan 

azdavamlı 

azdebitli 

azdəyişkən 

azdıra-azdıra 

azdırılma 

azdırılmaq 

azdırma 

azdırmaq 

azdırtma 

azdırtmaq 

azdişicikli 

azdişli 

azdözümlü 

azeffektli 

azeotrop 

azerit 

azəhəmiyyətli 

azərbaycanca 

azərbaycançı 

azərbaycançılıq 

azərbaycandilli 

azərbaycanlı (-lar) 

azərbaycanlılıq 

azərbaycanpərəst 

azərbaycanpərəstlik 

azərbaycanşünas 

azərbaycanşünaslıq 

azərbaycanyönümlü 

azəri (-lər) 

azgəlirli 

azgəlirlilik 

azgörünən 

azgörünmə 

azgüclü 

azğın 

azğın-azğın 

azğınlama 

azğınlamaq 

azğınlaşma 

azğınlaşmaq 

azğınlıq 

azhasilatlı 

azhərəkətli 

azhərəkətlilik    

azı 

azıdişi 

azıxantrop 

azıq, azuqə 

azışdırma 

azışdırmaq 

azışma 

   

ayyarım - azışma  
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azı azo azs 

   

azışmaq 

azimut 

azimutal 

azinfos-etil 

azinfos-metil 

azişlənən 

azişlənmə 

azkalorili 

azkarbonlu 

azkomplektli 

azkonsentratlı 

azkontrastlı 

azqalaylı  

azqazanclı 

azqidalı 

azqüvvəli 

azlıq 

azma 

azmaq 

azman 

azmanlıq 

az-maz 

azmetrajlı 

azməhsuldar 

azməhsuldarlıq 

azməhsullu 

azməlumatlı 

azməlumatlılıq 

azmənfəətli 

azmərtəbəli 

azmış 

azmüddətli 

azmütaliəli 

 

azoamin 

azoanilin 

azobenzol 

azobenzollu 

azobirləşmə 

azoboya (-lar) 

azokomponent 

azoksibenzol 

azoksibirləşmə (-lər) 

azoksitörəmə (-lər) 

azoqrup 

azometan 

azometin 

azonallıq 

azot 

azotlama 

azotlamaq 

azotlanma 

azotlanmaq 

azotlaşdırılma 

azotlaşdırılmaq 

azotlaşdırma 

azotlaşdırmaq 

azotlaşma 

azotlaşmaq 

azotlu 

azotobakter 

azotobakterin 

azotometr 

azotsuz 

azottoplayıcı 

azoy (geol.) 

azömürlü 

 

azsavadlı 

azsaylı 

azseçilən 

azsəmərəli 

azsəmərəlilik 

azsəsli 

azsəslilik 

azşaxəli 

azşaxəlilik 

aztanınan 

aztapılan 

aztəcrübəli 

aztəhsilli 

aztəminatlı 

aztəzyiqli 

aztirajlı 

aztonnajlı 

aztorpaqlı 

aztutumlu 

azuqə 

azuqəli 

azuqəsiz 

azuqəsizlik 

azurit 

azuşaqlı 

azuşaqlılıq 

azvibrasiyalı 

azvoltlu 

azyarpaq 

azyarpaqlı 

azyaşlı 

azyaşlılıq 

azyüklü        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

azışmaq - azyüklü    
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bab bac bad 

   

Bb 
 

 

bab 

baba  

babacan 

babadanqalan 

babadanqalma 

babal 

babalıq 

baba-nənə 

baba-nəvə 

babasil 

babasilli 

babasilotu 

babasilsiz 

babat  

babatlaşdırma 

babatlaşdırmaq 

babatlaşma 

babatlaşmaq 

babbit (tex.) 

babezioz 

babəki (-lər) 

babi (-lər) 

babilik 

babilli (-lər) 

babizm 

bablaşma 

bablaşmaq 

babuvist 

babuvizm 

bac 

baca 

baca-baca (etn.) 

bacaq 

bacaqlı 

bacalı 

bacalıq 

bacanaq 

bacaran 

bacardıqca 

bacarıq 

bacarıqlı 

bacarıqlılıq 

bacarıqsız 

bacarıqsızlıq 

bacarma 

bacarmaq 

bacarmaz 

bacasız 

bacatəmizləyən 

bac-xərac 

bac-xəraclı 

bac-xəracsız 

bacı 

bacıcığaz 

bacıcıq 

bacı-qardaş 

bacıqızı 

bacılaşma 

bacılaşmaq 

bacılıq 

bacınəvəsi 

bacıoğlu 

bada vermək 

badaq 

badaqçeşni 

badaqlama 

badaqlamaq 

badaqlanma 

badaqlanmaq 

badaqlatma 

badaqlatmaq 

badaqlı 

badalaq 

badalaqlama 

badalaqlamaq 

badalaqlanma 

badalaqlanmaq 

badalaqlaşma 

badalaqlaşmaq 

badam 

badamabənzər 

badamaoхşar 

badambacı (dan.) 

badambura 

badambuta 

badamcıq 

badamcıqüstü çuxur 

badamça (bot.) 

badamçörəyi 

badamgöz 

badamgözlü 

badamı 

badamlı  

badamlıq 

badamşəkilli 

badamvari 

badbadı (bot.) 

badə 

badəpərəst 

badəpərəstlik 

badı (məh.) 

badımcan 

badımcançiçəkli (-lər) 

badımcanı  

badımcanlı  

badımcanlıq 

badımcansız 

badi-səba 

badminton 

badmintonçu 

badya 

badya-badya 

badyaça 

badyan (bot.) 

bafta 

baftaçı 

baftaçılıq 

baftalama 

baftalamaq 

baftalanma 

   

 bab - baftalanma   
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baf bağ bağ 

   

baftalanmaq 

baftalatma 

baftalatmaq 

baftalı 

baftasız 

baftatoxuyan 

bager nasosu 

bağ 

bağa 

bağacıq 

bağalıq 

bağam (bot.)  

bağambürc (bot.) 

bağanaq 

bağançanaq 

bağara, çarx 

bağarası yol 

bağat 

bağayarpağı 

bağayarpağılı 

bağayarpağılıq 

bağayarpağısız 

bağ-bağat 

bağ-bağatlı 

bağ-bağatlıq 

bağ-bağatsız 

bağ-bağça 

bağ-bağçalı 

bağ-bağçalıq 

bağ-bağçasız 

bağban 

bağbanlıq 

bağ-bərə 

bağ-bostan 

bağ-bostanlı 

bağ-bostanlıq 

bağ-bostansız 

bağça 

bağça-bağ 

bağça-bağlıq 

bağçacıq 

bağçalı 

bağçalıq 

bağçasız 

bağçı 

bağçılıq 

bağçıvan 

bağçıvanlıq 

bağçiyələyi 

bağır, qaraciyər 

bağıra-bağıra 

bağırbeyin 

bağırda-bağırda 

bağırdaq 

bağırdaqlama 

bağırdaqlamaq 

bağırdaqlanma 

bağırdaqlanmaq 

bağırdələn (bot.) 

bağırışa-bağırışa 

bağırışma 

bağırışmaq 

bağırqan 

bağırqanlıq 

bağırma 

bağırmaq 

bağır-öfkə 

bağırsaq 

bağırsaqarası 

bağırsaqboşluqlu (-lar) 

bağırsaqdaxili 

bağırsaqxarici 

bağırsaqiçi 

bağırsaqqurdu 

bağırsaqlı 

bağırsaqlıq (anat.) 

bağırsaqsız 

bağırsaqtənəffüslü (-lər) 

bağırsaq-uşaqlıq 

bağırtı 

bağırtı-çığırtı 

bağırtılı-çığırtılı 

bağırtma 

bağırtmaq 

bağıryaran 

bağışlama 

bağışlamaq 

bağışlanılma 

bağışlanılmaq 

bağışlanılmaz 

bağışlanma 

bağışlanmaq 

bağışlayıcı 

bağiçi 

bağlama 

bağlamaq 

bağlamalıq 

bağlanılma 

bağlanılmaq 

bağlanış 

bağlanma 

bağlanmaq 

bağlantı 

bağlantılı 

bağlantısız 

bağlararası 

bağlaşma 

bağlaşmaq 

bağlatdırılma 

bağlatdırılmaq 

bağlatdırma 

bağlatdırmaq 

bağlatma 

bağlatmaq 

bağlaya-bağlaya 

bağlayıcı 

bağlayıcılaşma 

bağlayıcılaşmaq 

bağlayıcılı 

bağlayıcısız 

bağlı 

bağlı-bağatlı 

bağlı-bağçalı 

   

baftalanmaq - bağlı-bağçalı  
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bağ bah bax 

   

bağlı-bəhərli 

bağlıq 

bağlılıq 

bağpərəst 

bağpərəstlik 

bağrıbadaş 

bağrıqara (zool.) 

bağsalma 

bah 

baha 

bahacıl 

bahacıllıq 

bahaçı 

bahaçılıq 

bahadır 

bahadırlıq 

bahalandırma 

bahalandırmaq 

bahalanma 

bahalanmaq 

bahalaşdırılma 

bahalaşdırılmaq 

bahalaşdırma 

bahalaşdırmaq 

bahalaşma 

bahalaşmaq 

bahalatma 

bahalatmaq 

bahalı 

bahalıq 

bahamlı (-lar) 

bahar 

baharıstan 

bahariyyə (ədəb.) 

baharlı (-lar) 

baharlıq 

baharotu 

baharsız 

baha-ucuz 

bahalı-ucuzlu 

bah-bah 

bahəm 

baho 

bahuvrihi (dilç.) 

baxa-baxa 

baxar 

baxarlı 

baxdırma 

baxdırmaq 

baxəbər olmaq 

baxıcı 

baxıcılıq 

baxılma 

baxılmaq 

baxım 

baxımlı 

baxımlı-görümlü 

baxımlılıq 

baxımsız 

baxımsızlıq 

baxış 

baxışa-baxışa 

baxışlı 

baxışma 

baxışmaq 

baxış-məşq 

baxış-müsabiqə 

baxış-satış 

baxış-sərgi 

baxış-yarış 

baxil 

baxma 

baxmaq 

baxmalı 

baxmalı-görməli 

baxmayaraq 

baxta (zool.) 

baxtalama 

baxtalamaq 

baxya 

baxyalama 

baxyalamaq 

baxyalanma 

baxyalanmaq 

baxyalı 

baxyasız 

bais 

baiskar 

baiskarlıq 

baislik 

bakal 

bakalavr 

bakalavriat 

bakalavriatura 

bakalavrlıq 

bakelit 

bakenbard 

bakenbardlı 

bakenbardsız 

bakir 

bakiranə 

bakirə 

bakirə-bakirə 

bakirəlik 

bakirlik 

bakkara, büllur növü 

bakkaraçı 

bakonqo (-lar) 

bakterial 

bakteriofaq 

bakterioflora 

bakterioxlorin 

bakterioxlorofil 

bakterioqram 

bakterioliz 

bakteriolizin (-lər) (biol.) 

bakteriologiya  

bakterioloji 

bakterioloq 

bakterioloqluq 

bakterioprotein 

bakterioskopiya 

bakteriostatik   

   

bağlı-bəhərli - bakteriostatik   
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bak bal bal 

   

bakteriostaz 

bakteriotrofizm 

bakterioz (-lar) 

bakterisid 

bakteriya 

bakteriyalı 

bakteriyasız 

baktriyalı (-lar)  

baqaj 

baqajçı 

baqajlı 

baqajlıq 

baqajsız 

baqanda (-lar) 

baqaud (-lar) 

baqi, əbədi 

baqqal 

baqqallıq 

baqvalin  

bal 

bala 

balaalma 

balabacı (dan.) 

bala-bala 

balaban 

balabançı   

balabançılıq 

balaban-nağara 

balaban-tütək 

balaban-zurna 

balabəyli (-lər) 

balaca 

balaca-balaca 

balacaboy 

balacaboylu 

balacaboyluq 

balacalanma 

balacalanmaq 

balacalaşdırılma 

balacalaşdırılmaq 

balacalaşdırma 

balacalaşdırmaq 

balacalaşma 

balacalaşmaq 

balacalatma 

balacalatmaq 

balacalıq 

balacanlı 

balacanlılıq 

balacığaz 

balağıdar 

balağıgen 

balağıqırçınlı 

balaxana 

balaxon, geyim növü 

balaq 

balaqan 

balaqançı 

balaqardaş 

balaqlı 

balaqsız 

balalama 

balalamaq 

balalatma 

balalatmaq 

balalayka 

balalaykaçı 

balalı 

balalıq 

balalı-nəvəli 

balamürsəl (bot.) 

bala-nəvə 

balans (iqt.)  

balansarxası 

balansir 

balansirləmə 

balansirləmək 

balansirlənmə 

balansirlənmək 

balansirləyici 

balansirsiz 

balanslaşdırılma 

balanslaşdırılmaq 

balanslaşdırma 

balanslaşdırmaq 

balanslaşma 

balanslaşmaq 

balanslı 

balantidiaz (tib.) 

balarmudu 

balasalma 

balasız 

balasızlıq 

balatı, xəmir mayası 

balatılıq 

balaverən 

balavermə 

balba 

balbal 

balbas 

balbaslıq 

bal-bəkməz 

bal-bəkməzli 

balboranı 

balboranılı 

balboranılıq 

balçı 

balçılıq 

baldır 

baldırğan 

baldırğanlı 

baldırğanlıq 

baldırıaçıq 

baldırıyoğun 

baldırlama 

baldırlamaq 

baldır-topuq 

baldır-topuqarası 

baldız 

baldızlıq 

baldöyən (bot.) 

balerina 

balerinalıq  

   

bakteriostaz - balerinalıq 
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bal bal bal 

   

balet 

baletçi 

balet-fantaziya 

balet-maskarad 

baletmeyster 

baletmeysterlik 

balet-nağıl 

balet-oratoriya 

balet-pantomima 

balet-simfoniya 

baləng (bot.) 

balgülü 

balıq 

balıqartırma 

balıqbaş 

balıqbeli 

balıqbəsləmə 

balıqcıl (zool.) 

balıqçeşidləmə 

balıqçeşidləyici 

balıqçeşidləyicilik 

balıqçı 

balıqçılıq 

balıqçoxaldan 

balıqçoxaltma 

balıqdaşıma 

balıqdaşıyan 

balıqdoğrama 

balıqdoğrayan 

balıqdondurma 

balıqdonduran 

balıqduzlama 

balıqduzlayan 

balıqəti (anat.) 

balıqhisləmə 

balıqiçi 

balıqqoruma 

balıqqoruyucu 

balıqqulağı 

balıqqurudan 

balıqqurutma 

balıqlı 

balıqotu 

balıqovlama 

balıqovlayan 

balıqsatan 

balıqsoyuducu 

balıqsoyutma 

balıqtəmizləyən 

balıqtutan 

balıqtutma 

balıqudan (zool.) 

balıqüzgüclü 

balıqyetişdirən 

balıqyetişdirmə 

balıqyeyən 

balıqyuyan 

balış 

balışağı 

balışağılıq 

balışlıq 

balışüzü 

balışüzülük 

balina 

balinakimi (-lər) 

balka 

balkanşünas 

balkanşünaslıq 

balkar (-lar) 

balkarca 

balker 

balkon 

balkonlu 

balkonsuz 

balqabağı 

balqabaq 

bal-qaymaq 

bal-qaymaqlı 

ballada 

ballama 

ballamaq 

ballast 

ballaster 

baller 

ballı 

ballıbaba (bot.) 

ballıbadı (kul.) 

ballı-bəkməzli 

ballıca 

ballı-qaymaqlı 

ballı-şərbətli 

ballı-yağlı 

ballistik 

ballistika 

ballotir (iqt.)  

bal-maskarad 

balnefiziologiya 

balneofizioloji 

balneologiya 

balneoloji 

balneoloq 

balneoloqluq 

balneoreaksiya 

balneotexnika 

balneoterapiya 

balometr 

balon 

balonlu 

balonsuz 

balsız 

balsız-bəkməzsiz 

balsız-qaymaqsız 

balsız-yağsız 

balsüzən 

balsüzmə 

bal-şərbət 

balta 

baltabaş (zool.) 

baltabaşı (tex.) 

baltaçı 

baltaçılıq 

balta-dəhrə 

baltadimdik (zool.)   

   

balet - baltadimdik 
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bal bam ban 

   

baltadiş 

baltadişli 

baltagörməz 

baltakəsməz 

baltaqayıran 

baltaqıran  

baltalama 

baltalamaq 

baltalanma 

baltalanmaq 

baltalatma 

baltalatmaq 

baltalı 

baltalı-baltasız 

baltalı-dəhrəli 

baltikşünas 

baltikşünaslıq 

baluba (-lar) 

balun 

balverən 

balvermə 

bal-yağ 

balyaj 

balyeyən (zool.) 

balzam 

balzamin 

balzaminkimi (-lər) 

balzamlama 

balzamlamaq 

balzamlanma 

balzamlanmaq 

balzamlatma 

balzamlatmaq 

balzamlı 

balzamsız 

bambalaca 

bambaşqa 

bambılı 

bambılılıq 

bambuk 

bambukkimi (-lər) 

baməzə 

bamiyə 

bamper 

ban 

banal 

banallıq 

banan 

banbal (k.t.) 

banco (mus.) 

banda 

bandaj 

bandajçı 

bandajlama 

bandajlamaq 

bandajlanma 

bandajlanmaq 

bandaq 

bandaqlama 

bandaqlamaq 

bandaqlanma 

bandaqlanmaq 

bandaqlatma 

bandaqlatmaq 

bandaqlıq 

banderol 

banderollama 

banderollamaq 

banderollanma 

banderollanmaq 

banderollu 

banderolsuz 

bandit 

banditcəsinə 

banditizm 

banditlik 

bandur 

bandurçu 

bani 

bank 

banka  

bankabağlama 

bankabağlayan 

bankalama 

bankalamaq 

bankalanma 

bankalanmaq 

bankalatma 

bankalatmaq 

bankdaxili audit 

bankdankənar 

bank-ekvayer (mal.) 

banket 

bankir 

bankirlik 

banklararası 

bank-qarant 

bank-müxbir 

banknot 

bankomat 

bankrot 

bankrotlaşma 

bankrotlaşmaq 

bankrotluq 

banlama 

banlamaq 

banlaşma 

banlaşmaq 

banlatma 

banlatmaq 

banner  

bant 

bantlama 

bantlamaq 

bantlanma 

bantlanmaq 

bantlı 

bantu (-lar) 

banu 

baobab 

bapbalaca 

baptist 

baptistlik 

   

baltadiş - baptistlik 
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bap bar bar 

   

baptizm 

bar 

baraban 

barabançı 

barak 

barama 

baramaaçan 

baramaaçma 

baramaayıran 

baramaayırma 

baramabəsləyən 

baramaboğan 

baramaçı 

baramaçılıq 

baramadöyən 

baramaqurdu 

baramaqurudan 

baramaqurutma 

baramalama 

baramalamaq 

baramasaxlama 

baramasaxlayan 

baramasarıma 

baramasarıyan 

baramatəmizləyən 

baramatəmizləyici 

barani (-lər) 

barat 

baratriya 

barbar (-lar) 

bar-bar bağırmaq 

barbarcasına 

bar-barxana 

bar-barxanalı 

barbaris 

barbarlıq 

barbarsayağı 

bar-bəhər 

bar-bəhərli 

bar-bəhərsiz 

bar-bərəkət 

bar-bərəkətli 

bar-bərəkətsiz 

barbital 

barbotaj 

barbotyer 

bardaq 

bardan 

bardan-bardan 

bardanlama 

bardanlamaq 

bardanlı 

bardansız 

bardaş 

bardaşqurma 

barel 

barelyef 

barə 

bargətirən 

bargətirmə 

barxan (-lar) 

barxana 

barı 

barılama 

barılamaq 

barılanma 

barılanmaq 

barılatma 

barılatmaq 

barına-barına 

barıncı (bot.) 

barındırma 

barındırmaq 

barınma 

barınmaq 

barış 

barışdırıcı 

barışdırılma 

barışdırılmaq 

barışdırma 

barışdırmaq 

barışıq 

barışıqlıq 

barışma 

barışmaq 

barışmaz 

barışmazlıq 

barıt 

barıtxana 

barıtqabı 

barıtlama 

barıtlamaq 

barıtlıq 

bariatrik 

barion (fiz.) 

barisfer 

barit 

bariton (mus.) 

barium (kim.) 

bariz 

barizlik 

barj 

barkas 

barketta 

barkod 

barlanma 

barlanmaq 

barlı 

barlı-barxanalı 

barlı-bəhərli 

barlı-bərəkətli 

barmaq 

barmaqarası 

barmaqcıq 

barmaqça 

barmaqçın (k.t.) 

barmaqhesabı  

barmaqlama 

barmaqlamaq 

barmaqlanma 

barmaqlanmaq 

barmaqlı 

barmaqlıq 

   

baptizm - barmaqlıq 
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bar bar bas 

   

barmaqotu 

barmaqsız 

barmaqucu  

barmaqyarpaq 

barmaqyarpaqlı 

barmen 

barmenlik 

barn 

baroaparat 

barofiziologiya 

barofizioloq 

barofunksiya 

barokamera 

barokko 

baroqraf 

barometr 

barometrik 

baron 

baronessa 

baronet 

baronluq 

baroreseptor (-lar) 

baroskop 

baroterapiya 

barotermoqraf 

barotermometr 

barraj 

barrakuda, yırtıcı balıq 

barrikada 

barrikadaçı 

bars (-lar), tayfa 

barsğan (-lar), tayfa 

barsız 

barsız-bəhərsiz 

barsız-bərəkətsiz 

barsızlama 

barsızlamaq 

barsızlanma 

barsızlanmaq 

barsızlaşma 

barsızlaşmaq 

barsızlıq 

barsil (-lər) 

barter (iqt.) 

barterləşdirmə 

barterləşdirmək 

bartolinit 

barundi (-lər) 

barverən 

barverici 

barvermə 

baryer 

baryerli 

baryersiz 

bas 

basabas 

basalaq 

basarat 

bas-bariton 

basdalama 

basdalamaq 

basdalanma 

basdalanmaq 

basdalatma 

basdalatmaq 

basdırılma 

basdırılmaq 

basdırma 

basdırmaq 

basdırmalıq 

basıb-bağlama 

basıb-bağlamaq 

basıb-əzmə 

basıb-əzmək 

basıb-keçmə 

basıb-keçmək 

basıb-kəsmə 

basıb-kəsmək 

basıcı 

basıq 

basıq-basıq 

basıqlıq 

basılı 

basılma 

basılmaq 

basılmaz 

basılmazlıq 

basım 

basırıq 

basırıqlıq 

basil (-lər) 

bask (-lar) 

basketbol 

basketbolçu 

basketbolçuluq 

bas-kəs 

bas-klarnet 

basqı 

basqılama 

basqılamaq 

basqılanma 

basqılanmaq 

basqın 

basqınçı 

basqınçılıq 

basqıntı 

basma 

basmaçı 

basmaçılıq 

basmadüymə 

basmadüyməli 

basmaxana 

basmaq 

basmaqafiyə 

basmaqəlib  

basmalama 

basmalamaq 

basmalanma 

basmalanmaq 

basmalatma 

basmalatmaq 

basmanaxış 

basmanaxışlı 

   

barmaqotu - basmanaxışlı   
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bas baş baş 

   

basmarlama 

basmarlamaq 

basmil (-lər), tayfa 

basorama 

basuto (-lar) 

baş 

başabaş 

başabəla 

başağrıdan 

başağrıdıcı 

başağrısı 

başağrıtma 

başaq 

başaqçı 

başaqçılıq 

başaqlama 

başaqlamaq 

başaqlı 

başaqsız 

başaparan 

başaparıcı 

başaparma 

başarı 

başarılı 

baş-ayaq 

başayaqlı (-lar) 

baş-başa 

baş-beyin 

başbəzəyi 

başbilən 

başbilənlik 

başcığaz 

başcıq 

başcıl 

başçı 

başçılıq 

başçı-sərkərdə 

başçılıq-sərkərdəlik 

başçısız-sərkərdəsiz 

başdan-ayağa 

başdan-başa 

başdansovdu 

başdansovduluq 

başdansovma 

başdaşı 

başdaşılı 

başdaşısız 

başgicəldici 

başgicəlləndirən 

başgicəlləndirici 

başgicəlləndirmə 

başgicəllənmə 

başgicəllənməsi 

baş-göz 

başıaçıq 

başıaçıq-ayaqyalın 

başıaçıqlıq 

başıalovlu 

başıaşağı 

başıaşağılıq 

başıbağlı 

başıbağlılıq 

başıbatmış 

başıbəlalı  

başıbərk 

başıbərklik 

başıboş 

başıboşluq 

başıbütöv 

başıbütövlük 

başıdaşlı 

başıdolu 

başıkəsik 

başıqapazlı 

başıqarlı 

başıqırxıq 

başıqotazlı 

başıqovurma, oyun 

başıləçəkli 

başılovlu 

başına qalmaq 

başınağacı 

başıodlu 

başıörtülü 

başıpapaqlı 

başıpozuq 

başıpozuqluq 

başısoyuq 

başısoyuqluq 

başıtüklü yonca 

başıuca 

başıucalıq 

başıyuxarı 

başıyuxarılıq 

başkəsən 

başkəsənlik 

başqa 

başqa-başqa 

başqalaşma 

başqalaşmaq 

başqalıq 

başqan 

başqanlıq 

başqası 

başqırd (-lar) 

başqırdca 

başqovluq (inform.) 

baş-qulaq 

başlama 

başlamaq 

başlanğıc 

başlanılma 

başlanılmaq 

başlanış 

başlanma 

başlanmaq 

başlatma 

başlatmaq 

başlı 

başlı-başına 

başlı-başınalıq 

başlıca 

başlıq 

   

basmarlama - başlıq  
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baş bat bat 

   

başlıqaltı 

başlıqlı 

başlıqotu 

başlıqsız 

başmaq 

başmaq-corab 

başmaqçı 

başmaqçılıq 

başmaqlı 

başmaqseyri 

başmaqsız 

başpulu 

başsağlığı 

başsız 

başsız-ayaqsız 

başsız-başsız 

başsızlıq 

baştağ 

baştaxtası (etn.) 

baştutma 

baştutmaz 

başucalığı 

başucalılıq 

başvermə 

başvurma 

batabat 

bata-bata 

batağan (zool.) 

batak (-lar) 

bataq 

bataqlaşdırılma 

bataqlaşdırılmaq 

bataqlaşdırma 

bataqlaşdırmaq 

bataqlaşma 

bataqlaşmaq 

bataqlı 

bataqlıq 

bataqlıqlanma 

bataqlıqlanmaq 

bataqlıqlaşma 

bataqlıqlaşmaq 

batal (inc.) 

batalist 

batalyon 

batareya 

batareyaçı 

batat, şirin kartof 

bat-bat (bot.) 

batı 

batıq 

batıq-batıq 

batıqlı 

batırıcı 

batırılma 

batırılmaq 

batırılmaz 

batırma 

batırmaq 

batırtdırma 

batırtdırmaq 

batırtma 

batırtmaq 

batış 

batial 

batika (inc.) 

batil 

batimetriya (geol.) 

batin 

batini 

batinilik 

bationim 

batisfer 

batiskaf 

batist 

batqı 

batqın 

batqınlıq 

batlaq 

batlaqlı 

batlaqlıq 

batma 

batmaq 

batman 

batman-batman 

batmanqılınc 

batmanlıq 

batman-tərəzi 

batmaz 

batoxrom (-lar) 

batolit (geol.) 

batometr 

baton 

batut (idm.) 

bay 

bayağı 

bayağılaşdırıcı 

bayağılaşdırılma 

bayağılaşdırılmaq 

bayağılaşdırma 

bayağılaşdırmaq 

bayağılaşma 

bayağılaşmaq 

bayağılıq 

bayaq 

bayaqdan 

bayaqkı 

bayan 

bayançı 

bayandur (-lar) 

bayat 

bayat (-lar) 

bayatı 

bayatılama 

bayatılamaq 

bayatılı 

bayatılıq 

bayatıma 

bayatımaq 

bayatısız 

bayatlaşma 

bayatlaşmaq 

bayatlıq 

   

başlıqaltı - bayatlıq  
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bay bay bec 

   

bayaz, dəftərçə 

baybak (zool.) 

baydarka (idm.) 

baydarkaçı 

baydaun (mal.) 

baydırma  

baydırmaq 

bayğın 

bayğın-bayğın 

bayğınlıq 

bayıldıcı 

bayılma 

bayılmaq 

bayıltma 

bayıltmaq 

bayır 

bayır-baca 

bayırlıq 

bayka, parça 

bayker 

bayquş 

bayraq 

bayraqçı 

bayraqdar 

bayraqdarlıq 

bayraqdaşıyan 

bayraqendirmə 

bayraqlı 

bayraqsız 

bayraqşəkilli 

bayram 

bayramağzı 

bayramaşı 

bayrambəyi 

bayramqabağı 

bayramqurdu 

bayramlaşma 

bayramlaşmaq 

bayramlıq 

bayramsayağı 

bayramyeli 

bayramyemişi 

bayt, ölçü vahidi 

baytaq 

baytar 

baytarlıq 

baz 

baza 

bazalı 

bazalt (miner.) 

bazaltik 

bazament (memar.) 

bazar 

bazaraşağı 

bazarbaşı 

bazarça 

bazar-dükan 

bazarlaşma 

bazarlaşmaq 

bazarlıq 

bazaryuxarı 

bazasız 

bazasızlıq 

bazburud 

bazburudlu 

bazedov, xəstəlik 

bazidi (-lər) 

bazilika (memar.) 

bazis 

bazofiliya 

bazu 

bazubənd 

bazu-dirsək 

bazu-mil 

becərilmə 

becərilmək 

becərmə 

becərmək 

becərtdirilmə 

becərtdirilmək 

becərtdirmə 

becərtdirmək 

becərtmə 

becərtmək 

becid (məh.) 

becid-becid 

becidlik 

beçə 

beçə-cücə 

beçələmə 

beçələmək 

beçəli-cücəli 

beçuana (-lar), tayfa 

begemot  

beh 

behalan 

behalma 

behişt 

behiştlik 

behləmə 

behləmək 

behlənmə 

behlənmək 

behləşmə 

behləşmək 

behlətmə 

behlətmək 

behli 

behsiz 

behverən 

behvermə 

bekkerel 

bekon 

bekronim 

beqoniya (bot.) 

bel 

belağacı 

belağrısı 

belan 

bel-arxa 

belarus (-lar) 

belarusca 

belbağı  

   

bayaz - belbağı  
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bel bel ber 

   

belbağılı 

belbağısız 

belbağlama (etn.) 

belbağlanası dost 

bel-balıq 

bel-dırmıq 

beletaj 

belə 

belə-belə 

beləcə 

belədən-belə 

beləliklə 

beliaçıq 

belibağlı 

belibasıq (zool.) 

belibükük 

belibüküklük 

belidonqar 

beliəyri 

beliəyrilik 

beliquzdu (məh.) 

bel-kanto, sənət 

bel-külüng 

bel-kürək 

bel-qabırğa 

belq (-lər) 

belladon 

belletrist 

belletristika 

belləmə 

belləmək 

bellənmə 

bellənmək 

bellətdirilmə 

bellətdirilmək 

bellətdirmə 

bellətdirmək 

bellətmə 

bellətmək 

belləyə-belləyə 

belli 

bellik 

belli-kürəkli 

bellini (-lər) 

bel-omba fəqərələri 

beltir (-lər), tayfa 

belveder (memar.) 

bemba (-lar) 

bemit (geol.) 

bemol (mus.) 

benefis 

benefisiar (mal. ) 

beninli (-lər) 

benqal (-lar) 

bennetit (-lər) (bot.) 

bentonit 

bentos 

benuar 

benue-konqolez (-lər) 

benzidin (kim.) 

benzilbenzoat 

benzilxlorid 

benzilsellüloz 

benzin 

benzinayırma 

benzindaşıma 

benzindaşıyan 

benzindolduran 

benzindoldurma 

benzinədavamlı 

benzingötürücü 

benzinli 

benzin-oksigen 

benzinölçən 

benzinölçmə 

benzinsiz 

benzintökən 

benzol 

berardius (-lar) (zool.) 

berdanka (tar.) 

berdankalı 

berdankasız 

berende (-lər), tayfa 

beret 

beretli 

beretsiz 

beri-beri (tib.) 

beril 

berillium 

berilliumlama 

berilliumlamaq 

berillium-sulfat 

berkut (zool.) 

berqamot 

bermudlu (-lar) 

bertol 

bertollid (-lər) 

bestseller 

beş 

beşaçılan 

beşaçılanlı 

beşadamlıq 

beşağızlı (-lar) (zool.) 

beşarşınlıq 

beşatan 

beşatılan 

beşavarlı 

beşayaqlı masa 

beşaylıq 

beşballı 

beşbarmaq 

beşbarmaqlı 

beşbaşlı 

beşbaşlıq norma 

beş-beş 

beşbetər 

beşbəndli 

beşbölgülü 

beşbucaq 

beşbucaqlı 

beşcə 

beşcərgəli 

beşcildli 

   

belbağılı - beşcildli   
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beş beş beş 

   

beşcildlik 

beşdaş oynamaq 

beşdəqiqəlik toplantı 

beşdilim 

beşdilimli 

beşdüymə 

beşdüyməli 

beşəlli 

beşfaizli 

beşgirvənkəlik 

beşgöz 

beşgözlü 

beşguşə 

beşguşəli 

beşgül 

beşgüllük 

beşgünlük 

beşləmə 

beşhecalı 

beşhədli 

beşxallı 

beşik 

beşikkərtmə (etn.) 

beşillik 

beşinci, 5-ci, V 

beşincisi 

beşkiloqramlıq 

beşkiloluq 

beşkorpuslu 

beşkünc 

beşqapaqlı 

beşqat 

beşqat-beşqat 

beşqatlı 

beşqəpiklik 

beşqramlıq 

beşlampalı 

beşləçəkli 

beşlik 

beşlik-üçlük 

beşlitrlik 

beşmanatlıq 

beşmetrlik 

beşmərtəbə 

beşmərtəbəli 

beşminillik 

beşminlik 

beşmisra 

beşmisralı 

beşmisralıq 

beşnövçü (idm.) 

beşnövçülük 

beşnövlü 

beşnövlülük 

beşotaqlı 

beşpərdəli 

beşrəqəmli 

beşrəqəmlilik 

beşsaatlıq  

beşsimli 

beşsinifli məktəb 

beşsütunlu 

beşsütunluq 

beştarlalı 

beştarlalıq 

beştərəfli 

beştərəflik 

beştonluq 

beşulduz 

beşulduzlu 

beşüzlü 

beşüzlülük 

beşvaqonlu 

beşvaqonluq 

beşvalentli 

beşverstlik 

beşyarpaq 

beşyarpaqlı 

beşyaşar 

beşyaşlı 

beşyerli 

beşyerlik 

beşyerlilik 

beşyüzçü (-lər) 

beşyüzlük 

beta 

beta-hissəcik (-lər) 

betakam 

beta-karotin (tib.)  

beta-şüa (-lar) 

betatron 

beta-zərrəcik (-lər) 

betər 

beton 

betonçu 

betonçuluq 

betondağıdan maşın 

betondaşıma 

betondaşıyan 

betondələn 

betondəlmə 

betondöşəmə  

betondöşəyən 

betonqarışdıran 

betonqarışdırıcı 

betonqarışdırma 

betonlama 

betonlamaq 

betonlanma 

betonlanmaq 

betonlaşma 

betonlaşmaq 

betonlatdırma 

betonlatdırmaq 

betonlatma 

betonlatmaq 

betonlu 

betonsındıran 

betontökən 

betontökmə 

betonsuz 

beyət 

beyin 

   

beşcildlik - beyin   
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bey bez bəd 

   

beyincik 

beyincik-onurğa 

beyindaxili 

beyinəzici 

beyinli 

beyin-onurğa 

beyinsiz 

beyinsizlik 

beynəlxalq 

beynəlmiləl 

beynəlmiləlçi 

beynəlmiləlçilik 

beynəlmiləlləşdirilmə 

beynəlmiləlləşdirilmək 

beynəlmiləlləşdirmə 

beynəlmiləlləşdirmək 

beyniboş 

beysbol 

beysbolçu 

beyt 

beyt-beyt 

beytləşmə 

beytləşmək 

beyza (zool.) 

bez 

bezar 

bezaredici 

bezaredicilik 

bezarlama 

bezarlamaq 

bezarlanma 

bezarlanmaq 

bezarlaşma 

bezarlaşmaq 

bezarlıq 

bezdirə-bezdirə 

bezdirici 

bezdiricilik 

bezdirmə 

bezdirmək 

bezgin 

bezginlik 

bezik 

bezikdirici 

bezikdiricilik 

bezikdirmə 

bezikdirmək 

bezikmə 

bezikmək 

bezləmə 

bezləmək 

bezlənmə 

bezlənmək 

bezlətdirmə 

bezlətdirmək 

bezmen, əl tərəzisi 

bezmə 

bezmək 

bəbə 

bəbəcik 

bəbək 

bəbəkcik 

bəbir 

bəd 

bədağız 

bədahət 

bədahətən 

bədayaq 

bədaye teatrı 

bədbəxt 

bədbəxtcə 

bədbəxtcəsinə 

bədbəxtlik 

bədbin 

bədbin-bədbin 

bədbincə 

bədbincəsinə 

bədbinləşdirilmə 

bədbinləşdirilmək 

bədbinləşdirmə 

bədbinləşdirmək 

bədbinləşmə 

bədbinləşmək 

bədbinlik 

bədcins 

bədcinslik 

bəddua 

bədəbəd 

bədəməl 

bədəməllik 

bədən 

bədənboyu 

bədəncə 

bədəncərə (dan.) 

bədəncərəlik 

bədənəyatımlı 

bədənləmə güzgü 

bədənli 

bədənnüma 

bədənsiz 

bədəsil 

bədəsillik 

bədəvi 

bədəvilik 

bədfal 

bədgüman 

bədgümanlıq 

bədheybət 

bədheybətlik 

bədxah 

bədxahlıq 

bədxasiyyət 

bədxasiyyətli 

bədxasiyyətlik 

bədxassə 

bədxassəli  

bədxəbər 

bədxərc 

bədxərclik 

bədxislət 

bədxislətli 

bədxislətlik 

bədihə (ədəb.) 

   

beyincik - bədihə   
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bəd bəd bəx 

   

bədihəçi 

bədihəçilik 

bədihəli 

bədihəsiz 

bədii 

bədii-dini 

bədii-fəlsəfi 

bədiilik 

bədii-psixoloji 

bədii-publisistik 

bədii-sənədli 

bədii-siyasi 

bədii-tarixi 

bədiiyyat 

bədirlənmə 

bədirlənmək 

bədqılıq 

bədqılıqlıq 

bədləmə 

bədləmək 

bədlənmə 

bədlənmək 

bədləşmə 

bədləşmək 

bədlik 

bədməram 

bədməramlı 

bədnam 

bədnamlıq 

bədnəfs 

bədnəfslik 

bədnəzər 

bədnəzərlik 

bədniyyət 

bədniyyətli 

bədniyyətlik 

bədöv at 

bədövlük 

bədrəftar 

bədrəftar-bədrəftar 

bədrəftarlıq 

bədsifət 

bədsifətli 

bədsifətlik 

bədsurət 

bədşəkil 

bədşəkillik 

bədtale 

bədtaleli 

bədtalelik 

bəduğur 

bəduğurlu 

bəduğurluq 

bədzat 

bəh 

bəhai (-lər) 

bəhailik 

bəhanə 

bəhanəçi 

bəhanəçilik 

bəhanəli 

bəhanəsiz 

bəh-bəh 

bəhər 

bəhərli 

bəhərlilik 

bəhərsiz 

bəhərsizlik 

bəhməni (-lər) 

bəhr (ədəb.) 

bəhrə 

bəhrələnmə 

bəhrələnmək 

bəhrəli 

bəhrəlilik 

bəhrəsiz 

bəhrəsizlik 

bəhri-təvil (ədəb.) 

bəhs 

bəhsəbəhs 

bəhsləşmə 

bəhsləşmək   

bəxş 

bəxşayiş 

bəxşiş 

bəxşişlik 

bəxt 

bəxtəbəxt 

bəxtəbəxtlik 

bəxtəvər 

bəxtəvərlik 

bəxtiaçılmış 

bəxtibağlanmış, qarğış 

bəxtiqara 

bəxtiqaralıq 

bəxtiyar 

bəxtiyari (-lər) 

bəxtiyarlıq 

bəxtiyarşünas 

bəxtiyarşünaslıq 

bəxtli 

bəxtlilik 

bəxtsiz 

bəxtsizlik 

bəkarət 

bəkçi 

bəkçilik 

bəkməz  

bəkməzləmə 

bəkməzləmək 

bəkməzlənmə 

bəkməzlənmək 

bəkməzli 

bəkməzsiz 

bəktaşi (-lər) (tar.) 

bəktaşilik 

bəla 

bəlağət 

bəlağətli 

bəlağətsiz 

bəlakeş 

bəlalı 

bəlasız  

   

bədihəçi - bəlasız 
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bəl bəl bən 

   

bələd 

bələdçi 

bələdçilik 

bələdiyyə 

bələdiyyələşdirilmə 

bələdiyyələşdirilmək 

bələdiyyələşdirmə 

bələdiyyələşdirmək 

bələdləmə 

bələdləmək 

bələdləşmə 

bələdləşmək 

bələdlik 

bələk 

bələkağı 

bələkbağı 

bələkli 

bələmə 

bələmək 

bələn, tala 

bələnmə 

bələnmək 

bələtmə 

bələtmək 

bəlgə 

bəlgələmə 

bəlgələmək 

bəlgələnmə 

bəlgələnmək 

bəlgələtmə 

bəlgələtmək 

bəlgəli 

bəlğəm 

bəlğəmgətirən 

bəlğəmgətirici 

bəlğəmkəsən 

bəlğəmkəsici 

bəlğəmli 

bəlğəmotu 

bəlğəmsiz 

bəli  

bəli-bəli 

bəli-xeyr 

bəlim 

bəlimli 

bəlimlik 

bəlirmə 

bəlirmək 

bəlirtmə 

bəlirtmək 

bəlkə 

bəlləmə 

bəlləmək 

bəllənmə 

bəllənmək 

bəllətmə 

bəllətmək 

bəlli 

bəllilik 

bəlsəm (bot.) 

bəluc (-lar) 

bəlucca 

bəm (mus.) 

bəmbəcə, pəncə 

bəmbəcələmə 

bəmbəcələmək 

bəmbəyaz 

bəmbəyazlıq 

bəmləmə  

bəmləmək 

bəmlənmə 

bəmlənmək 

bəmləşdirilmə 

bəmləşdirilmək 

bəmləşdirmə 

bəmləşdirmək 

bəmləşmə 

bəmləşmək 

bəmlətmə 

bəmlətmək 

bənd 

bəndatan 

bəndatma 

bənd-bənd 

bənd-bərə 

bənd-bərəli 

bənd-bərəsiz 

bəndçəkmə 

bəndedilmə 

bəndetmə 

bəndə 

bəndəçilik 

bəndeyi-həqir 

bəndəlik 

bəndəm 

bəndəmləmə 

bəndəmləmək 

bəndəmlənmə 

bəndəmlənmək 

bəndəmlətmə 

bəndəmlətmək 

bəndəmli 

bəndəmlik 

bəndəmsiz 

bənd-kalibr 

bəndləmə 

bəndləmək 

bəndlənmə 

bəndlənmək 

bəndlətmə 

bəndlətmək 

bəndli 

bəndsalma 

bəndsiz 

bənək 

bənək-bənək 

bənəkli 

bənəksiz 

bəng, həşiş 

bəngotu 

bəni-adəm 

bəni-insan 

bəniz   

   

bələd - bəniz  
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bən bər bər 

   

bənna 

bənnabaşı 

bənnabaşılıq 

bənna-fəhlə 

bənnalıq 

bənövşə 

bənövşəli 

bənövşəlik 

bənövşəyəbənzər 

bənövşəyəoxşar 

bənövşəyi 

bənövşəyilik 

bənzədilən (ədəb.) 

bənzədilmə 

bənzədilmək 

bənzəmə 

bənzəmək 

bənzətmə 

bənzətmək 

bənzər 

bənzərli 

bənzərli-bənzərsiz 

bənzərlik 

bənzərsiz 

bənzərsizlik 

bənzətmə 

bənzətmək 

bənzətməli (ədəb.) 

bənzətməsiz 

bənzəyən (ədəb.) 

bənzəyiş 

bənzəyişli 

bərabər 

bərabəraktivli 

bərabərayaqlı 

bərabərbucaqlı 

bərabərcə 

bərabərçəkili 

bərabərçilik 

bərabərçiyinli 

bərabərdəyərli 

bərabərəmsallı 

bərabərhüquqlu 

bərabərqamçılı (-lar) 

bərabərqollu 

bərabərləmə 

bərabərləmək 

bərabərləşdirilmə 

bərabərləşdirilmək 

bərabərləşdirmə 

bərabərləşdirmək 

bərabərləşdirtmə 

bərabərləşdirtmək 

bərabərləşmə 

bərabərləşmək 

bərabərlik 

bərabəroxlu 

bərabərölçülü 

bərabərsizlik 

bərabərsürətli 

bərabərsürətlilik 

bərabərtərəfli 

bərabərüzlü 

bərabərüzvlü 

bərabərüzvlülük 

bərabəryanlı 

bərabəryavaşıma 

bərabəryavaşıyan 

bərabəryeyinləşən 

bərabəryeyinləşmə 

bəraət 

bəraətalan 

bəraətalma 

bəraətqazandırıcı 

bəraətqazanma 

bəraətləndirmə 

bəraətləndirmək 

bəraətlənmə 

bəraətlənmək 

bəraətverici 

bəraətvermə 

bərbad  

bərbadcasına 

bərbadlaşma 

bərbadlaşmaq 

bərbadlıq 

bərbər 

bərbərxana 

bərbər (-lər) (tar.) 

bərbərlik 

bərbət (mus.) 

bər-bəzək 

bər-bəzəkli 

bər-bəzəklilik 

bər-bəzəksiz 

bər-bəzəksizlik 

bərə 

bərəçi 

bərəçilik 

bərəkallah 

bərəkət 

bərəkətlənmə 

bərəkətlənmək 

bərəkətli 

bərəkətlilik 

bərəkətsiz 

bərəkətsizlik 

bərələ qalmaq 

bərələ-bərələ 

bərələmə 

bərələmək 

bərələnmə 

bərələnmək 

bərələtmə 

bərələtmək 

bərəlmə 

bərəlmək 

bərəltmə 

bərəltmək 

bəri 

bəridəki 

bəriki 

bərk 

   

bənna - bərk 
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bər bər bəs 

   

bərk-bərk 

bərk-boş 

bərkdən 

bərkdən-bərkdən 

bərkdən-boşdan çıxmaq 

bərkə-boşa düşmək 

bərkfazalı 

bərkgedən 

bərkxəlitəli 

bərkxəlitəlik 

bərkxəlitəlilik 

bərkidici 

bərkidicilik 

bərkidilmə 

bərkidilmək 

bərkimə 

bərkimək 

bərkinmə 

bərkinmək 

bərkişdirmə 

bərkişdirmək 

bərkişmə 

bərkişmək 

bərkitdirmə 

bərkitdirmək 

bərkitmə 

bərkitmək 

bərkiyə-bərkiyə  

bərkqabıq 

bərkqabıqlı 

bərkqabıqlılıq 

bərklik 

bərklik-boşluq 

bərklikölçən 

bərklikölçmə 

bərq 

bərqərar 

bərli-bəzəkli 

bərməki (-lər) 

bərni 

bərni-bərni 

bərnili 

bərpa 

bərpaçı 

bərpaçı-rəssam 

bərpaedən 

bərpaedici 

bərpaedilmə 

bərpaetmə 

bərpa-xilasetmə 

bərpa-mühafizə 

bərpaolunma 

bərsiz-bəzəksiz 

bərzəx (coğr.) 

bəs etmək 

bəsirət 

bəsirətli 

bəsirətlilik 

bəsirətsiz 

bəsirətsizlik 

bəsit 

bəsitləndirmə 

bəsitləndirmək 

bəsitlənmə 

bəsitlənmək 

bəsitləşdirilmə 

bəsitləşdirilmək 

bəsitləşdirmə 

bəsitləşdirmək 

bəsitləşmə 

bəsitləşmək 

bəsitlik 

bəsləmə 

bəsləmək 

bəslənə-bəslənə 

bəslənmə 

bəslənmək 

bəslətdirmə 

bəslətdirmək 

bəslətmə 

bəslətmək 

bəsləyə-bəsləyə  

bəsləyib-böyütmə 

bəsləyib-böyütmək 

bəsləyici 

bəsləyiş 

bəstə 

bəstəboy 

bəstəboylu 

bəstəboyluluq 

bəstəçi 

bəstəçilik 

bəstəkar 

bəstəkarlıq 

bəstələmə 

bəstələmək 

bəstələnmə 

bəstələnmək 

bəsti, saхsı qab 

bəşər 

bəşəri 

bəşərilik 

bəşəriyyət 

bət-bəniz 

bətn 

bətndaxili 

bətndənkənar 

bəy 

bəyan 

bəyanat 

bəyannamə 

bəyaz 

bəyazlanma 

bəyazlanmaq 

bəyazlaşma 

bəyazlaşmaq 

bəyazlıq 

bəybağlı (-lar) 

bəy-bəy gəzmək 

bəydadaş 

bəydili (-lər) 

bəyəndirilmə 

bəyəndirilmək 

   

bərk-bərk - bəyəndirilmək   
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bəy bəz bıç 

   

bəyəndirmə 

bəyəndirmək 

bəyəndirtmə 

bəyəndirtmək 

bəyənilmə 

bəyənilmək 

bəyəniş 

bəyənmə 

bəyənmək 

bəyənməzlik 

bəy-gəlin 

bəy-xan 

bəyim 

bəyimbacı 

bəyimçörəyi 

bəyirə-bəyirə qalmaq 

bəyirişmə 

bəyirişmək 

bəyirmə 

bəyirmək 

bəyirti 

bəyirti-bağırtı 

bəyirtili 

bəyirtisiz 

bəyirtmə 

bəyirtmək 

bəylik 

bəylik-хanlıq  

bəy-paşa 

bəy-rəiyyət 

bəytərifi  

bəyzadə 

bəyzadəlik 

bəzədilmə 

bəzədilmək 

bəzək 

bəzəkaçan 

bəzəkçi 

bəzəkçilik 

bəzək-düzək 

bəzək-düzəkli 

bəzək-düzəksiz 

bəzəklənmə 

bəzəklənmək 

bəzəkli 

bəzəkli-düzəkli 

bəzəklilik 

bəzəksiz 

bəzəksizlik 

bəzəkvuran 

bəzəkvurma 

bəzəmə 

bəzəmək 

bəzən 

bəzəndirilmə 

bəzəndirilmək 

bəzəndirmə 

bəzəndirmək 

bəzənər-bəzənməz 

bəzənib-düzənmə 

bəzənib-düzənmək 

bəzənilmə 

bəzənilmək 

bəzəniş 

bəzənmə 

bəzənmək 

bəzətdirmə 

bəzətdirmək 

bəzətmə 

bəzətmək 

bəzəyə-bəzəyə 

bəzəyib-düzəmə 

bəzəyib-düzəmək 

bəzgək (zool.) 

bəzi 

bəzi-bəzi  

bəziləri 

bəzirgan 

bəzirganlıq 

bəzisi 

bəzzaz 

bəzzazlıq 

bıçaq 

bıçaqçı 

bıçaqçılıq 

bıçaqitiləyən 

bıçaqqayıran 

bıçaqlama 

bıçaqlamaq 

bıçaqlanma 

bıçaqlanmaq 

bıçaqlaşma 

bıçaqlaşmaq 

bıçaqlatma 

bıçaqlatmaq 

bıçaqlı 

bıçaqsız 

bıçaqvari 

bıçqı 

bıçqıbalığı 

bıçqıçı 

bıçqıçılıq 

bıçqılama 

bıçqılamaq 

bıçqılana-bıçqılana 

bıçqılanma 

bıçqılanmaq 

bıçqılatma 

bıçqılatmaq 

bıçqılaya-bıçqılaya 

bığ 

bığaltı 

bığayaqlı (-lar) 

bığcıq 

bığcıqlı 

bığcıqlıq 

bığcıqsız (-lar) (zool.) 

bığıburma 

bığıqırxıq 

bığlanma 

bığlanmaq 

bığlı 

bığlıca (bot.) 

   

bəyəndirmə - bığlıca   
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bığ biç biç 

   

bığlı-saqqallı 

bığ-saqqal 

bığsız 

bığsız-saqqalsız 

bılina (ədəb.) 

bıtraq 

bıtraqlı 

bıtraqlıq 

biabır 

biabırcasına 

biabırçı 

biabırçılıq 

biatlon 

biatlonçu 

bibər 

bibərli 

bibərsiz 

bibi 

bibiciyəz 

bibigəlini 

bibiqızı 

bibinəvəsi 

bibioğlu 

bibleist 

bibleizm 

biblioqraf 

biblioqrafik 

biblioqrafiya 

biblioqrafiyaşünas 

biblioqrafiyaşünaslıq 

biblioqraflıq 

biblioloq 

bibliometrik 

Bibliya 

bic 

bic-bic 

bicləşmə 

bicləşmək 

biclik 

biçarə 

biçarəlik 

biçdirilmə 

biçdirilmək 

biçdirmə 

biçdirmək 

biçdirtmə 

biçdirtmək  

biçə-biçə 

biçənəcək 

biçənək 

biçənəkli 

biçənəklik  

biçib-tikmə 

biçib-tikmək 

biçib-doğrama 

biçib-doğramaq 

biçib-yığma 

biçib-yığmaq 

biçici 

biçicilik 

biçili 

biçilmə 

biçilmək 

biçim 

biçim-döyüm 

biçim-yığım 

biçimləmə 

biçimləmək 

biçimlənmə 

biçimlənmək 

biçimlətmə 

biçimlətmək 

biçimli 

biçimlik 

biçimsiz 

biçimsizləşdirilmə 

biçimsizləşdirilmək 

biçimsizləşdirmə 

biçimsizləşdirmək 

biçimsizləşmə 

biçimsizləşmək 

biçimsizlətmə  

biçimsizlətmək 

biçimsizlik 

biçin 

biçinçi  

biçinçilik 

biçin-yığım 

biçin-yığın 

biçinlik 

biçlamar, hibrid dil 

biçmə 

biçmək 

bidad 

bidərd 

bidərdlik 

bidət 

bidətçi 

bidətçilik 

bidin 

bidinlik 

bidon 

biədəb 

biədəblik 

biəməl 

bifərasət 

bifleks 

bifşteks 

biganə 

biganələnmə 

biganələnmək 

biganələşmə 

biganələşmək 

biganəlik 

bigüman 

bihal 

bihallıq 

biheyvioristik (dilç.) 

biheyviorizm  

bihəya 

bihəyalıq 

bihörmət 

bihörmətlik 

   

bığlı-saqqallı - bihörmətlik     
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bih biq bil 

   

bihudə 

bihudəlik 

bihuş 

bihuşedici 

bihuşedicilik 

bihuşluq 

bihünər 

bixəbər 

bixəbərlik 

bixromat (kim.) 

biixtiyar 

biixtiyarlıq 

bijüteriya 

bikar 

bikara 

bikar-bikar 

bikarbonat (kim.) 

bikarçılıq 

bikarlama 

bikarlamaq 

bikarlaşma 

bikarlaşmaq 

bikarlıq 

bikef 

bikef-bikef 

bikefləmə 

bikefləmək 

bikeflənmə 

bikeflənmək 

bikeflətmə 

bikeflətmək 

bikeflik 

bikəs 

bikol (-lar), xalq 

bikvadrat (riyaz.) 

biqeyrət 

biqeyrətləşmə 

biqeyrətləşmək 

biqeyrətlik 

biqərar 

biqudi 

biqudiləmə 

biqudiləmək 

biqudilənmə 

biqudilənmək 

bilateral 

bilaterizm 

bilavasitə 

bilbord 

bilbroker 

bildaparat (tex.) 

bildir 

bildirçin 

bildirçinbaz 

bildirçinbazlıq 

bildirilmə 

bildirilmək 

bildiriş 

bildirişli 

bildirişsiz 

bildirki 

bildirmə 

bildirmək 

bilet 

biletçi 

biletli 

biletsatan 

biletsiz 

bilə-bilə 

bilək 

biləkarası oynaqlar (anat.) 

bilək-əldarağı oynaqları  

biləkli 

biləklik 

biləksiz 

bilən 

biləndər 

biləndərlik 

bilərək 

bilərəkdən 

bilərzik 

bilərzikli 

bilərziksiz 

bilgəc 

bilgi 

bilgiləndirilmə 

bilgiləndirilmək 

bilgiləndirmə 

bilgiləndirmək 

bilgilənmə 

bilgilənmək 

bilgili 

bilgin 

bilgisayar 

bilgisiz 

bilgisizlik 

bilici 

bilicilik 

bilik 

bilikləndirilmə 

bilikləndirilmək 

bilikləndirmə 

bilikləndirmək 

biliklənmə 

biliklənmək 

bilikli 

biliklilik 

biliksiz 

biliksizlik 

bilim 

bilimli 

bilinər-bilinməz 

bilinqva 

bilinqvial təlim 

bilinqvist 

bilinqvizm (dilç.) 

bilinmə 

bilinmək 

bilinməz 

bilinməzlik 

biliş 

billah 

billinq 

   

bihudə - billinq 
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bil bin bio 

   

billion 

bilmə 

bilməcə 

bilməcəli 

bilmədən 

bilmək 

bilməməzlik 

bilmərrə 

bilməyə-bilməyə 

bilməyərəkdən 

bilməz 

bilməzlik 

bilvasitə 

bilyard 

bilyardçı 

bilyardxana 

bimar 

bimarlıq 

bimbiz 

bimetal  

bimədəd 

biməkan 

biməkanlıq 

bimolekulyar 

bimolekulyarlıq 

bimürvət (dan.) 

bimürvətlik 

bina 

binaboyu 

binadaxili 

binadan, əvvəldən 

binaətrafı 

binaiçi 

binalanma 

binalanmaq 

binalararası 

binalı 

binamus 

binamuscasına 

binamusluq 

binar (riyaz.) 

binasız 

binayanı 

binə 

binələmə 

binələmək 

binələnmə 

binələnmək 

binələşmə 

binələşmək 

binələtmə 

binələtmək 

binəli 

binəsalan 

binəsalma 

binəsib 

binəsiblik 

binəsiz 

bini (-lər), xalq 

binokl 

binokllu 

binokulyar 

binokulyarlıq 

binom (riyaz.) 

bint 

bintləmə 

bintləmək 

bintlənmə 

bintlənmək 

bintlətmə 

bintlətmək 

bintləyib-bağlama 

bintləyib-bağlamaq 

bintləyib-sarıma 

bintləyib-sarımaq 

bintli 

bintsarıma 

bintsarıyan 

bintsiz 

bioakkumulyasiya 

bioakustika 

bioastronavtika  

biobiblioqrafik 

biobiblioqrafiya 

biocərəyan  

biocoğrafi 

biocoğrafiya 

biodeqradasiya 

biodinamik 

biodinamika 

biodinamiki 

biodinamizm 

biodozimetr 

bioekologiya 

bioekoloji 

bioekoloq 

bioelektrik 

bioelektronika 

bioelement 

bioenergetika 

bioenerji 

bioetika 

biofabrik 

biofenologiya 

biofizik 

biofizika 

biofiziki 

bioformasiya 

biogel 

biogen 

biogenetik 

biogenetika 

biogenez 

biogeokəşfiyyat 

biogeokimya 

biogeokimyəvi 

biogeosenologiya 

biogeosenoz 

biogeosfer 

biohərəkət 

biohidroakustika 

bioxron 

bioxronometr 

   

billion - bioxronometr 
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bio bio bio 

   

bioidarə 

bioidarəedici 

bioiqlim 

bioindikator 

bioinformasiya 

bioinformatika 

biokamera 

biokataliz 

biokatalizator 

biokibernetika 

biokimya 

biokimyaçı 

biokimyəvi 

bioklimatologiya 

biokolloid (-lər) 

biokompleks 

biokonsentrasiya 

biokorroziya 

biokosmonavtika 

biokrem 

biokütlə 

bioqraf 

bioqrafik 

bioqrafiya 

bioqütb  

biolaboratoriya 

biolaminasiya 

biolinq 

biolinqvistika 

biolit (-lər) 

biologiya 

biologiya-kimya 

biologizm 

bioloji 

biolokasiya 

bioloq 

bioloq-genetik 

biolüminessensiya 

biom 

biomaqnetizm 

biomexanik 

biomexanika 

biomexanizm 

biomembran 

biomembranologiya 

biometeorologiya 

biometeoroloji 

biometrik 

biometriya 

biomikroskopik 

biomikroskopiya 

biomitsin 

biomolekul 

biomonitor 

biomorf 

biomorfologiya 

biomühəndis 

biomühəndislik 

biomüхtəliflik 

bionik 

bionika 

bionim 

biooptika 

bioötürücü 

biopaket 

biopeyk 

biopiqment 

bioplazma 

biopolimer (-lər) 

biopolitika 

biopolyar (elektr.) 

biopotensial 

biopsixologiya 

biopsixoloji 

biopsiya 

bioreagent (-lər) (kim.) 

bioregionalizm (fəls.) 

bioremediasiya (ekol.) 

bioresurs 

biorevitalizasiya 

bioritm 

biorobot 

biosenologiya 

biosenoloji 

biosenoz 

biosfer 

biosid (-lər) (kim.) 

biosikl 

biosintetik 

biosintez 

biosistem 

biososioloji 

biospeleologiya 

biostansiya 

biostatistika 

biostimulyator 

biostratiqrafiya 

biosüzgəc 

biota 

biotaksiya 

biotexnika 

biotexniki 

biotexnologiya 

biotexnoloji 

biotexnoloq 

biotelemetriya 

biotəmizləyici 

biotənzimləyici 

biotik 

biotin 

biotip 

biotit 

biotok 

biotoksin 

biotop 

biotransformasiya 

bioüzvi 

biovit 

biozavod 

biozona 

bipatrit (-lər) (hüq.) 

biplekser 

bipolid (-lər) (kim.)  

   

bioidarə - bipolid (-lər)   
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bip bir bir 

   

bipolyer 

bir 

biradamlı 

biradamlıq 

biradlı 

biradlılıq 

biraxınlı 

birailəli 

birailəlik 

biralətli 

birarvadlı 

birarvadlılıq 

biraşırımlı 

biratılan 

biratımlıq 

biratlı 

biratomlu 

biravarlı 

birayaqlı 

biraylıq 

birbarmaqlı 

birbaş 

birbaşa 

birbaşlı 

birbaşlılıq 

birbəbir 

birbəndli 

birbəndlik 

bir-bir 

bir-biri 

birbişirimlik ət 

birbloklu 

birborulu 

birbölümlü 

birbriqadalı 

birbucaqlı 

birbuğumlu 

birbuynuzlu 

birbürclü 

bircə 

bircə-bircə  

bircəcik 

bircəciyəz 

bircərgəli 

bircərgəlilik 

bircildli 

bircildlik 

bircins 

bircinsli 

bircinslilik 

bircücəli 

bircür 

birçalovlu 

birçaplı 

birçarxlı 

birçək 

birçəkləmə 

birçəkləmək 

birçəklənmə 

birçəklənmək 

birçəkləşmə 

birçəkləşmək 

birçəkli 

birçəklik 

birçəksiz 

birçəyirdəkli 

birçıxıntılı 

birçıxışlı 

birçiçəkli 

birçömçəli 

birdamarlı 

birdayaqlı 

birdəfəli 

birdəfəlik 

birdəfəyə 

birdə-ikidə 

birdən 

birdən-birə 

birdənəli 

birdən-ikidən 

birdərdli 

birdərdlilik 

birdərəcəli 

birdəstəkli 

birdırnaqlı (-lar) 

birdibli 

birdilli 

birdillilik 

birdimdikli 

birdirəkli 

birdirsəkli 

birdirsəklik 

birdişcikli 

birdişicikli 

birdişli 

birdiyircəkli 

birdolaqlı 

birdorlu 

birdövrəli 

birdüymə 

birdüyməli 

birelli 

birellik 

birellilik 

birema 

birerkəkcikli 

birevcikli (bot.) 

birevli 

birevlilik 

birə 

birə-altı 

birə-beş 

birə-bir 

birəbitdən (zool.) 

birəböcək 

birəçiçəyi 

birədədli 

birədədlilik 

birə-dörd 

birə-iki 

birələmə 

birələmək 

birələnmə 

   

bipolyer - birələnmə  
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bir bir bir 

   

birələnmək 

birələtmə 

birələtmək 

birəli 

birəlli 

birəllilik 

birəm-birəm 

birə-min 

birə-on 

birəotu 

birər 

birər-birər 

birəsaslı 

birəsiz 

birə-üç 

birə-yüz 

birfamiliyalı 

birfazalı 

birfikirli 

birfikirlilik 

birfonlu 

birgə 

birgəlik 

birgəpolimer 

birgəpolimerləşmə 

birgəyaşayış 

birgirişli 

birgövdəli 

birgöz (bot.) 

birgözlü 

birgünlük 

birhecalı 

birhecalılıq 

birhədli 

birhəftəlik 

birhərfli 

birhissəli 

birhovur 

birhovurluq 

birhüceyrəli (-lər) 

birhürgüc  

birhürgüclü dəvə 

birxətli 

biri 

birigün 

birigünkü 

bir-iki 

birillik 

birinci, 1-ci, I 

birincilik 

birincisi 

birisi 

biristiqamətli 

birja (iqt.) 

birjaçı 

birjaçılıq 

birka 

birkalama 

birkalamaq 

birkalanma 

birkalanmaq 

birkalatma 

birkalatmaq 

birkalibrli 

birkəndli 

birkərəlik 

birkəsikli 

birkəsimli 

birkiloqramlıq 

birkomponentli 

birkontaktlı 

birkonturlu 

birkorpuslu 

birköklü 

birküçəli 

birkürəkli 

birkürəli 

birqablı 

birqanadlı 

birqapaqlı 

birqapılı 

birqasnaqlı (tex.)  

birqat 

birqat-birqat 

birqatlı 

birqatlılıq 

birqəpiklik 

birqiymətli 

birqollu 

birqulplu 

birqütblü 

birlampalı 

birləçəkli 

birləpəli (-lər) 

birləşdirici 

birləşdiricilik 

birləşdirilmə 

birləşdirilmək 

birləşdirmə 

birləşdirmək 

birləşik 

birləşikli 

birləşiksiz 

birləşmə 

birləşmək 

birli-ikili 

birlik 

birlikdə 

birlövbərli 

birlövhəli 

birlüləli 

birmanatlıq 

birmandatlı 

birməchullu 

birməftilli 

birməhəlləli 

birmənalı 

birmənalılıq 

birmənşəli 

birmənzilli 

birmərhələli 

birmərtəbə 

birmərtəbəli 

   

birələnmək - birmərtəbəli    
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bir bir bis 

   

birməsləkli 

birməsləklilik 

birmotorlu 

birnəfərlik 

birnəfəsə 

birnəfəsli 

birnəfəslik 

birnövbəli 

birnövbəlilik 

birnövlü 

birnüvəli 

biroxlu 

biroxluluq 

birotaqlı 

biroturuma 

birölçülü 

birölçülülük 

birömürlük 

birörtüklü 

birpalatalı 

birpəncərəli 

birpərdəli 

birpərli 

birpilləli 

birplanlı 

birrayonlu 

birregionlu 

birrelsli 

birreysli 

birrəqəmli 

birrəngli 

birrənglilik 

birrotorlu 

birsaatlıq 

birsaylı 

birseksiyalı 

birsevdalı 

birsəsli 

birsıralı 

birsilindrli 

birsimli 

birsoylu 

birsözlü 

birşahılıq 

birşəhərli 

birşəkilli 

birşüalı (elektr.) 

birtaylı 

birtəbəqəli 

birtəhər 

birtərəfli 

birtərkibli 

birtipli 

birtoxumlu 

birtonlu 

birtonluq 

birtorlu 

birtumlu 

birtumurcuqlu 

birtutumlu 

biruşaqlı 

birüz 

birüzlü 

birüzvlü 

birvaxtlı 

birvalentli 

birvəznli 

birvintli 

birvurğulu 

biryanlı 

biryaruslu 

biryaş 

biryaşar 

biryaşlı 

biryataqlı 

biryerli 

biryerlik 

biryolluq 

biryuvalı 

bis 

bisavad 

bisavadlıq 

biseksual 

biseksuallıq 

bisektrisa (riyaz.) 

biseps 

biseptol (əcz.) 

bisillin (əcz.) 

biskvit 

biskvitçi 

biskvitli 

bismillah 

bismut (kim.) 

bismutit (miner.) 

bispiral 

bissektor 

bissektrisa (riyaz.) 

bisulfat (-lar) 

bisulfit (-lər) 

biş-düş 

bişərəf 

bişərəflik 

bişi (kul.) 

bişir-düşür 

bişirib-düşürmə 

bişirib-düşürmək 

bişirici 

bişirilmə 

bişirilmək 

bişirim 

bişirimlik 

bişirmə 

bişirmək 

bişirtdirmə 

bişirtdirmək 

bişirtmə 

bişirtmək 

bişkin  

bişkinləşmə 

bişkinləşmək 

bişkinlik 

bişmə 

bişmək 

   

birməsləkli - bişmək 



 95 

biş bit biv 

   

bişmiş 

bit 

bitbilit (zool.) 

bit-birə 

bit-birəli 

bit-birəsiz 

bitboks (mus.) 

bitər-bitməz  

bitərəf 

bitərəfləşdirilmə 

bitərəfləşdirilmək 

bitərəfləşdirmə 

bitərəfləşdirmək 

bitərəfləşdirtmə 

bitərəfləşdirtmək 

bitərəfləşmə 

bitərəfləşmək 

bitərəflik 

bitib-tükənmə 

bitib-tükənmək 

bitib-tükənməz 

bitirər-bitirməz 

bitirilmə 

bitirilmək 

bitirmə 

bitirmək 

bitişdirici 

bitişdirilmə 

bitişdirilmək 

bitişdirmə 

bitişdirmək  

bitişdirtmə 

bitişdirtmək 

bitişik 

bitişikerkəkcik (-lər) 

bitişiklik 

bitişmə 

bitişmək 

bitki 

bitkibiti 

bitkiçi 

bitkiçilik 

bitkilərarası 

bitkin 

bitkinlik  

bitkisiz 

bitkitərkibli 

bitkiyeyən (-lər) 

bitkoin   

bitləmə 

bitləmək 

bitlənmə 

bitlənmək 

bitli 

bitli-birəli 

bitlilik 

bitli-sirkəli 

bitmə 

bitmək 

bitməmiş zaman 

bitməz 

bitməzlik 

bitməz-tükənməz 

bitotu 

bit-sirkə 

bitsiz-birəsiz 

bitsiz-sirkəsiz 

bitum  

bitumlama 

bitumlamaq 

bitumlanma 

bitumlanmaq 

bitumlaşma 

bitumlaşmaq 

bitumlatdırma 

bitumlatdırmaq 

bitumlu 

bitumsuz 

bivaxt 

bivalent(-lər) 

bivalyuta (mal.) 

bivariant 

bivariantlıq 

bivasitə 

bivec 

biveclik 

bivəfa 

bivəfalıq 

biyaban 

biyabanlıq 

biyan 

biyanlıq 

biyar 

biyarlıq 

biz 

bizans (-lar) 

biz-biz 

bizburun 

biz-çənə bağı 

biz-dilaltı əzələ 

bizdimdik 

bizəbənzər 

bizəoxşar 

bizimki 

bizqurd 

bizquyruq 

bizquyruqlu (-lar) 

bizləmə 

bizləmək 

bizlənmə 

bizlənmək 

bizlətmə 

bizlətmək 

bizli 

bizli-bizsiz 

bizli-sizli 

biznes 

biznes-diaqram 

biznes-elita 

biznes-forum 

biznes-inkubator (iqt.) 

biznesmen 

biznesmenlik   

   

bişmiş - biznesmenlik 
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biz bli blo 

   

biznes-partnyor 

biznes-partnyorluq 

biznes-plan 

biznes-planlı 

biznes-portal (infor.) 

biznes-sinif 

biznes-tərəfdaş 

biznes-tərəfdaşlıq 

bizon 

bizotu 

bizövq 

bizsiz 

bizsiz-sizsiz 

bizşəkilli 

biz-udlaq əzələsi 

bizvari 

blank 

blankist (-lər) 

blankizm 

blanklı 

blanksız 

blank-veksel 

blasfemiya 

blef  

blefarit (tib.) 

blefaroplastika  

blefarospazm  

blefləmə 

blefləmək 

blenda 

blek-boks təhlil 

blender 

blennoreya (tib.) 

blin 

blind (poliq.) 

blindaj 

blink-komparator 

blink-mikroskop 

blister 

blits 

blitskriq (hərb.) 

blitter 

blits-savaş 

blits-turnir 

blits-zəfər 

blok 

blokabənzər 

blokaoхşar 

blokada 

blokaltı 

blok-aparat (elek.) 

blok-balans 

blokbaster (inc.) 

blok-element 

blok-indikator 

blok-kontakt (elek.) 

bloklama 

bloklamaq 

bloklanma 

bloklanmaq 

bloklaşdırma 

bloklaşdırmaq 

bloklatma 

bloklatmaq 

bloklu 

blok-mexanizm 

blok-mexanizmli 

blok-mexanizmsiz 

blok-model 

bloknot 

bloknotlu 

bloknotsuz 

blok-otaq 

blokpan 

blokpost 

blok-rele 

blok-sahə 

blok-seksiya 

blok-sxem 

blok-siqnal 

blok-silindr 

blok-sistem 

blok-stansiya 

bloksuz 

blok-tormoz 

bloküstü 

blokyanı 

bloq (inform.) 

bloqçu 

bloqçuluq 

bloqosfer (inc.) 

blutuz  

bluz 

blüm 

blüminq 

boa (zool.) 

boakonstruktor 

bobrik, mahud növü 

bobsley (idm.) 

bobsleyçi 

bodibildinq (idm.) 

boğa-boğa 

boğanaq 

boğanaqlı 

boğanaqlıq 

boğanaqsız 

boğaz 

boğazaltı 

boğazgəlmə 

boğaziçi 

boğazlama 

boğazlamaq 

boğazlanma 

boğazlanmaq 

boğazlaşma 

boğazlaşmaq 

boğazlatma 

boğazlatmaq 

boğazlı 

boğazlıq 

boğazotu 

boğça 

boğçalama    

   

biznes-partnyor - boğçalama 
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boğ bok bol 

   

boğçalamaq 

boğçalanma 

boğçalanmaq 

boğdurma 

boğdurmaq 

boğdurtma 

boğdurtmaq 

boğma 

boğmaca (tib.) 

boğmagül 

boğmaq 

boğmalama 

boğmalamaq 

boğmalanma 

boğmalanmaq 

boğmalatma 

boğmalatmaq 

boğmalı 

boğmalıq 

boğucu 

boğuculuq 

boğuq 

boğuq-boğuq 

boğuq-хırıltılı  

boğuq-kal 

boğuq-qırıq nəfəs 

boğuqluq 

boğulma 

boğulmaq 

boğultu 

boğunuq 

boğuşa-boğuşa 

boğuşdurma 

boğuşdurmaq 

boğuşdurtma 

boğuşdurtmaq 

boğuşma 

boğuşmaq 

boks 

boksçu 

boksit 

bokslama 

bokslamaq 

bokslanma 

bokslanmaq 

bokslaşma 

bokslaşmaq 

boks-palet 

bol 

bol-bəhrəli 

bol-bol 

bolero 

bolid (astr.) 

boliviyalı (-lar) 

bolqar (-lar) 

bolqarca 

bollanma 

bollanmaq 

bollaşdırılma 

bollaşdırılmaq 

bollaşdırma 

bollaşdırmaq 

bollaşma 

bollaşmaq 

bollu 

bollu-bərəkətli 

bollu-bollu 

bolluca 

bolluca-bolluca 

bolluq 

bolluq-toxluq 

bolometr (fiz.) 

bolonya 

bolşevik  

bolşevikləşdirilmə 

bolşevikləşdirilmək 

bolşevikləşdirmə 

bolşevikləşdirmək 

bolşevikləşmə 

bolşevikləşmək 

bolşeviklik 

bolşevizm 

bolt 

boltaçan 

boltbağlayan 

boltburan 

boltkəsən 

boltlama 

boltlamaq 

boltlanma 

boltlanmaq 

boltlu 

boltlu-vintli 

boltsuz-vintsiz 

bolt-vint 

bomba 

bombaatan 

bombacıq 

bombaçı 

bombadaşıma 

bombadaşıyan 

bombalama 

bombalamaq 

bombalanma 

bombalanmaq 

bombalatma 

bombalatmaq 

bombardman 

bombardmançı 

bombaşəkilli 

bombatökən 

bomboş 

bomboşluq 

bomboz 

bomj 

bomjluq 

bon 

bonapart (-lar) 

bonapartist 

bonapartizm 

bonifikasiya 

bonistika 

bonitet (k.t.)    

   

boğçalamaq - bonitet    
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bon bor bor 

   

bonitetləşdirmə 

bonitetləşdirmək 

bonitirə etmək (k.t.) 

bonus 

bonus-malus (sığ.) 

bonza 

bor 

boran 

boranı 

boranılıq 

boranlama 

boranlamaq 

boranlı 

boranlıq 

boranlı-qarlı 

boranlı-şaхtalı 

boransız-qarsız 

boransız-şaхtasız 

borasit (kim.) 

borat (-lar) (miner.) 

borc 

borcalan 

borcalma 

borc-xərc 

borclu 

borcluluq 

borcödəmə 

borcödəyən 

borcverən 

bordaq (k.t.) 

bordaqlama 

bordaqlamaq 

bordaqlanma 

bordaqlanmaq 

bordür 

bordürləmə 

bordürləmək 

bordürlənmə 

bordürlənmək 

bordürlü 

bordürsüz 

boreal (coğr.) 

bor-fosfid 

bor-ftorid 

borjom 

bor-karbid 

borlama 

borlamaq 

borlatma 

borlatmaq 

bormaşın 

borş 

borşluq 

bort 

bortbağı 

bort-blok 

bort-jurnal 

bort-komplekt 

bortlama 

bortlamaq 

bortlanma 

bortlanmaq 

bortlayıcı 

bortlu 

bortmexanik 

bortmexaniklik 

bortmühəndis 

bortmühəndislik 

bortrabitəçi 

bortrabitəçilik 

boru 

boruarası 

borubükən (zool.) 

borucuq 

borucuqlu 

boruçəkən 

boruçiçək 

boruçiçəkli (-lər) 

borudaxili 

borudaşıyan 

borudişli (-lər) 

borudoğrayan 

borudüzən 

boruəyən 

boruhazırlayan 

boruiçi 

borukəsən 

borukəsmə 

boruqaynaqlayan 

boruqəlibləyən 

boruquraşdıran 

borulu 

borulu-lifli 

boruoturdan 

boru-prokat 

borusıxan 

borusıxma 

boruşəkilli 

borutəmizləyən 

borutökən 

borutökmə 

borututan 

boruvari 

boruyabənzər 

boruyaoхşar 

bos 

bosluq 

bosman 

bosmanlıq 

bostan 

bostançı 

bostançılıq 

bostanlı 

bostanlıq 

boston, parça 

boş 

boşaldıcı 

boşaldılma 

boşaldılmaq 

boşalma 

boşalmaq 

boşaltdırılma 

boşaltdırılmaq 

   

bonitetləşdirmə - boşaltdırılmaq       
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boş boş boy 

   

boşaltdırma 

boşaltdırmaq 

boşaltma 

boşaltmaq 

boşama 

boşamaq 

boşandırma 

boşandırmaq 

boşanma 

boşanmaq 

boşatdırılma 

boşatdırılmaq 

boşatdırma 

boşatdırmaq 

boşatma 

boşatmaq 

boşbaş 

boşbaşlıq 

boşbeyin 

boşbeyinlik 

boş-bikar 

boş-bikarlıq 

boşboğaz 

boşboğazlıq 

boş-boş 

boş-boşuna 

boşbuynuzlu (-lar) 

boşdanışan 

boşqab 

boşqababənzər 

boşqabaltı 

boşqabaoхşar 

boşqabvari 

boşlama 

boşlamaq 

boşlanma 

boşlanmaq 

boşlatma 

boşlatmaq 

boşluq 

boşluqlu 

boşluqsuz 

bot  

botanik 

botanika 

botaniki 

botel 

botinka 

botoks 

botokud (-lar) 

botulinoterapiya  

botulizm (tib.) 

boulinq  

boy 

boya 

boya-başa çatmaq 

boya-bəzək 

boya-bəzəkli 

boyabişirən 

boyabişirmə 

boyaboy 

boyaçı 

boyaçılıq 

boyadılma 

boyadılmaq 

boyaxana 

boyakar 

boyakarlıq 

boyaq 

boyaq-bəzək 

boyaq-bəzəkli 

boyaq-bəzəksiz 

boyaqçı 

boyaqçılıq 

boyaqəzən 

boyaqxana 

boyaqkökü 

boyaqlı 

boyaqlı-bəzəkli 

boyaqotu 

boyaqotukimi (-lər) 

boyaqsız 

boyaqsız-bəzəksiz 

boyaqvuran 

boyaqvurma 

boyalama 

boyalamaq 

boyalı 

boyalı-bəzəkli 

boyalıq 

boyalılıq 

boyama 

boyamaq 

boyana (bot.) 

boyanalı 

boyanasız 

boyanma 

boyanmaq 

boyar 

boyarlıq 

boyartımı 

boyasız 

boyasız-bəzəksiz 

boyasızlıq 

boyatdırma 

boyatdırmaq 

boyatma 

boyatmaq 

boyayıcı 

boyayıcılıq 

boy-buxun 

boy-buxunlu 

boy-buxunluluq 

boy-buxunsuz 

boyçiçəyi 

boygərdənə (bot.) 

boygörmə (etn.) 

boyhaboy 

boykot 

boykotçu 

boykotçuluq 

boykotlama 

boykotlamaq 

   

boşaltdırma - boykotlamaq    
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boy boy boz 

   

boykotlanma 

boykotlanmaq 

boylama  

boylamaq 

boylana-boylana 

boylanışma 

boylanışmaq 

boylanma 

boylanmaq 

boylaşma 

boylaşmaq 

boyler 

boylu 

boylu-buxunlu 

boyluluq 

boylum (məh.) 

boymadərən (bot.) 

boymadərənlik  

boynuburuq 

boynuburuqluq 

boynubükük 

boynubüküklük 

boynudərili 

boynudərisiz 

boynuəyri 

boynuəyrilik 

boynuxəzli 

boynuyoğun 

boynuyoğunluq 

boyölçən 

boysuz 

boysuz-buxunsuz 

boysuzluq 

boyudolu 

boyun 

boyunaltı 

boyunardı 

boyunbağı 

boyun-bazu kələfi 

boyun-boğaz 

boyunca  

boyuncuq 

boyun-çiyin ağrısı 

boyunduruq 

boyunduruqlama 

boyunduruqlamaq 

boyunduruqlanma 

boyunduruqlanmaq 

boyunduruqlatma 

boyunduruqlatmaq 

boyunduruqlu 

boyunlu 

boyunluq 

boyunluqlu 

boyunluqsuz 

boyunsuz 

boyverən 

boyvermə 

boz 

boza (kul.) 

bozaçalan 

bozaçalar 

bozax, qoyun cinsi (məh.) 

bozaq (bot.) 

bozaqgülü 

bozalaq (bot.) 

bozaraq 

bozarantı 

bozardılma 

bozardılmaq 

bozarıb-ağarma 

bozarıb-ağarmaq 

bozarıb-qızarma 

bozarıb-qızarmaq 

bozarışma 

bozarışmaq 

bozarma 

bozarmaq 

bozartdırma 

bozartdırmaq 

bozartı 

bozartılı 

bozartma 

bozartmaq 

bozartmalıq 

bozay 

bozbaş 

bozbaşlıq 

bozbənd 

boz-bulanıq 

bozca (-lar) (zool.) 

boz-göy 

boz-qara 

bozqır 

bozqırlaşma 

bozqırlaşmaq 

bozqırlıq 

boz-qırmızı 

bozqızılağacı 

bozqızılağacılıq 

boz-qonur 

bozqovurma 

bozlama 

bozlamac 

bozlamaq 

bozlanma 

bozlanmaq 

bozlaşdırma 

bozlaşdırmaq 

bozlaşma 

bozlaşmaq 

bozlatma 

bozlatmaq 

bozlaya-bozlaya 

bozluq 

bozon 

boztəhər 

bozumsov 

bozumtraq 

bozumtul 

bozumtul-qara 

bozumtulluq 

bozumtul-sarı 

   

boykotlanma - bozumtul-sarı       
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böc böl böy 

   

böcək 

böhran 

böhranlı 

böhtan 

böhtançı 

böhtançılıq 

bölən (riyaz.) 

bölgə 

bölgəbəbölgə 

bölgü 

bölgülü 

bölgüsüz 

bölmə 

bölmək 

bölmələrarası 

bölüb-paylama 

bölüb-paylamaq 

bölücü 

bölük 

bölük-bölük 

bölükləçəkli (-lər) 

bölükləmə 

bölükləmək 

bölüklənmə 

bölüklənmək 

bölüklətmə 

bölüklətmək 

bölüm 

bölüm-bölüm 

bölümləmə 

bölümləmək 

bölümlənmə 

bölümlənmək 

bölümlətmə 

bölümlətmək 

bölümlüləçəkli 

bölümlüyarpaq çuğundur 

bölünən (riyaz.) 

bölünənli 

bölünmə 

bölünmək 

bölünməz 

bölünməzlik  

bölünüb-paylanma  

bölünüb-paylanmaq 

bölüş 

bölüşdürmə 

bölüşdürmək 

bölüşdürücü 

bölüşdürülmə 

bölüşdürülmək 

bölüşmə 

bölüşmək 

bölüşüb-paylaşma 

bölüşüb-paylaşmaq 

börk 

börkçü 

börkçülük 

börklü 

böyə (zool.) 

böyələk (zool.) 

böyrək 

böyrəkaltı 

böyrək-aorta 

böyrəkboyu qızartı 

böyrəkcik 

böyrəkdaxili 

böyrəkdənkənar 

böyrəkətrafı 

böyrəkiçi şiş 

böyrəkli, qoçaq 

böyrəkşəkilli 

böyrəküstü 

böyrəkvari 

böyüdücü 

böyüdülmə 

böyüdülmək 

böyük 

böyük-böyük 

böyükcə 

böyükdən-kiçiyə 

böyükgözlü 

böyükintensivli 

böyük-kiçik 

böyük-kiçiklik 

böyüklənmə 

böyüklənmək 

böyüklü 

böyüklük 

böyüklü-kiçikli 

böyükmiqyaslı 

böyüksüz 

böyüksüzlük 

böyüktəhər 

böyüktutumlu 

böyükyaşlı 

böyümə 

böyümək 

böyür 

böyür-baş 

böyür-böyür 

böyür-böyürə 

böyürə-böyürə 

böyürmə 

böyürmək 

böyürtkən 

böyürtkənli 

böyürtkənlik 

böyürtkənsiz 

böyürtmə 

böyürtmək 

böyürtü 

böyürüşmə 

böyürüşmək 

böyütdürmə 

böyütdürmək 

böyütmə 

böyütmək 

bradilaliya (dilç.) 

braxisefaliya (anat.) 

braxistron 

brak 

brakçı 

   

böcək - brakçı      
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bra bri bro 

   

brakçılıq 

brakeraj  

brakonyer 

brakonyerlik 

braqa 

bramin 

brander 

bras (idm.) 

braşpil 

braulyoz 

braunit (kul.) 

brauninq, silah 

brauzer (inform.) 

braziliyalı (-lar) 

breket 

breketli 

breketsiz 

brend  

brendləşmə 

brendləşmək 

breton (-lar) 

breyk, rəqs 

breyn-rinq 

brezent 

brezentləmə 

brezentləmək 

brezentlənmə 

brezentlənmək 

brezentli 

brəhmən 

brəhmənizm 

brəhmənlik 

brınza 

bri (kul.)   

brifinq 

briket 

briketləmə 

briketləmək 

briketlənmə 

briketlənmək 

briketlətmə 

briketlətmək 

briketli 

briq 

briqada 

briqadadaxili 

briqada-laboratoriya 

briqadalararası 

briqadir 

briqadirlik 

briqadir-mexanik 

briqantin 

brilyant 

brilyantlı 

briolin 

briolinli 

briologiya (bot.) 

brioloq 

brioloqluq 

briozoy (-lar) 

britaniyalı (-lar) 

briz (coğr.) 

broker (iqt.) 

brokerlik 

brom 

bromat (-lar) (kim.) 

brombenzol 

bromid (-lər) (kim.) 

bromlama 

bromlamaq 

bromlanma 

bromlanmaq 

bromlu 

bron 

bronx 

bronxadenit 

bronx-aorta 

bronxektaziya 

bronxial 

bronxial-astma 

bronxit 

bronxogen 

bronxoqrafiya (tib.) 

bronxopnevmoniya 

bronlama 

bronlamaq 

bronlanma 

bronlanmaq 

bronlaşdırma 

bronlaşdırmaq 

bronlatdırma 

bronlatdırmaq 

bronlatma 

bronlatmaq 

bronlu 

bronsuz 

broşür 

broşürləmə 

broşürləmək 

broşürlənmə 

broşürlənmək 

broyler 

bruselyoz 

bruselyozlu 

brusit 

bruter 

brutto 

bu 

buaykı 

bublik 

bubon 

bucaq 

bucaqdiş 

bucaqdişli 

bucaqlı 

bucaqlıq 

bucaqölçən 

bucaqvari 

bucurqad 

bucurqadçı 

bucurqadçılıq 

bucurqadlı 

bud  

   

brakçılıq - bud   
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bud buf buğ 

   

budaq 

budaqatma 

budaqcıq 

budaqçı 

budaqlama 

budaqlamaq 

budaqlanma 

budaqlanmaq 

budaqlı 

budaqsız 

budal, qoçaq (məh.) 

budalama 

budalamaq 

budalanma 

budalanmaq 

budama 

budamaq 

budana-budana 

budanılma 

budanılmaq 

budanma 

budanmaq 

budatdırma 

budatdırmaq 

budatma 

budatmaq 

budaya-budaya 

budayıcı 

bud-çanaq 

buddist 

buddistlik 

bud-dizaltı 

buddizm 

budəfəki 

budəfəlik 

budi (-lər) 

budka 

budkaçı 

buduq (-lar)  

buduqca 

bufer 

buferli 

buferlik 

bufet 

bufet-bar 

bufetçi 

bufetçilik 

bufet-dükan 

bufet-kafe 

bufet-yeməkхana 

buffon 

buffonada (inc.) 

buff-opera 

bugecəki 

bugecəlik 

bugünkü 

bugünlük 

bugün-sabah 

buğ 

buğa 

buğabənzər 

buğaoxşar 

buğalanma 

buğalanmaq 

buğalıq 

buğda 

buğdabiti 

buğdakəpənəyi 

buğdayı 

buğdayıbəniz 

buğdayılıq 

buğdayıot 

buğdayısifət 

buğxana 

buğlama 

buğlamaq 

buğlamalıq 

buğlana-buğlana 

buğlandırılma 

buğlandırılmaq 

buğlandırma 

buğlandırmaq 

buğlanma 

buğlanmaq 

buğlatdırma 

buğlatdırmaq 

buğlatma 

buğlatmaq 

buğum 

buğumayaqlı (-lar) 

buğum-buğum 

buğumlanma 

buğumlanmaq 

buğumlu (-lar) 

buğumsuz 

buğur 

buğurlanma 

buğurlanmaq 

buğurlaşma 

buğurlaşmaq 

buxaq 

buxaqlanma 

buxaqlanmaq 

buxaqlı 

buxaqsız 

buxar  

buxara papaq 

buxarabənzər 

buxaraoxşar 

buxar-hidravlik 

buxarxana 

buxar-güc 

buxar-istilik sistemi 

buxarı 

buxarıgülü 

buxarılı 

buxarısız 

buxarkeçirməyən 

buxarladıcı 

buxarlama 

buxarlamaq 

buxarlandıran 

buxarlandırıcı 

   

  budaq - buxarlandırıcı 
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bux buk bul 

   

buxarlandırılma 

buxarlandırılmaq 

buxarlandırma 

buxarlandırmaq 

buxarlanma 

buxarlanmaq 

buxarlatma 

buxarlatmaq 

buxarlayıcı 

buxarlı 

buxarölçən 

buxarötürücü 

buxarpaylama 

buxarpaylayan 

buxarpaylayıcı 

buxarsız 

buxarsoyuducu 

buxarsoyutma 

buxar-turbin 

buxarvermə 

buxov 

buxovlama 

buxovlamaq 

buxovlandırma 

buxovlandırmaq 

buxovlanma 

buxovlanmaq 

buxovlatdırma 

buxovlatdırmaq 

buxovlatma 

buxovlatmaq 

buxovlu 

buxovsuz 

buxta 

buxur 

buxurdan 

buxurgülü (bot.) 

buxurkolu (bot.) 

builki 

buket 

bukinist 

bukinistika 

bukle,  parça 

buklet 

bukmeyker 

bukletlik 

buksir 

buksirləmə 

buksirləmək 

buksirlənmə 

buksirlənmək 

buq (-lar) 

buqələmun 

buqələmunabənzər 

buqələmunaoxşar 

buqələmunluq 

bulaq 

bulaqçı 

bulaqotu 

bulama 

bulamac 

bulamaq 

bulandırıcı 

bulandırılma 

bulandırılmaq 

bulandırma 

bulandırmaq 

bulanıq 

bulanıqlaşma 

bulanıqlaşmaq 

bulanıqlıq 

bulanma 

bulanmaq 

bulantı 

bulantılı 

bulantısız 

bulaşdırılma 

bulaşdırılmaq 

bulaşdırma 

bulaşdırmaq 

bulaşıq 

bulaşıqlı 

bulaşıqlıq 

bulaşma 

bulaşmaq 

bulatma 

bulatmaq 

bulaya-bulaya 

buldoq 

buldozer 

buldozerçi 

buldozerçilik 

buldozerləmə 

buldozerləmək 

buldozerlənmə 

buldozerlənmək 

bulimiya (tib.) 

bulka 

bulkaçı 

bulkaçılıq 

bulkalı 

bulkalıq 

bulqar (-lar) 

bulma 

bulmaq 

bulud 

buluddağıdan 

buluddaxili 

buludiçi 

buludlanma 

buludlanmaq 

buludlararası 

buludlaşma 

buludlaşmaq 

buludlu 

buludluq 

buludluluq 

buludlu-tutqun 

buludlu-yağışlı 

buludsuz 

buludsuzluq 

buludsuz-yağışsız 

buludüstü  

   

buxarlandırılma - buludüstü 
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bul bur bur 

   

bulud-yağış  

bulunma 

bulunmaq 

bulvar 

bulvarətrafı 

bulvarlaşma 

bulvarlaşmaq 

bulvarlı 

bum (idm.) 

bumbulaşıq 

bumbuz 

bumeranq 

bun, sıxıntı 

bunca 

bundesrat 

bundestaq 

bundesver 

bunker 

bunkerçi 

bunkerləmə 

bunkerləmək 

bunkerlənmə 

bunkerlənmək 

bunlu 

bunlu-bunsuz 

bunsuz 

bunt 

buntçu 

buntçuluq 

buntürk (-lər) 

bura 

buracaq 

buracıq 

buracıq-oracıq 

buraç  

buradaca 

buradakı 

burağan 

buraxdırılma 

buraxdırılmaq 

buraxdırma 

buraxdırmaq 

buraxdırtma 

buraxdırtmaq 

buraxıcı (poliq.) 

buraxıcılıq 

buraxılış 

buraxılış-axtarış 

buraxılışlı 

buraxılışsız 

buraxılma 

buraxılmaq 

buraxma 

buraxmaq 

buralı 

buralı-oralı 

bura-ora 

buraz 

burazlama 

burazlamaq 

burazlanma 

burazlanmaq 

burbuğ (mus.) 

burc, tumurcuq 

burclama 

burclamaq 

burclanma 

burclanmaq 

burclayıb-yarpaqlama 

burclayıb-yarpaqlamaq 

burcuda-burcuda 

burcuxa-burcuxa 

burcuxma 

burcuxmaq 

burcutma 

burcutmaq 

burdurma 

burdurmaq 

burger (kul.) 

burğac 

burğaclı 

burğu 

burğuçiçəyi 

burğuitiləyən 

burğulama 

burğulamaq 

burğulanma 

burğulanmaq 

burğulatma 

burğulatmaq 

burğulaya-burğulaya 

burğuşəkilli 

burxudulma 

burxudulmaq 

burxuq 

burxulma 

burxulmaq 

burxuntu 

burxutma 

burxutmaq 

burjua 

burjua-demokratik 

burjua-feodal 

burjua-klerikal 

burjua-liberal 

burjualaşma 

burjualaşmaq 

burjua-millətçi 

burjua-yunker 

burjuaziya 

burqomistr 

burqund (-lar) 

burlak  

burma 

burmabığ 

burmabığlı 

burma-burma 

burmabuynuz 

burmabuynuzlu 

burmac 

burmaclama 

burmaclamaq 

burmaq 

   

bulud-yağış - burmaq    
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bur bur but 

   

burnuaşağı 

burnudik 

burnuəyri 

burnuəzik 

burnusallaq 

burnuuzun 

burnuyastı 

burnuyekə 

burnuyelli 

burnuyuхarı 

burovuz 

buru, sancı 

burucu 

buruculuq 

buruq 

buruq-buruq 

buruqçu 

buruqçuluq 

buruqqazan 

buruqqazma 

buruqlararası 

buruqlu 

buruqluq 

buruqsaç 

buruqsaçlı 

buruqsuz 

burulğan 

burulğan-çovğun 

burulğanlı 

burulğanlıq 

burulğansız 

burulma 

burulmaq 

burulu 

burum 

burum-burum 

burumlanma 

burumlanmaq 

burun 

burunaltı 

burunarası 

burun-boğaz 

burun-burun 

burun-buruna  

buruncuq 

burunçiçək (bot.) 

burun-damaq 

burunduq (zool.) 

burunətrafı 

buruniçi 

burun-qulaq 

burunlama 

burunlamaq 

burunlaşma 

burunlaşmaq 

burunlu 

burunotu 

burunsuz 

burunsuzluq 

buruntaq 

buruntaqlama 

buruntaqlamaq 

buruntaqlanma 

buruntaqlanmaq 

buruntaqlatma 

buruntaqlatmaq 

burun-udlaq 

burunüstü 

burunyanı 

buryat (-lar) 

buryatca 

busaatkı 

busə 

bussol  

bustrofedon yazı 

buşel, ölçü vahidi 

buşlat 

buşmen (-lər) 

buşotu 

buta 

butafor 

butaforiya 

butalı 

butamid 

butan (kim.) 

butan-butilen 

butasız 

buterbrod 

butik 

butilen (kim.) 

butil-kauçuk 

butirometr 

buts (idm.) 

butulka 

buynuz 

buynuzabənzər 

buynuzaoxşar 

buynuzbaş (bot.) 

buynuzbaşlıq 

buynuzcuq 

buynuzcuqlu 

buynuzcuqmeyvə 

buynuzgülü 

buynuzlalə 

buynuzlama 

buynuzlamaq 

buynuzlanma 

buynuzlanmaq 

buynuzlaşma 

buynuzlaşmaq 

buynuzlatma 

buynuzlatmaq 

buynuzlu (-lar) 

buynuzmeyvə 

buynuzmeyvəli 

buynuzsuz 

buynuzşəkilli 

buynuzvari 

buynuzyarpaq 

buynuzyarpaqlı 

buyruq   

buyruqçu  

buyruqçuluq    

   

burnuaşağı - buyruqçuluq 
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buy buz bük 

   

buyruqqulu 

buyruqqululuq 

buyruqlu 

buyuxma (məh.) 

buyuxmaq 

buyur-buyur 

buyurma 

buyurmaq 

buyurtdurma 

buyurtdurmaq 

buyurtma 

buyurtmaq 

buyurucu 

buz 

buzaltı 

buzçu 

buzçuluq 

buzdağı (coğr.) 

buzxana 

buzxanaçı 

buzxanalı 

buzxanasız 

buzkəsən 

buzqıran 

buzqırma 

buzlaq 

buzlaqarası 

buzlaqlararası 

buzlaqlaşma 

buzlaqlaşmaq 

buzlaqlıq 

buzlaqşünas 

buzlaqşünaslıq 

buzlama 

buzlamaq 

buzlanma 

buzlanmaq 

buzlaşma 

buzlaşmaq 

buzlatma 

buzlatmaq 

buzlu 

buzluq 

buzluluq 

buzov 

buzovabaxan 

buzovbəsləmə 

buzovbəsləyən 

buzovburnu (bot.) 

buzovçu 

buzovçuluq 

buzovlama 

buzovlamaq 

buzovlu 

buzovluq 

buzovotaran 

buzüstü 

buzyaran 

büdcə 

büdcədaxili 

büdcədənkənar 

büdcə-maliyyə 

büdrək 

büdrəmə 

büdrəmək 

büdrəyə-büdrəyə 

bükdələmə 

bükdələmək 

bükdələnmə 

bükdələnmək 

bükdələtmə 

bükdələtmək 

bükdürmə 

bükdürmək 

bükdürtmə 

bükdürtmək 

bükdürülmə 

bükdürülmək 

bükə-bükə 

bükmə 

bükmək 

bükmələmə 

bükmələmək 

bükmələnmə 

bükmələnmək 

bükmələtmə 

bükmələtmək 

büks (tex.) 

büküb-bağlama 

büküb-bağlamaq 

büküb-yığma 

büküb-yığmaq 

bükücü 

bükücülük 

bükük 

büküklük 

bükülmə 

bükülmək 

bükülməz 

bükülü 

büküm 

büküm-büküm 

bükümləmə 

bükümləmək 

bükümlənmə 

bükümlənmək 

bükümlətmə 

bükümlətmək 

büküntü 

büküş 

büküşdürmə 

büküşdürmək 

büküşlü 

büküşmə 

büküşmək 

bülbül 

bülbülcük 

bülbülotu 

bülbülsayağı 

bülənd 

bülleten 

bülletenli 

bülletensiz  

   

buyruqqulu - bülletensiz     
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bül bür bür 

   

büllur 

bülluri 

büllurlaşdırma 

büllurlaşdırmaq 

büllurlaşma 

büllurlaşmaq 

büllurluq 

bülöv 

bülövçü 

bülövçülük 

bülövləmə 

bülövləmək 

bülövlənmə 

bülövlənmək 

bülövlətdirmə 

bülövlətdirmək 

bülövlətmə 

bülövlətmək 

bülövlük 

bünövrə 

bünövrəçi 

bünövrəqoyma 

bünövrəli 

bünövrəlik 

bünövrəlilik 

bünövrəsiz 

bünövrəsizlik 

bürc 

büret (tib.) 

bürger 

bürgercəsinə 

bürkü 

bürküləmə 

bürküləmək 

bürkülənmə 

bürkülənmək 

bürküləşmə 

bürküləşmək 

bürkülü 

bürkülük 

bürkülülük 

bürküsüz 

bürmələmə 

bürmələmək 

bürmələnmə 

bürmələnmək 

bürnək, geyim 

büro 

bürofaks 

bürokrat 

bürokratcasına 

bürokratik 

bürokratiya 

bürokratizm 

bürokratlaşma 

bürokratlaşmaq 

bürokratlıq 

büruzə vermək 

bürümə 

bürümək 

bürünc 

bürüncək 

bürüncəkli 

bürüncəklik 

bürüncəksiz 

bürüncləmə 

bürüncləmək 

bürünclənmə 

bürünclənmək 

bürünclətmə 

bürünclətmək 

büründürmə 

büründürmək 

büründürülmə 

büründürülmək 

bürünə-bürünə 

bürünmə 

bürünmək 

bürünük 

bürünüklü 

bürüş-bürüş 

bürüşdürmə 

bürüşdürmək 

bürüşdürücü 

bürüşdürücülük 

bürüşdürülmə 

bürüşdürülmək 

bürüşmə 

bürüşmək 

bürüşük 

bürüşüklü 

bürüşüklük 

büryan 

büsat 

büsatlı 

büsatlıq 

büsbütün 

büsbütünlük 

büst 

büstqoyma 

büst-monument 

büst-portret 

büt 

bütləşdirmə 

bütləşdirmək 

bütləşmə 

bütləşmək 

bütöv 

bütövləmə 

bütövləmək 

bütövlənmə 

bütövlənmək 

bütövləşdirilmə 

bütövləşdirilmək 

bütövləşdirmə 

bütövləşdirmək 

bütövləşmə 

bütövləşmək 

bütövlətmə 

bütövlətmək 

bütövlük 

bütpərəst 

bütpərəstlik 

   

büllur - bütpərəstlik 
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büt büz büz 

   

bütün 

bütünləşdirilmə 

bütünləşdirilmək 

bütünləşdirmə 

bütünləşdirmək 

bütünləşmə 

bütünləşmək 

bütünlük 

bütünlüklə 

büzdüm 

büzmə 

büzmə-büzmə 

büzmək 

büzmələmə 

 

 

büzmələmək 

büzmələnmə 

büzmələnmək 

büzmələtmə 

büzmələtmək 

büzməli 

büzücü 

büzücülük 

büzük 

büzük-büzük 

büzükmə 

büzükmək 

büzülə-büzülə 

büzülmə 

 

 

büzülmək 

büzüşdürmə 

büzüşdürmək 

büzüşdürücü 

büzüşdürücülük 

büzüşdürülmə 

büzüşdürülmək 

büzüşə-büzüşə 

büzüşmə 

büzüşmək 

büzüşük 

büzüşüklü 

büzüşüklük 

byef (iqt.)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

bütün - byef   
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cab cah cal 

   

Cc 
 

 

cabbarlışünas 

cabbarlışünaslıq 

cacıq 

cad 

cadar 

cadar-cadar 

cadarlanma 

cadarlanmaq 

cadarlaşma 

cadarlaşmaq 

cadu 

caduçu 

caduçuluq 

cadu-fal 

cadugər 

cadugərlik 

cadukün 

cadukünlük 

cadulama 

cadulamaq 

cadulanma 

cadulanmaq 

cadulatma 

cadulu 

cağ 

cağbacağ 

cağ-cağ 

cağıldama 

cağıldamaq 

cağıltı 

cağlama 

cağlamaq 

cahan 

cahandar 

cahandarlıq 

cahangir 

cahangirlik 

cahanşümul 

cah-calal 

cah-calallı 

cahıl, gənc (dan.) 

cahıl-ahıl 

cahılca 

cahıl-cuhul 

cahıllıq 

cahil, savadsız 

cahilanə 

cahilcəsinə 

cahillik 

caiz 

cakuzi 

calaq 

calaqalma 

calaqaltı 

calaq-calaq 

calaqçı 

calaqçılıq 

calaqetmə 

calaqlama 

calaqlamaq 

calaqlanma 

calaqlanmaq 

calaqlatma 

calaqlatmaq 

calaqlı 

calaqlıq 

calaqsız 

calaqüstü 

calaqvuran 

calaqvurma 

calaqyanı 

calal 

calallı 

calalsız 

calama 

calamaq 

calanma 

calanmaq 

calaşdırılma 

calaşdırılmaq 

calaşdırma 

calaşdırmaq 

calaşıq 

calaşıq-calaşıq 

calaşma 

calaşmaq 

calatdırma 

calatdırmaq 

calatma 

calatmaq 

calaya-calaya 

calayıb-tökmə 

calayıb-tökmək 

calğa 

cam 

camaat 

camadar 

camadarlıq 

camaxatan 

camal 

camallı 

camaşır 

camaşırçı 

camaşırçılıq 

camaşırxana 

came 

camış 

camışçı 

camışçılıq 

camışlı 

camışsız 

camlı 

camsız 

can 

canalan 

canalıcı 

canamaz 

canamazlıq 

canan 

cananlıq  

   

cabbarlışünas - cananlıq 
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can can can 

   

canasinər 

canavar 

canavarlıq 

canavarpəncəsi (bot.) 

canayatımlı 

can-baş 

can-başla 

canbaz 

canbazlıq 

canbir 

canbir-dilbir 

can-can demək 

can-ciyər 

cançəkişmə 

cançəkmə 

candamarı 

candərdi 

can-dildən 

canfəşan 

canfəşanlıq 

cangüdən 

cangüdənlik 

canhacan 

canıbərk 

canıbərklik 

canıçıxmış 

canısulu 

canısululuq 

canışirin 

canıyanan 

canıyananlıq 

canıyananlıqla 

canıyanar 

canıyanarlıq 

canıyanma 

canıyanmış 

cani 

canilik 

canişin 

canişinlik 

canqurtaran 

canqurtarıcı 

canqurtarma 

canla-başla 

canlandırıcı 

canlandırılma 

canlandırılmaq 

canlandırma 

canlandırmaq 

canlanma 

canlanmaq 

canlatma 

canlatmaq 

canlı 

canlıca 

canlı-canlı 

canlı-cansız 

canlıq 

canlılıq 

cansağlığı 

cansıxan 

cansıxıcı 

cansıxıcılıq 

cansız 

cansız-çəlimsiz 

cansız-qansız 

cansızlama 

cansızlamaq 

cansızlanma 

cansızlanmaq 

cansızlaşdırılma 

cansızlaşdırılmaq 

cansızlaşdırma 

cansızlaşdırmaq 

cansızlaşma 

cansızlaşmaq 

cantaraq 

cantaraqlıq 

canüzücü 

canverici 

canvericilik 

canvermə 

canyandıran 

canyandıranlıq 

canyandırma 

car 

carcar (məh.) 

carçı 

carçılıq 

cari 

cariyə 

cariyəlik 

carlama 

carlamaq 

casus 

casusluq 

cavab 

cavabdeh 

cavabdehlik 

cavablama 

cavablamaq 

cavablandırma 

cavablandırmaq 

cavablanma 

cavablanmaq 

cavablatma 

cavablatmaq 

cavablı 

cavabsız 

cavabsızlıq 

cavabverici 

cavan 

cavanca 

cavan-cahıl 

cavancasına 

cavanəzən 

cavanlanma 

cavanlanmaq 

cavanlaşdırılma 

cavanlaşdırılmaq 

cavanlaşdırma 

cavanlaşdırmaq 

cavanlaşma 

   

canasinər - cavanlaşma   
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cav cec cəb 

   

cavanlaşmaq 

cavanlatma 

cavanlatmaq 

cavanlıq 

cavanlı-qocalı 

cavanpərçimi (bot.) 

cavansayağı 

cavanşir (-lər) 

cavanyana 

cavanyanalıq 

cavidşünas 

cavidşünaslıq     

caydaq 

caydaqlanma 

caydaqlanmaq 

caydaqlaşma 

caydaqlaşmaq 

caynaq 

caynaqlama 

caynaqlamaq 

caynaqlanma 

caynaqlanmaq 

caynaqlaşma 

caynaqlaşmaq 

caynaqlı 

caynaqsız 

caz 

caz-bənd (mus.) 

cazibə 

cazibədar 

cazibədarlıq 

cazibəli 

cazibəlilik 

cazibəsiz 

cazibəsizlik 

caz-kafe 

cazmen 

caz-orkestr 

cazpərəst 

cazpərəstlik 

cecə 

cecədoğrayan 

cecim 

cecimçi 

cecimçilik 

cecimli 

cecimlik 

cecimsiz 

cehiz 

cehizli 

cehizlik 

cehizsiz 

cek, xalça 

cekpot 

cem 

cemli 

cemper 

cemperli 

cempersiz 

cemsiz 

centlmen 

centlmencəsinə 

centlmenlik 

centlmensayağı 

ceyran 

ceyran-cüyür 

ceyranduruşlu 

ceyrangöz 

ceyrangözlü 

ceyrankeçməz 

ceyranqaçışlı 

ceyranotu 

ceyranyerişli 

cəbbəxana 

cəbhə 

cəbhəarxası 

cəbhəboyu  hücum 

cəbhəçi 

cəbhəönü 

cəbhəyanı 

cəbr 

cəbrayılotu 

cəbri 

cəbrşünas 

cədd 

cədvəl 

cəfa 

cəfaçı 

cəfakar 

cəfakarlıq 

cəfakeş 

cəfakeşcəsinə 

cəfakeşlik 

cəfalı 

cəfasız 

cəfəng 

cəfəngiyyat 

cəfəngləmə 

cəfəngləmək 

cəfənglik 

cəfəri (bot.) 

cəfərotu 

cəftə 

cəftələmə 

cəftələmək 

cəftələnmə 

cəftələnmək 

cəftələtmə 

cəftələtmək 

cəftəli 

cəftəli-qıfıllı 

cəftəsiz 

cəhalət 

cəhalətpərəst 

cəhalətpərəstlik 

cəh-cəh 

cəhd 

cəhdlə 

cəhdli 

cəhdsiz 

cəhəng 

cəhənnəm 

cəhənnəmlik 

   

cavanlaşmaq - cəhənnəmlik 
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cəh cəm cən 

   

cəhət 

cəhətləndirilmə 

cəhətləndirilmək 

cəhətləndirmə 

cəhətləndirmək 

cəhrə 

cəhrəçi 

cəhrəçilik 

cəlairi (-lər) 

cəlayi-vətən 

cəlb 

cəlbedici 

cəlbedicilik 

cəlbetmə 

cəld 

cəld-cəld 

cəld-çevik 

cəldləşdirmə 

cəldləşdirmək 

cəldləşmə 

cəldləşmək 

cəldlik 

cəldlik-çeviklik 

cəldliklə 

cələ 

cələk 

cələk-cələk 

cələkləmə 

cələkləmək 

cələklənmə 

cələklənmək 

cələklətmə 

cələklətmək 

cələkli 

cəllad 

cəlladlıq 

cəm 

cəmdək 

cəmdək-cəmdək 

cəmi  

cəmi-cümlətanı 

cəmiyyət  

cəmiyyətçi 

cəmiyyətçilik 

cəmiyyətəzidd 

cəmiyyətpərəst 

cəmiyyətpərəstlik 

cəmiyyətşünas 

cəmiyyətşünaslıq 

cəmləmə 

cəmləmək 

cəmlənmə 

cəmlənmək 

cəmləşdirilmə 

cəmləşdirilmək 

cəmləşdirmə 

cəmləşdirmək 

cəmləşmə 

cəmləşmək 

cəmlətmə 

cəmlətmək 

cəmləyici 

cənab 

cənazə 

cəncəl 

cəncəlçi 

cəncəlli 

cəncəllik 

cəncəlsiz 

cəng, döyüş 

cəngavər 

cəngavərcə 

cəngavərcəsinə 

cəngavərlik 

cəng-cidal 

cəngəl 

cəngəli,  xalça 

cəngəllik 

cəngimə  

cəngimək 

cəngli 

cəngli-cidallı 

cəngli-nağaralı  

cənnət 

cənnət-cəhənnəm 

cənnətquşu 

cənnətlik 

cənnətməkan 

cənnətməkanlıq 

cənub 

cənubi 

cənub-qərb 

cənub-qərbi 

cənublu 

cənub-şərq 

cənub-şərqi 

cərcənək 

cərəyan 

cərəyanayıran 

cərəyanayırma 

cərəyandaşıyıcı 

cərəyandəyişdirən 

cərəyankeçirici 

cərəyankeçirmə 

cərəyankeçirməyən 

cərəyankəsici 

cərəyanqəbuledici 

cərəyanlı 

cərəyanölçən 

cərəyanölçmə 

cərəyanötürən 

cərəyanötürmə 

cərəyanötürücü 

cərəyanpaylama 

cərəyanpaylayan 

cərəyanpaylayıcı 

cərəyansız 

cərəyanverən 

cərəyanvermə 

cərəyanyığan 

cərəyanyığma 

cərgə 

cərgəarası    

   

cəhət - cərgəarası   
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cər cəs cıb 

   

cərgə-cərgə 

cərgələmə 

cərgələmək 

cərgələnmə 

cərgələnmək 

cərgələrarası  məsafə 

cərgələşmə 

cərgələşmək 

cərgələtmə 

cərgələtmək 

cərgəli əkin 

cərgəvi 

cərgəyanı 

cərimə 

cərimələmə 

cərimələmək 

cərimələndirmə 

cərimələndirmək 

cərimələnmə 

cərimələnmək 

cərimələtmə 

cərimələtmək 

cəriməli   

cəriməsiz  

cəriməvermə 

cərrah 

cərrahi 

cərrahiyyə 

cərrahlıq 

cəsarət 

cəsarətlə 

cəsarətli 

cəsarətləndirmə 

cəsarətləndirmək 

cəsarətlənmə 

cəsarətlənmək 

cəsarətli 

cəsarətlilik 

cəsarətsiz 

cəsarətsizlik 

cəsəd 

cəsədli 

cəsədsiz 

cəsur 

cəsur-cəsur 

cəsurlanma 

cəsurlanmaq 

cəsurlaşma 

cəsurlaşmaq 

cəsurluq 

cəvahir 

cəvahirat 

cəvahiratçı 

cəvahiratçılıq 

cəvahirsatan  

cəviz (məh.) 

cəvizsındıran 

cəvizli 

cəvizlik 

cəvizsiz 

cəza 

cəzaçəkən 

cəzaçəkmə 

cəzalama 

cəzalamaq 

cəzalandırılma 

cəzalandırılmaq 

cəzalandırma 

cəzalandırmaq 

cəzalanma 

cəzalanmaq 

cəzasız 

cəzasızlıq 

cəzaverici 

cəzavermə 

cəzb 

cəzbedici 

cəzbedicilik 

cəzbetmə 

cəzbli 

cəzbsiz 

cəzirə 

cıbırıq 

cıbırıqlama 

cıbırıqlamaq 

cıbırıqlanma 

cıbırıqlanmaq 

cıbırıqlatma 

cıbırıqlatmaq 

cıdır 

cıdırçı 

cıdırçılıq 

cığ (bot.) 

cığa 

cığal 

cığalbaz 

cığalbazlıq 

cığal-cığal 

cığalçı 

cığalçılıq 

cığalı 

cığalı-cığalı 

cığallama 

cığallamaq 

cığallaşma 

cığallaşmaq 

cığallıq 

cığara 

cığaralı 

cığarasız 

cığcığa 

cığıldama 

cığıldamaq 

cığıldaşma 

cığıldaşmaq 

cığıltı 

cığır 

cığıraçan 

cığırdaş 

cığırdaşlıq 

cığırlı 

cığırsız 

cığkimi (-lər)  

   

cərgə-cərgə - cığkimi (-lər) 
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cığ cın cır 

   

cığlandırma 

cığlandırmaq 

cığlanma 

cığlanmaq 

cığlıq 

cıqqa 

cıqqalanma 

cıqqalanmaq 

cıqqalı 

cıqqasız 

cıqqılı 

cıqqıltı 

cılxa 

cılxaca 

cılız 

cılızquyruq (zool.) 

cılızlama 

cılızlamaq 

cılızlanma 

cılızlanmaq 

cılızlaşdırma 

cılızlaşdırmaq 

cılızlaşma 

cılızlaşmaq 

cılızlatma 

cılızlatmaq 

cılızlıq 

cınaq 

cınaqlı 

cınaqsız 

cında 

cındır 

cındırçı 

cındırlaşdırma 

cındırlaşdırmaq 

cındırlaşma 

cındırlaşmaq 

cındırlı 

cındırsız 

cınqıldaqotu 

cınqıldama 

cınqıldamaq 

cınqıldatma 

cınqıldatmaq 

cınqır 

cır 

cır-cında 

cır-cındalı 

cır-cındır 

cır-cındırlı 

cırcırama 

cırdırma 

cırdırmaq 

cırhacı (bot.) 

cırhacır 

cırhavuc (bot.) 

cırıq 

cırıq-cırıq 

cırıqlıq 

cırıq-sökük 

cırıldama 

cırıldamaq 

cırıldaşma 

cırıldaşmaq 

cırıldatma 

cırıldatmaq 

cırıldaya-cırıldaya 

cırılma 

cırılmaq 

cırıltı 

cırıltısız 

cırqursaq 

cırlama 

cırlamaq 

cırlanma 

cırlanmaq 

cırlaşdırma 

cırlaşdırmaq 

cırlaşma 

cırlaşmaq 

cırlatma 

cırlatmaq  

cırlıq 

cırma 

cırmaq 

cırmaq-cırmaq etmək 

cırmaqlama 

cırmaqlamaq 

cırmaqlaşma 

cırmaqlaşmaq 

cırnama 

cırnamaq 

cırnatma 

cırnatmaq 

cırnaya-cırnaya 

cırtdan 

cırtdanboy 

cırtdanboylu 

cırtdanboyluluq 

cırtdanquş 

cırtdanquşluq 

cırtdanlıq 

cırtqoz 

cırtqoz-cırtqoz 

cırtqozluq 

cıvrıq, cəld 

cıvrıqlıq  

cızbız 

cızbızçı 

cızbızçılıq 

cızbızxana 

cızbızlı 

cızbızlıq 

cızdaq 

cızhacız 

cızıb-pozma 

cızıb-pozmaq 

cızıq 

cızıq-cızıq 

cızıqlama 

cızıqlamaq 

cızıqlanma 

cızıqlanmaq    

   

cığlandırma - cızıqlanmaq  
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cız cib cif 

   

cızıqlatma 

cızıqlatmaq 

cızıqlı 

cızıqsız 

cızıldama 

cızıldamaq 

cızıldatma 

cızıldatmaq 

cızılma 

cızılmaq 

cızıltı 

cızıltılı 

cızıltısız 

cızıntı 

cızma 

cızma-cızma 

cızma-cızmalı 

cızma-cızmasız 

cızmaq 

cızma-qara 

cızma-qaraçı 

cızma-qaraçılıq 

cızma-qaralama 

cızma-qaralamaq 

cızmalama 

cızmalamaq 

cızmalayıb-qaralama 

cızmalayıb-qaralamaq 

cızmalı 

cızmasız 

cib 

cibcik 

cibəgirən 

cibəgirənlik 

cibgir 

cibgirlik 

cibxərci 

cibxərcliyi 

cibiboş 

cibiboşluq 

cibişdan (dan.) 

cibkəsən  

cibkəsənlik 

cibləmə 

cibləmək 

ciblənmə 

ciblənmək 

cibli 

ciblik 

cibsiz 

cici 

cici-bacı 

cici-bacılıq 

cida 

cidal, döyüş 

cidalı 

cidar 

cidarlama 

cidarlamaq 

cidarlanma 

cidarlanmaq 

cidarlatma 

cidarlatmaq 

cidarlı 

cidarsız 

cidasız 

cidd-cəhd 

ciddi 

ciddiləşdirilmə 

ciddiləşdirilmək 

ciddiləşdirmə 

ciddiləşdirmək 

ciddiləşmə 

ciddiləşmək 

ciddilik 

ciddiyyət 

cift 

ciftləşdirilmə 

ciftləşdirilmək 

ciftləşdirmə 

ciftləşdirmək 

ciftləşmə 

ciftləşmək 

cihad 

cihaz 

cihazqayıran 

cihazqayırma 

cihazquraşdıran 

cihazquraşdırma 

cihazyığan 

cihazyığma 

cik-bik   

cik-cik  

cikkildəmə 

cikkildəmək 

cikkildəşmə 

cikkildəşmək 

cikkilti 

cikkiltili 

cikkiltisiz 

cil 

cila 

cilaçı 

cilaçılıq 

cilalama 

cilalamaq 

cilalanma 

cilalanmaq 

cilalatma 

cilalatmaq 

cilalayıcı 

cilalı 

cilasız 

cild 

cild-cild 

cildçi 

cildçilik 

cildxana 

cildlədilmə 

cildlədilmək 

cildləmə 

cildləmək 

cildlənmə 

   

cızıqlatma - cildlənmə  



 117 

cil cin cin 

   

cildlənmək 

cildlətdirmə 

cildlətdirmək 

cildlətmə 

cildlətmək 

cildləyici 

cildli 

cildlik 

cildsiz 

cilli   

cillik  

cilov 

cilovdar 

cilovdarlıq 

cilovlama 

cilovlamaq 

cilovlanma 

cilovlanmaq 

cilovlatdırma 

cilovlatdırmaq 

cilovlatma 

cilovlatmaq 

cilovlu 

cilovsuz 

cilsiz   

cilvə 

cilvəkar 

cilvəkarlıq 

cilvələnmə 

cilvələnmək 

cilvəli 

cilvəsiz 

cimcimə (məh.) 

cin 

cinah 

cinas 

cinaslı 

cinassız  

cinayət 

cinayət-axtarış 

cinayət-cəza 

cinayətkar 

cinayətkarcasına 

cinayətkarlıq 

cinayətli 

cinayət-prosessual 

cinbaz 

cinbazlıq 

cincar (biol.) 

cincarlıq 

cincilim 

cincilimli     

cincilimlik    

cincilimsiz   

cindar 

cindarlıq 

cing (zool.) 

cingəldi, oyun 

cingənə 

cingənəlik 

cingildəmə 

cingildəmək 

cingildəşmə 

cingildəşmək 

cingildətmə 

cingildətmək 

cingilti 

cingiltiləşmə (dilç.) 

cingiltiləşmək 

cingiltili 

cingiltililik 

cingiltisiz 

cingir (zool.) 

cingöz 

cingözlük 

cini əmsalı (iqt.) 

cinləndirilmə 

cinləndirilmək 

cinləndirmə 

cinləndirmək 

cinlənmə 

cinlənmək 

cinli 

cinlilik 

cinotu 

cins 

cinsdəyişmə 

cinsi 

cinsiyyət 

cinsiyyətli 

cinsiyyətsiz 

cinsiz 

cinslərarası 

cinsləşdirilmə 

cinsləşdirilmək 

cinsləşdirmə 

cinsləşdirmək 

cinsləşmə 

cinsləşmək 

cinsli 

cinslik 

cinslilik 

cinssiz 

cinssizlik 

cin-şeytan 

cin-şəyatin 

cintutma  

cirə 

cirə-duz 

cirəli 

cirəsiz 

cisim 

cisimcik 

cismani 

cismanilik 

cismaniyyət 

cismən 

ciu-citsu (idm.)  

ciu-citsuçu 

ciu-citsuçuluq 

civar 

civə 

civə-kvars 

   

cildlənmək - civə-kvars 
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civ cod cou 

   

civəli 

civhaciv 

civildəmə 

civildəmək 

civildəşmə 

civildəşmək 

civilti 

civiltili 

civiltisiz 

ciyə, ip 

ciyən (bot.) 

ciyər 

ciyər-böyrək 

ciyəriyanmış 

ciyərli 

ciyərlilik 

ciyərotu 

ciyərparə 

ciyərsiz 

ciyəryarpaq (bot.) 

ciyil 

ciyillik 

cizgi  filmi 

cizgiləmə 

cizgiləmək 

cizgilənmə 

cizgilənmək 

cizgilətmə 

cizgilətmək 

cizgili 

cizgisiz 

cizyə (tar.) 

cod 

cod-cod danışmaq 

coddərili 

coddərililik 

codlanma 

codlanmaq 

codlaşdırma 

codlaşdırmaq 

codlaşma  

codlaşmaq 

codluq 

codsaç 

codsaçlı 

codsaçlılıq 

codtüklü 

codyunlu 

coğrafi 

coğrafi-siyasi 

coğrafiya 

coğrafiyaçı 

coğrafiya-kartoqrafiya 

coğrafiyaşünas 

coğrafiyaşünaslıq 

comərd 

comərdcəsinə 

comərdləşmə 

comərdləşmək 

comərdlik 

comərdliklə 

corab 

corabbağı 

corabbağılıq   

corablı    

corablıq          

corabsız   

corabtoxuma 

corabtoxuyan 

corab-trikotaj 

coşa-coşa 

coşdurma 

coşdurmaq 

coşqu 

coşqun 

coşqunlaşma 

coşqunlaşmaq 

coşqunluq 

coşma 

coşmaq 

coşub-daşma 

coşub-daşmaq  

coul (fiz.) 

coystik (inform.) 

coystik-port 

cökə 

cökəçiçəkli (-lər) 

cökəlik 

cöngə 

cövhər 

cövhərçəkən 

cövhərçi 

cövhərli 

cövhərnanə 

cövhərnanəli 

cövhərnanəsiz 

cövhərsiz 

cövlan 

cövlangah 

cövr, əziyyət 

cucuq, bitki (məh.) 

cuhud 

cuhudluq 

cuma-cuma 

cumbulu 

cumbulu-cumbulu 

cumdurma 

cumdurmaq 

cumma 

cummaq 

cuna 

cunalama 

cunalamaq 

cunalanma 

cunalanmaq 

cunalı 

cunalıq 

cunasız 

cunayı 

cur olmaq 

curlaşma 

curlaşmaq 

curluq 

   

civəli - curluq 
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cur cüm cüt 

   
curuldama 
curuldamaq 
cuş  
cut (bot.) 
cuvar 
cuvarlıq 
cübbə, geyim növü  
cübbə-çuxa 
cübbəli 
cübbəlik 
cübbəsiz 
cücə 
cücəçıxartma 
cücəgözü parça 
cücələmə 
cücələmək 
cücəli toyuq 
cücəplov 
cücərdilmə 
cücərdilmək 
cücərilmə 
cücərilmək 
cücərmə 
cücərmək 
cücərti 
cücərtmə 
cücərtmək 
cücəsiz    
cücü 
cücü-həşərat 
cücü-mücü 
cücüyeyən 
cüdo  
cüdoçu 
cükküldəmə 
cükküldəmək 
cükküldəşmə 
cükküldəşmək 
cükküldətmə 
cükküldətmək 
cükkültü 
cüllüt 
cümə 

cüməlik  
cümhuriyyət 
cümhuriyyətçi 
cümhuriyyətçilik 
cümlə 
cümləbəcümlə 
cümlə-cümlə 
cümləlik 
cümləpərdaz 
cümləpərdazlıq 
cüng 
cünun 
cünunluq 
cür 
cürbəcür 
cürbəcürlük 
cürcənək 
cürdək 
cürə 
cürə-cürə  
cürət 
cürətlə 
cürətləndirilmə 
cürətləndirilmək 
cürətləndirmə 
cürətləndirmək 
cürətlənmə 
cürətlənmək 
cürətli 
cürətlilik 
cürətsiz 
cürətsizlik 
cüssə 
cüssəli 
cüssəlilik 
cüssəsiz 
cüssəsizlik 
cüt 
cütayaq 
cütayaqlı 
cütbaş 
cütbaşlı 
cütbuynuz 

cütbuynuzcuq 
cütbuynuzcuqlu 
cütbuynuzlu 
cütcaynaq (zool.) 
cüt-cüt 
cütçəyirdəkli (-lər) 
cütçü 
cütçülük 
cütdırnaqlı (-lar) 
cütdiş   
cütdişli 
cütqanadlı (-lar) 
cütləçəkli (-lər) 
cütlələk 
cütlələkli 
cütləmə 
cütləmək 
cütləşdirilmə 
cütləşdirilmək 
cütləşdirmə 
cütləşdirmək 
cütləşmə 
cütləşmək 
cütlük 
cütnömrəli 
cütonurğalı 
cütsaylı   
cüttoxumlu (-lar) 
cütvurma (mus.) 
cüvəllağı 
cüvəllağılıq 
cüyültü 
cüyültülü 
cüyültüsüz 
cüyür 
cüyürotu 
cüz 
cüzam 
cüzamlı 
cüz-cüz  oxumaq 
cüzi 
cüzicə 
cüzilik    

   

curuldama - cüzilik   
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çab çağ çax 

   

Çç 
 

 

çaba  

çabalama 

çabalamaq 

çabalaya-çabalaya 

çadır 

çadırçı 

çadırlı 

çadırlıq 

çadra 

çadraaltı 

çadra-çarşab 

çadralanma 

çadralanmaq 

çadralı 

çadrasız 

çağ 

çağa 

çağala (məh.) 

çağalıq 

çağatay (-lar) 

çağatayca 

çağbənd 

çağdaş 

çağıra-çağıra 

çağırılma 

çağırılmaq 

çağırış 

çağırışaqədər 

çağırışaqədərki 

çağırışçı 

çağırışma 

çağırışmaq 

çağırışyaşlı 

çağırma 

çağırmaq 

çağırtdırma 

çağırtdırmaq 

çağırtma 

çağırtmaq 

çağırtoğan (zool.) 

çağlama 

çağlamaq 

çağlanma 

çağlanmaq 

çağlayan 

çağlı 

çağlıq 

çağrı mərkəzi 

çax  

çaxa-çaxa 

çaxçax 

çaxçux 

çaxçur, qadın geyimi 

çaxdırma 

çaxdırmaq  

çaxıcı 

çaxıla-çaxıla 

çaxılı 

çaxılı-çaxılı 

çaxılma 

çaxılmaq 

çaxır 

çaxırçı 

çaxırçılıq 

çaxırdaşı 

çaxırlı 

çaxış 

çaxışlı 

çaxma 

çaxmağı, naxış elementi 

çaxmaq 

çaxmaqçı 

çaxmaqçılıq 

çaxmaqdaşı 

çaxmaqlı 

çaxmaqsız 

çaxnaq 

çaxnaşdırılma 

çaxnaşdırılmaq 

çaxnaşdırma 

çaxnaşdırmaq 

çaxnaşıq 

çaxnaşıqlıq 

çaxnaşma 

çaxnaşmaq 

çaqqal 

çaqqalboğan, kal armud 

çaqqal-canavar 

çal 

çala 

çalacıq 

çala-çala 

çala-çökək 

çala-çökəkli 

çala-çökəklik 

çala-çökəksiz 

çala-çökük 

çala-çöküklü 

çala-çöküklük 

çala-çöküksüz 

çala-çuxur 

çala-çuxurlu 

çala-çuxurluq 

çala-çuxursuz 

çalağan 

çalağanabənzər 

çalağanaoxşar 

çalağansayağı 

çalaqazan 

çalalama 

çalalamaq 

çalalanma 

çalalanmaq 

çalalatma 

çalalatmaq 

çalan 

çalar 

çalarlı 

çalası, qatıq mayası 

çalbaş  

   

çaba - çalbaş 
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çal çal çal 

   

çalbaşlı 

çalbaşlıq 

çalbığ 

çalbığlı 

çal-boz 

çal-çağır 

çal-çap 

çal-çarpaz 

çal-çayır 

çal-çevir 

çal-çəpər 

çaldıra-çaldıra 

çaldırıcı 

çaldırılma 

çaldırılmaq 

çaldırma 

çaldırmaq 

çaldırtma 

çaldırtmaq 

çalğı 

çalğıbağı 

çalğıçı 

çalğıçılıq 

çalğılama 

çalğılamaq 

çalhaçal 

çalxaq 

çalxalama 

çalxalamaq 

çalxalanma 

çalxalanmaq 

çalxalatma 

çalxalatmaq 

çalxama 

çalxamaq 

çalxana-çalxana 

çalxanış 

çalxanma 

çalxanmaq 

çalxantı 

çalxatma  

çalxatmaq 

çalı 

çalıb-çağırma 

çalıb-çağırmaq 

çalıb-çapma 

çalıb-çapmaq 

çalıb-oxuma 

çalıb-oxumaq 

çalıb-oynama 

çalıb-oynamaq 

çalı-çırpı 

çalıquşu 

çalılıq 

çalın 

çalına-çalına 

çalın-çarpaz 

çalınçı 

çalınçılıq 

çalınma 

çalınmaq 

çalışa-çalışa 

çalışdırma 

çalışdırmaq 

çalışıb-çabalama 

çalışıb-çabalamaq 

çalışıb-əlləşmə 

çalışıb-əlləşmək 

çalışıb-vuruşma 

çalışıb-vuruşmaq 

çalışıb-yaşama 

çalışıb-yaşamaq 

çalışqan 

çalışqanlıq 

çalışma 

çalışmaq 

çalışmaz 

çalışmazlıq 

çalış-vuruş 

çal-qonur 

çallama 

çallamaq 

çallanma 

çallanmaq 

çallaşma 

çallaşmaq 

çallatma 

çallatmaq 

çallı-çayırlı 

çallı-çəmənli 

çallı-çəmənlik 

çallı-çəpərli 

çallıq 

çalma 

çalmaq 

çalmalama 

çalmalamaq 

çalmalanma 

çalmalanmaq 

çalmalatma 

çalmalatmaq 

çalmalı 

çalmalıq 

çalmasız 

çalov 

çalovlu 

çalpanaq, talaşa 

çalpapaq 

çalpapaqlı 

çalpaşıq 

çalsaç 

çalsaçlı 

çalsaqqal 

çalsaqqallı 

çamadan 

çamadanlı 

çamadansız 

çamır 

çamırlama 

çamırlamaq 

çamırlanma 

çamırlanmaq 

çamırlatma  

   

çalbaşlı - çamırlatma  
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çam çap çar 

   

çamırlatmaq 

çamırlı 

çamırlıq 

çamırsız 

çanaq 

çanaq-çanaq 

çanaqçı 

çanaqçılıq 

çanaqlama 

çanaqlamaq 

çanaqlanma 

çanaqlanmaq 

çanaqlı 

çanaqlıq 

çanaqsız (-lar) 

çanta 

çantalı 

çantasız 

çap 

çapacağabənzər 

çapacağaoxşar 

çapacaq 

çapacaqlı 

çapaçap 

çapa-çapa 

çapağan 

çapağanlıq 

çapaq (zool.) 

çapaqlanma 

çapaqlanmaq 

çapar 

çaparaq 

çaparaqlama 

çaparaqlamaq 

çaparbaşı 

çaparçı 

çaparçılıq 

çaparlıq 

çapçı 

çapçılıq 

çapdırılma 

çapdırılmaq 

çapdırma 

çapdırmaq 

çapdırtma 

çapdırtmaq 

çapxana 

çapıb-çalma 

çapıb-çalmaq 

çapıb-talama 

çapıb-talamaq 

çapıq 

çapıqlıq 

çapıla-çapıla 

çapılıb-çalınma 

çapılıb-çalınmaq 

çapılıb-talanma 

çapılıb-talanmaq 

çapılma 

çapılmaq 

çapıntı 

çapış 

çapışma 

çapışmaq 

çapqın 

çapqınçı 

çapqınçılıq 

çapqınlıq 

çaplı 

çapma 

çapmaq 

çapovul 

çapovulçu 

çapovulçuluq 

çapovulluq 

çapsız 

çar 

çaralğa 

çarbənd 

çardaq 

çardaqaltı 

çardaqdaxili     

çardaqiçi 

çardaqlama 

çardaqlamaq 

çardaqlanma 

çardaqlanmaq 

çardaqlatma 

çardaqlatmaq 

çardaqlı 

çardaqsayağı 

çardaqsız 

çarə 

çarəli 

çarəlik 

çarəsiz 

çarəsizlik 

çargül 

çarhovuz 

çarhovuzlu 

çarhovuzsuz 

çarx 

çarxabənzər 

çarxaoxşar 

çarxçı 

çarxçılıq 

çarxdiş 

çarxdişli 

çarxqolu 

çarxqollu 

çarxlama 

çarxlamaq 

çarxlanma 

çarxlanmaq 

çarxlatma 

çarxlatmaq 

çarxlı 

çarxsayağı 

çarxsız 

çarxşəkilli 

çarxvari 

çarıq 

çarıqçı 

   

çamırlatmaq - çarıqçı 
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çar çar çar 

   

çarıqçılıq 

çarıqlı 

çarıqlı-patavalı 

çarıq-patava 

çarizm 

çarqat 

çarqatlı 

çarqatlıq 

çarqatsız 

çarqatsızlıq 

çarlıq 

çarmıx 

çarmıxçı 

çarmıxlama 

çarmıxlamaq 

çarmıxlanma 

çarmıxlanmaq 

çarmıxlatma 

çarmıxlatmaq 

çar-naçar 

çarpa 

çarpa-çarpa 

çarpanaq 

çarpanaqlı 

çarpanaqsız 

çarpaşıq 

çarpaşıqlı 

çarpaşıqlıq 

çarpaşıqsız 

çarpaşma 

çarpaşmaq 

çarpayı 

çarpayılı 

çarpayılıq 

çarpayısız 

çarpaz 

çarpaz-çataq 

çarpazı 

çarpazlama 

çarpazlamaq 

çarpazlanma 

çarpazlanmaq 

çarpazlaşdırılma 

çarpazlaşdırılmaq 

çarpazlaşdırma 

çarpazlaşdırmaq 

çarpazlaşma 

çarpazlaşmaq 

çarpazlatma 

çarpazlatmaq 

çarpaztozlanan (bot.) 

çarpaztozlanma 

çarpazvurma 

çarpdırılma 

çarpdırılmaq 

çarpdırma 

çarpdırmaq 

çarpıq (xalç.) 

çarpılma 

çarpılmaq 

çarpışa-çarpışa 

çarpışdırma 

çarpışdırmaq 

çarpışıb-vuruşma 

çarpışıb-vuruşmaq 

çarpışıq 

çarpışma 

çarpışmaq 

çarpma 

çarpmaq 

çarsu 

çarşab 

çarşablama 

çarşablamaq 

çarşablanma 

çarşablanmaq 

çarşablatma 

çarşablatmaq 

çarşablı 

çarşabsız 

çarşabsızlıq 

çarşı 

çartağ 

çarter 

çarter-partiya 

çartıldama 

çartıldamaq 

çartıldaya-çartıldaya 

çartıltı 

çartıltılı 

çartinq (iqt.) 

çartist 

çartizm 

çartlaq (iqt.) 

çaruk (-lar), tayfa 

çarvadar 

çarvadarbaşı 

çarvadarlıq 

çaş 

çaşa-çaşa 

çaşbaş 

çaşbaşlıq 

çaşdırılma 

çaşdırılmaq 

çaşdırma 

çaşdırmaq 

çaşı 

çaşır 

çaşırlıq 

çaşırma 

çaşırmaq 

çaşqın 

çaşqın-çaşqın 

çaşqınlıq 

çaşma 

çaşmaq 

çat 

çataçat 

çata-çatmaya 

çataq 

çataq-çataq 

çataqlama 

çataqlamaq      

   

çarıqçılıq - çataqlamaq   
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çat çat çat 

   

çataqlanma  

çataqlanmaq 

çataqlaşma 

çataqlaşmaq 

çataqlatma 

çataqlatmaq 

çataqlı 

çataqlı-çataqlı 

çataqsız 

çatal 

çatalaq 

çatalbaş 

çatalbaşlı   

çataldimdik (zool.) 

çataldimdikli 

çatallama 

çatallamaq 

çatallanma 

çatallanmaq 

çatallaşma 

çatallaşmaq 

çatallı 

çatallıq 

çatalsız 

çatar-çatmaz 

çataşıq 

çat-çat 

çatdırılma 

çatdırılmaq 

çatdırma 

çatdırmaq 

çatı 

çatıb-yetmə 

çatıb-yetmək 

çatı-kəndir 

çatı-kəndirli 

çatı-kəndirsiz 

çatıq 

çatılama 

çatılamaq 

çatılanma 

çatılanmaq 

çatılatma 

çatılatmaq 

çatıldama 

çatıldamaq 

çatılı 

çatılı-çatısız 

çatılıq 

çatılma 

çatılmaq 

çatımlıq 

çatıotu 

çatısız 

çatış 

çatışdırma 

çatışdırmaq 

çatışıq 

çatışma 

çatışmaq 

çatışmaz 

çatışmazlıq 

çatqı 

çatlaq 

çatlaq-çatlaq 

çatlaqdaban 

çatlaqdabanlı 

çatlaqlıq 

çatlanquş (bot.) 

çatlama 

çatlamaq 

çatlaşma 

çatlaşmaq 

çatlatma 

çatlatmaq 

çatlayış 

çatlı 

çatlılıq 

çatma 

çatmaq 

çatmaqaş 

çatmaqaşlı 

çatmaqurşaq 

çatmaqurşaqlı 

çatmalı 

çatmatağ 

çavuş 

çavuşquşu 

çavuşluq 

çay 

çayan 

çayanlıq 

çayarası 

çayaşağı 

çaybasar 

çaybaşı 

çaybecərən 

çayboyu 

çaybudayan 

çaybuludu (bot.) 

çaybükən 

çay-çərəz 

çayçı 

çayçıxana 

çayçılıq 

çay-çörək 

çay-çörəkli 

çay-çörəklik 

çay-çörəksiz 

çaydaçapan (zool.) 

çaydaxili 

çaydan 

çaydaşı 

çayəkən 

çayətrafı 

çaygülü 

çayxana 

çayxana-bufet 

çayxana-kafe 

çayxor 

çayxorluq 

çayır 

çayır-çəmən 
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çay çex çeş 

   

çayırçiçəyi 

çayırlı 

çayırlıq 

çayırsız 

çayiçi 

çaykənarı 

çayqartalı 

çayqırağı 

çayqovuşan 

çayqurudan 

çaylaq 

çaylaqlı 

çaylaqsız 

çaylama 

çaylamaq 

çaylı 

çaynik 

çaynvord 

çayotu 

çaypaylama 

çaypaylayan 

çaypulu 

çaysüngəri 

çaysüzən 

çaytəmizləyən 

çaytəmizləyici 

çaytikanı 

çayyanı 

çayyetişdirən 

çayyığan 

çayyovşanı 

çayyuxarı 

çeçen (-lər) 

çeçencə 

çeçələ 

çeçəmə 

çeçəmək 

çeçəyə-çeçəyə 

çex (-lər) 

çexcə 

çexol 

çexollama 

çexollamaq 

çexollanma 

çexollanmaq 

çexollatdırma 

çexollatdırmaq 

çexollu 

çexolluq 

çexolsuz 

çek 

çek-ap 

çek-aut 

çek-in 

çekist 

çekistcəsinə 

çekistlik 

çempion 

çempionat 

çempionluq 

çertyoj 

çertyojçu 

çertyojçu-konstruktor 

çertyojçuluq 

çertyojlu 

çertyojluq 

çertyojsuz 

çesuça 

çeşid 

çeşid-çeşid 

çeşidçi 

çeşidçilik 

çeşidləmə 

çeşidləmək 

çeşidlənmə 

çeşidlənmək 

çeşidləşdirici 

çeşidləşdirilmə 

çeşidləşdirilmək 

çeşidləşdirmə 

çeşidləşdirmək 

çeşidləşmə 

çeşidləşmək 

çeşidlətmə 

çeşidlətmək 

çeşidləyici 

çeşidləyicilik 

çeşidli 

çeşidlilik 

çeşidsiz 

çeşmə 

çeşmək 

çeşməkçi 

çeşməkçilik 

çeşməklənmə 

çeşməklənmək 

çeşməkli 

çeşməksiz 

çeşməli 

çeşməlik 

çeşməsiz 

çeşni (xalç.) 

çeşniçi 

çeşnili 

çeşnisiz 

çevik 

çevikcəsinə 

çevikləşdirmə 

çevikləşdirmək 

çevikləşmə 

çevikləşmək 

çeviklik 

çevirə-çevirə 

çevirgəc 

çevirici 

çevirici-düzləndirici 

çeviriş 

çevirmə 

çevirmək 

çevirtdirilmə 

çevirtdirilmək 

çevirtdirmə 

çevirtdirmək  
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çev çəh çək 

   

çevirtmə 

çevirtmək 

çevrə 

çevrələmə 

çevrələmək 

çevrələnmə 

çevrələnmək 

çevrələtmə 

çevrələtmək 

çevrəli 

çevrəsiz 

çevrəvi 

çevrikə-çevrikə 

çevrikmə 

çevrikmək 

çevriliş 

çevrilmə 

çevrilmək 

çeynəm 

çeynəm-çeynəm 

çeynəmə 

çeynəmək 

çeynəmlik    

çeynənilmə 

çeynənilmək 

çeynənmə 

çeynənmək 

çeynəşmə 

çeynəşmək 

çeynətmə 

çeynətmək 

çeynəyə-çeynəyə 

çeynəyici 

çezə-çezə 

çezmə 

çezmək 

çəhrayı 

çəhrayılaşdırılma 

çəhrayılaşdırılmaq 

çəhrayılaşdırma 

çəhrayılaşdırmaq 

çəhrayılaşma 

çəhrayılaşmaq 

çəhrayılıq 

çək-çevir 

çəkçəki (zool.) 

çəkdirilmə 

çəkdirilmək 

çəkdirmə 

çəkdirmək 

çəkdirtmə 

çəkdirtmək 

çəkəcək 

çəkə-çəkə 

çəkələk 

çəkhaçək 

çəki 

çəkibalığı 

çəkic 

çəkicbaş (zool.) 

çəkici 

çəkic-kəlbətin 

çəkic-külüng 

çəkicləmə 

çəkicləmək 

çəkiclənmə 

çəkiclənmək 

çəkicli 

çəkic-mismar 

çəkic-pres 

çəkicsiz 

çəkictullama (idm.) 

çəkicvuran 

çəkic-zindan 

çəkiçəkən 

çəkidişli (-lər) 

çəkik 

çəkil (bot.) 

çəkili 

çəkilik 

çəkiliş 

çəkilişarası 

çəkilli 

çəkillik 

çəkilmə 

çəkilmək 

çəkilsiz 

çəkim 

çəkimlik  tütün 

çəkindirilmə 

çəkindirilmək 

çəkindirmə 

çəkindirmək 

çəkinəcək 

çəkinəcəkli 

çəkinəcəksiz 

çəkinə-çəkinə 

çəkingən 

çəkingənlik 

çəkinib-utanma 

çəkinib-utanmaq 

çəkinmə 

çəkinmədən 

çəkinmək 

çəkinməz 

çəkinməzlik  

çəkinti 

çəkintili 

çəkintisiz 

çəkisiz 

çəkisizlik 

çəkiş-bərkiş 

çəkişdirilmə 

çəkişdirilmək 

çəkişdirmə 

çəkişdirmək 

çəkişib-bərkişmə 

çəkişib-bərkişmək 

çəkişmə 

çəkişmək 

çəkmə 

çəkməaltı 

çəkməcə  
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çək çəl çən 

   

çəkməçi 

çəkməçilik 

çəkmək 

çəkməli 

çəkməlik 

çəkməplov 

çəkməsiz 

çələbi, təriqət piri 

çələbilik 

çələmbəri, düyü 

çələng 

çələngli 

çələngsiz 

çələngvari 

çəlik 

çəliklənmə 

çəliklənmək 

çəlikləşmə 

çəlikləşmək 

çəliklətmə 

çəliklətmək 

çəlikli 

çəliksiz 

çəlim 

çəlimli 

çəlimsiz 

çəllək 

çəlləkcik 

çəllək-çəllək 

çəlləkçi 

çəlləkçilik 

çəlləkqayırma 

çəlləkşəkilli 

çəlləkvari 

çəlpəş 

çəlpəşdirilmə 

çəlpəşdirilmək 

çəlpəşdirmə 

çəlpəşdirmək 

çəlpəşik 

çəltik    

çəltikçi 

çəltikçilik 

çəltikəkmə 

çəltikkimi (-lər) 

çəltikli 

çəltiklik 

çəltiksiz 

çəltiktəmizləmə 

çəltiktəmizləyən 

çəltikyığan 

çəltikyığma 

çəm 

çəmən 

çəmən-bozqır (-lar) 

çəmən-çala 

çəmən-çayır 

çəməngah 

çəməngülü 

çəməni, rəng 

çəməni-boz 

çəmənili 

çəmənilik 

çəməni-sarı 

çəmənləşmə (bot.) 

çəmənləşmək 

çəmənli 

çəmənlicə (bot.) 

çəmənlik 

çəmənotu 

çəmənsiz 

çəmənyoncası 

çəmənzar 

çəmənzarlıq 

çəm-xəm 

çəmkirə-çəmkirə 

çəmkirmə 

çəmkirmək 

çən 

çənaltı 

çənbər 

çənbərbağırsaq (anat.) 

çənbərbığ 

çənbərbığlı 

çənbərburun 

çənbərburunlu 

çənbərquyruq, əqrəb 

çənbərquyruqlu 

çənbərləmə 

çənbərləmək 

çənbərlənmə 

çənbərlənmək 

çənbərlətmə 

çənbərlətmək 

çənbərli 

çənbərsiz 

çən-çiskin 

çən-duman 

çənə 

çənəaltı 

çənəarxası 

çənəbənd 

çənə-boğaz 

çənəcik 

çənə-çənəyə 

çənə-dilaltı 

çənələşmə 

çənələşmək 

çənəli (-lər) 

çənəsiz (-lər) 

çəng 

çəngə 

çəngə-çəngə 

çəngəl 

çəngəl-bıçaq 

çəngəl-bıçaqlı 

çəngəl-bıçaqsız 

çəngələbənzər 

çəngələmə 

çəngələmək 

çəngələnmə 

çəngələnmək 

çəngələoxşar  
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çən çəp çəp 

   

çəngələtmə 

çəngələtmək 

çəngələşmə 

çəngələşmək 

çəngəl-qaşıq 

çəngəl-qaşıqlı 

çəngəl-qaşıqsız 

çəngəlquyruqlu (-lar) 

çəngəlləmə 

çəngəlləmək 

çəngəlli 

çəngəlsiz 

çəngəlvari 

çəngi 

çəngilik 

çəngləmə 

çəngləmək 

çəngləşmə 

çəngləşmək 

çənglik 

çənləmə 

çənləmək 

çənlənib-çiskinlənmə 

çənlənib-çiskinlənmək 

çənləşmə 

çənləşmək 

çənləyə-çənləyə 

çənləyib-çiskinləmə 

çənləyib-çiskinləmək 

çənli 

çənli-çiskinli 

çənli-dumanlı 

çənlilik 

çənsiz 

çəp 

çəpbucaq 

çəpbucaqlı 

çəp-çəp 

çəpdiş 

çəpdişli 

çəpəki  

çəpəki-çəpəki 

çəpəkilik 

çəpəndazı 

çəpəl (dan.) 

çəpər 

çəpərarası 

çəpərbaşı 

çəpərboyu 

çəpərdibi 

çəpərləmə 

çəpərləmək 

çəpərlənmə 

çəpərlənmək 

çəpərləşmə 

çəpərləşmək 

çəpərlətmə 

çəpərlətmək 

çəpərli 

çəpərlilik 

çəpərsiz 

çəpəryanı 

çəpgöz 

çəpgözlü 

çəpgözlük 

çəpik 

çəpikləmə 

çəpikləmək 

çəpinə 

çəpiş 

çəpişli 

çəpişotu 

çəpkən 

çəpkənli 

çəpkənsiz 

çəpləmə 

çəpləmək 

çəplənə-çəplənə 

çəplənmə 

çəplənmək 

çəpləşdirilmə 

çəpləşdirilmək  

çəpləşdirmə 

çəpləşdirmək 

çəpləşə-çəpləşə 

çəpləşmə 

çəpləşmək 

çəplətmə 

çəplətmək 

çəplik 

çəplilik 

çər 

çərçi 

çərçilik 

çərçivə 

çərçivəçi 

çərçivələmə 

çərçivələmək 

çərçivələnmə 

çərçivələnmək 

çərçivələtmə 

çərçivələtmək 

çərçivəli 

çərçivəlik 

çərçivəsiz 

çərçivəşəkilli 

çərdəymiş 

çərək 

çərək-çərək 

çərəkə 

çərəklik 

çərələ-çərələ oturmaq 

çərəli qalmaq 

çərəlmə 

çərəlmək 

çərəltmə 

çərəltmək 

çərən 

çərənçi 

çərənçilik 

çərənləmə 

çərənləmək 

çərənlətmə  
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çər çət çət 

   

çərənlətmək 

çərən-pərən 

çərəz 

çərəzxor 

çərəzli 

çərəzlik 

çərəz-mərəz 

çərəzsiz 

çərxi-dövran 

çərxi-fələk 

çəri, qoşun 

çərkəz (-lər) 

çərkəzcə 

çərkəzi 

çərləmə 

çərləmək 

çərlətmə 

çərlətmək 

çərmək 

çərməki 

çərməkli 

çərməksiz 

çərpələng 

çərşənbə 

çərşənbəlik 

çərtdirilmə 

çərtdirilmək 

çərtdirmə 

çərtdirmək 

çərtə-çərtə 

çərtik 

çərtik-çərtik 

çərtikləmə 

çərtikləmək 

çərtiklənmə 

çərtiklənmək 

çərtili 

çərtilmə 

çərtilmək 

çərtmə 

çərtmək 

çətə 

çətə-çətə 

çətəçi 

çətəçilik 

çətən 

çətən-çətən 

çətənə 

çətənəli 

çətənəlik 

çətənəsiz 

çətənəyarpaq 

çətənli 

çətənsiz 

çətin 

çətinləşdirə-çətinləşdirə 

çətinləşdirilmək 

çətinləşdirmə 

çətinləşdirmək 

çətinləşə-çətinləşə 

çətinləşmə 

çətinləşmək 

çətinlətmə 

çətinlətmək 

çətinlik 

çətinliklə 

çətinoxunan 

çətinsatılan 

çətintapılan 

çətir 

çətirçiçəkli (-lər) 

çətirçiçəklikimi (-lər) 

çətirçiçəyi 

çətirəbənzər 

çətirəoxşar 

çətirləmə 

çətirləmək 

çətirləndirmə 

çətirləndirmək 

çətirlənmə 

çətirlənmək 

çətirli 

çətirsayağı 

çətirşəkilli 

çətirvari 

çətiryarpaq 

çətiryarpaqlı (-lar) 

çəyirdək 

çəyirdəklənmə 

çəyirdəklənmək 

çəyirdəkli (-lər) 

çəyirdəkmeyvə 

çəyirdəkmeyvəli 

çəyirdəksiz 

çəyirdəyəbənzər 

çəyirdəyəoxşar 

çəyirtkə 

çəyirtkəkimi (-lər) 

çığ 

çığır-bağır 

çığır-bağırçı 

çığır-bağırtı 

çığırda-çığırda 

çığırğan 

çığırğanlıq 

çığırıb-bağırma 

çığırıb-bağırmaq 

çığırıq 

çığırıqçı 

çığırıqçılıq 

çığırışıb-bağırışma 

çığırışıb-bağırışmaq 

çığırışma 

çığırışmaq 

çığırma 

çığırmaq 

çığırtı 

çığırtı-bağırtı 

çığırtılı 

çığırtısız 

çığırtma 

çığırtmaq 

çığırtmalı  
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çığ çıx çıl 

   

çığırtmalıq 

çığırtmalı-qovurmalı 

çığırtmaplov 

çığlı 

çığlıq 

çığnama 

çığnamaq 

çığnaya-çığnaya 

çıxacaq 

çıxacaqlı 

çıxacaqsız 

çıxaçıx 

çıxa-çıxa 

çıxan (riyaz.) 

çıxar, xərc 

çıxar-çıxmaz 

çıxardılma 

çıxardılmaq 

çıxarıcı 

çıxarılma 

çıxarılmaq 

çıxarış 

çıxarışlı 

çıxarışsız 

çıxarlı 

çıxarlıq 

çıxarma 

çıxarmaq 

çıxarsız 

çıxartdırma 

çıxartdırmaq 

çıxartma 

çıxartmaq 

çıxdaş 

çıxıq 

çıxılan (riyaz.) 

çıxılma 

çıxılmaq 

çıxılmaz 

çıxılmazlıq 

çıxım 

çıxımlı  

çıxıntı 

çıxıntı-girinti 

çıxıntılararası 

çıxıntılı 

çıxıntılı-girintili 

çıxıntısız 

çıxış 

çıxışçı 

çıxış-giriş 

çıxış-girişli 

çıxış-qaçış 

çıxışlı 

çıxışlı-girişli 

çıxışlıq 

çıxışma 

çıxışmaq 

çıxma 

çıxmaq 

çıqqıldama 

çıqqıldamaq 

çıqqıldatma 

çıqqıldatmaq 

çılçılpaq 

çıldağ 

çıldağlama 

çıldağlamaq 

çıldağlanma 

çıldağlanmaq 

çıldağlatma 

çıldağlatmaq 

çıldırma 

çıldırmaq 

çılğın 

çılğınca 

çılğıncasına 

çılğınlaşma 

çılğınlaşmaq 

çılğınlıq 

çılın-çılpaq 

çılpaq 

çılpaqca (-lar) (zool.) 

çılpaqgözlü (-lər) (zool.) 

çılpaqkisəli (-lər) 

çılpaqlama 

çılpaqlamaq 

çılpaqlandırma 

çılpaqlandırmaq 

çılpaqlanma 

çılpaqlanmaq 

çılpaqlaşdırma 

çılpaqlaşdırmaq 

çılpaqlaşma 

çılpaqlaşmaq 

çılpaqlatma 

çılpaqlatmaq 

çılpaqlıq 

çılpaqtoxumlu (-lar) 

çımxıra-çımxıra 

çımxırma 

çımxırmaq 

çımxırtı 

çınqıl 

çınqıl-çınqıl 

çınqıl-daş 

çınqıl-daşlı 

çınqıllı-daşlı 

çınqıl-qum 

çınqıl-qumlu 

çınqıllı 

çınqıllıq 

çınqıllı-qumlu 

çınqılotu 

çınqılsız 

çınqılüyüdən 

çınqılyuyan 

çınqılyükləyən 

çıraq 

çıraqaltı 

çıraqban 

çıraqbənd 

çıraqdan  
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çır çır çiç 

   

çıraqlı 

çıraqlıq 

çıraqsız 

çır-çırpı 

çırmalama 

çırmalamaq 

çırmalana-çırmalana 

çırmalanma 

çırmalanmaq 

çırmalı 

çırmama    

çırmamaq 

çırmana-çırmana    

çırmanma 

çırmanmaq 

çırpaçırp     

çırpa-çırpa 

çırpdırılma 

çırpdırılmaq 

çırpdırma 

çırpdırmaq 

çırpı 

çırpıcı 

çırpıq 

çırpılı 

çırpılıq 

çırpılma 

çırpılmaq 

çırpına-çırpına 

çırpınış 

çırpınma 

çırpınmaq 

çırpıntı 

çırpıntılı 

çırpıntısız 

çırpısız 

çırpışdırıcı 

çırpışdırılma 

çırpışdırılmaq 

çırpışdırma 

çırpışdırmaq 

çırpma 

çırpmaq 

çırtaçırt 

çırtaçırtla çırtlamaq 

çırtıq 

çırtıqlama 

çırtıqlamaq 

çırtıldama 

çırtıldamaq 

çırtıldaya-çırtıldaya 

çırtıltı 

çırtlaq 

çırtlama 

çırtlamaq 

çırtlaya-çırtlaya 

çırtma 

çırtmaq 

çırtmalama 

çırtmalamaq 

çırtmalanma 

çırtmalanmaq 

çırtmalatma 

çırtmalatmaq 

çiban 

çibançiçəyi 

çibanlı 

çibanlıq 

çibanotu 

çibansız 

çibin 

çibinçiçək 

çiçə 

çiçəbahar (bot.) 

çiçək 

çiçəkaçan 

çiçəkaçma 

çiçəkaltlığı 

çiçəkçi 

çiçəkçilik 

çiçəkdöyən 

çiçəkdöymə  

çiçəkqurdu 

çiçəkləmə 

çiçəkləmək 

çiçəkləndirmə 

çiçəkləndirmək 

çiçəklənmə 

çiçəklənmək 

çiçəkli 

çiçəklik 

çiçəkpərəst 

çiçəkpərəstlik 

çiçəksatan 

çiçəksiz 

çiçəksuyu 

çiçəkverən 

çiçəkyanlığı 

çiçəkyatağı (bot.) 

çiçəkyeyən (-lər) 

çigil (-lər), tayfa 

çil 

çilçıraq 

çilçıraqban 

çilçıraqlı 

çilçıraqlıq 

çil-çil 

çilə 

çilədağı (bot.) 

çiləgən 

çiləgənli 

çiləgənsiz 

çiləkən 

çiləkənləmə 

çiləkənləmək 

çiləkənli 

çiləkənlik 

çiləmə 

çiləmək 

çilənmə 

çilənmək 

çiləotu 

çiləotulu       

   

çıraqlı - çiləotulu 
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çil çil çim 

   

çiləotusuz 

çilətmə 

çilətmək 

çiləyi, düyü 

çiləyici 

çiləyici-tozlayıcı 

çilik 

çilikbasdırma 

çilikbaşı (bot.) 

çilikburnu 

çilik-çilik 

çilikləmə 

çilikləmək 

çiliklənmə 

çiliklənmək 

çiliklətmə 

çiliklətmək 

çilili (-lər) 

çiling 

çilingağac 

çilingər 

çilingərxana 

çilingərlik 

çilingləmə 

çilingləmək 

çilinglənmə 

çilinglənmək 

çilinglətmə 

çilinglətmək 

çillə 

çilləmə 

çilləmək 

çillənə-çillənə 

çillənmə 

çillənmək 

çilləpayı 

çilləşmə 

çilləşmək 

çilli 

çillilik 

çilov 

çilovçu 

çilovçuluq 

çilsifət 

çilsifətli 

çilsifətlilik     

çilsiz 

çim 

çimaltı 

çimçişmə 

çimçişmək 

çimdik 

çimdik-çimdik 

çimdikləmə 

çimdikləmək 

çimdiklənmə 

çimdiklənmək 

çimdikləşmə 

çimdikləşmək 

çimdirilmə 

çimdirilmək 

çimdirmə 

çimdirmək 

çimdirtmə 

çimdirtmək 

çimərcək, çimərlik geyimi 

çimərlik 

çimir eləmək 

çimizdirilmə 

çimizdirilmək 

çimizdirmə 

çimizdirmək 

çimizdirtmə 

çimizdirtmək 

çimkəsən 

çimləmə 

çimləmək 

çimlənmə 

çimlənmək 

çimli 

çimmə 

çimmək 

çimsiz 

çin 

çinar 

çinarabənzər 

çinaraoxşar 

çinarboy 

çinarboylu 

çinarlı 

çinarlıq 

çinaryarpaq (bot.) 

çinaryarpaqlı 

çincə 

çin-çin 

çinədan 

çini 

çiniçi 

çiniçilik 

çiniləmə 

çiniləmək 

çiniyəbənzər 

çiniyəoxşar 

çinləmə 

çinləmək 

çinli (-lər) 

çinovnik  

çinşünas 

çinşünaslıq 

çip 

çipli 

çips 

çipset 

çir (zool.) 

çiriş 

çirişəbənzər 

çirişəoxşar 

çirişləmə 

çirişləmək 

çirişlənmə 

çirişlənmək 

çirişlətmə 

çirişlətmək  

   

çiləotusuz - çirişlətmək 
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çir çis çiv 

   

çirişli 

çirişlik 

çirişotu 

çirk 

çirkab 

çirkaparan 

çirkaparma 

çirkgötürən 

çirkgötürməz     

çirkin 

çirkinlənmə 

çirkinlənmək 

çirkinləşdirilmə 

çirkinləşdirilmək 

çirkinləşdirmə 

çirkinləşdirmək 

çirkinləşmə 

çirkinləşmək 

çirkinlətmə 

çirkinlətmək 

çirkinlik 

çirkləndirilmə 

çirkləndirilmək 

çirkləndirmə 

çirkləndirmək 

çirklənmə 

çirklənmək 

çirklətmə 

çirklətmək 

çirkli 

çirklilik 

çirkli-paslı 

çirk-pas 

çirk-paslı 

çirk-passız 

çirksiz 

çirksiz-passız 

çiru (zool.) 

çis 

çisək 

çisək-duman 

çisəkləmə 

çisəkləmək 

çisəklənmə 

çisəklənmək 

çisəkli 

çisələmə 

çisələmək 

çisəmə 

çisəmək 

çiskin 

çiskinləmə 

çiskinləmək 

çiskinli 

çiskinli-dumanlı 

çiskinlik 

çiskinlilik 

çiskinsiz 

çiskinsizlik 

çisli 

çissiz 

çit 

çitək 

çitəkləmə 

çitəkləmək 

çitələmə 

çitələmək 

çitəmə 

çitəmək 

çitəməli 

çitəməsiz 

çitənmə 

çitənmək 

çitətmə 

çitətmək 

çitəyə-çitəyə 

çiv 

çivdimdik 

çivəbənzər 

çivəoxşar 

çivilənmə 

çivilənmək  

çivir (bot.) 

çivqayışlı-kardan 

ötürməsi 

çivləmə 

çivləmək 

çivlənmə 

çivlənmək 

çivlətmə 

çivlətmək 

çivvari 

çivyarpaq 

çivyarpaqlı (-lar) 

çivzə 

çivzəli 

çiy 

çiyan 

çiyanotu 

çiy-çiy 

çiyə 

çiyələk 

çiyələklik 

çiyid 

çiyidli 

çiyidsəpən 

çiyidsiz 

çiyin 

çiyinaltı 

çiyinayaqlı (-lar) 

çiyin-çiyinə 

çiyinli 

çiyinlik 

çiyinlilik 

çiyinsiz 

çiyli-bişmişli 

çiylik 

çiynidüşük 

çiyniəyri 

çiyniəyrilik 

çiyrindirmə 

çiyrindirmək 

çiyrinə-çiyrinə  

   

çirişli - çiyrinə-çiyrinə  
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çiy çox çox 

   

çiyrinmə  

çiyrinmək 

çizburger 

çoban 

çobanaldadan (zool.) 

çobanaşı 

çobanbaşı 

çobanboyu(bot.) 

çobanbozartması  

çobançiçəyi 

çoban-çoluq 

çobançomağı (bot.) 

çobandüdüyü 

çobanəppəyi (bot.) 

çobanı 

çobaniti 

çobanqarğası 

çobanqovurma 

çobanlıq 

çobanotu 

çobansalatı 

çobansayağı 

çobansüzgəci (bot.) 

çobantoxmağı (bot.) 

çobantoppuzu (bot.) 

çobanulduzu 

çobanyastığı (bot.) 

çocuq 

çocuqca 

çocuqcasına 

çocuqcığaz 

çocuqluq 

çoğan (bot.) 

çoğanlıq 

çox 

çoxadamlı 

çoxadamlıq 

çoxadlı 

çoxadlılıq 

çoxağızlı 

çoxağızlılıq 

çoxaxınlı 

çoxaxınlılıq 

çoxaqreqatlı 

çoxaldıcı 

çoxaldılma 

çoxaldılmaq 

çoxalətli 

çoxallahlı 

çoxallahlılıq 

çoxalma 

çoxalmaq 

çoxaltma 

çoxaltmaq 

çoxamilli 

çoxamillilik 

çoxanlamlı 

çoxanlamlılıq 

çoxarvadlı 

çoxarvadlılıq 

çoxaspektli 

çoxaşırımlı 

çoxaşırımlılıq 

çoxatımlı 

çoxatlı 

çoxatlılıq 

çoxatomlu 

çoxatomluluq 

çoxayaqlı (-lar) 

çoxayaqlılıq 

çox-az 

çoxbarmaqlı 

çoxbarmaqlılıq 

çoxbaşlı 

çoxbaşlılıq 

çoxbəndli 

çoxbəndlilik 

çoxbiçimli 

çoxbiçimlilik 

çoxbilən 

çoxbilənlik 

çoxbilmiş 

çoxbilmişlik 

çoxbloklu 

çoxblokluluq    

çoxboğazlı 

çoxboğazlılıq 

çoxborulu 

çoxborululuq   

çoxboşluqlu 

çoxbölgülü 

çoxbölgülülük    

çoxbölməli 

çoxbölməlilik    

çoxbölümlü 

çoxbölümlülük    

çoxbriqadalı 

çoxbriqadalılıq    

çoxbucaqlı 

çoxbucaqlılıq    

çoxbudaqlı 

çoxbuğumlu 

çoxbuğumluluq    

çoxcəhətli 

çoxcəhətlilik 

çoxcərgəli 

çoxcərgəlilik 

çoxcildli 

çoxcildlik 

çoxcinsli 

çoxcinslilik 

çoxçalarlı 

çoxçalarlılıq 

çoxçalovlu 

çoxçarpayılı 

çoxçeşidli 

çoxçeşidlilik 

çoxçələkli (-lər) 

çoxçıxıntılı 

çoxçiçəkli 

çoxçiçəklilik 

çox-çox 

çoxdairəli  

   

çiyrinmə - çoxdairəli   
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çox çox çox 

   

çoxdairəlilik    

çoxdalğalı 

çoxdamarlı  kabel 

çoxdan 

çoxdanışan 

çoxdankı 

çoxdavamlı 

çoxdavamlılıq    

çoxdayaqlı 

çoxdebitli 

çoxdebitlilik    

çoxdəfəli 

çoxdərəcəli 

çoxdərəcəlilik 

çoxdəyişkən 

çoxdəyişkənlik 

çoxdəzgahçı 

çoxdəzgahlı 

çoxdibli 

çoxdilli 

çoxdillilik 

çoxdirəkli 

çoxdiskli 

çoxdisklilik     

çoxdiş (zool.) 

çoxdişcikli 

çoxdişciklilik    

çoxdişəkli 

çoxdişli 

çoxdişli (-lər) (biol.) 

çoxdişlilik 

çoxdöllü 

çoxdöllülük 

çoxdövrəli 

çoxdövrəlilik 

çoxdövriyyəli 

çoxdövriyyəlilik    

çoxekranlı 

çoxekranlılıq 

çoxelektrodlu 

çoxelektrodluluq        

çoxelementli 

çoxelementlilik     

çoxetnoslu 

çoxetnosluluq     

çoxevli 

çoxevlilik 

çoxəhatəli 

çoxəhəmiyyətli 

çoxəhəmiyyətlilik     

çoxəməliyyatlı 

çoxərli 

çoxərlilik 

çoxəsrli 

çoxəsrlik 

çoxfaktorlu 

çoxfazalı 

çoxfazalılıq    

çoxfəzalı 

çoxfəzalılıq     

çoxfiqurlu 

çoxfunksiyalı 

çoxfunksiyalılıq     

çoxgedişli 

çoxgəlirli 

çoxgəlirlilik     

çoxgilli 

çoxgövdəli 

çoxgözlü 

çoxgülən 

çoxgünlük 

çoxhakimiyyətli 

çoxhakimiyyətlilik 

çoxhasilatlı 

çoxhasilatlılıq 

çoxhecalı 

çoxhecalılıq 

çoxhəcmli 

çoxhəcmlilik 

çoxhədli 

çoxhədlilik    

çoxhərəkətli 

çoxhərəkətlilik 

çoxhissəli 

çoxhüceyrəli 

çoxhüceyrəlilik   

çoxxalqlı 

çoxxalqlılıq 

çoxxətli 

çoxxətlilik    

çoxillik 

çoxilməli 

çoxirqli 

çoxistiqamətli 

çoxistiqamətlilik 

çoxişlək 

çoxişləklik 

çoxişlənən 

çoxişlənmə 

çoxiynəli 

çoxjanrlı 

çoxjanrlılıq 

çoxkameralı 

çoxkameralılıq 

çoxkanallı 

çoxkanallılıq 

çoxkateqoriyalı 

çoxkateqoriyalılıq 

çoxkeçiricili 

çoxkəsicili 

çoxkilometrlik  

çoxkomponentli 

çoxkomponentlilik 

çoxkonfessiyalı 

çoxkontaktlı 

çoxkorpuslu 

çoxqanadlı (-lar) (zool.) 

çoxqarıncıqlı (-lar) (zool.) 

çoxqat 

çoxqatlı 

çoxqaytanlı 

çoxqıllı 

çoxqıllılıq    

   

çoxdairəlilik - çoxqıllılıq    
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çox çox çox 

   

çoxqiymətli 

çoxqiymətlilik    

çoxqollu 

çoxqruplu təkan 

çoxqurşaqlı 

çoxqurşaqlılıq    

çoxqütblü 

çoxqütblülük    

çoxlaşma 

çoxlaşmaq 

çoxlaylı 

çoxlaylılıq 

çoxləçəkli 

çoxlələkli 

çoxləpəli (-lər) (bot.) 

çoxlinzalı 

çoxlinzalılıq 

çoxlu 

çoxluca 

çoxluq 

çoxmaqnitli  

çoxmandatlı 

çoxmandatlılıq 

çoxmaşınlı 

çoxmeyvəli (-lər) 

çoxməchullu 

çoxmədəniyyətli 

çoxməftilli 

çoxməhsuldarlı 

çoxməhsuldarlıq 

çoxməhsullu 

çoxməkanlı 

çoxməkikli 

çoxməqsədli 

çoxməqsədlilik 

çoxmənalı 

çoxmənalılıq 

çoxmənzilli 

çoxmərhələli 

çoxmərhələlilik    

çoxmərkəzli     

çoxmərkəzlilik    

çoxmərtəbə 

çoxmərtəbəli 

çoxmillətli 

çoxmillətlilik 

çoxmilyardlı 

çoxmilyardlıq 

çoxmilyonlu 

çoxmilyonluq 

çoxminli 

çoxminlik 

çoxminlilik 

çoxmotorlu 

çoxmotorluluq    

çoxmövqeli 

çoxmövqelilik 

çoxmövzulu 

çoxmüddətli 

çoxmühərrikli 

çoxnaqilli 

çoxnikahlı 

çoxnikahlılıq 

çoxnöqtəli 

çoxnömrəli 

çoxnövbəli 

çoxnövbəlilik 

çoxnövçü 

çoxnövçülük 

çoxnövlü 

çoxnövlülük 

çoxnüvəli 

çoxnüvəlilik 

çoxobyektivli 

çoxobyektli 

çoxobyektlilik 

çoxoxlu 

çoxotaqlı 

çoxölçülü 

çoxpartiyalı 

çoxpartiyalılıq 

çoxpersonajlı   

çoxpeşəli 

çoxpəncərəli 

çoxpilləli 

çoxpilləlilik 

çoxpistonlu 

çoxplanlı 

çoxplanlılıq 

çoxproblemli 

çoxproblemlilik 

çoxprofilli 

çoxprofillilik 

çoxrabitəli 

çoxrəqəmli 

çoxrəngli 

çoxrənglilik 

çoxsaatlı 

çoxsahəli 

çoxsahəlilik    

çoxsaplı 

çoxsarğılı 

çoxsayğaclı 

çoxsaylı 

çoxseksiyalı 

çoxseriyalı 

çoxsessiyalı 

çoxsənətli artel 

çoxsəpkili 

çoxsəsli 

çoxsəviyyəli 

çoxsıralı 

çoxsimalı 

çoxsimli 

çoxsistemli 

çoxsistemlilik 

çoxspektrli 

çoxstandartlı 

çoxstandartlılıq     

çoxsurətli 

çoxsurətlilik     

çoxsürətli 

çoxşaxəli    

   

çoxqiymətli - çoxşaxəli  
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çox çox çop 

   

çoxşəbəkəli 

çoxşəkilli 

çoxşöbəli 

çoxşüalı 

çoxtapılan 

çoxtapşırıqlı 

çoxtapşırıqlılıq (inform.) 

çoxtarlalı 

çoxtelli 

çoxtellilik     

çoxterraslı 

çoxtəbəqəli 

çoxtəkərli 

çoxtəmayüllü 

çoxtərəfli 

çoxtipli 

çoxtiplilik    

çoxtirajlı 

çoxtiyəli 

çoxtoxumlu 

çoxtonlu 

çoxtonnajlı 

çoxtorpaqlı 

çoxuşaqlı 

çoxuşaqlılıq 

çoxülgüclü 

çoxüzgəcli (-lər) 

çoxüzlü 

çoxüzvlü 

çoxvalentli 

çoxvalentlilik    

çoxvariantlı 

çoxvariantlılıq 

çoxvəzifəli 

çoxyanlı 

çoxyanlılıq     

çoxyarpaqlı 

çoxyaruslu 

çoxyarusluluq 

çoxyaşar 

çoxyaşarlıq     

çoxyaşlı 

çoxyaşlılıq 

çoxyerli 

çoxyerlilik     

çoxyeyən 

çoxyönlü 

çoxyönlülük 

çoxyuvalı 

çoxyüklü 

çoxyüklülük    

çoxzolaqlı 

çoxzonalı 

çoxzülallı 

çolaq 

çolaqlanma 

çolaqlanmaq 

çolaqlaşma 

çolaqlaşmaq 

çolaqlıq 

çolma-çocuq 

çolpa 

çolpa-cücə 

çolpalanma 

çolpalanmaq 

çolpalı 

çolpalıq 

çoluq-çocuq 

çolum-çocuq 

çomağabənzər 

çomaq 

çomaqlaşma 

çomaqlaşmaq 

çomaqlı 

çomaqlıq 

çomaqsız 

çomul (-lar), tayfa 

çopur 

çopur-çopur 

çopurlama 

çopurlamaq 

çopurlanma  

çopurlanmaq 

çopurlaşma 

çopurlaşmaq 

çopurlu 

çopurluq 

çopursifət 

çopursifətli 

çopursifətlilik    

çopursuz    

çopurtəhər 

çor 

çor-zəhər 

çor-zəhrimar 

çotur 

çotur-çotur 

çoturlama 

çoturlamaq 

çoturlaşdırılma 

çoturlaşdırılmaq 

çoturlaşdırma 

çoturlaşdırmaq 

çoturlaşma 

çoturlaşmaq 

çovdar 

çovdarlı 

çovdarlıq 

çovdarsız 

çovğun 

çovğunlama 

çovğunlamaq 

çovğunlu 

çovğunsuz 

çovuma 

çovumaq 

çödükotu 

çöhrə 

çöhrəli 

çökdürmə 

çökdürmək 

çökdürücü 

çökdürücülük     

   

çoxşəbəkəli - çökdürücülük     
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çök çöl çöm 

   

çökdürülmə 

çökdürülmək 

çökə 

çökək 

çökəkləmə 

çökəkləmək 

çökəklənmə 

çökəklənmək 

çökəklətmə 

çökəklətmək 

çökəklik 

çökəlik 

çökəlmə 

çökəlmək 

çökəltmə 

çökəltmək 

çökəsiz 

çökmə 

çökmək 

çökük 

çökükburun 

çökükburunlu 

çökükburunluq    

çökük-qabarıq 

çöküklü profil 

çöküklük 

çökülmə 

çökülmək 

çökülü qalmaq    

çöküntü 

çöküntülü 

çöküntüsüz 

çöküş 

çöküşmə 

çöküşmək 

çöl 

çöl-bayır 

çöl-biyaban 

çölbuğdası 

çöl-çəmən 

çölçü        

çölçülük    

çöldonuzu 

çöldovşanı 

çöl-düz 

çöleşşəyi 

çölgöyərçini 

çölkeşnişi 

çölkərəvizi 

çölkəsəyəni 

çölqaranquşu  

çölqazı 

çöllaləsi 

çölləmə 

çölləmək 

çöllü 

çöllü-bayırlı 

çöllük 

çölmə 

çölmək 

çölnanəsi 

çölnoxudu 

çölördəyi 

çölpencəri 

çölpişiyi 

çöl-səhra 

çölsiçanı 

çöltərəsi 

çöltoyuğu 

çölturşəngi 

çömbələk 

çömbələn 

çömbəlmə 

çömbəlmək 

çömbəltmə 

çömbəltmək 

çömçə 

çömçəbalığı 

çömçəquyruq (zool.) 

çömçəquyruqlu 

çömçələmə 

çömçələmək 

çömçələnmə 

çömçələnmək 

çömçələtmə 

çömçələtmək 

çömçəli-qaşıqlı 

çömçəvari 

çöməlmə 

çöməlmək 

çöməltmə 

çöməltmək 

çöndərilmə 

çöndərilmək 

çöndərmə 

çöndərmək 

çöndərtmə 

çöndərtmək 

çönmə 

çönmək 

çönük 

çönüklük 

çöp 

çöpatma 

çöpbaşı    

çöpcük 

çöpçü 

çöpçülük 

çöpdoğrayan 

çöpəgülən 

çöpləmə 

çöpləmək 

çöplənmə 

çöplənmək 

çöplü 

çöplük 

çöprə (zool.) 

çöpsüz 

çöpük 

çöpükləmə 

çöpükləmək 

çöpüklü 

çör-çöp 

   

çökdürülmə - çör-çöp   
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çör çöz çuğ 

   

çörək 

çörəkağacı (bot.) 

çörəkbişirən 

çörəkbişirmə 

çörəkçi 

çörəkçixana 

çörəkçilik 

çörəkdaşıyan    

çörəkgətirən     

çörəkxana 

çörəkitirən 

çörəkitirənlik     

çörəkqabı 

çörəkləmə 

çörəkləmək 

çörəkli    

çörəkotu 

çörəkpulu 

çörəksatan 

çörəkverən 

çörəkverməz 

çörəkyağı 

çörəkyapan 

çörəkyapma 

çörəkyığan    

çörəkyığma    

çövkən 

çövkənçi 

çövkənçilik 

çöz (anat.) 

çöz-çöz 

çözdürmə 

çözdürmək 

çözə-çözə 

çözələmə 

çözələmək 

çözələnmə 

çözələnmək 

çözələtmə 

çözələtmək 

çözəmə 

çözəmək 

çözənək 

çözənmə 

çözənmək 

çözətmə 

çözətmək 

çözlük 

çözmə 

çözmək 

çözülmə 

çözülmək 

çözüm 

çözümlü 

çözümlülük 

çözümsüz 

çözümsüzlük 

çubuq 

çubuqcuq 

çubuqlama 

çubuqlamaq 

çubuqlanma 

çubuqlanmaq 

çubuqlaşma 

çubuqlaşmaq 

çubuqlatma 

çubuqlatmaq 

çubuqluca 

çubuqluq 

çubuqşəkilli 

çubuqşəkillilik 

çubuqvari 

çudu 

çuğ 

çuğlama 

çuğlamaq 

çuğlanma 

çuğlanmaq 

çuğlatma 

çuğlatmaq 

çuğul 

çuğulçu 

çuğulçuluq 

çuğullama 

çuğullamaq 

çuğullanma 

çuğullanmaq 

çuğullu 

çuğulluq 

çuğundur 

çuğundurböcəyi 

çuğundurçıxaran 

çuğundurçıxarma 

çuğundurçu 

çuğundurçuluq 

çuğundurdoğrama 

çuğundurdoğrayan 

çuğundurəkən 

çuğundurəkmə 

çuğundurotu 

çuxa 

çuxalı 

çuxalıq 

çuxasız 

çuxur 

çuxuraçan 

çuxurcuq 

çuxur-çala 

çuxur-çökək 

çuxur-çökəkli 

çuxurqazan 

çuxurqazma 

çuxurladılma 

çuxurladılmaq 

çuxurlama 

çuxurlamaq 

çuxurlanma 

çuxurlanmaq 

çuxurlaşdırılma 

çuxurlaşdırılmaq 

çuxurlaşdırma 

çuxurlaşdırmaq 

çuxurlaşma    

   

çörək - çuxurlaşma 
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çux çul çuv 

   

çuxurlaşmaq 

çuxurlatma 

çuxurlatmaq 

çuxurlu 

çuxurlu-çalalı 

çuxurlu-çökəkli 

çuxurluq 

çuxurluq-çökəklik 

çuxurlu-təpəli 

çuxurluq-təpəlik 

çuxursuz    

çuxursuz-çalasız 

çuxursuz-çökəksiz 

çuxursuzluq    

çukça (-lar) 

çukçaca 

çuqun 

çuqunəridən 

çuqunəritmə 

çuqunlama 

çuqunlamaq 

çuquntökən 

çuquntökmə 

çul 

çulan 

çulçu 

çulçuluq 

çul-çuxa 

çulğalama 

çulğalamaq 

çulğalanma 

  

çulğalanmaq 

çulğama 

çulğamaq 

çullama 

çullamaq 

çullanma 

çullanmaq 

çullaşma 

çullaşmaq 

çullatma      

çullatmaq 

çullu 

çullu-çuxalı 

çullu-palanlı 

çul-palan 

çulsuz 

çulsuz-palansız 

çust 

çustçu 

çustçuluq   

çutqabağı 

çutqu, baş örtüyü 

çuval 

çuval-çuval 

çuval-dağar 

çuval-dağarcıq 

çuvalduz 

çuval-kisə 

çuvallıq 

çuval-torba 

çuval-zənbil 

 

çuvaş (-lar) 

çuvaşca 

çün 

çünki 

çürüdə-çürüdə 

çürüdüb-atma 

çürüdüb-atmaq 

çürüdülmə 

çürüdülmək 

çürük 

çürükçü 

çürükçülük 

çürük-çürük 

çürükləmə 

çürükləmək 

çürüklük 

çürümə 

çürümək 

çürüntü 

çürüntülü 

çürüntüsüz 

çürütdürmə 

çürütdürmək 

çürütdürülmə 

çürütdürülmək 

çürütmə 

çürütmək 

çüy 

çüylü 

çüysüz 

çüyütotu        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

çuxurlaşmaq - çüyütotu     
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dab dad dad 

   

Dd 
 

 

dabaq (bayt.) 

dabaqlı 

dabaqsız 

daban 

dabanaltı 

dabanaltılıq 

dabanbalığı 

dabanbasaraq 

dabanbasma 

dabancıq 

daban-dabana 

dabandalı 

dabandaşı 

dabangedən (zool.) 

dabanhaqqı 

dabankeş 

dabanqırma 

dabanlama 

dabanlamaq 

dabanlanma 

dabanlanmaq 

dabanlatma 

dabanlatmaq  

dabanlı 

dabanlıq 

dabansız 

dabanüstü 

dabanyarpağı 

dabbağ 

dabbağxana 

dabbağlıq 

dad 

dada-dada  

dadaist 

dadaizm (inc.) 

dad-aman 

dadandırma 

dadandırmaq  

dadanıq 

dadanma 

dadanmaq 

dadaş 

dad-bidad 

dadbilmə 

dadbilməz 

dad-damaq 

daddırma 

daddırmaq 

dad-duz  

dad-fəryad 

dadgül (bot.) 

dadgüllük 

dad-haray 

dadıcı 

dadılma 

dadılmaq 

dadım  

dadımlıq 

dadızdırma 

dadızdırmaq 

dadlandırılma 

dadlandırılmaq 

dadlandırma 

dadlandırmaq 

dadlanma 

dadlanmaq 

dadlı 

dadlıca 

dadlı-dadlı 

dadlı-duzlu 

dadlı-ləzzətli 

dadlılıq 

dadlı-tamlı 

dadma 

dadmaq 

dadsız 

dadsız-duzsuz 

dadsızlıq 

dad-tam  

dadverici 

dağ 

dağal 

dağallıq 

dağalması         

dağaltı 

dağar 

dağ-aran 

dağarası 

dağarcıq 

dağarcıqlı 

dağarcıqsız 

dağar-dağar 

dağarxası 

dağarısı 

dağarlıq 

dağarmudu 

dağaşıran 

dağatıcı alay 

dağavar   

dağayısı 

dağbasar 

dağbasarlıq 

dağbaşı 

dağbeli  

dağbəyi 

dağboyanası 

dağ-bozqır 

dağ-bozqırlıq 

dağ-buzlaq 

dağ-buzlaqlıq 

dağcirəsi 

dağ-çəmən 

dağ-çəmənlik 

dağçı 

dağçılıq 

dağçiçəyi 

dağçiyələyi 

dağ-çöl 

dağ-çöllük 

dağ-dağ   

   

dabaq - dağ-dağ  
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dağ dağ dağ 

   

dağdağan (bot.) 

dağdağanlı 

dağdağanlıq 

dağdaxili 

dağ-daş 

dağ-dərə 

dağ-dərəli 

dağdibi 

dağ-divar 

dağdöşü 

dağ-duman 

dağ-düz 

dağəmələgəlmə (geol.) 

dağəmələgətirən 

dağəmələgətirmə 

dağətəyi 

dağıda-dağıda 

dağıdıcı 

dağıdıcılıq 

dağıdılma 

dağıdılmaq 

dağıdılmaz 

dağılışa-dağılışa 

dağılışıb-getmə 

dağılışıb-getmək 

dağılışma 

dağılışmaq 

dağılma 

dağılmaq  

dağılmaz 

dağım-dağım  

dağınıq 

dağınıq-dağınıq 

dağınıqlıq 

dağıntı 

dağıntılı 

dağıntılıq 

dağıntısız 

dağıstanlı (-lar) 

dağıtdıra-dağıtdıra 

dağıtdırma  

dağıtdırmaq 

dağıtma 

dağıtmaq 

dağkeçisi 

dağkeşnişi 

dağkəkliyi 

dağkəli 

dağqoçu 

dağladılma 

dağladılmaq 

dağlaləsi 

dağlama 

dağlamaq 

dağlana-dağlana 

dağlanma 

dağlanmaq 

dağlatdırma 

dağlatdırmaq 

dağlatma 

dağlatmaq 

dağlayıcı 

dağlı 

dağlı-dərəli 

dağlıq 

dağlıq-düzənlik 

dağlılıq 

dağ-meşə 

dağ-mədən 

dağmərzəsi (bot.) 

dağnanəsi 

dağnovruzu (bot.) 

dağotu 

dağönü 

dağsaqqızı 

dağsiçanı 

dağsiçovulu 

dağ-subtropik 

dağ-tayqa 

dağtərxunu 

dağ-tundra 

dağturpu  

dağüstü 

dağvurma 

dağyaranma 

dağ-yarımsəhra 

dağyalı 

daha 

dahi 

dahicəsinə 

dahilik 

dahiyanə 

dahiyanə-dahiyanə 

dahiyanəlik 

daxıl 

daxılça 

daxıldar 

daxıldarlıq 

daxil 

daxiledilmə 

daxiletmə 

daxilən 

daxili 

daxiliqızdırma sistemi 

daxilisoyutma qurğusu 

daxiliyanma mühərriki 

daxilolma (-lar) (mal.) 

daxma 

daxmacıq 

daxmalı 

daxmasız 

daim 

daima 

daimi 

daimiləşdirilmə 

daimiləşdirilmək 

daimiləşdirmə 

daimiləşdirmək 

daimiləşmə 

daimiləşmək 

daimilik 

daimlik 

dair  

   

dağdağan - dair 
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dai dal dal 

   

dairə 

dairəcik 

dairəcikli 

dairələmə 

dairələmək 

dairələnmə 

dairələnmək 

dairələtmə 

dairələtmək 

dairətutan 

dairəvari 

dairəvi 

dakiardit (miner.)  

dakron 

daktil 

daktiloqrafik 

daktiloqrafiya 

dal 

dalaq 

dalaqaltı 

dalaqiçi 

dalaqotu 

dalaqüstü 

dalama 

dalamaq 

dalamaz (bot.) 

dalan 

dalandar 

dalandarlıq 

dalanlı 

dalanma 

dalanmaq 

dalar (bot.) 

dalaşa-dalaşa 

dalaşdıra-dalaşdıra 

dalaşdırılma 

dalaşdırılmaq 

dalaşdırma 

dalaşdırmaq 

dalaşqan 

dalaşqanlıq  

dalaşma 

dalaşmaq 

dalatma 

dalatmaq 

dalayıcı 

dalayıcılıq 

dalay-lama (din.) 

dalbadal 

dalda 

daldabucaq 

dalda-bucaqda 

dal-dala 

daldalama 

daldalamaq 

daldalanacaq 

daldalanacaqlı 

daldalanacaqsız 

daldalanma 

daldalanmaq 

daldalatma 

daldalatmaq 

daldalayıcı 

daldalı 

daldalıq 

daldan-dala 

daldasız 

dalğa 

dalğaaparan (tex.) 

dalğacıq 

dalğa-dalğa 

dalğadöyən 

dalğagöstərən (tex.) 

dalğakəsən 

dalğaqaytaran 

dalğaqaytarıcı 

dalğaqaytarma 

dalğaqıran (tex.) 

dalğaqırma 

dalğalana-dalğalana 

dalğalandırılma 

dalğalandırılmaq 

dalğalandırma 

dalğalandırmaq 

dalğalanma 

dalğalanmaq 

dalğalatma 

dalğalatmaq 

dalğalı 

dalğalıq 

dalğalılıq 

dalğaölçən  

dalğaötürən 

dalğasaxlayan 

dalğasız 

dalğaşəkilli 

dalğatutan 

dalğatutma 

dalğavari 

dalğaverən 

dalğaverici 

dalğavuran 

dalğayabənzər 

dalğayaoxşar 

dalğayaran 

dalğayarıcı 

dalğayazan 

dalğayazma 

dalğıc 

dalğıckimi (-lər) 

dalğıc-kəsici 

dalğıclıq 

dalğıc-matros 

dalğıc-operator 

dalğın 

dalğın-dalğın 

dalğınlaşma 

dalğınlaşmaq 

dalğınlıq 

dalı-dalı 

dalın-dalın getmək 

dal-qabaq 

dallıq  

   

dairə - dallıq 
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dal dam dam 

   

dallı-qabaqlı 

dalma 

dalmaq 

daltonid (-lər) (kim.) 

daltonik 

daltonizm 

dam 

dama 

damacıq 

damacıqlı 

damaçı 

dama-dama  

damaq 

damaqarası 

damaqarxası 

damaq-dil qövsü 

damaq-əng 

damaqlanma 

damaqlanmaq 

damaqlı 

damaqlılıq 

damaqortası 

damaqönü 

damaqsız 

damaqsızlıq 

damaq-udlaq 

damalama 

damalamaq 

damalanma 

damalanmaq 

damalı 

damalıq 

damaltı 

daman (-lar) (zool.) 

damar 

damarabənzər 

damaraltı 

damaraoxşar 

damararası 

damarcıq 

damarcıqlararası 

damarcıqlı 

damarcıqsız 

damardaxili 

damar-damar 

damardanxaric 

damardankənar 

damardaraldıcı (-lar) 

damarətrafı 

damargenəldən 

damargenəldici (-lər) 

damarıboş 

damarıboşluq 

damarıqırıq 

damariçi 

damarlama 

damarlamaq 

damarlanma 

damarlanmaq 

damarlı 

damarlıq 

damarlılıq 

damarsız 

damarsızlıq 

damar-sinir 

damartikən 

damarüstü 

damaryaradan 

damaryığan 

damasız 

damazlıq 

damba 

dambat (məh.) 

dambatlanma 

dambatlanmaq 

dambatlaşma 

dambatlaşmaq 

dambatlıq 

damcı 

damcıcıq 

damcı-damcı 

damcılama 

damcılamaq 

damcılanma 

damcılanmaq 

damcılatma 

damcılatmaq 

damcılayıcı 

damcılı 

damcılıq 

damcı-maye 

damcıölçən 

damcısalan 

damcısalma 

damcısayan 

damcısayma 

damcısız 

damcışəkilli 

damcıtökən 

damdabaca 

dam-daş 

dam-dirək 

dam-divar 

damdolusu 

damən, ətək 

damğa 

damğabasan, alət 

damğabasma 

damğaçı 

damğalama 

damğalamaq 

damğalanma 

damğalanmaq 

damğalatdırma 

damğalatdırmaq 

damğalatma 

damğalatmaq 

damğalayıcı 

damğalı 

damğalıq 

damğasız 

damğavuran 

damızdıra-damızdıra  

   

dallı-qabaqlı - damızdıra-damızdıra  
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dam dan dan 

   

damızdırılma 

damızdırılmaq 

damızdırma 

damızdırmaq 

damızma 

damızmaq 

damla 

damlacıq 

damla-damla 

damlalı 

damlama 

damlamaq 

damlanma 

damlanmaq 

damlasız 

damlatdırılma 

damlatdırılmaq 

damlatdırma 

damlatdırmaq 

damlatma 

damlatmaq 

damlı 

damma 

dammaq 

damno (iqt.) 

damotu 

damsız 

damsızlıq 

damüstü 

dan 

dana 

danaayağı (bot.) 

danaayağıkimi (-lər) 

danaburnu (zool.) 

dana-buzov 

danacıq 

danaça 

danaçı 

danadiş 

danadişi (zool.) 

danadişli 

dana-doluq 

danagavalı 

danait (miner.) 

dana-kəlçə 

danakimi (-lər) 

danaqıran (bot.) 

danalı 

danalıq 

danalobya 

danasız 

danılma 

danılmaq 

danılmaz 

danışa-danışa 

danışdırılma 

danışdırılmaq 

danışdırma 

danışdırmaq 

danışıb-gülmə 

danışıb-gülmək 

danışıq 

danışıqçı 

danışıqsız 

danışılma 

danışılmaq 

danışqan 

danışqanlıq 

danışqan-zəvzək 

danışma 

danışmaq 

danışmaz 

danışmazlıq 

danimarkalı (-lar) 

danqıldama 

danqıldamaq 

danqıldatma 

danqıldatmaq  

danqıltı 

danquşu 

danla, sabah 

danlaq    

danlaq-dansaq 

danlaq-dansaqlı 

danlaqlı 

danlaqsız 

danlama 

danlamaq 

danlanma 

danlanmaq 

danlatma 

danlatmaq 

danlaya-danlaya 

danlayıb-dansıma 

danlayıb-dansımaq 

danma 

danmaq 

dansaq 

danüzü 

daosizm (fəls.) 

dar 

darağabənzər 

darağan 

darağaoxşar 

darağız 

darağızlı 

daraq 

daraqağzı 

daraqbatmaz 

daraqbığcıqlı (-lar) 

daraqcıq 

daraqçı 

daraqçılıq 

daraq-daraq 

daraqdişi 

daraqqabı 

daraqqanqalı 

daraqlama 

daraqlamaq 

daraqlanma 

daraqlanmaq 

daraqlatma 

daraqlatmaq  

   

damızdırılma - daraqlatmaq  
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dar dar dar 

   

daraqlı 

daraqlı (-lar) 

daraqlıca (bot.) 

daraqlıq 

daraqotu 

daraqsız 

daraldıcı 

daraldılma 

daraldılmaq 

daralma 

daralmaq 

daraltdırma 

daraltdırmaq 

daraltma 

daraltmaq 

daramaq 

daram-daram saç 

daranıq 

daranqı (bot.) 

daranma 

daranmaq 

daraşa-daraşa 

daraşdırma 

daraşdırmaq 

daraşma 

daraşmaq 

daratdırma 

daratdırmaq 

daratma 

daratmaq 

darayı, ipək parça 

darayıcı 

darbalaq 

darbalaqlı 

darboğaz 

darboğazlı 

darburun 

darburunlu 

darcərgəli 

darcərgəlilik 

darçı 

darçılıq 

darçın 

darçını 

darçınlı 

darçınsız 

dard (-lar) 

dardöşlü at 

dardöşlülük 

dar-düdük 

dardüşüncəli 

darfikirli 

dargin (-lər) 

dargincə 

dargöz 

dargözlü 

dargözlülük 

darğın 

darğın-darğın 

darğınlıq 

darxətli 

darxətlilik 

darı 

darıxa-darıxa  

darıxdırıcı 

darıxdırıcılıq 

darıxdırma 

darıxdırmaq 

darıxma 

darıxmaq 

darıxsınma 

darıxsınmaq 

darıkimi (-lər) 

darıquşu 

darılma 

darılmaq 

darıltma 

darıltmaq 

darıma 

darımaq 

darınma 

darınmaq  

darıotu 

darısqal 

darısqallaşdırılma 

darısqallaşdırılmaq 

darısqallaşdırma 

darısqallaşdırmaq 

darısqallaşma 

darısqallaşmaq 

darısqallıq 

darışdırma 

darışdırmaq 

darqanad 

darqanadlı 

darqursaq 

darqursaqlı 

darqursaqlıq 

darlaşdırılma 

darlaşdırılmaq 

darlaşdırma 

darlaşdırmaq 

darlaşma 

darlaşmaq 

darlıq 

darlıq-korluq 

darmacal 

darmacallıq 

darmadağın 

darsağrılı (k.t.) 

darsonval 

darsonvalizasiya (tib.) 

dartac, üsul 

dartaclı 

dartaq (tex.) 

dartay 

dartayçı 

dartayçılıq 

dartaylama 

dartaylamaq  

dartdırma 

dartdırmaq 

dartəhər   

   

daraqlı - dartəhər      
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dar das daş 

   

dartı 

dartıb-çıxarma 

dartıb-çıxarmaq 

dartıb-uzatma 

dartıb-uzatmaq 

dartıcı 

dartıq 

dartıqdodaq 

dartıqdodaqlı 

dartıqsimli 

dartılı 

dartılma 

dartılmaq 

dartım 

dartımlı 

dartınc 

dartınma 

dartınmaq 

dartışdırılma 

dartışdırılmaq 

dartışdırma 

dartışdırmaq 

dartışma 

dartışmaq 

dartma 

dartmaq 

darülfünun 

darürəkli 

darürəklilik 

darvaza 

darvazaçı 

darvazalı 

darvazasız 

darvinçi 

darvinizm 

daryarpaq 

daryarpaqlı 

darzolaq 

darzolaqlı 

darzolaqlıq 

darzolaqlılıq 

dasit (geol.) 

dastan 

dastana, kömbə 

dastançı 

dastançılıq 

dastanlaşma 

dastanlaşmaq 

dastanşünas 

dastanşünaslıq 

dastan-tamaşa 

daş 

daşabasma 

daşabənzər 

daşa-daşa 

daşadöyən (zool.) 

daşadöymə, oyun 

daşağac 

daşaltı 

daşaoxşar 

daşarası (kul.) 

daşarmudu 

daşatan 

daşbadam 

daşbasma 

daşbasmalı 

daşbaş 

daşböyürtkən 

daşcanlı 

daşçapı 

daşçı 

daşçıxaran 

daşçıxarma 

daşçılıq 

daş-daş 

daş-daşa 

daşdələn 

daşdələnkimi (-lər) 

daş-dəmir 

daşdırma 

daşdırmaq 

daş-dirək 

daş-divar 

daşdoğrama 

daşdoğrayan 

daşdöşəmə 

daşdöşəyən 

daşdöyən 

daşduz 

daşəppəyi (bot.) 

daşəzən 

daş-gil 

daşxınası 

daşxırdalayan 

daşıq 

daşıqçı 

daşıqçılıq 

daşıma 

daşımaq 

daşınabilən 

daşınar əmlak 

daşındırma 

daşındırmaq 

daşınıq 

daşınma 

daşınmaq 

daşınmaz  əmlak 

daşıntı 

daşıntılı 

daşıntısız 

daşırma 

daşırmaq 

daşırtma 

daşırtmaq 

daşıtdırma 

daşıtdırmaq 

daşıtma 

daşıtmaq 

daşıyıcı 

daşıyıcılıq  

daşıyıcıtezlikli (fiz.) 

daş-kəsək 

daş-kəsəkli  
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daş daş dav 

   

daş-kəsəklik 

daşkəsən 

daşkəsənit (geol.) 

daşqalaq 

daşqalaqlı 

daşqaldıran 

daş-qaş 

daş-qaşlı 

daş-qaya 

daşqəlbli 

daşqəlblilik 

daşqın 

daşqınlıq 

daşqıran 

daşqovunu 

daşlama 

daşlamaq 

daşlandırma 

daşlandırmaq 

daşlanma 

daşlanmaq 

daşlaşdırma 

daşlaşdırmaq 

daşlaşma 

daşlaşmaq 

daşlatma 

daşlatmaq 

daşlaya-daşlaya 

daşlı 

daşlı-çınqıllı 

daşlı-kəsəkli 

daşlıq 

daşlı-qayalı 

daşlı-qumlu 

daşlı-qumsallı 

daşlı-tikanlı 

daşma 

daşmaq 

daşmeyvə 

daşmişarlayan 

daşnak 

daşnak-bolşevik 

daşoynadan 

daş-palçıq 

daş-palçıqlı 

daşlı-palçıqlı 

daşpalıd 

daşsarmaşığı 

daşsız 

daş-tərəzi 

daş-torpaq 

daş-torpaqlı 

daş-torpaqsız 

daştülək (zool.) 

daşürək 

daşürəkli 

daşürəklilik 

daşüstü 

daşüz 

daşüzlü 

daşüzlük 

daşüzlülük 

daşyengəci 

daşyığan 

daşyonan 

daşyonma 

data 

dataqram 

datakart 

datolit (miner.) 

datsit (geol.) 

dava 

davacat 

davacıl 

davaçı 

dava-dalaş 

dava-dalaşlı 

dava-dalaşsız 

dava-dartış 

dava-dava 

dava-dərman 

dava-dərmansız  

dava-döyüş 

davakar 

davakarcasına 

davakarlıq 

dava-qalmaqal 

davalama 

davalamaq 

davalanma 

davalanmaq 

davalatma 

davalatmaq 

davalı 

davalıq 

davalı-şavalı 

davam 

davamçı 

davametdirici 

davametmə 

dava-mərəkə 

dava-mərəkəli 

dava-mərəkəsiz 

davamiyyət 

davamiyyətli 

davamiyyətsiz 

davamlı 

davamlıq 

davamlılıq 

davamsız 

davamsızlıq 

davar 

davarçı 

davarçılıq 

davarlı 

davasız 

davasız-dalaşsız 

davasız-dərmansız 

davasızlıq 

davasız-şavasız 

davasız-vuruşsuz 

dava-şava 

dava-şavalı 
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dav day day 

   

dava-şavasız 

davranış 

davranışlı 

davranışlıq 

davranışsız 

davranma 

davranmaq 

davsonit (miner.) 

davul 

davulçu 

davulçuluq 

day 

dayaq 

dayaqaltı 

dayaq-divar 

dayaq-hərəkət 

dayaqlama 

dayaqlamaq 

dayaqlanma 

dayaqlanmaq 

dayaqlı 

dayaqlıq 

dayaqlılıq 

dayaqsız 

dayaqsızlıq 

dayaqüstü 

dayaqyanı 

dayama 

dayamaq 

dayanacaq 

dayanacaqlı 

dayanacaqsız 

dayanaq 

dayanar-dayanmaz 

dayandırıcı 

dayandırılma 

dayandırılmaq 

dayandırma 

dayandırmaq 

dayandırtma 

dayandırtmaq 

dayandoldurum 

dayanıb-durma 

dayanıb-durmaq 

dayanıq 

dayanıqlanma 

dayanıqlanmaq 

dayanıqlaşdırılma 

dayanıqlaşdırılmaq 

dayanıqlaşdırma 

dayanıqlaşdırmaq 

dayanıqlı 

dayanıqlıq 

dayanıqlılıq 

dayanıqsız 

dayanıqsızlıq 

dayanılma 

dayanılmaq 

dayanılmaz 

dayanış 

dayanma 

dayanmadan 

dayanmaq 

dayanmaz 

dayanmazlıq 

dayaz 

dayazbilikli 

dayazdib 

dayazdibli 

dayazdiblik 

dayazdüşüncə 

dayazdüşüncəli 

dayazfikir 

dayazfikirli 

dayazfikirlilik 

dayazlama 

dayazlamaq 

dayazlandırılma 

dayazlandırılmaq 

dayazlandırma 

dayazlandırmaq 

dayazlanma 

dayazlanmaq 

dayazlaşma 

dayazlaşmaq 

dayazlatma 

dayazlatmaq 

dayazlıq 

daycest 

dayça 

dayçalı 

dayçasız 

dayə 

dayəli 

dayəlik 

dayəlilik 

dayəsiz 

dayəsizlik 

dayı 

dayıarvadı 

dayı-bacıoğlu 

dayı-bala 

dayıbalası  

dayıcanı 

dayıdostu 

dayıgəlini 

dayıqızı 

dayılı 

dayılıq 

dayınəvəsi 

dayıoğlu 

dayıoğluluq 

dayıuşağı 

dayıuşağılıq 

dayka (geol.) 

daylaq 

daylaqlı 

daylaqotu 

dayvinq  

daz 

dazalaq 

dazbaş 

dazbaşlıq   
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daz ded def 

   

daz-dazalaq 

dazı (bot.) 

dazılama 

dazılamaq 

dazlama 

dazlamaq 

dazlanma 

dazlanmaq 

dazlaşdırma 

dazlaşdırmaq 

dazlaşma 

dazlaşmaq 

dazlatma 

dazlatmaq 

dazlıq 

deaerasiya 

deaerator (-lar) 

deafferentasiya 

deaktiv 

deaktivləşdirmə 

deaktivləşdirmək 

deaktivləşmə 

deaktivləşmək 

dealkolizasiya 

deanimasiya (tib.) 

debarkader 

debat 

debay (fiz.) 

debayeqram (geol.) 

debet (müh.) 

debil 

debillik 

debilizm (tib.) 

debit  

debitli 

debitor (mal.) 

deburs (iqt.) 

debüt 

debütant 

debütantlıq 

dederon 

dedikcə  

dedi-qodu 

dedi-qoduçu 

dedi-qoduçuluq 

dedi-qodulu 

dedi-qoduluq 

dedirtdirmə 

dedirtdirmək 

dedirtmə 

dedirtmək 

dedollarizasiya 

deduksiya 

deduktiv 

dedveyt (dəniz.) 

de-fakto (hüq.) 

defekt 

defektçi 

defektli 

defektologiya 

defektoloq 

defektoloji 

defektoskop 

defektoskopik 

defektoskopiya 

defeminizasiya 

deferentit (tib.) 

defibrilyasiya (tib.) 

definisiya 

definitiv 

defis  

defisit  

defisitli 

defisitlik 

defisitsiz 

defisli 

defissiz 

deflektor (tex.) 

deflyasiya  

deflyator (-lar) 

defoliant (-lar) 

defolt    

deformasiya 

deformasiyaedici 

deformator 

degenerasiya 

degenerat 

degenerativ 

dehelmintizasiya 

dehidrat 

dehidratasiya 

dehidrator 

dehidrogen 

dehidrogenlənmə 

dehidrogenlənmək 

dehidrogenləşdirmə 

dehidrogenləşdirmək 

dehidrogenləşmə 

dehidrogenləşmək 

dehidroksilləşmə (geol.) 

deist 

deizm (fəls.) 

deja-vü (psix.) 

dekabr 

dekada 

dekadans 

dekadent 

dekadentizm 

dekadentlik 

dekaqram 

dekaqramlıq 

dekalitr 

dekalitrlik 

dekalkomaniya  (poliq.) 

dekalsifikasiya  

dekalsinasiya 

dekametr 

dekan 

dekanlıq 

dekantasiya (tib.) 

dekatir 

dekatirləmə 

dekatirləmək  
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dek dek del 

   

dekatron 

dekel (poliq.) 

deklamasiya 

deklamasiyaçı 

deklamator 

deklamatorluq 

deklarasiya 

dekoder 

dekodlama 

dekodlamaq 

dekodlanma 

dekodlanmaq 

dekodlaşdırma 

dekodlaşdırmaq 

dekolte 

dekompensasiya 

dekompensə 

dekompilyator 

dekompozisiya 

dekompressiv 

dekontaminasiya (tib.)  

dekonstruksiya  

dekonstruktiv 

dekonstruktivizm 

dekor  

dekorasiya  

dekorasiyaçı 

dekorasiyaçılıq 

dekorasiyalı 

dekorasiyasız 

dekorativ 

dekorativ-akustik 

dekorativizm 

dekorativlik 

dekorativ-tətbiqi 

dekorator 

dekorçu 

dekorlu 

dekorsuz 

dekort (iqt.) 

dekret 

dekretizasiya 

dekretli 

dekretsiz 

dekripitasiya (geol.) 

dekstrin (kim.) 

dekstrofobiya 

dekstrokardiya 

dekstroza 

dekumbasiya (ekol.) 

dekvantlayıcı 

deqazasiya 

deqazator 

deqlyasiasiya 

deqradasiya 

dequstasiya 

dequstator 

delafossit (miner.) 

delesiya 

delfi 

delfin 

delfinari 

delfinkimi (-lər) 

delikates 

delikt (hüq.) 

delta 

delta-dalğa (-lar) 

delta-dəmir 

delta-effekt 

delta-elektron 

delta-elektronlu 

delta-funksiya 

delta-hissəcik 

delta-hüceyrə (-lər) 

delta-impuls 

deltalı 

delta-metal 

deltaplan 

deltaplançı 

deltaplaner 

deltaplanerçi 

deltaplanerçilik 

delta-ritm 

deltasız 

delta-şüa (-lar) 

deltayabənzər 

deltayaoxşar 

demaqogiya 

demaqoq 

demaqoqcasına 

demaqoqlaşma 

demaqoqlaşmaq 

demaqoqluq 

demantoid (miner.) 

demarkasiya 

demarketinq 

demarş  

demblok 

demekologiya (ekol.) 

demensiya (psix.) 

dementofobiya 

demerec 

demə 

demək 

deməli 

demi, qəlyan 

demilitarizasiya 

demineralizasiya 

demisezon 

demiurq (fəls.) 

demo 

demobilizasiya 

demobilizator 

demodullaşma 

demodulyasiya 

demodulyator 

demofobiya 

demokrat 

demokratik 

demokratikcəsinə 

demokratikləşdirilmə 

demokratikləşdirilmək 

demokratikləşdirmə 

   

dekatron - demokratikləşdirmə  



 152 

dem den dep 

   

demokratikləşdirmək 

demokratikləşmə 

demokratikləşmək 

demokratiklik 

demokratiya 

demokratiyapərəst 

demokratiyapərəstlik 

demokratiyayönlü 

demokratizm 

demokratlaşdırılma 

demokratlaşdırılmaq 

demokratlaşdırma 

demokratlaşdırmaq 

demokratlaşma 

demokratlaşmaq 

demokratlıq 

demoqraf 

demoqrafik 

demoqrafiya 

demon 

demonetləşmə (iqt.) 

demonetləşmək 

demonik 

demoniklik 

demonim 

demonizm 

demonluq  

demonofobiya 

demonologiya 

demonoloji 

demonomaniya 

demontaj 

demoralizasiya 

demorsasiya 

demotik (dilç.) 

dempartiya 

dempfer 

dempferləmə 

dempferləmək 

dempinq (iqt.)  

demultiplikator 

denasifikasiya 

denaturasiya 

dendrari 

dendrit (-lər) 

dendrobionit 

dendrobios 

dendrofil (-lər) 

dendrofobiya 

dendrologiya 

dendroloji 

dendroloq 

dendrometr 

dendrometriya 

dendropark 

denominasiya 

denominə 

denonsasiya (siyas.) 

denotasiya 

denotat 

denotativ 

densimetriya 

densitometr (geol.) 

dentin 

dentofobiya 

denudasiya 

deonim 

deonimlik 

deonimləşmə 

deonimləşmək 

deontologiya  

departament 

depeşa 

depilyasiya (tib.) 

depilyator 

depo 

depolimer 

depolimerləşdirmə 

depolimerləşdirmək 

depolimerləşmə 

depolimerləşmək 

depolyarizasiya  

depolyarizə 

depolyarlaşma (geol.) 

depolyarlaşmaq 

deponent 

deport 

deportasiya 

depozit 

depozitar 

depozitari 

depressant (-lar) 

depressator 

depressiv 

depressiya 

deprivasiya (ekol.) 

deputat 

deputatlıq 

derbi  

derivasiya 

derivat 

derivativ 

derivatoqraf (geol.) 

derivatologiya 

derivatoloji 

derma 

dermatin 

dermatit 

dermatofobiya 

dermatoqlifika 

dermatoqram 

dermatologiya 

dermatoloji 

dermatoloq 

dermatomikoz (-lar) 

dermatoskopiya (tib.) 

dermatoz (tib.) 

dermoskopiya (tib.) 

dermolayz  

deroqasiya (hüq.) 

desant 

desantatma 

desantçı     
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des des det 

   

desantçıxarma 

desantçılıq 

desemantik (dilç.) 

desemantikləşmə 

desemantikləşmək 

desert 

desibel 

desidofobiya 

desikant (ekol.) 

desikasiya 

desiqram 

desiqramlıq 

desilitr 

desinxronizasiya 

desinxronoz 

desima (mus.) 

desimetr 

deskripsiya 

deskriptiv 

deskriptor 

desktop (inform.) 

deskvamasiya (geol.) 

desman (zool.) 

desmankimi (-lər) 

desmana (biol.) 

desmid (-lər) 

desmodontoz 

desmoliz (biol.) 

desmurgiya (tib.) 

desorbsiya (kim.) 

despot 

despotçu 

despotçuluq 

despotcasına 

despotik 

despotizm 

despotluq 

destabil 

destimulyasiya 

destruksiya (iqt.) 

destruktiv   

desuksiya 

deşdək 

deşdəkləmə 

deşdəkləmək 

deşdəklənmə 

deşdəklənmək 

deşdirə-deşdirə 

deşdirilmə 

deşdirilmək 

deşdirmə 

deşdirmək 

deşdirtmə 

deşdirtmək 

deşici 

deşifr 

deşifrator 

deşifrləmə 

deşifrləmək 

deşifrlənmə 

deşifrlənmək 

deşifrlətmə 

deşifrlətmək 

deşik 

deşikaçan 

deşikaçma 

deşik-deşik 

deşikdələn 

deşiklərarası  

deşikli 

deşiksiz 

deşilmə 

deşilmək 

deşmə 

deşmək 

detal 

detallaşdırılma 

detallaşdırılmaq 

detallaşdırma 

detallaşdırmaq 

detallaşma 

detallı  

detalsız 

detekasiya 

detektəetmə  

detektiv 

detektivçi 

detektor 

detergent (-lər) 

deteriorasiya (ekol.) 

determinant (dilç.) 

determinasiya 

determinativ 

determinist 

determinizm 

determinləşdirmə 

determinləşdirmək 

determinləşmə 

determinləşmək 

detoks 

detoksikasiya  

detonasiya 

detonator 

detonometr 

detoponimizasiya  

detrit (geol.) 

detritofaq  

detrityeyən (-lər) (geol.) 

devalvasiya  

devastasiya (tib.) 

deviasiya (fiz.) 

devik 

devikmə 

devikmək 

deviometr 

devirmə 

devirmək 

deviz 

devizay (iqt.) 

devizli 

devizsiz 

devriliş 

devrilmə     
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dev dey dəb 

   

devrilmək 

devrilməz 

devon (geol.) 

deyə 

deyə-danışa 

deyə-deyə 

deyə-gülə 

deyən-gülən 

deyəsən 

deyib-gülmə 

deyib-gülmək 

deyici 

deyicilik 

deyikləmə 

deyikləmək 

deyiklənmə 

deyiklənmək 

deyikli 

deyiklilik 

deyil 

deyiliş 

deyilmə 

deyilmək 

deyim 

deyindirmə 

deyindirmək 

deyinə-deyinə 

deyingən 

deyingənlik 

deyinmə 

deyinmək 

deyinti 

deyintili 

deyiş 

deyişdirmə 

deyişdirmək 

deyişə-deyişə 

deyişmə 

deyişmək 

deyksis  

deyktik (dilç.) 

deytaqram (inform.) 

deyterium 

de-yure (hüq.) 

dezaktivasiya 

dezaktivator 

dezaktivləşdirici 

dezaktivləşdiricilik 

dezaktivləşdirmə 

dezaktivləşdirmək 

dezaktivləşmə 

dezaktivləşmək 

dezaqreqant 

dezaqreqasiya 

dezertir 

dezertirlik 

deziqnasiya (iqt.) 

dezinfeksiya 

dezinfeksiyaçı 

dezinfeksiyaedici 

dezinfeksiyaetmə 

dezinfektor 

dezinflyasiya 

dezinformasiya 

dezinformator 

dezinseksiya (k.t.) 

dezinsektor 

dezinteqrasiya 

dezinteqrator 

dezintermediasiya 

dezinvaziya 

dezodorant 

dezodorant-antiperspirant 

dezodorant-sprey 

dezodorasiya 

dezodorasiyaedici 

dezodorator 

dezurbanizasiya 

dezurbanizm 

dəb 

dəbbə 

dəbbəçi 

dəbbəçilik 

dəbbəkar 

dəbbəkarlıq 

dəbbələmə 

dəbbələmək 

dəbdəbə 

dəbdəbəli 

dəbdəbəlilik 

dəbə (tib.) 

dəbəlik 

dəbərdilmə 

dəbərdilmək 

dəbərə-dəbərə 

dəbərilmə 

dəbərilmək 

dəbəriş 

dəbərişmə 

dəbərişmək 

dəbərmə 

dəbərmək 

dəbərtmə 

dəbərtmək 

dəbilqə 

dəbilqəli 

dəbilqəsiz 

dəbli 

dəblilik 

dəbsiz 

dəbsizlik 

dəc 

dəccal 

dəccallıq 

dəcəl 

dəcəlcəsinə 

dəcələ 

dəcəl-xata 

dəcəl-xatalıq 

dəcəlləşmə 

dəcəlləşmək 

dəcəllik 

dəcləmə  
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dəc dəf dəh 

   

dəcləmək 

dəclənmə 

dəclənmək 

dəclətmə 

dəclətmək 

dədə 

dədə-baba 

dədə-babadan qalma 

dədə-babalı 

dədə-bala 

dədəboyu (idm.) 

dədəli 

dədəli-babalı 

dədəlik 

dədəmalı 

dədəsiz 

dədəsizlik 

dəf 

dəfçi 

dəfçilik 

dəf-dumbul 

dəfedilməz 

dəfedilməzlik 

dəfetmə 

dəfə 

dəfə-daraq 

dəfələrlə 

dəfinə 

dəfinəli 

dəfn 

dəfnetmə 

dəfnə (bot.) 

dəfnəgilas 

dəfnəgilənar 

dəfnəkimi (-lər) 

dəfn-kəfn etmək 

dəfolunmaz 

dəfolunmazlıq 

dəftər 

dəftərçə 

dəftər-çərəkə 

dəftərçi 

dəftərçilik 

dəftərxana 

dəftərxanaçı 

dəftərxanaçılıq 

dəftər-kitab 

dəftər-kitablı 

dəftər-kitabsız 

dəftər-qələm 

dəftər-qələmli 

dəftər-qələmsiz 

dəh (dan.) 

dəhləmə 

dəhləmək 

dəhlənmə 

dəhlənmək 

dəhliz 

dəhlizcik 

dəhliz-ilbiz 

dəhlizli 

dəhliz-onurğa 

dəhlizsiz 

dəhmər 

dəhmərləmə 

dəhmərləmək 

dəhmərlənmə 

dəhmərlənmək 

dəhnə 

dəhnələmə 

dəhnələmək 

dəhnələnmə 

dəhnələnmək 

dəhnəli 

dəhrə 

dəhrəağzı 

dəhrə-bıçaq 

dəhrəburnu 

dəhrəburun 

dəhrəburunlu 

dəhrəquyruq (zool.) 

dəhrələmə 

dəhrələmək 

dəhrələnmə 

dəhrələnmək 

dəhrələtdirmə 

dəhrələtdirmək 

dəhrələtmə 

dəhrələtmək 

dəhrəli 

dəhrəsiz 

dəhrəşəkilli 

dəhrəvari 

dəhşət 

dəhşətləndirmə 

dəhşətləndirmək 

dəhşətlənmə 

dəhşətlənmək 

dəhşətli 

dəhşətlilik 

dəxi 

dəxl 

dəqiq 

dəqiqə 

dəqiqəbaşı 

dəqiqəbədəqiqə 

dəqiqə-dəqiqə 

dəqiqələrlə 

dəqiqəlik 

dəqiqəsiz 

dəqiqləşdirici 

dəqiqləşdirilmə 

dəqiqləşdirilmək 

dəqiqləşdirmə 

dəqiqləşdirmək 

dəqiqləşmə 

dəqiqləşmək 

dəqiqlik 

dəlalət 

dəlalətli 

dəlalətsiz 

dəldirilmə 

dəldirilmək  
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dəl dəl dəl 

   

dəldirmə 

dəldirmək 

dəldirtmə 

dəldirtmək 

dələ 

dələduz 

dələduzcasına 

dələduzluq 

dələkimi (-lər) 

dələqarın 

dələqarınlı 

dələquyruq 

dələquyruqlu 

dələmə 

dələmələndirmə 

dələmələndirmək 

dələmələnmə 

dələmələnmək 

dələyən (zool.) 

dəli 

dəlibaldırğan (bot.) 

dəlibaş 

dəlibaşlı 

dəlibaşlıq 

dəlibəng (bot.) 

dəliböyürtkən 

dəlicə 

dəlicəotu 

dəlicəsinə 

dəlici 

dəlicincilim 

dəliçətənə 

dəliçətənəlik 

dəliçiçək 

dəli-dəli 

dəli-divanə 

dəli-divanəlik 

dəli-dolu 

dəli-doluluq 

dəligilas 

dəlixana 

dəlik 

dəlikaçan 

dəlikçiçək 

dəlik-deşik 

dəlik-deşikli 

dəlik-dəlik 

dəlikli 

dəliksiz 

dəliqanlı 

dəliqanlı-dəliqanlı 

dəliqanlılıq 

dəlil 

dəlil-dəlalət 

dəliləşmə 

dəliləşmək 

dəlilik 

dəlilləşdirilmə 

dəlilləşdirilmək 

dəlilləşdirmə 

dəlilləşdirmək 

dəlilləşmə 

dəlilləşmək 

dəlilli 

dəlillik 

dəlilli-sübutlu 

dəlilsiz 

dəlilsiz-sübutsuz 

dəlil-sübut 

dəlil-sübutlu 

dəlil-sübutsuz 

dəlinmə 

dəlinmək  

dəliotu 

dəlipencər 

dəlipişpişi 

dəlisov 

dəlisovluq 

dəlitəhər 

dəlitərə 

dəlitərəli 

dəlitərəlik 

dəliyarpız 

dəlizoğal 

dəllal 

dəllalbaşı 

dəllalbazar 

dəllallıq  

dəllək 

dəlləkxana 

dəlmə 

dəlmə-deşik 

dəlmə-deşikli 

dəlmə-deşiklik 

dəlməgöz 

dəlməgözlü 

dəlmək 

dəm 

dəmağac 

dəmbədəm 

dəmbərəgöz 

dəmbərəgözlü 

dəmdəməki 

dəmdəməkilik 

dəmdən-dəmə 

dəm-dəsgah 

dəm-dəsgahlı 

dəm-dəsgahsız 

dəmək 

dəməklik 

dəmələk (bot.) 

dəmələklik 

dəmxana 

dəmxanalı 

dəmxanalıq 

dəmir 

dəmirağac 

dəmirağacçiçəkli (-lər) 

dəmirağaclı 

dəmirağaclıq 

dəmiraxtaran 

dəmir-arsenit 

dəmir-beton     
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dəm dəm dən 

   

dəmir-betonlu 

dəmirbənd 

dəmir-boz 

dəmirçi 

dəmirçixana 

dəmirçilik 

dəmirçi-presçi 

dəmirçi-presçilik 

dəmirçi-ştamplayıcı 

dəmirdoğrayan 

dəmirdon 

dəmirdonlu 

dəmirdonluq 

dəmir-dümür 

dəmirəbənzər 

dəmirəoxşar 

dəmirəridən 

dəmirəritmə 

dəmirhindi (bot.) 

dəmirkəsən 

dəmirkəsmə 

dəmirqara (bot.) 

dəmirqaya 

dəmirqaynaqlama 

dəmirqaynaqlayan 

dəmirləşdirilmə 

dəmirləşdirilmək 

dəmirləşdirmə 

dəmirləşdirmək 

dəmirləşmə 

dəmirləşmək 

dəmirlətmə 

dəmirlətmək 

dəmirli 

dəmir-nikelli 

dəmirsiz 

dəmir-tetrakarbonil 

dəmirtikan (bot.) 

dəmirtikanlı 

dəmirtikanlıq 

dəmiryayan 

dəmiryayma 

dəmiryeyici 

dəmiryeyicilik 

dəmiryol 

dəmiryolçu 

dəmiryolçuluq 

dəmiryonan 

dəmkeş 

dəmkeşlik 

dəmləmə 

dəmləmək 

dəmləndirmə 

dəmləndirmək 

dəmlənə-dəmlənə 

dəmlənmə 

dəmlənmək 

dəmlətmə 

dəmlətmək 

dəmləyə-dəmləyə 

dəmli 

dəmli-dəmli 

dəmli-dəsgahlı 

dəmlik 

dəmrov 

dəmrovlu 

dəmrovotu 

dəmsaz 

dəmsazlıq 

dəmsiz 

dəmsizlik 

dəmşalaq (məh.) 

dəmşalaqlıq 

dəmtutan 

dəmyə 

dəmyəçi 

dəmyəçilik 

dən 

dəncik 

dənçi 

dənçilik 

dən-dən 

dənə 

dənəbənzər 

dənəbir 

dənəcik 

dənəciklərarası 

dənəcikli 

dənəcikmeyvə 

dənəcikmeyvəli (-lər) 

dənəciksiz 

dənə-dənə 

dənələmə 

dənələmək 

dənələnmə 

dənələnmək 

dənələtdirilmə 

dənələtdirilmək 

dənələtdirmə 

dənələtdirmək 

dənələtmə 

dənələtmək 

dənələyə-dənələyə 

dənəli 

dənəli-dənəli 

dənəlilik 

dənəmuzd 

dənəoxşar 

dənəsiz 

dənəvari 

dənəvər 

dənəvər-hüceyrəli 

dənəvərləndirilmə 

dənəvərləndirilmək 

dənəvərlənmə 

dənəvərlənmək 

dənəvərləşdirici 

dənəvərləşdirilmə 

dənəvərləşdirilmək 

dənəvərləşdirmə 

dənəvərləşdirmək 

dənəvərləşmə 

dənəvərləşmək   
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dən dən dən 

   

dənəvərli 

dənəvərşəkilli 

dənəzən 

dəng 

dəngə 

dəngəsər 

dənxırdalayan 

dəniz 

dənizalabaxtası (zool.) 

dənizaltı 

dənizarıdan 

dənizarıtma 

dənizaslanı (zool.) 

dənizaşırı 

dənizatı 

dənizayğırı 

dənizbasar ərazi 

dənizbozcası (zool.) 

dənizboyu 

dənizçapağı 

dənizçi 

dənizçilik 

dəniz-dərya 

dənizəbənzər 

dənizəoxşar 

dənizətrafı 

dənizhörümçəyi 

dənizxardalı 

dənizxiyarı 

dənizkələmi 

dənizkənarı 

dənizkirpisi 

dənizqaranquşu 

dənizqırağı 

dənizqırğısı 

dənizotu 

dənizpərisi 

dənizpişiyi 

dənizsiz 

dənizsoğanı 

dənizşeytanı 

dəniztəmizləmə 

dəniztəmizləyən 

dəniztısbağası 

dənizulduzu 

dənizyosunu 

dənizzanbağı 

dənqurudan 

dənqurutma 

dənləmə 

dənləmək 

dənlənə-dənlənə 

dənlənmə 

dənlənmək 

dənləşmə 

dənləşmək 

dənlətdirmə 

dənlətdirmək 

dənlətmə 

dənlətmək 

dənləyə-dənləyə 

dənli 

dənlik 

dənlilik 

dənli-paxlalı 

dənmeyvə 

dənötürən 

dən-paxla 

dənsəpən 

dənsəpici 

dənsəpmə 

dənsiz 

dənsizlik 

dənsovuran 

dənsovurma 

dənşəkilli 

dən-taxıl 

dəntəmizləmə 

dəntəmizləyən 

dəntəmizləyici 

dəntutan 

dəntutucu 

dənyarmalama 

dənyarmalayan 

dənyeyən (-lər) 

dənyükləyən 

dənvari 

dərbədər 

dərbəndi (-lər) 

dərc 

dərd 

dərd-bəla 

dərd-bəlalı 

dərd-bəlasız 

dərdbilən 

dərdbilməz 

dərdçəkmə 

dərddaş 

dərdəcər 

dərdəcərli 

dərd-ələm 

dərd-ələmli 

dərd-əzab 

dərd-əzablı 

dərdgətirici 

dərd-həsrət 

dərdirə-dərdirə 

dərdirilmə 

dərdirilmək 

dərdirmə 

dərdirmək  

dərd-kədər 

dərd-kədərli 

dərd-kədərsiz 

dərd-qəm 

dərd-qəmli 

dərd-qəmsiz 

dərd-qubar 

dərd-qubarlı 

dərd-qüssə 

dərd-qüssəli 

dərdləndirici 

dərdləndirmə 
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dər dər dər 

   

dərdləndirmək 

dərdlənmə 

dərdlənmək 

dərdləşə-dərdləşə 

dərdləşmə 

dərdləşmək 

dərdli 

dərdli-dərdli 

dərdlilik 

dərd-möhnət 

dərdsiz 

dərdsiz-qəmsiz 

dərdsizlik 

dərdverici 

dərə 

dərəaşağı 

dərəbəyi 

dərəbəyilik 

dərəcə 

dərəcələmə 

dərəcələmək 

dərəcələndirmə 

dərəcələndirmək 

dərəcələnmə 

dərəcələnmək 

dərəcəli 

dərəcəsiz 

dərədən-təpədən 

dərə-dərə 

dərəətrafı 

dərəiçi 

dərə-qobu 

dərəli 

dərəlik 

dərəlik-təpəlik 

dərəli-təpəli 

dərəmum 

dərəsiz-təpəsiz 

dərə-təpə 

dərə-təpəli 

dərə-təpəlik 

dərə-təpəsiz 

dərətutu 

dərəyanı 

dərə-yarğan 

dərəyuxarı 

dərgah 

dərgi 

dərgiçi 

dərgil (bot.) 

dərhal 

dəri 

dərialtı 

dəriaşılama 

dəriaşılayan 

dəribiçən 

dəribiçmə 

dəriboyayan 

dəriboyama 

dəriçi 

dəriçilik 

dəridaxili 

dəridən-qabıqdan çıxmaq 

dəri-xırdavat  

dəriiçi 

dəri-qalantereya 

dəriqaşıyan 

dəriqurudan 

dərili 

dərilik 

dərilmə 

dərilmək 

dərin 

dərindən 

dərindən-dərin 

dərin-dərin 

dərindüşüncəli 

dərinfikirli 

dərininə 

dərinləşdirici 

dərinləşdirilmə 

dərinləşdirilmək 

dərinləşdirmə 

dərinləşdirmək 

dərinləşə-dərinləşə 

dərinləşmə 

dərinləşmək 

dərinlətmə 

dərinlətmək 

dərinlik 

dərinlikölçən 

dərinlikölçmə 

dərinliyədalma sürəti 

dərinmənalı 

dərinmənalılıq 

dərinməzmunlu 

dərisaqqovu (bayt.) 

dərisitikanlı (-lar) 

dərisiz 

dərisoyan 

dərisoyma 

dəriüstlüyü 

dəriüstü 

dəriyeyən 

dəriyəbənzər 

dəriyığan 

dəri-zöhrəvi 

dərk 

dərkedici 

dərkedicilik 

dərkedilən 

dərkedilmə 

dərkedilməz 

dərkedilməzlik 

dərketmə 

dərkənar 

dərkənarlı 

dərkolunmaz 

dərman 

dərmanbalotu 

dərmançı 

dərmançılıq 

dərmançiçəyi 
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dər dər dəs 

   

dərmançiləyən 

dərmançiləmə 

dərmançiləyici 

dərmanxana 

dərmanqayıran 

dərmanqayırma 

dərmanlada-dərmanlada 

dərmanlama 

dərmanlamaq 

dərmanlanma 

dərmanlanmaq 

dərmanlatdırma 

dərmanlatdırmaq 

dərmanlatma 

dərmanlatmaq 

dərmanlaya-dərmanlaya 

dərmanlayıcı 

dərmanlı 

dərmanlı-davalı 

dərmansəpən 

dərmansız 

dərmansızlıq 

dərmanşünas 

dərmanşünaslıq 

dərmə 

dərmə-dərmə, naxışlı 

dərmək 

dərnə  

dərnək 

dərnəkçi 

dərrakə 

dərrakəli 

dərrakəsiz 

dərs 

dərsalma 

dərsarası 

dərsburaxan 

dərsburaxma 

dərsdeyən 

dərsdemə 

dərsdənkənar    

dərskeçmə 

dərsqabağı 

dərslik 

dərslikli 

dərsliksiz 

dərviş 

dərvişlik 

dərvişsayağı 

dərvişvari 

dərya 

dəryaça 

dəryaz 

dəryazlama 

dəryazlamaq 

dəryazlanma 

dəryazlanmaq 

dərz 

dərzbağlama 

dərzbağlayan 

dərzdaşıma 

dərzdaşıyan 

dərzənək (bot.) 

dərzi 

dərzixana 

dərziquşu (zool.) 

dərzilik 

dərzkəsən 

dərzləmə 

dərzləmək 

dərzlənmə 

dərzlənmək 

dərzlik 

dərzyığan 

dəsgah 

dəsgahlı 

dəsgirə (məh.) 

dəsmal 

dəsmalasan 

dəsmallama 

dəsmallamaq 

dəsmallanma 

dəsmallanmaq 

dəsmallı 

dəsmallıq 

dəsmalsız 

dəst 

dəst-dəst 

dəstə 

dəstəbaşı 

dəstəbaşılıq 

dəstəbaz 

dəstəbazlıq 

dəstəbədəstə 

dəstəçi 

dəstə-dəstə 

dəstək 

dəstəkləmə 

dəstəkləmək 

dəstəklənmə 

dəstəklənmək 

dəstəklətmə 

dəstəklətmək 

dəstəkli 

dəstəklik 

dəstəksiz 

dəstəksizlik 

dəstəqəlsəməli (-lər) 

dəstələmə 

dəstələmək 

dəstələndirmə 

dəstələndirmək 

dəstələnmə 

dəstələnmək 

dəstələşdirmə 

dəstələşdirmək 

dəstələşmə 

dəstələşmək 

dəstələtdirmə 

dəstələtdirmək 

dəstələtmə 

dəstələtmək 

dəstələyə-dəstələyə 
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dəs dəy dəy 

   

dəstəli 

dəstəmaz 

dəstəmazlı 

dəstəmazsız 

dəstəsiz 

dəst-xət 

dəvə 

dəvəayağı (bot.) 

dəvəboynu (bot.) 

dəvəcik (zool.) 

dəvəçi 

dəvəçiçəyi 

dəvəçilik 

dəvəçökürdən (bot.) 

dəvədabanı (bot.) 

dəvədəlləyi (zool.) 

dəvəənciri 

dəvəfındığı 

dəvəgötürməz 

dəvəgözü 

dəvəkimi (-lər) 

dəvəqarnı (bot.) 

dəvəqıran (bot.) 

dəvəqırxan 

dəvəqulağı (bot.) 

dəvəquşu 

dəvəquşukimi (-lər) 

dəvəli 

dəvəotu 

dəvəsiz 

dəvət 

dəvətçi 

dəvətedici 

dəvətikanı 

dəvətli 

dəvətnamə 

dəvətnaməli 

dəvətnaməsiz 

dəvətsiz 

dəvətsizlik 

dəvəyunu şal 

dəyanət 

dəyanətli 

dəyanətlilik 

dəyanətsiz 

dəyanətsizlik 

dəydirmə 

dəydirmək 

dəyə 

dəyə-dəyə 

dəyəlik 

dəyənək 

dəyənəkayaqlı (-lar) 

dəyənəkləmə 

dəyənəkləmək 

dəyənəklənmə 

dəyənəklənmək 

dəyənəkli 

dəyənəksiz 

dəyər 

dəyər-dəyməz 

dəyər-dəyməzinə 

dəyərəsığmaz 

dəyərləndirilmə 

dəyərləndirilmək 

dəyərləndirmə 

dəyərləndirmək 

dəyərlənmə 

dəyərlənmək 

dəyərli 

dəyərlilik 

dəyərsiz 

dəyərsizlik 

dəyib-dolaşma 

dəyib-dolaşmaq 

dəyirman 

dəyirmançı 

dəyirmançılıq 

dəyirmandaşı 

dəyirmanxana 

dəyirman-kombinat 

dəyirmanlıq 

dəyirmi 

dəyirmiağız 

dəyirmiağızlı (-lar) 

dəyirmibaş 

dəyirmibaşlı 

dəyirmi-dəyirmi 

dəyirmigöz 

dəyirmigözlü 

dəyirmiləmə 

dəyirmiləmək 

dəyirmilənmə 

dəyirmilənmək 

dəyirmiləşdirilmə 

dəyirmiləşdirilmək 

dəyirmiləşdirmə 

dəyirmiləşdirmək 

dəyirmiləşmə 

dəyirmiləşmək 

dəyirmilətmə 

dəyirmilətmək 

dəyirmilik 

dəyirmisifət 

dəyirmisifətli 

dəyirmisov 

dəyirmitəhər 

dəyirmiüzgəcli (-lər) 

dəyişdirə-dəyişdirə 

dəyişdirici 

dəyişdirilə-dəyişdirilə 

dəyişdirilmə 

dəyişdirilmək 

dəyişdirilməz 

dəyişdirilməzlik 

dəyişdirmə 

dəyişdirmək 

dəyişdirtmə 

dəyişdirtmək 

dəyiş-düyüş 

dəyişəcək 

dəyişəcəkli 

dəyişəcəksiz  

   

dəstəli - dəyişəcəksiz    
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dəy dəz dın 

   

dəyişə-dəyişə 

dəyişək 

dəyişəkçi 

dəyişəkli 

dəyişəklik 

dəyişəktikən 

dəyişən (riyaz.) 

dəyişənkütləli 

dəyişənquruluşlu 

dəyişənstrukturlu 

dəyişəntərkibli 

dəyişik 

dəyişiklik 

dəyişilən (riyaz.) 

dəyişilmə 

dəyişilmək 

dəyişilməyən (riyaz.) 

dəyişilməz 

dəyişilməzlik 

dəyişim 

dəyişkən 

dəyişkənlik 

dəyişmə 

dəyişmək 

dəyişməyən (dilç.) 

dəyişməz 

dəyişməzlik 

dəymə 

dəymədüşər 

dəymək 

dəyməqaç, oyun 

dəyməmənə (bot.) 

dəyməz 

dəyyus 

dəyyusluq 

dəzgah 

dəzgaharası 

dəzgahbaşı 

dəzgahçı 

dəzgahçılıq 

dəzgahqayıran 

dəzgahqayırma 

dəzgahquran 

dəzgahquraşdıran 

dəzgahquraşdırma 

dəzgahqurma 

dəzgahlı 

dəzgahlıq 

dəzgahsazlama 

dəzgahsazlayan 

dəzgahsız 

dıbır 

dıbırlıq 

dığ 

dığdığ, mübahisə 

dığ-dığ, səs 

dığıldama 

dığıldamaq 

dığıltı 

dığır 

dığır-dığır 

dığırlada-dığırlada 

dığırladılma 

dığırladılmaq 

dığırlama 

dığırlamaq 

dığırlana-dığırlana 

dığırlanma 

dığırlanmaq 

dığırlatma 

dığırlatmaq 

dığırlaya-dığırlaya 

dığlama 

dığlamaq 

dığlatma 

dığlatmaq 

dılğır 

dılğırlıq 

dımırıq (bot.) 

dınqıldada-dınqıldada 

dınqıldama 

dınqıldamaq 

dınqıldanma 

dınqıldanmaq 

dınqıldatma 

dınqıldatmaq 

dınqıltı 

dınqıltılı 

dınqıltısız 

dınqır (mus.) 

dırıldama 

dırıldamaq 

dırıldatma 

dırıldatmaq 

dırmalama 

dırmalamaq 

dırmana-dırmana 

dırmandırma 

dırmandırmaq 

dırmanma 

dırmanmaq 

dırmaşa-dırmaşa 

dırmaşdırılma 

dırmaşdırılmaq 

dırmaşdırma 

dırmaşdırmaq 

dırmaşma 

dırmaşmaq 

dırmıq  

dırmıqçı 

dırmıqlama 

dırmıqlamaq 

dırmıqlanma 

dırmıqlanmaq 

dırmıqlatma 

dırmıqlatmaq 

dırnağabənzər 

dırnağaoxşar 

dırnaq 

dırnaqaltı 

dırnaqarası 

dırnaqbağası (zool.) 

dırnaqcıq 

   

dəyişə-dəyişə - dırnaqcıq     
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dır dia dia 

   

dırnaqçeynəmə 

dırnaqçeynəyən 

dırnaqdibi 

dırnaqkəsən 

dırnaqkəsmə 

dırnaqlama 

dırnaqlamaq 

dırnaqlanma 

dırnaqlanmaq 

dırnaqlaşma 

dırnaqlaşmaq 

dırnaqlı (-lar) 

dırnaqsız 

dırnaqsızlıq 

dırnaqşəkilli 

dırnaqtəmizləyən 

dırnaqtutan 

dırnaqüstü 

dırnaqyanı 

dış 

dışarı 

diabaz (geol.) 

diabet 

diabetik 

diabetli 

diabetofobiya 

diabetsiz 

diadem 

diademli  

diademsiz 

diafilm 

diafon (tex.) 

diafoniya (mus.) 

diafraqm 

diafraqm-qabırğa 

diafraqm-qaraciyər 

diafraqmlı 

diafraqm-mədə 

diafraqm-ürək 

diafraqmüstü 

diagenez 

diaxronik 

diaxroniya (dilç.) 

diakritik 

diaqlif (-lər) (geol.) 

diaqnost 

diaqnostik 

diaqnostika 

diaqnoz 

diaqnozqoyma 

diaqnozlaşdırma 

diaqnozlaşdırmaq 

diaqonal 

diaqonallıq 

diaqram 

diallaq (miner.) 

dialeksiya 

dialekt 

dialektal 

dialektfövqü 

dialektik 

dialektika 

dialektizm 

dialektlərarası 

dialektoqrafiya 

dialektologiya 

dialektoloji 

dialektoloq 

dialektüstü 

dializ 

dializator 

dialogizm 

dialoji 

dialoq 

dialoq-pamflet 

diamaqnetik 

diamaqnetizm 

diamaqnit 

diamant 

diametr 

diametral 

diametrli 

diamin 

diammofos 

diamorfiya 

diapauz (biol.) 

diapazon 

diapazonlu 

diapedez (biol.) 

diapozitiv 

diaproyektor 

diareya 

diasemiya 

diaskop 

diaskopik 

diaspor 

diastrofizm 

diataksiya 

diateka 

diatermik 

diatermiya 

diatermopalçıq 

müalicəsi 

diatez 

diatomit 

diatonik 

diatonika 

diazobirləşmə (-lər) 

dib 

dibaçan 

dibaçə 

dibaçəli 

dibaçəsiz 

dibcik 

dibçək 

dibdələn 

dibdərinləşdirən 

dibdərinləşdirici 

dibdərinləşdirmə 

dibdolduran 

dibdoldurma 

dibək 

dibəkdaşı   

   

dırnaqçeynəmə - dibəkdaşı   
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dib did dif 

   

dibiont                                                                                                                                                                                      

dibiyastı 

dibləmə 

dibləmək 

dibli 

diblik 

dibölçən 

dibrombenzol 

dibrometan 

dibrompropan 

dibsiz 

dibyanı su 

dibüstü 

dicey 

diceylik 

didaktik 

didaktika 

didaktik-alleqorik 

didaktik-fəlsəfi 

didaktik-metodik 

didaktizm 

didaktogeniya 

diddirilmə 

diddirilmək 

diddirmə 

diddirmək 

diddirtmə 

diddirtmək 

didə 

didə-didə 

didələmə 

didələmək 

didələnmə 

didələnmək 

didələtmə 

didələtmək 

didərgin 

didərginlik 

didib-parçalama 

didib-parçalamaq 

didib-sökmə 

didib-sökmək 

didib-tökmə 

didib-tökmək 

didik 

didik-didik 

didikləmə 

didikləmək 

didiklənmə 

didiklənmək 

didilmə 

didilmək 

didim-didim 

didinmə 

didinmək 

didinti 

didişdirilmə 

didişdirilmək 

didişdirmə 

didişdirmək 

didişdirtmə 

didişdirtmək 

didişə-didişə 

didişmə 

didişmək 

didmə 

didmək 

didmələmə 

didmələmək 

diedr (riyaz.) 

dieldrin 

dielektrik 

diereza (dilç.) 

dietil 

dietilamin 

dietilanilin 

dietilen 

dietilsulfat 

difenil (kim.) 

difenilamin 

difenildixlorid 

difenilkarbazil 

difenilkarbonat 

difenilmetan 

difeniloksid 

difer 

diferensial 

diferensiallama 

diferensiallamaq  

diferensiallaşma 

diferensiallaşmaq 

diferensiallayıcı 

diferensiallıq 

diferensiasiya 

diferent (dəniz.) 

diferli 

difersiz  

diffamasiya 

diffuz 

diffuzionizm 

diffuziya 

diffuzor  

difiramb  

diflyasiya 

difosgen 

difraksiya (fiz.) 

difraktoqram  

difraktometr 

difraktometriya (geol.) 

difterit 

difteritli 

difteriya (tib.) 

diftonq  

diftonqlaşma 

diftonqlaşmaq 

diftonqluq 

diftonqvari 

digenit (miner.) 

digər 

digiset (poliq.) 

digital 

diheksaqon  

diheksaqonal 

   

dibiont - diheksaqonal     
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dih dik dik 

   

dihibrid 

dihidrofosfat 

dixloretan 

dixloretilen 

dixlormetil 

dixoqamiya (bot.) 

dixotomik 

dixotomiya (tib.) 

dixroizm 

dik 

dikaşağı 

dikbaş 

dikbaş-dikbaş 

dikbaşlıq 

dikbığ 

dikbığlı 

dikburun 

dikburunlu 

dikdaban 

dikdabanlı 

dikdamaq 

dikdamaqlıq 

dik-dik 

dikdir 

dikdirli 

dikdirlik 

dikdöş 

dikdöşlü 

dikduran 

dikefobiya 

dikenişli 

dikəldilmə 

dikəldilmək 

dikəlmə 

dikəlmək 

dikəltmə 

dikəltmək 

dikili 

dikilmə 

dikilmək 

dikinə 

dikkit (miner.) 

dikqabırğa 

dikqulaq 

dikqulaqlı 

dikləmə 

dikləmək 

dikləndirilmə 

dikləndirilmək 

dikləndirmə 

dikləndirmək 

diklənmə 

diklənmək 

dikləşdirmə 

dikləşdirmək 

dikləşmə 

dikləşmək 

diklətdirmə 

diklətdirmək 

diklətmə 

diklətmək 

dikli 

diklik 

dikmə 

dikmək  

diksahilli 

diksindirmə 

diksindirmək 

diksiniş 

diksinişmə 

diksinişmək 

diksinmə 

diksinmək 

diksiya 

diktat 

diktator 

diktatorluq 

diktatura 

diktə 

diktələmə 

diktələmək 

diktələnmə 

diktələnmək 

diktofon 

diktofonlu 

diktofonsuz 

diktor 

diktorluq 

diktutan 

dikyarpaq 

dikyarpaqlı 

dikyoxuşlu 

dikyuxarı 

diqqət 

diqqətcil 

diqqətcillik 

diqqətçəkən 

diqqətçəkici 

diqqətçəkicilik 

diqqətəlayiq 

diqqətlə 

diqqətli 

diqqətlilik 

diqqətsiz 

diqqətsizlik 

diqraf (dilç.) 

diqressiya 

dil 

dilaçma 

dil-ağız etmək 

dilaltı 

dilarxası 

dilatasiya 

dilatoqraf 

dilatometr 

dilavər 

dilavərlik 

dilayrı 

dilbaş (bayt.) 

dilbaz 

dilbədil 

dilbənd 

dilbər 

   

dihibrid - dilbər    
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dil dil dil 

   

dilbilən 

dilbilmə 

dilbilməz 

dilbilməzlik 

dilbir 

dilbirlik 

dilcavabı 

dilcik 

dilcikli 

dilcikşəkilli 

dilçə 

dilçək 

dilçəkli 

dilçəksiz 

dilçi 

dilçiçəkli (-lər) 

dilçi-etimoloq 

dilçi-etnoqraf 

dilçi-ədəbiyyatçı 

dilçi-filosof 

dilçilik 

dilçi-mətnşünas 

dilçi-paleoqraf 

dilçi-şərqşünas 

dilçi-tarixçi 

dilçi-türkoloq 

dildaxili 

dildalayan (bot.) 

dildən-dilə 

dildəniti 

dildənkənar qalıq (dilç.) 

dil-dil 

dil-dilə 

dil-diş 

dil-dodaq 

dildönməz 

dilemma 

diler 

diletant 

diletantlıq 

dil-ədəbiyyat  

dilək 

dilək-arzu 

diləkli 

diləksiz 

diləksizlik 

diləmə 

diləmək 

dilənçi 

dilənçiləşdirilmə 

dilənçiləşdirilmək 

dilənçiləşdirmə 

dilənçiləşdirmək 

dilənçiləşmə 

dilənçiləşmək 

dilənçilik 

dilənçipayı 

diləndirə-diləndirə 

diləndirmə 

diləndirmək 

dilənə-dilənə 

dilənmə 

dilənmək 

diləyatan 

diləyatımlı 

diləzbəri 

dilxarici 

dilxor 

dilxor-dilxor 

dilxorluq 

dilxoş 

dilxoşluq 

diliacı 

diliacılıq 

diligödək 

diligödəklik 

dilik 

dilik-dilik 

dilikəsik 

dilikləmə 

dilikləmək 

diliklənmə   

diliklənmək 

diliklətmə 

diliklətmək 

dilikli 

dilikli-buta (xalç.) 

dilikli-itibucaqlı (-lar) (xalç.) 

diliqanlı (-lar) 

diliqısa  

diliqısalıq 

diliquru 

diliquruluq 

dilim 

dilim-dilim 

diliməbənzər 

dilimləmə 

dilimləmək 

dilimləndirmə 

dilimləndirmək 

dilimlənmə 

dilimlənmək 

dilimlətmə 

dilimlətmək 

dilimləyə-dilimləyə 

dilimli 

dilimlik 

dilisərt  

dilisərtlik 

dilişirin 

dilişirinlik 

diliuzun 

diliuzunluq 

diliyanmış 

dilqanadan (bot.) 

dilqanan 

dilqanmaz 

dil-qırtlaq 

dilləndirə-dilləndirə 

dilləndirilmə 

dilləndirilmək 

dilləndirmə 

dilləndirmək 

   

dilbilən - dilləndirmək   
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dil dim din 

   

dillənə-dillənə 

dillənmə 

dillənmək 

dillərarası 

dilləşə-dilləşə 

dilləşmə 

dilləşmək 

dilli 

dilli-ağızlı 

dilli-dilavər 

dilli-dilavərlik 

dillilik 

dilmanc 

dilmanclıq 

dilogiya (ədəb.) 

dilortası 

dilotu yemək 

dilönü 

dilsiz 

dilsiz-ağızsız 

dilsizlik 

dilşəkilli 

dilşünas 

dilşünaslıq 

diltərpənməz 

diltərpətməz 

diltutqacı 

diltutulması 

dilucu 

dil-udlaq 

dil-üslub 

dilüstü 

dilyanı 

dimdik 

dimdikbaşlı (-lar) 

dimdikburun (-lar) 

dimdikburunlu 

dimdikdibi 

dimdikləmə 

dimdikləmək 

dimdiklənmə 

dimdiklənmək 

dimdikləşə-dimdikləşə 

dimdikləşmə 

dimdikləşmək 

dimdikləyə-dimdikləyə 

dimdikli 

dimdiksiz 

dimdikşəkilli 

dimdiri 

dimdiyəbənzər 

dimdiyəoxşar 

dimedrol (əcz.) 

dimetilamid 

dimetilamin 

dimorfiya (geol.) 

dimorfizm 

din 

dina (fiz.) 

dinamik 

dinamika 

dinamikalı 

dinamiki 

dinamiklik 

dinamit 

dinamitçi 

dinamitli 

dinamitsiz 

dinamizm 

dinamo 

dinamoçu 

dinamoqraf 

dinamoqrafiya 

dinamometr 

dinamometrik 

dinamometriya 

dinamoskop 

dinamoskopik 

dinamotermal 

dinar 

dinarlıq 

dina-saniyə 

dinc 

dinc-dinməz 

dincəqoyma (k.t.) 

dincəqoyulma 

dincəldici 

dincələ-dincələ 

dincəliş 

dincəlmə 

dincəlmək 

dincəlməz 

dincəltmə 

dincəltmək 

dincləşdirilmə 

dincləşdirilmək 

dincləşdirmə 

dincləşdirmək 

dincləşmə 

dincləşmək 

dinclik 

dinc-yanaşı yaşamaq 

dinçi 

dinçilik 

dindar 

dindarcasına 

dindarlıq 

dindaş 

dindaşlıq 

dindirə-dindirə 

dindirilmə 

dindirilmək 

dindiriş 

dindirmə 

dindirmək 

dindirtmə 

dindirtmək 

dinekologiya 

dinə-dinə 

ding 

dingçi 

dingdaşı 

dingildədə-dingildədə  

   

dillənə-dillənə - dingildədə-dingildədə    
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din din dip 

   

dingildəmə 

dingildəmək 

dingildəşmə 

dingildəşmək 

dingildətmə 

dingildətmək 

dingildəyə-dingildəyə 

dinib-danışma 

dinib-danışmaq 

dini-əxlaqi 

dini-fəlsəfi 

dini-ideoloji 

din-iman 

din-imanlı 

din-imansız 

dini-mifoloji 

dini-psixoloji 

dini-siyasi 

diniş (tex.) 

dinqo (zool.) 

dinlədilmə 

dinlədilmək 

dinləmə 

dinləmək 

dinlənilmə 

dinlənilmək 

dinlənmə 

dinlənmək 

dinlərarası 

dinlətdirmə 

dinlətdirmək 

dinlətmə 

dinlətmək 

dinləyə-dinləyə 

dinləyici 

dinləyiş 

dinli 

dinli-imanlı 

dinmə 

dinmək 

dinməz 

dinməzcə 

dinməzcə-dinməzcə 

dinməzcəsinə 

dinməz-danışmaz 

dinməz-dinməz 

dinməzlik 

dinməz-söyləməz 

dinofit yosunları 

dinofobiya 

dinozavr 

dinpərəst 

dinpərəstlik 

dinpərvər 

dinpərvərlik 

dinsiz 

dinsizcə 

dinsizcəsinə 

dinsiz-dinsiz 

dinsiz-imansız 

dinsizlik 

dinşəmə (məh.) 

dinşəmək 

dinşünas 

dinşünas-alim 

dinşünaslıq 

dinşünas-şərqşünas 

diod 

dioksin (-lər) 

dionin 

diopsid (miner.) 

diopsidit 

dioptr 

dioptriya 

dioram 

diorit 

dipdiri 

dipleks 

diplodok 

diplofobiya 

diploid 

diploidlik  

diplokok 

diplom 

diplomant 

diplomat 

diplomatcasına 

diplomatik 

diplomatiya 

diplomatlıq 

diplomçu 

diplomqabağı 

diplomlu 

diplomsuz 

diplomsuzluq 

diplopiya 

dipol 

diprozop 

dipsofobiya 

dipsomaniya 

diptix (inc.) 

dirçəldilmə 

dirçəldilmək 

dirçələ-dirçələ 

dirçələnmək 

dirçəliş 

dirçəlişli 

dirçəlişsiz 

dirçəlmə 

dirçəlmək 

dirçəltmə 

dirçəltmək 

dir-dirrik 

dir-dirrikli 

direksiya 

direktiv 

direktivli 

direktiv-planlı 

direktor 

direktoriya 

direktorlu 

direktorluq 

direktorsuz     

   

dingildəmə - direktorsuz   
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dir dir dis 

   

direktorsayağı 

direktoryanı 

dirə 

dirədöymə,  oyun 

dirək 

dirəkaltı 

dirəkcik 

dirəkcikaltı  

dirəkcikli 

dirəklənə-dirəklənə 

dirəklənmə 

dirəklənmək 

dirəklətmə 

dirəklətmək 

dirəkli 

dirəklik 

dirəksiz 

dirəküstü  

dirəkvari 

dirəkyanı 

dirəmə 

dirəmək 

dirənə-dirənə 

dirənmə 

dirənmək 

dirəşə-dirəşə 

dirəşmə 

dirəşmək 

dirətmə 

dirətmək 

dirəyə-dirəyə 

dirhəm 

diri 

diribaş 

diribaşlaşma 

diribaşlaşmaq 

diribaşlı 

diribaşlıq 

diricə 

diricəalaq 

diricik 

diriciyəz 

diri-diri 

diridoğan 

diridoğulan 

dirigöz 

dirigözlü 

dirijabl 

dirijor 

dirijorluq 

dirildici 

dirildilmə 

dirildilmək 

dirilik 

dirilmə 

dirilmək 

dirilməz 

diriltmə 

diriltmək 

diriyarma 

dirrik 

dirrikçi 

dirrikçilik 

dirsək 

dirsəkaltı 

dirsəkcik 

dirsəkləmə 

dirsəkləmək 

dirsəklənə-dirsəklənə 

dirsəklənmə 

dirsəklənmək 

dirsəkləşmə 

dirsəkləşmək 

dirsəkli 

dirsəklik 

dirsəkşəkilli 

dirsəküstü 

dirsəyəbənzər 

disaxarid (kim.) 

disbalans 

disfoniya (tib.) 

disforiya   

disfunksiya 

disharmonik 

disharmoniklik 

disharmoniya 

disharmoniyalıq 

disillab (dilç.) 

disinodont (-lar) 

disk 

diskant (mus.) 

disket 

diskəbənzər 

diskəoxşar 

diskləmə 

diskləmək 

disklənmə 

disklənmək 

diskli 

disklimaks 

disko 

diskobol 

diskoklub  

diskoqrafiya 

diskomeduza (-lar) 

diskomfort 

diskonform 

diskont 

diskontçu 

diskontetmə 

diskontlaşdırma 

diskontlaşdırmaq 

diskoplan 

diskoplazma 

diskordant 

diskoteka 

diskovod 

diskrazit 

diskreditasiya 

diskrentlik 

diskresion (iqt.) 

diskresiya 

diskret 

   

direktorsayağı - diskret   
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dis dis diş 

   

diskretizasiya 

diskretləmə 

diskretləmək 

diskretləşdirmə 

diskriminasiya 

diskriminativ 

disksiz 

disksürən (inform.) 

diskşəkilli 

disktutan 

diskurs 

diskursiv 

diskussiya 

diskvalifikasiya 

diskvari 

dislaliya  

disleksiya 

dislokasiya 

dismimiya 

dismorfofobiya 

dispaç (dəniz.) 

dispanser 

dispanserizasiya 

dispanserizə 

dispanserləşdirilmə 

dispanserləşdirilmək 

dispanserləşdirmə 

dispanserləşdirmək 

dispaşa (iqt.) 

dispenser 

dispepsiya 

dispeptik 

dispersant 

dispersiya 

dispetçer 

dispetçerləşdirilmə 

dispetçerləşdirilmək 

dispetçerləşdirmə 

dispetçerləşdirmək 

dispetçerlik 

displaziya (tib.) 

displey 

disponent (iqt.) 

dispozisiya 

dispozitiv 

disproporsiya 

disput 

disputçu 

disseksiya 

dissertant 

dissertantlıq 

dissertasiya 

dissibel 

dissident 

dissidentlik 

dissimilyasiya 

dissimilyativ 

dissimilyator 

dissonans 

dissosiasiya 

distansiometr (idm.) 

distansiya 

distant 

disterioz 

distixifobiya 

distillat 

distillə 

distilyator 

distraksiya 

distribusiya 

distributiv 

distributivlik (dilç.) 

distribütor 

distrofik 

distrofiya 

distrofiyalı 

disulfid (-lər) 

diş 

dişaçan 

dişaçma 

dişağardan 

dişağartma 

dişaltı 

dişarası 

dişarxası 

dişbatan 

dişbatmaz 

dişbatmazlıq 

dişcik 

dişcikli 

dişçəkən 

dişçəkmə 

diş-çənə 

dişçıxaran 

dişçıxarma 

dişçi 

dişçöpü 

diş-damaq 

dişdaşı 

dişdək, alət 

dişdək-dişdək 

dişdəyişmə 

diş-dırnaq 

dişdibi 

diş-diş 

diş-dodaq 

dişəbənzər 

dişədəyər, yeməli 

dişək 

dişək-dişək etmək 

dişəkləmə 

dişəkləmək 

dişəkli 

dişəmə 

dişəmək 

dişənmə 

dişənmək 

dişəoxşar 

dişərmə 

dişərmək 

dişərti 

dişətdirmə 

dişətdirmək  

   

diskretizasiya - dişətdirmək   



 171 

diş diş div 

   

dişətmə 

dişətmək 

dişgöynədici 

dişi 

dişicik 

dişicikli 

dişiciksiz 

dişilik 

dişkəsən 

dişkəsməz 

dişkirəsi 

dişqıcama 

dişqıcayan 

dişqıran 

dişqoyan 

dişqoyma 

dişqozu 

dişqurdalayan  

dişqurtlayan (bot.) 

dişlək 

dişlək-dişlək 

dişləm 

dişləm-dişləm 

dişləmə 

dişləmək 

dişləmlik 

dişlənmə 

dişlənmək 

dişlətmə 

dişlətmək 

dişləyə-dişləyə 

dişli 

dişlilik 

dişotu 

dişölçən 

dişpardaqlama 

dişpardaqlayan 

dişsiz 

dişsiz-dişsiz 

dişsizlik 

diştəmizləyən  

diştökən 

diştökmə 

dişüstü 

dişyanı 

dişyonan 

dişyonma 

dittologiya (dilç.) 

diuretik (-lər) 

diurez (tib.) 

div 

divan  

divanbəyi (tar.) 

divanbəyilik 

divan-çarpayı 

divanə 

divanəcəsinə 

divanələnmə 

divanələnmək 

divanələşmə 

divanələşmək 

divanəlik 

divanxana 

divan-kreslo 

divanlıq 

divanüstü 

divar 

divararalığı 

divararası 

divarboyu 

divarcıq 

divardaxili 

divardələn 

divarlı 

divarlıq 

divarsız 

divarönü 

divaruzunu 

divarüstü 

divcik 

divergensiya 

divergent 

diversant 

diversantlıq 

diversifikasiya 

diversiya 

diversiyaçı 

diversiyaçı-kəşfiyyatçı 

diversiya-kəşfiyyat 

divertisment 

divgövdə 

divgövdəli 

divgövdəlik 

dividend (iqt.) 

divinil 

divizion 

diviziya 

diviziyalı 

diviziyasız 

divqılıq 

diyar 

diyarbadiyar 

diyar-diyar 

diyarşünas 

diyarşünaslıq 

diyerez 

diyet 

diyetik 

diyetologiya 

diyetoloq 

diyetoterapiya 

diyez (mus.) 

diyezli 

diyezsiz 

diyin 

diyircək 

diyircəkli 

diyircəksiz 

diyirlədə-diyirlədə 

diyirlədici 

diyirlək 

diyirləkli 

diyirləksiz 

   

dişətmə - diyirləksiz   
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diy diz dod 

   

diyirləmə 

diyirləmək 

diyirləndirmə 

diyirləndirmək 

diyirlənə-diyirlənə 

diyirlənmə 

diyirlənmək 

diyirlətmə 

diyirlətmək 

diyirləyə-diyirləyə 

diz 

dizajio (iqt.) 

dizaltı 

dizadaptasiya 

dizartriya (tib.) 

dizayn 

dizayner   

dizaynerlik 

dizbağı 

dizbağılı 

dizbağısız 

dizbədiz 

dizcik 

dizcikli 

dizciksiz 

diz-dizə 

dizdonu (etn.) 

dizel 

dizel-aqreqat 

dizel-çəkic 

dizelçi 

dizel-elektrik 

dizel-elektrovoz 

dizel-generator 

dizel-qatar 

dizelqayırma  

dizelli 

dizel-motor 

dizel-motorlu 

dizel-motorsuz 

dizelsiz 

dizenteriya 

dizenteriyalı 

dizgin 

dizilmə 

dizilmək 

dizin-dizin 

dizqapaqaltı 

dizqapaqönü 

dizləmə 

dizləmək 

dizlik 

dizlikli 

dizliksiz 

dizmarı, üzüm (məh.) 

dizotu 

dizüstü  

dizyanı 

dizyunksiya 

dizyunktiv 

do (mus.) 

dodağabənzər 

dodağaoxşar 

dodağıqalın 

dodağınazik 

dodağısallaq 

dodağıyoğun 

dodağıyoğunluq 

dodaq 

dodaqaltı 

dodaqarası 

dodaqayaqlı (-lar) 

dodaqbadodaq 

dodaqbüzən 

dodaqbüzmə 

dodaqcıq 

dodaqçiçəkli (-lər) 

dodaq-damaq 

dodaqdəyməz 

dodaq-dodağa 

dodaqlama 

dodaqlanan (dilç.) 

dodaqlanma 

dodaqlanmaq 

dodaqlanmayan (dilç.) 

dodaqlaşma 

dodaqlaşmaq 

dodaqlı 

dodaqlıq 

dodaqsız 

dodaqşəkilli 

dodaqucu 

dodekaedr (riyaz.) 

dodekafoniya (mus.) 

dodekan 

dodu, məzəli rəqs 

dodu-dodu oynamaq 

doğal, təbii 

doğan 

doğanaq 

doğanaqlama 

doğanaqlamaq 

doğanaqlıq 

doğar 

doğdurma 

doğdurmaq 

doğma 

doğmaca 

doğmaq 

doğmalaşdırma 

doğmalaşdırmaq 

doğmalaşma 

doğmalaşmaq 

doğmalıq 

doğma-ögey 

doğram 

doğrama 

doğramac 

doğramaclıq 

doğramaçı 

doğramaçılıq 

doğramaq 

doğram-doğram 

   

diyirləmə - doğram-doğram    
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doğ doğ doq 

   

doğrana-doğrana 

doğranılma 

doğranılmaq 

doğranma 

doğranmaq 

doğrantı 

doğratdırma 

doğratdırmaq 

doğratma 

doğratmaq 

doğraya-doğraya 

doğrayıcı 

doğru 

doğruca 

doğruçu 

doğruçuluq 

doğrudan 

doğrudan-doğruya 

doğru-dürüst 

doğru-dürüstlük 

doğru-düzgün 

doğru-düzgünlük 

doğrulama 

doğrulamaq 

doğrulanma 

doğrulanmaq 

doğrulayıcı 

doğrulma 

doğrulmaq 

doğrultma 

doğrultmaq 

doğruluq 

doğrusu 

doğruyabənzər 

doğruyaoxşar 

doğu 

doğub-törəmə 

doğub-törəmək 

doğub-törəməz 

doğulma 

doğulmaq 

doğulub-törənmə 

doğulub-törənmək 

doğuluş 

doğum 

doğumdansonrakı 

doğumqabağı 

doğuran 

doğurma 

doğurmaq 

doğuş 

doğuşaqədər 

doğuşqabağı 

doğuşdan-doğuşa 

doğuşdansonrakı 

doğuzdurma 

doğuzdurmaq 

doğuzdurulmaq 

doxsan 

doxsanıncı, 90-cı, XC 

doxsanillik 

doxsanyaşlı 

dok (dəniz.) 

dokçu 

doker 

doktor 

doktorant 

doktorantura 

doktorluq 

doktrina 

doktrinyor 

doktrinyorluq 

dokumentonim (dilç.) 

doqqaz 

doqqazça 

doqqazkəsmə 

doqqazlama 

doqqazlamaq 

doqqazlanma 

doqqazlanmaq 

doqqazlı 

doqqazsız  

doqquz 

doqquzadamlıq 

doqquzaylıq 

doqquzbucaq 

doqquzbucaqlı 

doqquzca 

doqquzcildli 

doqquzcildlik 

doqquz-doqquz 

doqquzdon (bot.) 

doqquzdonkimi (-lər) 

doqquzdüymə 

doqquzdüyməli 

doqquzgünlük 

doqquzhissəli 

doqquzillik 

doqquzqat 

doqquzqatlı 

doqquzlitrlik 

doqquzluq 

doqquzmərtəbə 

doqquzmərtəbəli 

doqquzrəqəmli 

doqquzrəqəmlik 

doqquzsinifli 

doqquzuncu, 9-cu, IX 

doqquzyaşlı 

doqma 

doqmaçı  

doqmaçılıq 

doqmat 

doqmatik 

doqmatika 

doqmatiklik 

doqmatizm 

doqmatlaşdırma 

doqmatlaşdırmaq 

dol, tuluq 

dolab 

dolabça 

dolabçı   

   

doğrana-doğrana - dolabçı 
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dol dol dol 

   

dolabçılıq 

dolablı 

dolabsız 

dolağac (xalç.) 

dolaq 

dolaqardı 

dolaq-dolaq 

dolaqçı 

dolaqlama 

dolaqlamaq 

dolaqlanma 

dolaqlanmaq 

dolaqlı 

dolaqlıq 

dolaqsız 

dolam 

dolama 

dolamac 

dolamaçarx 

dolama-dolama 

dolamaq 

dolam-dolam 

dolam-dolaşıq 

dolam-dolaşıqlıq 

dolanacaq 

dolanacaqlı 

dolanacaqsız 

dolana-dolana 

dolanbac 

dolanbacı 

dolanbaclı 

dolanbaclıq 

dolandırıcı 

dolandırıcılıq 

dolandırılma 

dolandırılmaq 

dolandırma 

dolandırmaq 

dolanış 

dolanışacaq 

dolanışıq 

dolanışıqlı 

dolanışıqsız 

dolanma 

dolanmaq 

dolaşa (zool.) 

dolaşa-dolaşa 

dolaşdıra-dolaşdıra 

dolaşdırılma 

dolaşdırılmaq 

dolaşdırma 

dolaşdırmaq 

dolaş-dolaş 

dolaşıq 

dolaşıqlı 

dolaşıqlıq 

dolaşma 

dolaşmaq 

dolay 

dolaya-dolaya 

dolayı 

dolayıcı 

dolayı-dolayı 

dolayısına 

dolaylama  

dolaylamaq 

dolbənd (etn.) 

dolça 

dolçalı 

doldura-doldura 

doldurma 

doldurmaq 

doldurtma 

doldurtmaq 

doldurucu 

doldurulma 

doldurulmaq 

doldurum 

doldurumluq 

dolğu 

dolğun 

dolğunbədən  

dolğunbədənli 

dolğundodaq 

dolğundodaqlı 

dolğunlaşdırıcı 

dolğunlaşdırma 

dolğunlaşdırmaq 

dolğunlaşma 

dolğunlaşmaq 

dolğunluq 

dolğunma 

dolğunmaq 

dolğunsəsli 

dolğunsifət 

dolğunsifətli 

dolğunvücudlu 

dolğunyaruslu (bot.) 

dolhadol 

dolhadolda 

dollar 

dollarlaşdırma 

dollarlaşdırmaq 

dollarlaşma 

dollarlaşmaq 

dollarlıq 

dolma 

dolmaq 

dolmalıq 

dolomit 

dolomitləşmə (geol.) 

dolomitləşmək 

dolu 

dolub-boşalma 

dolub-boşalmaq 

dolub-daşma 

dolubədən 

dolubədənli 

dolubədənlik 

dolubuynuzlu (-lar) 

doluca 

doludağıdan 

dolu-dolu 

   

dolabçılıq - dolu-dolu      
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dol dom don 

   

doludöymə 

doluxa-doluxa 

doluxma 

doluxmaq 

doluxsuna-doluxsuna 

doluxsunma 

doluxsunmaq 

doluqanlı 

doluluq 

dolusifət 

dolusifətli 

dolusifətlilik 

doluş 

doluşma 

doluşmaq 

doluvurma 

doluyanaq 

doluyanaqlı 

doluyanaqlıq 

do-major  

domatofobiya (psix.) 

domba 

dombagöz 

dombagözlü 

dombagözlük 

dombagözlülük 

dombalaq 

dombalaqlama 

dombalaqlamaq 

dombalaqlanma 

dombalaqlanmaq 

dombalan 

dombalangöz 

dombalangözlü 

dombalangözlük 

dombalankök (bot.) 

dombalanlı 

dombalıq 

dombalma 

dombalmaq 

dombaltma 

dombaltmaq 

dombra 

dombraçı 

domca 

domca-çıraq 

domcalama 

domcalamaq 

domcalanma 

domcalanmaq 

domen 

dominant 

dominantlıq 

dominat, rejim 

domino 

dominoçu 

do-minor (mus.) 

domisil (iqt.) 

domisiliat  

domkrat 

domna 

domnaçı 

domofon 

domra (mus.) 

domraçı 

domuşa-domuşa 

domuşma 

domuşmaq 

domuşuq 

don 

donaçma 

dona-dona 

donanma 

donanmaçı 

donatdırma 

donatdırmaq 

donatma 

donatmaq 

donbağı 

dondan-dona girmək 

dondurma 

dondurmaçı 

dondurmaçılıq 

dondurmaq 

dondurmasatan 

dondurucu 

dondurulma 

dondurulmaq 

don-kostyum 

donqa 

donqabel 

donqabellik 

donqalama 

donqalamaq 

donqalı 

donqar 

donqarbel 

donqarbelli 

donqarburun 

donqarburunlu 

donqarlama 

donqarlamaq 

donqarlanma 

donqarlanmaq 

donqarlaşdırma 

donqarlaşdırmaq 

donqarlaşma 

donqarlaşmaq 

donqarlatma 

donqarlatmaq 

donqarlı 

donqarlıq 

donqarsız 

donquldama 

donquldamaq 

donquldana-donquldana 

donquldanma 

donquldanmaq 

donquldaşma  

donquldaşmaq 

donquldatma 

donquldatmaq  

donquldaya-donquldaya  

   

doludöymə - donquldaya-donquldaya    
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don don doş 

   

donqultu 

donqultulu 

donlu 

donluq 

donluqsuz 

donma 

donmaq 

donor 

donor-aktseptor (kim.) 

donorluq 

donos 

donosbaz 

donosbazlıq 

donosçu 

donosçuluq 

donsuz 

donuxdurma 

donuxdurmaq 

donuxma 

donuxmaq 

donuxub-qalma 

donuxub-qalmaq 

donuq 

donuq-donuq 

donuqlaşdırılma 

donuqlaşdırılmaq 

donuqlaşdırma 

donuqlaşdırmaq  

donuqlaşma 

donuqlaşmaq 

donuqluq 

donuş 

donuşluq (geol.) 

donuşluqaltı 

donuşma 

donuşmaq 

donuz 

donuzçu 

donuzçuluq 

donuzqılıcı (bot.) 

donuzquyruğu (bot.)   

donuzluq 

donvurma 

dopdoğru 

dopdolu 

dopelflint (hərb.) 

dopinq 

dopler 

dor 

dorafobiya 

dorağacı 

dorik (memar.) 

dorqurma 

dorluq 

dosdoğma 

dosent 

dosentlik 

dost 

dost-aşna 

dost-aşnalıq 

dostbaz 

dostbazlıq 

dostca 

dostcasına 

dost-doğma 

dost-düşmən 

dostlaşa- dostlaşa 

dostlaşdırılma 

dostlaşdırılmaq 

dostlaşdırma 

dostlaşdırmaq 

dostlaşma 

dostlaşmaq 

dostluq 

dostpərəst 

dostpərəstlik 

dost-tanış 

dost-tanışlı 

dost-tanışsız 

dostucan 

dostyana 

dosye  

doşab 

doşablı 

doşablıq 

doşabsız 

dotasiya 

dovdaq 

dovdaqkimi (-lər) 

dovğa 

dovğalı 

dovğalıq 

dovğasız 

dovla, ov üçün tələ 

dovlalı 

dovşan 

dovşanalması (bot.) 

dovşanarpası 

dovşancığaz 

dovşancıq 

dovşancıl (zool.) 

dovşançı 

dovşançılıq 

dovşandodaq 

dovşandodaqlı 

dovşandodaqlıq 

dovşangöz (tib.) 

dovşankələmi 

dovşankimi (-lər) 

dovşanqulağı (bot.) 

dovşantəpəl 

dovşantopalı (bot.) 

dovşanyatışı 

doya-doya 

doydurma 

doydurmaq 

doydurucu 

doydurulma 

doydurulmaq 

doyğun 

doyğunluq  

doyma 

doymaq     

   

donqultu - doymaq 
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doy döl dön 

   

doymaz 

doymazlıq 

doymuş məhlul 

doyulma 

doyulmaq 

doyum 

doyumlu 

doyumluq 

doyunca 

doyurdulma 

doyurdulmaq 

doyurma 

doyurmaq 

doyurumlu 

doyurumluq 

doyuzdurma 

doyuzdurmaq 

doyuzdurulma 

doyuzdurulmaq 

doza 

dozalama 

dozalamaq 

dozalandırılma 

dozalandırılmaq 

dozalanma 

dozalanmaq  

dozalaşdırıcı 

dozalaşdırma 

dozalaşdırmaq 

dozalayıcı 

dozanqurdu 

dozator 

dozatorçu 

dozimetr 

dozimetrik 

dozimetrist 

dozimetriya 

döl 

dölazadetmə (tib.) 

dölçü 

dölçülük 

dölləndirilmə 

dölləndirilmək 

dölləndirmə 

dölləndirmək 

döllənmə 

döllənmək 

döllük 

dölmə 

dölməli 

dölsalan 

dölsalma 

dölsüz 

dölsüzləndirilmə 

dölsüzləndirilmək 

dölsüzləndirmə 

dölsüzləndirmək 

dölsüzlənmə 

dölsüzlənmək 

dölsüzləşdirilmə 

dölsüzləşdirilmək 

dölsüzləşdirmə 

dölsüzləşdirmək 

dölsüzləşmə 

dölsüzləşmək 

dölsüzlük 

dölverici 

dölvericilik 

dölvermə 

dölyanı (tib.) 

döndərici 

döndərilmə 

döndərilmək 

döndəriş 

döndərmə 

döndərmək 

dönəcək 

dönə-dönə 

dönəkli 

dönəklik 

dönəm 

dönər 

dönərçi 

dönərçilik 

dönərgə 

dönərli 

dönərlik 

dönərsiz 

döngə 

döngəc 

döngəl (bot.) 

döngələmə 

döngələmək 

döngəli 

döngəlik 

döngəsiz 

dönmə 

dönmədən 

dönmək 

dönməyə-dönməyə 

dönməyən 

dönməz 

dönməzlik 

dönücü 

dönük 

dönükbarmaqlı (-lar) 

dönüklük 

dönüm 

dönümlü 

dönümsüz 

dönümsüzlük 

dönüş 

dörd 

dördadamlıq 

dördağızlı 

dördarvadlı 

dördaşıq 

dördatlı 

dördatomlu 

dördavarlı 

dördayaq 

dördayaqlı (-lar) 

dördaylı  

   

doymaz - dördaylı    
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dör dör dör 

   

dördaylıq 

dördbarmaq 

dördbarmaqlı 

dördbaş 

dördbaşlı 

dörd-beş 

dördbəndli 

dördbəndlik 

dördbloklu 

dördboğazlı 

dördboşluqlu 

dördbölgülü 

dördbölüm 

dördbölümlü 

dördböyrək 

dördbucaq 

dördbucaqlı 

dördbuynuz 

dördbuynuzlu 

dördcərgəli 

dördcərgəlik 

dördcığırlı 

dördcildli 

dördcildlik 

dördçarxlı 

dörddamarlı 

dörddeşikli 

dörddəfəli 

dörddəfəlik 

dörddəqiqəlik 

dörddilli 

dörd-dinişli (tex.) 

dörddiskli 

dörddişli (-lər) (zool.) 

dörddivarlı 

dörd-dörd 

dörddövrəli 

dörddüymə 

dörddüyməli 

dördelektrodlu 

dördelementli (kim.) 

dörderkəkcikli 

dördəlli 

dördəm 

dördəməl 

dördəməlli 

dördəvəzli (kim.) 

dördfaizli 

dördfəndli 

dördgedişli 

dördgirişli 

dördgöyərtəli 

dördgöz 

dördgözlü (-lər) (zool.) 

dördguşə 

dördguşəli 

dördgül 

dördgüllü 

dördgünlük 

dördhecalı 

dördhədli 

dördhissəli 

dördxallı 

dördxlorlu (kim.) 

dördillik 

dördkameralı 

dördkəsicidişli (-lər) (zool.) 

dördkiloqramlıq 

dördkilometrlik 

dördkünc 

dördkünclü 

dördkünclük 

dördkürəkli 

dördqabarıqlı 

dördqadaqlı 

dördqanadlı 

dördqapılı 

dördqat 

dördqatlı 

dördqəfəsli 

dördqəlsəməli (-lər) 

dördqıçlı  

dördqiymətli 

dördqramlıq 

dördqulplu 

dördqulaq yaba 

dördqülləli 

dördqütblü 

dördlampalı 

dördlaylı 

dördləçəkli (-lər) 

dördlələkli 

dördləmə 

dördləmək 

dördlənmə 

dördlənmək 

dördləşmə 

dördləşmək 

dördlitrli 

dördlitrlik 

dördlük 

dördlüləli 

dördmaqnitli 

dördmetrlik 

dördməftilli 

dördmərtəbə 

dördmərtəbəli 

dördmilli 

dördmininci 

dördminlik 

dördmisra 

dördmisralı 

dördmisralıq 

dördmotorlu 

dördnala 

dördnəfərli 

dördnəfərlik 

dördnövçü 

dördnövçülük 

dördoxlu 

dördotaqlı 

dördölçülü 

dördölçülülük 

   

dördaylıq - dördölçülülük     
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dör dör döş 

   

dör-döşək 

dördpəncərəli 

dördpərdəli 

dördpərli 

dördpilləli 

dördproqramlı 

dördpudluq 

dördrəqəmli 

dördrəng 

dördrəngli 

dördsaatlıq 

dördsamitli 

dördseksiyalı 

dördseriyalı 

dördsəhnəcikli 

dördsəhnəli 

dördsəsli 

dördsəthli 

dördsıra 

dördsıralı 

dördsıralıq 

dördsilindrli 

dördsimli 

dördsinifli 

dördsürətli 

dördsütunlu 

dördşpindelli 

dördşüalı 

dördtaktlı 

dördtarlalı 

dördtarlalıq 

dördtelli 

dördtəkərli 

dördtəpəli 

dördtərəfli 

dördtilli 

dördtonlu 

dördtonluq 

dörduclu 

dördüncü, 4-cü, IV 

dördüncüsü 

dördünsürlü 

dördüzlü 

dördvalentli 

dördvariantlı 

dördverstlik 

dördvoltlu 

dördvurğulu 

dördyanlı 

dördyarpaq 

dördyarpaqlı 

dördyaruslu 

dördyaş 

dördyaşar 

dördyaşlı 

dördyataqlı 

dördyerli 

dördyol 

dördyollu 

dördyuvalı 

dördyüzillik 

dördzolaqlı 

döş 

döşaltı 

döşarası 

döşarxası 

döşbağı 

döş-baş 

döşbədöş 

döşdaxili 

döş-döşə 

döşək 

döşəkağı 

döşəkağılıq 

döşəkçə 

döşəkçi 

döşəkli 

döşəklik 

döşəksiz 

döşəküzü 

döşəküzülük 

döşəli 

döşəmə  

döşəməaltı 

döşəmək 

döşəməli 

döşəməlik 

döşəməplov 

döşəməvari (geol.) 

döşənəcək 

döşənəcəkli 

döşənək 

döşənəkli 

döşənilmə 

döşənilmək 

döşənmə 

döşənmək 

döşənti 

döşətdirilmə 

döşətdirilmək 

döşətdirmə 

döşətdirmək 

döşətmə 

döşətmək 

döşəyatan 

döşgəlmə 

döşgəlməsi 

döşiçi 

döş-körpücük 

döş-qabırğa 

döş-qarın 

döşləmə 

döşləmək 

döşləşə-döşləşə 

döşləşmə 

döşləşmək 

döşləyə-döşləyə 

döşlü 

döşlük 

döşlüklü 

döşlüklük 

döşlüksüz 

döşotu 

   

dör-döşək - döşotu 
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döş döv döv 

   

döş-sümükaltı 

döş-sümüküstü 

döşüaçıq 

döşüçəmənli dağ 

döşüdolu 

döşüdoluluq 

döşüqara 

döşüqayalı təpə 

döşüodlu 

döş-ürək 

döşürmə, yığma 

döşürmək 

döşürülmə 

döşürülmək 

döşüstü 

döşütilli (-lər) 

döşüuşaqlı 

döşüyastı 

döşüzəif 

döşyanı 

dövlət 

dövlətçi 

dövlətçilik 

dövlətdaxili 

dövlətəzidd 

dövləti 

dövlətquşu 

dövlətləndirilmə 

dövlətləndirilmək 

dövlətləndirmə 

dövlətləndirmək 

dövlətlənə-dövlətlənə 

dövlətlənmə 

dövlətlənmək 

dövlətlərarası 

dövlətləşdirilmə 

dövlətləşdirilmək 

dövlətləşdirmə 

dövlətləşdirmək 

dövlətli 

dövlətlilik   

dövlətpərəst 

dövlətpərəstlik 

dövlətsiz 

dövlətsizləşdirilmə 

dövlətsizləşdirilmək 

dövlətsizləşdirmə 

dövlətsizləşmək 

dövlətsizlik 

dövlətyönlü 

dövr 

dövran 

dövraşırı 

dövredən 

dövretmə 

dövrə 

dövrədəyişən 

dövrədəyişmə 

dövrələmə 

dövrələmək 

dövrələnmə 

dövrələnmək 

dövrələşdirmə 

dövrələşdirmək 

dövrələtmə 

dövrələtmək 

dövrələyici 

dövrəli 

dövrəmə 

dövrə-məhəccər 

dövrəsifət 

dövrəsiz 

dövrəvi 

dövrəyarpaq (bot.) 

dövrəyarpaqlı 

dövri 

dövriləşmə 

dövriləşmək 

dövrilik 

dövriyyə 

dövriyyədənkənar 

dövriyyəsiz  

dövrləşdirilmə 

dövrləşdirilmək 

dövrləşdirmə 

dövrləşdirmək 

dövrləşmə 

dövrləşmək 

döycə, peyvənd 

döycələmə 

döycələmək 

döycələnmə 

döycələnmək 

döycələtmə 

döycələtmək 

döydürə-döydürə 

döydürmə 

döydürmək 

döydürtmə 

döydürtmək 

döydürülmə 

döydürülmək 

döyəc 

döyəcdaşı 

döyəcləmə 

döyəcləmək 

döyəclənmə 

döyəclənmək 

döyəcləyə-döyəcləyə 

döyə-döyə 

döyənək  

döyənəkaltı 

döyənəkayaqlı (-lar) 

döyənəkləmə 

döyənəkləmək 

döyənəkli 

döyənəkotu 

döymə 

döyməc 

döymə-döşəmə 

döyməgil (memar.) 

döymək 

döyməkabab    

   

döş-sümükaltı - döyməkabab  
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döy döy dra 

   

döyməqiymə 

döyməlik 

döymənaxış 

döymənaxışçı 

döymənaxışlı 

döymə-ştamplama 

döy-sındır 

döyüb-incitmə 

döyüb-incitmək 

döyüb-öldürmə 

döyüb-öldürmək 

döyükdürmə 

döyükdürmək 

döyükə-döyükə 

döyükmə 

döyükmək 

döyülmə 

döyülmək 

döyülüş 

döyüm 

döyümdaşı  

döyün 

döyünçiçəyi 

döyünçü 

döyünçülük 

döyündürmə 

döyündürmək 

döyünmə 

döyünmək 

döyüntü 

döyüntülü 

döyüntüsüz 

döyüş 

döyüşarası 

döyüşçü 

döyüşçülük 

döyüşdürə-döyüşdürə 

döyüşdürmə 

döyüşdürmək 

döyüşdürülmə 

döyüşdürülmək 

döyüşə-döyüşə 

döyüşən 

döyüşkən 

döyüşkən (-lər) (zool.) 

döyüşkənlik 

döyüşqabağı 

döyüşlərarası 

döyüşlü 

döyüşmə 

döyüşmək 

döyüş-söyüş 

döyüşsüz 

dözə-dözə 

dözmə 

dözmək 

dözülmə 

dözülmək 

dözülməz 

dözülməzlik 

dözüm 

dözümlü 

dözümlülük 

dözümsüz 

dözümsüzlük 

draje 

dram 

dramatik 

dramatik-komik 

dramatikləşdirilmə 

dramatikləşdirilmək 

dramatikləşdirmə 

dramatikləşdirmək 

dramatiklik 

dramatizm 

dramaturgiya 

dramaturji 

dramaturq 

dramaturqluq 

dramlaşdırılma 

dramlaşdırılmaq 

dramlaşdırma 

dramlaşdırmaq 

dram-opera 

dram-pamflet 

drap 

dravid (-lər) 

drednout 

drel (tex.) 

drelləmə 

drelləmək 

drellənmə 

drellənmək 

dren (k.t.) 

drenaj 

drenajlama 

drenajlamaq 

drenajlanma 

drenajlanmaq 

drenajlatma 

drenajlatmaq 

drenaj-təmizləmə 

drendüzən 

drenləmə 

drenləmək 

drenlənmə 

drenlənmək 

drepanofikus (biol.) 

dres-kod  

dresva (geol.) 

dreyf 

dreyfləmə 

dreyfləmək 

dreysen (-lər) 

drezin (d.y.) 

driblinq 

drimonim (dilç.) 

droid 

dromonim (dilç.) 

dron 

drossel 

drosselləmə 

drosselləmək 

   

döyməqiymə - drosselləmək   
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dro dul dum 

   

drozofil (biol.) 

druid (-lər) 

druidizm 

druz (-lar) 

dua 

duaçı 

dual  

dualama 

dualamaq 

dualanma 

dualanmaq 

dualatma 

dualatmaq 

dualı 

dualist 

dualizm 

duallıq 

dua-səna 

duayazan 

duayen (hüq.) 

dubl 

dubl-bemol (mus.) 

dubl-diyez 

dublet 

dublikat 

dubl-neqativ 

dublyaj 

dublyajçı 

dublyor 

dublyorluq 

duda 

duel 

duelçi 

duet 

duxobor (-lar), təriqət 

duktilometr 

dul 

dullaşma 

dullaşmaq 

dulluca 

dulluq 

dulus 

dulusçu 

dulusçuluq 

dulusxana 

dulusluq 

duma 

dumaçı 

duman 

dumanabənzər 

dumanaoxşar 

duman-çən 

duman-çənli 

duman-çiskin 

duman-çiskinli 

dumandağıdan 

dumanlama 

dumanlamaq 

dumanlandırılma 

dumanlandırılmaq 

dumanlandırma 

dumanlandırmaq 

dumanlanma 

dumanlanmaq 

dumanlaşdırma 

dumanlaşdırmaq 

dumanlaşma 

dumanlaşmaq 

dumanlatma 

dumanlatmaq 

dumanlı 

dumanlı-çənli 

dumanlı-çiskinli 

dumanlıq 

dumanlılıq 

dumanlı-tüstülü 

dumansız 

dumansızlıq 

dumbul 

dumbulağacı 

dumbulçu 

dumbulçuluq 

dum-dum gülləsi 

dumdum  halvası 

dumduma, fırfıra 

dumduru 

dumduruluq 

dunit 

dupduru 

dupleks  

duplet 

duoplogiya 

duopoliya 

duopsoniya (iqt.) 

duracaq 

dura-dura 

duraq 

durbin 

durbinli 

durbinsiz 

durdurma 

durdurmaq 

durdurulma 

durdurulmaq 

durğu 

durğun 

durğun-durğun 

durğunlaşma 

durğunlaşmaq 

durğunluq 

durğuzma 

durğuzmaq 

durma 

durmaq 

durma-qaç, oyun 

durna 

durnabalığı 

durnabalığıkimi (-lər) 

durnaboğaz 

durnaboğazlı 

durnaçiçəkli (-lər) 

durnagöz 

durnagözlü  

   

drozofil - durnagözlü   
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dur dur duy 

   

durnakimi (-lər) 

durnaotu 

durnasəsli 

durnayabənzər 

durnayaoxşar 

duru 

durub-oturma 

durub-oturmaq 

durudan-duru 

duruxa-duruxa 

duruxdurma  

duruxdurmaq 

duruxma 

duruxmaq 

duruxsunma 

duruxsunmaq 

durulama 

durulamaq 

durulanma 

durulanmaq 

durulaşdırılma 

durulaşdırılmaq 

durulaşdırma 

durulaşdırmaq 

durulaşma 

durulaşmaq 

durulducu 

duruldulma 

duruldulmaq 

durulma 

durulmaq 

durultma 

durultmaq 

duruluq  

durum 

durumlu 

durumluluq 

durumsuz 

durumsuzluq 

duruş 

duruşlu 

duruşma 

duruşmaq 

duruş-oturuş 

dustaq 

dustaqçı 

dustaqçılıq 

dustaqxana 

dustaqlıq 

duş 

duşxana 

duş-kabinə 

duvaq 

duvaqqapdı (etn.) 

duvaqqapma (ədəb.) 

duvaqlama 

duvaqlamaq 

duvaqlanma 

duvaqlanmaq 

duvaqlatma 

duvaqlatmaq 

duvaqlı 

duvaqlıq 

duvaqsız 

duya-duya 

duyar-duymaz 

duyarlıq 

duyarsızlaşma 

duyarsızlaşmaq 

duydurma 

duydurmaq 

duyğu 

duyğulandırma 

duyğulandırmaq 

duyğulanma 

duyğulanmaq 

duyğulu 

duyğulu-duyğulu 

duyğulu-duyğusuz 

duyğusuz 

duyğusuzluq 

duyma 

duymaq 

duyuxma 

duyuxmaq 

duyuq düşmək 

duyuqluq 

duyuqsuz 

duyuqsuzluq 

duyulma 

duyulmaq 

duyulmaz 

duyum 

duyumlu 

duyumsuz 

duyuş 

duz 

duzadavamlı 

duzadözümlü 

duzaq 

duzçıxarma 

duzçiçək (bot.) 

duzçökmə 

duz-çörək 

duzçu 

duzçuluq 

duzdaşıma 

duzdaşıyan 

duzxana 

duzkəsən 

duzkəsmə 

duzqabı 

duzqıran 

duzladılma 

duzladılmaq 

duzlaq 

duzlama 

duzlamaq 

duzlana-duzlana 

duzlandırılma 

duzlandırılmaq 

duzlandırma 

duzlandırmaq  

   

durnakimi (-lər) - duzlandırmaq   
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duz düç düm 

   

duzlanma 

duzlanmaq 

duzlaşa-duzlaşa 

duzlaşdıra-duzlaşdıra 

duzlaşdırılma 

duzlaşdırılmaq 

duzlaşdırma 

duzlaşdırmaq 

duzlaşma 

duzlaşmaq 

duzlatdırma 

duzlatdırmaq 

duzlatma 

duzlatmaq 

duzlaya-duzlaya 

duzlayıcı 

duzlu 

duzluca 

duzlu-duzlu 

duzlu-duzsuz 

duzluq 

duzluqölçən 

duzluqölçmə 

duzluluq 

duzölçən 

duzsevən 

duzsevər 

duzsuz 

duzsuz-duzsuz 

duzsuzlanma 

duzsuzlanmaq 

duzsuzlaşdırılma 

duzsuzlaşdırılmaq 

duzsuzlaşdırma 

duzsuzlaşdırmaq 

duzsuzlaşma 

duzsuzlaşmaq 

duzsuzluq 

duzüyütmə 

dübarə 

dübbədüz 

düçar 

düdəkburun (-lar) (zool.) 

düdük 

düdükçü 

düdükçülük 

düha 

dühalı 

dühalıq 

düjün 

dükan 

dükan-bazar 

dükançı 

dükandar 

dükandarlıq 

dükanlı 

dükansız 

dükçə 

dükçə-dükçə 

dükçələmə 

dükçələmək 

dükçələnmə 

dükçələnmək 

dükçələtmə 

dükçələtmək 

dükçələyə-dükçələyə 

düker 

dülbərçin (bot.) 

dülgər 

dülgərxana 

dülgərlik 

dümağ 

dümağlıq 

dümbək 

dümbəkçi 

dümbəkçilik 

dümbəkqayıran 

dümdüz 

dümdüzlük 

dümələnə-dümələnə 

dümələnmə 

dümələnmək  

dümqara 

dümsük 

dümsükləmə 

dümsükləmək 

dümsüklənmə 

dümsüklənmək 

dümük (dan.) 

dümüşmə 

dümüşmək 

dün 

dünən 

dünənki 

dünya 

dünya-aləm 

dünyabaxışı 

dünyabaxışlı 

dünyaca 

dünyaduyumlu 

dünyaduyumu 

dünyagörmüş 

dünyagörmüşlük 

dünyagörüşü 

dünyalarca 

dünyalıq 

dünyapərəst 

dünyapərəstlik 

dünyasında  

dünyaşöhrətli 

dünyəvi 

dünyəviləşdirilmə 

dünyəviləşdirilmək 

dünyəviləşdirmə 

dünyəviləşdirmək 

dünyəviləşmə 

dünyəviləşmək 

dünyəvilik 

düralüminium 

dürdanələnmə 

dürdanələnmək 

dür-düyün 

dür-düyünçə  

   

duzlanma - dür-düyünçə    
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dür dür düş 

   

dürgə 

dürgələmə 

dürgələmək 

dürgələnmə 

dürgələnmək 

dürgələtmə 

dürgələtmək 

dürgəli 

dürlü 

dürlü-dürlü 

dürlü-düyünlü 

dürlülük 

dürmə 

dürmək 

dürməkləmə 

dürməkləmək 

dürmələmə 

dürmələmək 

dürmələyə-dürmələyə 

dürr 

dürrani (-lər) 

dürr-gövhər 

dürtmə 

dürtmək 

dürtməkləmə 

dürtməkləmək 

dürtməklənmə 

dürtməklənmək 

dürtmələmə 

dürtmələmək 

dürtmələnmə 

dürtmələnmək 

dürtük 

dürtüklük 

dürtülmə 

dürtülmək 

dürtüşdürə-dürtüşdürə 

dürtüşdürmə 

dürtüşdürmək 

dürtüşdürülmə 

dürtüşdürülmək 

dürtüşmə 

dürtüşmək 

dürüst 

dürüstlənmə 

dürüstlənmək 

dürüstləşdirici 

dürüstləşdirilmə 

dürüstləşdirilmək 

dürüstləşdirmə 

dürüstləşdirmək 

dürüstləşmə 

dürüstləşmək 

dürüstlük 

düstur 

düsturlu 

düstursuz 

düşbərə 

düşbərəxana 

düşbərəlik 

düşdürmə 

düşdürmək 

düşə-düşə 

düşər, pay 

düşər-düşməz 

düşər-düşməzlik 

düşərgah 

düşərgə 

düşərgəarası 

düşərgədaxili 

düşərgəli 

düşərgəsiz 

düşərinə 

düşərli 

düşərli-düşərsiz 

düşərlilik 

düşərsiz 

düşhadüş 

düşkün 

düşkünləşmə 

düşkünləşmək 

düşkünlük 

düşmə 

düşmək 

düşməli 

düşmən 

düşməncəsinə 

düşmənçilik 

düşmənlik 

düşmən-rəqib 

düşüb-qalma 

düşüb-qalmaq 

düşük 

düşük-düşük danışmaq 

düşüklük 

düşüm 

düşümlü 

düşümlülük 

düşümsüz 

düşümsüzlük 

düşüncə 

düşüncəli 

düşüncəlilik 

düşüncəsiz 

düşüncəsizlik 

düşündürmə 

düşündürmək 

düşündürücü 

düşünə-düşünə 

düşünər-düşünməz 

düşünmə 

düşünmədən 

düşünmək 

düşünüb-daşınma 

düşünüb-daşınmaq 

düşünülmə 

düşünülmək 

düşünüşmə 

düşünüşmək 

düşürdülmə 

düşürdülmək 

düşürmə 

düşürmək  

   

dürgə - düşürmək  
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düş düy düz 

   

düşürtmə 

düşürtmək 

düşürülmə 

düşürülmək 

düşüş 

düyə 

düyəcə 

düyəlik 

düym, uzunluq vahidi 

düymə 

düyməcə, azacıq 

düyməcik 

düyməçə, tumurcuq 

düyməçələmə 

düyməçələmək 

düyməçələnmə 

düyməçələnmək 

düyməçəli 

düyməçi 

düyməçiçəkli (-lər) 

düymədimdik 

düymək 

düymələmə 

düymələmək 

düymələnmə 

düymələnmək 

düymələtdirmə 

düymələtdirmək 

düymələtmə 

düymələtmək 

düyməli 

düyməsiz 

düymətikən 

düyü 

düyüarıdan 

düyüarıtma 

düyübişirən 

düyüçü 

düyüçülük 

düyülmə 

düyülmək  

düyüm 

düyün 

düyünaçan 

düyünaçma 

düyünarası 

düyünbaş (bot.) 

düyüncük 

düyünçə 

düyünçələmə 

düyünçələmək 

düyünçələnmə 

düyünçələnmək 

düyünçələtmə 

düyünçələtmək 

düyünçiçəyi 

düyün-düyün 

düyünəbənzər 

düyünəoxşar 

düyünləmə 

düyünləmək 

düyünlənmə 

düyünlənmək 

düyünlətmə 

düyünlətmək 

düyünləyə-düyünləyə 

düyünlü 

düyünlücə (bot.) 

düyünsalma 

düyürd, qadın baş örtüyü 

düyüsüz 

düyütəmizləyən 

düyütəmizləmə 

düz 

düzağızlı 

düzaxan 

düzaxım 

düzaxımlı 

düzbədüz 

düzbiçimli 

düzbucaq 

düzbucaqlı 

düzbucaqşəkilli 

düzcə 

düzcızıqlı 

düzdalğalı 

düzdamarlı 

düzdişli 

düz-doğru 

düzdürmə 

düzdürmək 

düzdürtmə 

düzdürtmək 

düzdürülmə 

düzdürülmək 

düz-düzünə 

düz-düzyana 

düzək 

düzəkli 

düzəksiz 

düzəldə-düzəldə 

düzəldici 

düzəldilmə 

düzəldilmək 

düzəldilməz 

düzələ-düzələ 

düzəliş 

düzəlişdirmə 

düzəlişdirmək 

düzəlişli 

düzəlişmə 

düzəlişmək 

düzəlişsiz 

düzəlmə 

düzəlmək 

düzəlməz 

düzəltdirilmə 

düzəltdirilmək 

düzəltdirmə 

düzəltdirmək 

düzəltmə 

düzəltmək 

düz-əməlli 

   

düşürtmə - düz-əməlli    
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düz düz düz 

   

düzən 

düzəngah 

düzəngahlıq 

düzəngi 

düzənləmə 

düzənləmək 

düzənlənmə 

düzənlənmək 

düzənləşmə 

düzənləşmək 

düzənlətmə 

düzənlətmək 

düzənli 

düzənlik 

düzənmə 

düzənmək 

düzgövdəli 

düzgövdəlilik 

düzgü 

düzgün 

düzgünləşdirilmə 

düzgünləşdirilmək 

düzgünləşdirmə 

düzgünləşdirmək 

düzgünləşmə 

düzgünləşmək 

düzgünlük 

düzxətli 

düzxətlilik 

düzqamət 

düzqamətli 

düzqamətlilik 

 

düzqanadlı (-lar) 

düzqatlı 

düzqəlbli 

düzqəlblilik 

düzquyruq 

düzquyruqlu 

düzləmə 

düzləmək 

düzləndirici 

düzləndirilmə 

düzləndirilmək 

düzləndirmə 

düzləndirmək 

düzlənə-düzlənə 

düzlənmə 

düzlənmək 

düzləşdirilmə 

düzləşdirilmək 

düzləşdirmə 

düzləşdirmək 

düzləşmə 

düzləşmək 

düzlük 

düzmə 

düzmək 

düznəqulu 

düzoxlu 

düzoxluluq 

düztezlikli 

düztəsirli 

düztikişli 

düzü 

  

düzüb-qoşma 

düzüb-qoşmaq 

düzücü 

düzücülük 

düzülə-düzülə 

düzülmə 

düzülmək 

düzülü 

düzülüş 

düzülüşlü 

düzülüşmə 

düzülüşmək 

düzülüşsüz 

düzüm 

düzünə 

düzürəkli 

düzürəklik 

düzüş 

düzüşdürmə 

düzüşdürmək 

düzüşmə 

düzüşmək 

düzvuran 

düzyonuş 

düzyonuşçu 

dvoryan 

dvoryanlıq 

dyaçok 

dyakon 

dyakonluq 

dzeren (zool.) 

dzot (hərb.)         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

düzən - dzot 
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ebe eff eht 

   

Ee 
 

 

ebena (bot.)  

ebonit (tex.) 

ebru (inc.) 

ecaz 

ecazkar 

ecazkarlıq 

edafon 

edam 

edasfer 

edatop 

edelveys (bot.) 

edi, ağı 

edici 

edifikator (-lar) 

ediləmə 

ediləmək 

ediləşmə 

ediləşmək 

edilmə 

edilmək 

efebifobiya  

efedrin 

efelsistik 

efemer (bot.) 

efemerid (-lər) 

efemerofit (-lər) 

effekt 

effektiv 

effektivlik 

effektivləşdirmə 

effektivləşdirmək 

effektivləşmə 

effektivləşmək 

effektli 

effektlilik 

effektor (-lar) 

effektsiz 

effektsizlik   

effuziv 

effuziya 

efir 

efirləmə 

efirləmək 

efirlənmə 

efirlənmək 

efirləşdirilmə 

efirləşdirilmək 

efirləşdirmə 

efirləşdirmək 

efirli 

efiroman 

efiromaniya 

efirsiz 

eh 

ehkam 

ehkamçı 

ehkamçılıq 

ehkamlaşdırılma 

ehkamlaşdırılmaq 

ehkamlaşdırma 

ehkamlaşdırmaq 

ehkamlaşma 

ehkamlaşmaq 

ehmal 

ehmalca 

ehmalca-ehmalca 

ehmaldan 

ehmal-ehmal 

ehmallı 

ehmallıca 

ehmallılıq 

ehmalsız 

ehmalsızlıq 

ehram 

ehsan 

ehsanat 

ehsançı 

ehsanlıq 

ehsansız  

ehtikar 

ehtikarlıq 

ehtimal 

ehtimali (dilç.) 

ehtimalla 

ehtimallı 

ehtiram 

ehtiramla 

ehtiramlı 

ehtiramlılıq 

ehtiramsız 

ehtiramsızca 

ehtiramsızcasına 

ehtiramsızlıq 

ehtiras 

ehtirasla 

ehtiraslanma 

ehtiraslanmaq 

ehtiraslı 

ehtiraslı-ehtiraslı  

ehtiraslılıq 

ehtirassız 

ehtirassızlıq 

ehtişam 

ehtişamla 

ehtişamlı 

ehtişamlıq 

ehtişamsız 

ehtiva 

ehtiyac 

ehtiyaclı 

ehtiyacsız 

ehtiyacsızlıq 

ehtiyat 

ehtiyatcıl 

ehtiyatcıllıq 

ehtiyatla 

ehtiyatlandırma 

ehtiyatlandırmaq 

ehtiyatlana-ehtiyatlana 

ehtiyatlanma   

   

ebena - ehtiyatlanma  
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eht ekl eko 

   

ehtiyatlanmaq 

ehtiyatlı 

ehtiyatlılıq 

ehtiyatsız 

ehtiyatsızca 

ehtiyatsızcasına 

ehtiyatsızlıq 

ehtiyatsızlıqla 

ehtizaz 

ehtizazlı 

exinokaktus 

exinokok 

exinokokkoz (tib.) 

exoaortoqrafiya 

exoensefaloqraf 

exoensefaloqrafiya 

exoensefaloqram 

exokardioqraf 

exokardioqrafiya (tib.) 

exokardioqram 

exokardiolokator 

exokompensator 

exokompensasiya 

exolaliya 

exolokasiya 

exolot (dəniz.) 

exomimiya 

exooftalmoqraf 

exooftalmoqrafiya 

exoosteoskop 

exopatiya 

exopleks (inform.) 

exosimptomlar 

ejeksiya 

ejektor (tex.) 

ejektorlu 

ekametr 

ekipaj 

ekistik 

ekistika 

eklampsiya (tib.)  

eklektik 

eklektika 

eklektik-ensiklopedist 

eklektiklik 

eklektizm 

eklezionim 

ekliptika 

ekloqa 

ekobiomorf (-lar) 

ekobiont (-lar) 

ekocoğrafi 

ekofilosof (fəls.) 

ekofobiya 

ekofuturologiya 

ekogenetika 

ekogenez 

ekoiqlim 

ekolinqvist 

ekolinqvistika 

ekologis (-lər) 

ekologiya 

ekoloji 

ekoloq 

ekoloqluq 

ekomarka 

ekomonitor 

ekomorf (-lar) 

ekonom 

ekonometrika 

ekonometriya (iqt.) 

ekonomik 

ekonomizm 

ekonom-sinif 

ekopolis 

ekosid 

ekosinif 

ekosistem 

ekotexnika 

ekotip 

ekotoks 

ekotoksikant (-lar)  

ekoton 

ekotop 

ekotopologiya 

ekoturizm 

ekran 

ekran-efir 

ekranlama 

ekranlamaq 

ekranlanma 

ekranlanmaq 

ekranlaşdırıcı 

ekranlaşdırılma 

ekranlaşdırılmaq 

ekranlaşdırma 

ekranlaşdırmaq 

ekranlaşma 

ekranlaşmaq 

ekranlayıcı 

ekranlı 

eks-çempion 

eks-deputat 

eks-dividend 

eks-ekspert 

eksfiltrasiya 

eksfoliasiya 

eksfoliativ 

ekshumasiya 

eksikator, cihaz 

eksistensial 

eksistensialist 

eksistensializm 

eks-kansler 

ekskavator 

ekskavatorçu 

ekskavatorçuluq 

eksklüziv 

eksklüzivlik 

eks-kral 

ekskresiya 

ekskret 

ekskurs  

   

ehtiyatlanmaq - ekskurs 
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eks eks eks 

   

ekskursant  

ekskursiya 

ekskursiyaçı 

ekskursovod 

ekslibris 

eks-mer 

eks-nazir 

ekspander 

ekspansionist 

ekspansionistlik 

ekspansionizm 

ekspansiv 

ekspansivlik 

ekspansiya 

ekspedisiya 

ekspeditor 

ekspeditorluq 

eksperiment 

eksperimental 

eksperimentator 

eksperimentçi 

eksperimentçilik 

ekspert 

ekspertiza 

ekspertlik 

ekspert-psixoloq 

ekspirasiya 

ekspirator 

eksplantasiya 

eksplantat 

eksplerent 

ekspletiv 

eksplikasiya 

eksplisit 

eksployt (inform.) 

eksploziv 

eksploziya 

eksponat 

eksponatlı 

eksponatsız 

eksponent 

eksponometr 

ekspozisiya 

ekspres 

ekspres-analiz 

ekspres-metod 

ekspressionist 

ekspressionistlik 

ekspressionizm (inc.) 

ekspressiv 

ekspressivlik 

ekspressiya 

ekspres-təhlil 

ekspres-üsul 

eks-prezident 

ekspromt 

ekspropriasiya (hüq.) 

ekspropriator (hüq.) 

ekspulverizasiya 

ekssentrik 

ekssentrizm 

eks-spiker 

ekstaz 

ekstemum (riyaz.) 

ekstensional 

ekstensiv 

ekstensivlik 

ekstent (inform.) 

ekstenziya 

ekstenzor 

eksteroreseptor 

eksterritorial (hüq.) 

eksterritoriallıq (hüq.) 

ekstirpasiya 

ekstra 

ekstradisiya 

ekstraksiya 

ekstrakt 

ekstraktiv 

ekstraktivlik 

ekstralinqvistik  

ekstralinqvistika 

ekstranet (inform.) 

ekstraordinar 

ekstrapiramid  

ekstrapolyasiya 

ekstrapolyator 

ekstrasens 

ekstrasensizm 

ekstrasenslik 

ekstrasistoliya 

ekstraton 

ekstravaqant 

ekstravaqantlıq 

ekstravazat 

ekstravert 

ekstremal 

ekstremallıq 

ekstremist 

ekstremistlik 

ekstremizm 

ekstruder 

eks-vitse-prezident 

ektaziya 

ektima (tib.) 

ektoderma 

ektodermal 

ektofit 

ektogenez 

ektomiya 

ektomorfiya 

ektoparazit 

ektopiya 

ektoplazma 

ektropiya 

ekvalayzer 

ekvator 

ekvatorial 

ekvayer 

ekvayrinq 

ekvilibrist 

ekvilibristika 

ekviritmik  

   

ekskursant - ekviritmik  
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ekv eqo ele 

   

ekvivalent 

ekvivalentlik 

ekzantema 

ekzarx 

ekzeksiya 

ekzekusiya 

ekzekvatura 

ekzema 

ekzemalı 

ekzemasız 

ekzerez  

ekzistans 

ekzistensial 

ekzistensialist 

ekzistensializm (fəls.) 

ekzitpol 

ekzoallergen 

ekzobiologiya 

ekzobioloji 

ekzoderma 

ekzofaziya 

ekzofit 

ekzoftalm 

ekzogen 

ekzokrin 

ekzoqamiya 

ekzolinqvist 

ekzolinqvistika 

ekzonim 

ekzoplanet  

ekzorsizm 

ekzosentrik 

ekzosfera 

ekzosferik 

ekzostoz 

ekzoterik 

ekzoterizm 

ekzotermik 

ekzotik 

ekzotika 

ekzotiklik 

eqo 

eqofoniya 

eqofuturist 

eqofuturizm 

eqoist 

eqoistcəsinə 

eqoistlik 

eqoizm 

eqomaniya 

eqopsixologiya 

eqosentrik 

eqosentrist 

eqosentrizm (fəls.) 

el 

el-aləm 

elam (-lar) 

elamca 

elan 

elarası 

elastik 

elastiki 

elastikləşmə 

elastikləşmək 

elastiklik 

elastoqrafiya 

elastoliz 

elastomer (-lər) (kim.) 

elastoz 

elat 

elativ 

elbaşı 

elbaşılıq 

elbəyi 

elbəyilik 

elcarı 

elçi 

elçilik 

elçisiz 

eldən-elə 

eldəniz (-lər) 

elegiya  

elektorat 

elektrik 

elektrikgötürmə 

elektrikgötürücü 

elektrikgötürücülük 

elektrik-hava 

elektrikkeçirən 

elektrikkeçirici 

elektrikkeçirmə 

elektrikköçürmə 

elektrikquraşdırıcı 

elektrikquraşdırma 

elektrikləmə 

elektrikləmək 

elektrikləndirilmə 

elektrikləndirilmək 

elektrikləndirmə 

elektrikləndirmək 

elektriklənmə 

elektriklənmək 

elektrikləşdirici 

elektrikləşdirilmə 

elektrikləşdirilmək 

elektrikləşdirmə 

elektrikləşdirmək 

elektrikləşmə 

elektrikləşmək 

elektrikli 

elektrikölçən  

elektrikölçmə 

elektrikötürmə 

elektrikötürücü 

elektrikpaylayıcı 

elektriksiz 

elektroaerozol 

elektroakustik 

elektroakustika 

elektroanalgeziya 

elektroanaliz 

elektroaparat 

elektroavtobus    

   

ekvivalent - elektroavtobus    
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ele ele ele 

   

elektroavtomatika 

elektrobazoqraf (tib.) 

elektrobucurqad 

elektrobur 

elektroburğu 

elektrobus 

elektrocərəyan 

elektrocərrahiyyə 

elektrocihaz 

elektrod 

elektrodepo 

elektrodiaqnostika 

elektrodializ 

elektrodializator 

elektrodinamik 

elektrodinamika 

elektrodinamiki 

elektrodlu  

elektrodrel 

elektrodrenaj 

elektrodsuz 

elektroenergetika 

elektroepilyasiya 

elektroepilyator 

elektroeroziya 

elektrofil (kim.) 

elektrofiltr 

elektrofizik 

elektrofizika 

elektrofiziki 

elektrofiziologiya 

elektrofizioloji 

elektrofizioloq 

elektrofobiya  

elektrofon 

elektrofor 

elektroforez 

elektrofotoqrafiya 

elektrofotometrik 

elektrofotometriya 

elektrofotosurət 

elektrofototəsvir 

elektrogenerator 

elektrogitara 

elektrohəssas 

elektroxod 

elektroxrom 

elektroimpuls 

elektrointeqrator 

elektroizolit 

elektroizolyasiya 

elektrokar 

elektrokardioqraf 

elektrokardioqrafik 

elektrokardioqrafiya 

elektrokardioqram 

elektrokatalizator 

elektrokəşfiyyat 

elektrokimya 

elektrokimyəvi 

elektroqastroqraf 

elektroqastroqrafiya 

elektroqatar 

elektroqaynaq 

elektroqaynaqçı 

elektroqələm 

elektroqövs 

elektroqril 

elektrolit 

elektrolitik 

elektroliz 

elektrolüminessensiya 

elektrolüminessent  

elektromagistral 

elektromaqnetizm 

elektromaqnit 

elektromaqnitləşdirmə 

elektromaqnitləşdirmək 

elektromaqnitləşmə 

elektromaqnitləşmək 

elektromaşın 

elektromexanik 

elektromexanika 

elektromexaniki 

elektromexanizm 

elektromeqafon 

elektrometallurgiya 

elektrometr 

elektrometrik 

elektrometriya 

elektromobil 

elektromontaj 

elektromontajçı 

elektromotor 

elektron 

elektronçu 

elektroneyroqraf 

elektroneyroqrafiya 

elektroneyroqram 

elektroneyromioqrafiya 

elektron-hesablayıcı 

elektronika 

elektronikalaşdırma 

elektronikalaşdırmaq 

elektronikalaşma 

elektronikalaşmaq 

elektronlaşma 

elektronlaşmaq 

elektron-volt 

elektrooptika 

elektrooptiki 

elektroorqan 

elektropnevmatika 

elektrorabitə 

elektrorele 

elektrosemafor 

elektrosink 

elektrosintez 

elektroskop 

elektrostansiya 

elektrostatik 

elektrostatika 

elektrostimulyasiya 

   

elektroavtomatika - elektrostimulyasiya 
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ele eli elm 

   

elektroşok 

elektrotexnik 

elektrotexnika 

elektrotexniki 

elektrotexniklik 

elektrotexnikum 

elektroterapiya 

elektrotermik 

elektrotermometr 

elektrotəhlil 

elektrotəyyarə 

elektrotomoqraf 

elektrotomoqrafiya 

elektrotravma 

elektrovalent 

eleqant 

eleqantlıq 

el-el gəzmək 

el-elat 

element 

elementar 

elementarlıq 

elementli 

elementsiz 

eleron 

elevator 

elə 

elə-belə 

elə-beləcə 

eləcə 

eləmə 

eləmək 

elətdirə-elətdirə 

elətdirmə 

elətdirmək 

elətmə 

elətmək 

el-gün 

elxani (-lər) 

eliksir 

eliminasiya   

elit 

elita 

elitar 

elitarizm 

elitarlıq 

elitlik 

eliziya 

elqovan 

ellərarası 

elləşmə 

elləşmək 

elli 

ellik 

ellikcə 

elliklə 

ellin (-lər) 

ellinist 

ellinizm 

ellinq, qurğu 

elli-obalı 

ellips 

ellipsəbənzər 

ellipsis 

ellipsoid 

ellipsşəkilli 

elliptik 

elm 

elmdaxili 

elmi 

elmi-analitik 

elmi-ateistik 

elmi-dialektik 

elmi-eksperimental 

elmi-estetik 

elmi-ədəbi 

elmi-fantastik 

elmi-fəlsəfi 

elmi-hərbi 

elmi-iqtisadi 

elmi-istehsalat 

elmi-kütləvi  

elmi-kütləvilik 

elmilik 

elmi-metodik 

elmi-metodoloji 

elmi-mədəni 

elmi-nəzəri 

elmi-pedaqoji 

elmi-polemik 

elmi-populyar 

elmi-praktik 

elmi-publisistik 

elmi-sənədli 

elmi-siyasi 

elmi-tarixi 

elmi-texniki 

elmi-təcrübi 

elmi-tədqiqat 

elmi-tədqiqi 

elmi-tədris 

elmi-tənqidi 

elmi-tətbiqi 

elmi-tibbi 

elmləndirilmə 

elmləndirilmək 

elmləndirmə 

elmləndirmək 

elmlənmə 

elmlənmək 

elmlərarası 

elmli 

elmlilik 

elmmetrik 

elmmetriya 

elmsevər 

elmsevərlik 

elmsiz 

elmsizlik 

elmşünas 

elmşünaslıq 

elm-texnika 

el-oba 

   

elektroşok - el-oba  
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el emf end 

   

el-obalı 

el-obasız 

eloğlu 

elsiz 

elsizlik 

elsiz-obasız 

elti 

eltilik 

eltökən 

el-ulus 

elüvial 

elüvial-delüvial 

el-yurd 

emal 

emalat 

emalatxana 

emalçı 

emalçılıq 

emaledici 

emaletmə 

emanasiya 

emanoterapiya 

emansipasiya 

embarqo 

emblem 

emblemli 

emblemsiz 

emboliya 

embrio 

embriodiya 

embriogenez 

embriokardiya 

embriologiya 

embrioloji 

embrioloq 

embrion 

embrional 

embriopatiya 

embriotoksik 

emfatik 

emfaza 

emfizematoz 

emixofobiya  

emiqrant 

emiqrantlıq 

emiqrasiya 

emissar 

emissiya 

emitent 

emosional 

emosionallıq 

emosiya 

emosiyalı 

emosiyalılıq 

emosiyasız 

emotikon  

emotiv 

emotivlik 

empatiya 

empidi (-lər) 

empirik 

empirist (-lər) 

empiriya 

empirizm 

emu (zool.) 

emulqator 

emulsiya 

emulsiyalı 

emulsiyasız 

en 

enameloma 

enantiosemiya 

enantibioz 

endaortit 

endemik 

endemiklik 

endemiya 

endemizm 

endirə-endirə 

endirici 

endirilmə 

endirilmək 

endirim 

endirimli 

endirimsiz 

endirmə 

endirmək 

endirmə-qaldırma 

endirtmə 

endirtmək 

endoallergen 

endobronxit 

endoderma 

endofaq (-lar) 

endoflebit 

endofobiya 

endogen 

endogenez 

endokard 

endokardial 

endokardit 

endokrin 

endokrinologiya 

endokrinoloji 

endokrinoloq 

endoqam 

endoqamiya 

endometrik 

endonevral  

endoparazit 

endoplazma 

endorfin 

endosentrik 

endosimbioz 

endoskop 

endoskopik 

endoskopiya 

endosmometr 

endostetoskop 

endotel 

endotermiya 

endotoksemiya 

endotoksin (-lər)    

   

el-obalı - endotoksin (-lər)    
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end enl enl 

   

endşpil (şahm.) 

eneolit 

energetik 

energetika 

energetikalı 

energetiklik 

enerji 

enerjidaşıyıcı 

enerjiquraşdırıcı 

enerjiquraşdırma 

enerjili 

enerjililik 

enerjipaylama 

enerjisiz 

enerjisizlik 

enervasiya 

enəcək 

enəcək-qalxacaq 

enə-en 

enə-enə 

enib-qalxma 

enib-qalxmaq 

eninə 

eninə-boyuna 

eninə-uzununa 

eninəzolaqlı, əzələ 

eniologiya 

enioloq 

enissofobiya  

eniş 

enişaşağı 

enişqabağı 

enişli 

enişlik 

enişli-yoxuşlu 

enişsiz 

eniş-yoxuş 

eniş-yoxuşlu 

enişyuxarı 

enklitik 

enklitika 

enlədə-enlədə 

enlədilmə 

enlədilmək 

enləndirilmə 

enləndirilmək 

enlənə-enlənə 

enlənmə 

enlənmək 

enləşdirmə 

enləşdirmək 

enləşmə 

enləşmək 

enlətmə 

enlətmək 

enli 

enliağız 

enliağızlı 

enlialın 

enlialınlı 

enliayaq 

enliayaqlı 

enlibalaq 

enlibalaqlı 

enlibarmaq 

enlibarmaqlı 

enlibaş (-lar) 

enlibədən 

enlibədənli 

enlibucaq 

enlibucaqlı 

enlibudaqlı 

enliburun 

enliburunlu 

enlicə 

enlicərgəli 

enlicüssəli 

enlidimdik 

enlidiş 

enlidodaqlı 

enlidöş 

enlidöşlü 

enli-enli 

enligöz 

enligözlü 

enligövdə 

enligövdəli 

enlik 

enlikənar 

enlikürək 

enlikürəkli 

enliqaş 

enliqaşlı 

enliqol 

enliqulaq 

enliqulaqlı 

enliləşdirmə 

enliləşdirmək 

enliləşmə 

enliləşmək 

enlilətmə 

enlilətmək 

enlioturacaqlı 

enlisifət 

enlisifətli 

enlitəkərli 

enliüz 

enliüzlü 

enliyanaqlı 

enliyarpaq 

enliyarpaqlı (-lar) 

enlizolaq 

enlizolaqlı 

enmə 

enmək 

enmə-qalxma 

enologiya 

enoteka 

enoterapiya 

ensefalit 

ensefaloqrafiya 

ensefalomielit 

ensefalopatiya 

   

endşpil - ensefalopatiya   



 196 

ens eoz epi 

   

ensiklopedik 

ensiklopedist 

ensiklopediya 

ensiklopediyaçı 

ensiklopediyaşünas 

ensiklopediyaşünaslıq 

ensiklopedizm 

ensiz 

ensizləşdirilmə 

ensizləşdirilmək 

ensizləşdirmə 

ensizləşdirmək 

ensizləşə-ensizləşə 

ensizləşmə 

ensizləşmək 

ensizlətmə 

ensizlətmə 

ensizlik 

enter (inform.) 

enterogen 

enteroqastral 

enteroskop 

enterospazm 

enterovirus 

entodermik 

entomofaq 

entomofobiya 

entomologiya 

entomoloji 

entomoloq 

entropik 

entropiya 

entuziast 

entuziazm 

enukleasiya 

enurez 

enzim 

enzimatik 

enzimologiya 

enzimopatiya 

enzimoterapiya 

eozin 

eozinofil (-lər) 

eozofobiya  

epataj 

ependimit 

epenteza  

epeyrologiya 

epidemik 

epidemiologiya 

epidemioloji 

epidemioloq 

epidemiya 

epidemiyalararası 

epiderma 

epidermal 

epidermis 

epifarinqoskopiya 

epifilaksiya 

epifiz 

epifizar 

epifizeoliz 

epifizit 

epifora 

epigenetika 

epigenez 

epik 

epika 

epiklik 

epik-publisistik 

epikriz 

epikrizli 

epikrizsiz 

epikürçü 

epikürizm 

epiqastral 

epiqon 

epiqonçu 

epiqonçuluq 

epiqonizm 

epiqraf 

epiqrafçı  

epiqrafik 

epiqrafika 

epiqraflı 

epiqrafsız 

epiqram 

epiqramçı 

epilepsiya 

epileptik 

epiloq (ədəb.) 

epiloqlu 

epiloqsuz 

epilyasiya 

epilyator 

epimona 

epipelagial 

episentr 

epistaksiyofobiya 

epistemologiya 

epistolyar 

epitafiya 

epitafiyalı 

epitafiyasız 

epiteldaxili 

epiteli 

epitet 

epizm 

epizod 

epizodik 

epizodiklik 

epizod-kadr 

epizod-səhnə 

epoxa 

epoxal 

epoxallıq 

epoxonim (dilç.) 

epolet 

epoletli 

epoletsiz 

eponim 

eponj 

epopeya    

   

ensiklopedik - epopeya   
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epo erm esk 

   

epos 

er 

era 

eralıq 

ereytofobiya 

er-gec 

eritroblast (-lar) 

eritrosit (-lər) 

erker (memar.) 

erkəc 

erkəcli sürü 

erkəclik 

erkəcsiz 

erkək 

erkəkcik 

erkəkcikli 

erkəkciksiz 

erkəkləmə 

erkəkləmək 

erkəklənə-erkəklənə 

erkəklənmə 

erkəklənmək 

erkəkləşmə 

erkəkləşmək 

erkəklik 

erkən 

erkənlik 

erq (fiz.) 

erqastoplazma 

erqativ dillər 

erqaziofobiya 

erqofobiya  

erqometr 

erqon 

erqonim 

erqonomik 

erqonomika 

erqotizm (tib.) 

erlift (tex.) 

ermək, çatmaq 

erməni (-lər) 

ermənicə 

erməniəsilli 

erməniləşdirilmə 

erməniləşdirilmək 

erməniləşdirmə 

erməniləşdirmək 

erməniləşmə 

erməniləşmək 

ermənilik 

ermənipərəst 

ermənipərəstlik 

erotik 

erotika 

erotiklik 

erotizm 

erotomaniya (tib.) 

eroziya 

ertə 

ertədən 

ertədən-ertəyə 

ertələmə 

ertələmək 

ertələnmə 

ertələnmək 

ertəsi 

erudisiya 

erudisiyalı 

erudisiyalılıq 

erudisiyasız 

erudit 

eruditlik 

eser (-lər) 

eses 

esesçi 

esxatologiya 

eskadra 

eskadrilya 

eskadron 

eskalasiya 

eskalator 

eskalatorçu 

eskarp 

eskimo 

eskimos (-lar) 

eskimosca 

eskiz 

eskizli 

eskizsiz 

eskort 

eskulap 

esmines 

espadron 

espander 

esparset (bot.) 

esperanto (dilç.) 

esperantoca 

esperantoçu 

esse (ədəb.) 

esseçi 

esseçilik 

essensiya 

essensiyalı 

essensiyasız 

estafet 

estakada 

estakadaaltı 

estakada-körpü 

estakada-platforma 

estakadaüstü 

estakadayanı 

estamp 

estampaj 

estet 

estetcəsinə 

estetçi 

estetçilik 

estetik 

estetika 

estetiklik 

estetizm 

esteziya 

estivasiya  

   

epos - estivasiya   
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est eşi eşş 

   

eston (-lar) 

estonca 

estoniyalı (-lar) 

estrada 

estrada-caz 

estradaçı 

estrada-simfonik 

estrada-sirk 

estrogen (-lər) 

estuari 

eş, yoldaş 

eşafot 

eşdirilmə 

eşdirilmək 

eşdirmə 

eşdirmək 

eşdirtmə 

eşdirtmək 

eşelon 

eşelonlama 

eşelonlamaq 

eşelonlanma 

eşelonlanmaq 

eşelonlaşdırılma 

eşelonlaşdırılmaq 

eşelonlaşdırma 

eşelonlaşdırmaq 

eşə-eşə 

eşələk 

eşələmə 

eşələmək 

eşələnə-eşələnə 

eşələnmə 

eşələnmək 

eşələyə-eşələyə 

eşənək 

eşidər-eşitməz 

eşidib-anlama 

eşidib-anlamaq 

eşidib-dinləmə 

eşidib-dinləmək 

eşidilmə 

eşidilmək 

eşidilməz 

eşik 

eşikağası (tar.) 

eşikağasılıq 

eşilə-eşilə 

eşilmə 

eşilmək 

eşim 

eşim-eşim 

eşitdirilmə 

eşitdirilmək 

eşitdirmə 

eşitdirmək 

eşitmə 

eşitmək 

eşitməz 

eşitməzlik 

eşq 

eşqbaz 

eşqbazlıq 

eşqli 

eşqli-eşqli 

eşqlilik 

eşqnamə 

eşqsiz 

eşqsizlik 

eşmə 

eşmə-eşmə 

eşmək 

eşmələmə 

eşmələmək 

eşşək 

eşşəkarısı 

eşşəkbeli, oyun 

eşşəkbiyanı 

eşşəkcəsinə 

eşşəkçi 

eşşəkçilik 

eşşəkqanqalı (bot.) 

eşşəkqulağı (bot.) 

eşşəklik 

eşşəkturpu (bot.) 

etajer 

etalon 

etalonlaşdırılma 

etalonlaşdırılmaq 

etalonlaşdırma 

etalonlaşdırmaq 

etalonlaşma 

etalonlaşmaq 

etan (kim.) 

etanol 

etap 

etaplı 

etaplılıq 

etapsız 

etatizm (iqt.) 

etdirilmə 

etdirilmək 

etdirmə 

etdirmək 

etibar 

etibarən 

etibarilə 

etibarlı 

etibarlılıq 

etibarnamə 

etibarsız 

etibarsızcasına 

etibarsızlıq 

etik 

etika 

etikalı 

etikalılıq 

etikasız 

etikasızlıq 

etik-estetik 

etiket 

etiketləmə 

etiketləmək  

   

eston (-lar) - etiketləmək 
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eti eti etn 

   

etiketlənmə 

etiketlənmək 

etiketləşdirmə 

etiketləşdirmək 

etiketləşmə 

etiketləşmək 

etiketlətmə 

etiketlətmək 

etiketli 

etiketsiz 

etiqad 

etiqadlı 

etiqadlılıq 

etiqadsız 

etiqadsızlıq 

etil 

etilamin 

etilasetat 

etilbenzol 

etilbromid 

etilen 

etilenkarbonat 

etilenoksid 

etilenpropilen 

etilxlorid 

etilkarbonol 

etilləndirmə 

etilləndirmək 

etillənmə 

etillənmək 

etilləşdirmə 

etilləşdirmək 

etilnitrat 

etilnitrit 

etilsiz 

etilvanilin 

etimad 

etimadlı 

etimadlılıq 

etimadnamə 

etimadsız  

etimadsızcasına 

etimadsızlıq 

etimadverici 

etimologiya 

etimoloji 

etimoloq 

etimon 

etina 

etinasız 

etinasızcasına 

etinasız-etinasız 

etinasızlıq 

etinasızlıqla 

etiologiya (tib.) 

etioloji 

etiopatogenez 

etiraf 

etiraz 

etirazlı 

etirazsız 

etmə 

etmək 

etnik 

etniklik 

etnoantroponim 

etnoarxeologiya 

etnoarxeoloji 

etnobotanika 

etnocaz 

etnocoğrafiya 

etnodemoqrafik 

etnodemoqrafiya 

etnodil 

etnodilçilik 

etnoekologiya 

etnoekoloji 

etnoekoloq 

etnogenez 

etnogenezis 

etnohidronim 

etnoidman   

etnokonfessional 

etnokonflikt 

etnokulturologiya 

etnokulturoloji 

etnoqraf 

etnoqrafik 

etnoqrafiya 

etnoqrafizm 

etnoqraflıq 

etnolandşaft 

etnolinqvistik 

etnolinqvistika 

etnologiya 

etnoloji 

etnoloq 

etnomental 

etnomədəni 

etnonim  

etnonimika 

etnonimiya 

etnonimləşmə 

etnonimləşmək 

etnooronim 

etnooykonim 

etnopsixologiya 

etnopsixoloji 

etnos 

etnosdaxili 

etnosemiotika 

etnosentrizm 

etnosiyasi 

etnoslararası 

etnososiologiya 

etnososioloji 

etnososioloq 

etnotoponim 

etnotur 

etrusk (-lar) 

etruskşünas 

etruskşünaslıq 

etüd   

   

etiketlənmə - etüd 
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etü evl eyb 

   

etüdvari 

eukariot (-lar) 

ev 

evakuasiya 

evakuator 

evaltı 

evarası 

evbəev 

evcanlı 

evcanlılıq 

evcik 

evcik-evcik 

evcikli 

evcil 

evcillik 

evciyəz 

evdar 

evdarlıq 

evdemonizm 

evdidimit 

evdiometr 

evdolusu 

evdovşanı 

evenk (-lər) 

evenkcə 

ev-eşik 

ev-eşikli 

ev-eşiksiz 

ev-ev 

evfemistik 

evfemizm (dilç.) 

evfonik 

evfoniya 

evfuizm 

evgördü 

evxərci 

evkalipt 

evkloz 

evkomiya 

evquraşdırıcı 

evquraşdırma   

evləndirmə 

evləndirmək 

evlənmə 

evlənmək 

evlərarası 

evli 

evli-eşikli 

evlik 

evlilik 

ev-mətbəx 

ev-muzey 

ev-ocaq 

evolyusion 

evolyusionist 

evolyusionistlik 

evolyusionizm 

evolyusiya 

evpulu 

evrifagiya (tib.) 

evrifaq 

evrika 

evriqal (ekol.) 

evrioksibiont (ekol.) 

evristik 

evristika 

evriterm (ekol.) 

evritmiya (mus.) 

evsiz 

evsiz-eşiksiz 

evsiz-eşiksizlik 

evsizlik 

ev-studiya 

evtanaziya 

evtikən 

evtikmə 

evyaran 

evyıxan 

evyıxanlıq 

evyıxma 

ey 

eyakulyasiya  

eybəcər 

eybəcərcəsinə 

eybəcər-eybəcər 

eybəcərlənmə 

eybəcərlənmək 

eybəcərləşdirilmə 

eybəcərləşdirilmək 

eybəcərləşdirmə 

eybəcərləşdirmək 

eybəcərləşmə 

eybəcərləşmək 

eybəcərlik 

eydonim (dilç.) 

eydonimika 

eydonimiya 

eyforiya 

eyforiyalı 

eyforiyasız 

eyham 

eyhamlı 

eyhamlıq 

eyhamlılıq 

eyhamsız 

eyxofobiya 

eyib 

eyibləmə 

eyibləmək 

eyibləndirmə 

eyibləndirmək 

eyibli 

eyiblilik 

eyibsiz 

eyibsizlik 

eymə 

eymənmə 

eymənmək 

eynək 

eynəkçi 

eynəkli 

eynəksiz 

eynən  

   

etüdvari - eynən  
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eyn eyn eyn 

   

eyni 

eyniaçıq 

eyniaçıqlıq 

eyniadlı 

eyniadlılıq 

eynibiçimli 

eynibiçimlilik 

eyniböyüklük 

eynicinsli 

eynicinslilik 

eynidəyərli 

eynidəyərlilik 

eyniəsilli 

eynihüquqlu 

eynixasiyyətli 

eynixasiyyətlilik 

eynixassəli 

eynixassəlilik 

eyniköklü 

eyniköklülük 

eyniqiymətli 

eyniqiymətlilik 

eynilə 

eyniləşdirilmə 

eyniləşdirilmək 

  

eyniləşdirmə 

eyniləşdirmək 

eyniləşmə 

eyniləşmək 

eynilətmə 

eynilətmək 

eynilik 

eynimahiyyətli 

eynimarkalı 

eynimə 

eynimək 

eynimənalı 

eynimənalılıq 

eynimənşəli 

eyniməzmunlu 

eynioxlu 

eyniölçülü 

eynirejimli 

eynisiqnallı 

eynişəkilli 

eynitezlikli 

eynitipli 

eynitiplilik 

eynivaxtlı 

eyniyaşlı 

 

 

eyniyaşlılıq 

eyniyollu 

eyniyyət 

eynizamanlı 

eynizamanlılıq 

eysoptrofobiya 

eytrofiya 

eyş 

eyş-işrət 

eyş-işrətli 

eyş-işrətsiz 

eyvah 

eyvan 

eyvanlı 

eyvansız 

eyzən, bütün 

ezam 

ezamiyyə 

ezamiyyət 

ezamiyyətçi 

ezofaqit 

ezopsayağı 

ezoterik 

ezoterika 

ezoterizm              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

eyni – ezoterizm    
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əba əcə əda 

   

Əə 
 

 

əba 

əbabil, qaranquş 

əbalı 

əbasız 

əbcəd 

əbə, mamaça 

əbəçi 

əbəçilik 

əbədi 

əbədiləşdirilmə 

əbədiləşdirilmək 

əbədiləşdirmə 

əbədiləşdirmək 

əbədiləşmə 

əbədiləşmək 

əbədilik 

əbədiyaşar 

əbədiyaşarlıq 

əbədiyyət 

əbəs 

əbəs-əbəs 

əbləh 

əbləhcəsinə 

əbləhlik 

əbrəş 

əbrişim 

əbrişimi 

əcaib 

əcaib-qəraib 

əcaiblik 

əcdad 

əcdadlı 

əcdadsız 

əcdadsızlıq 

əcəb 

əcəba 

əcəl 

əcəl-mayallaq   

əcəlsiz 

əcəm 

əcəmi 

əcəmilik 

əcər 

əcərli 

əcinnə 

əcinnəlik 

əclaf 

əclafca 

əclafcasına 

əclaf-əclaf 

əclaflaşma 

əclaflaşmaq 

əclaflıq 

əclafyana 

əcnəbi 

əcnəbilik 

əcr 

əcza 

əczaçı 

əczaçılıq 

əczaxana 

əczaxanaçı 

əczaxanaçılıq 

əda 

ədabaz 

ədabazcasına 

ədabaz-ədabaz 

ədabazlıq 

ədalanma 

ədalanmaq 

ədalət 

ədalətlə 

ədalətli 

ədalətlilik 

ədalətpərvər 

ədalətpərvərlik 

ədalətsevər 

ədalətsevərlik 

ədalətsiz  

ədalətsizcəsinə 

ədalətsizlik 

ədalı 

ədalı-ədalı 

ədalılıq 

ədasız 

ədasızlıq 

ədat 

ədavət 

ədavətli 

ədavətlilik 

ədavətsiz 

ədavətsizlik 

ədəb 

ədəb-ərkan 

ədəb-ərkanlı 

ədəb-ərkansız 

ədəbgözləməz 

ədəbgözləyən 

ədəbi 

ədəbi-bədii 

ədəbi-didaktik 

ədəbi-dini 

ədəbi-dramatik 

ədəbi-elmi 

ədəbi-estetik 

ədəbi-fəlsəfi 

ədəbi-ictimai 

ədəbi-ideoloji 

ədəbiləşdirilmə 

ədəbiləşdirilmək 

ədəbiləşdirmə 

ədəbiləşdirmək 

ədəbiləşmə 

ədəbiləşmək 

ədəbi-mədəni 

ədəbi-musiqili 

ədəbi-nəzəri 

ədəbi-publisistik 

ədəbi-sənədli 

ədəbi-tarixi  

   

əba - ədəbi-tarixi   
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ədə əfə əfs 

   

ədəbi-tənqidi 

ədəbiyyat 

ədəbiyyatçı 

ədəbiyyatçı-alim 

ədəbiyyatlararası 

ədəbiyyatsevər 

ədəbiyyatsevərlik 

ədəbiyyatşünas 

ədəbiyyatşünaslıq 

ədəbləndirmə 

ədəbləndirmək 

ədəblənmə 

ədəblənmək 

ədəbli 

ədəbli-ədəbli 

ədəbli-ərkanlı 

ədəblilik 

ədəbsiz 

ədəbsizcəsinə 

ədəbsiz-ədəbsiz 

ədəbsiz-ərkansız 

ədəbsizlik 

ədəd 

ədədbəədəd 

ədədi 

ədədli 

ədib 

ədibanə 

ədibcəsinə 

ədiblik 

ədliyyə 

ədvəcat 

ədviyyat 

ədviyyatlı 

ədviyyə 

ədviyyələmə 

ədviyyələmək 

ədviyyələnmə 

ədviyyələnmək 

ədviyyəli 

ədviyyəsiz  

əfəl 

əfəlləmə 

əfəlləmək 

əfəllənə-əfəllənə 

əfəllənmə 

əfəllənmək 

əfəlləşdirmə 

əfəlləşdirmək 

əfəlləşmə 

əfəlləşmək 

əfəllik 

əfəndi 

əfəndilik 

əfğan 

əfi 

əfqan (-lar) 

əfqanca 

əfsanə 

əfsanəçi 

əfsanəçilik 

əfsanələşdirilmə  

əfsanələşdirilmək 

əfsanələşmə 

əfsanələşmək 

əfsanəli 

əfsanəsiz 

əfsanəvi 

əfsanəvi-alleqorik 

əfsanəvi-fantastik 

əfsanəvilik 

əfsanəvi-tarixi 

əfsun 

əfsunçu 

əfsunçuluq 

əfsunlama 

əfsunlamaq 

əfsunlanma 

əfsunlanmaq 

əfsunlayıcı 

əfsus 

əfsuslanma   

əfsuslanmaq 

əfşar (-lar) 

əfv 

əfvedilməz 

əfvedilməzlik 

əfvetmə 

əgər 

əgərçi 

əgər-əskik 

əgər-əskiklik 

əğyar 

əğyarlıq 

əhali 

əhalisiz 

əhalisizlik 

əhatə 

əhatəedici 

əhatələmə 

əhatələmək 

əhatələndirmə 

əhatələndirmək 

əhatələnmə 

əhatələnmək 

əhatəli 

əhatəlilik 

əhatəsiz 

əhatəsizlik 

əhd 

Əhdi-cədid 

Əhdi-ətiq 

əhdləşmə 

əhdləşmək 

əhdnamə 

əhd-peyman 

əhəməni (-lər) 

əhəmiyyət 

əhəmiyyətli 

əhəmiyyətlilik 

əhəmiyyətsiz 

əhəmiyyətsizlik 

əhəng   

   

ədəbi-tənqidi - əhəng 
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əhə əhl əkə 

   

əhəngçi 

əhəngçilik 

əhəngdaşı 

əhəngləmə 

əhəngləmək 

əhənglənmə 

əhənglənmək 

əhəngləşmə 

əhəngləşmək 

əhənglətdirilmə 

əhənglətdirilmək 

əhənglətdirmə 

əhənglətdirmək 

əhənglətmə 

əhənglətmək 

əhəngli 

əhəngsevən (-lər) (bot.) 

əhəngsevməyən (-lər)   

                          (bot.) 

əhəngsəpən  

əhli-beyt 

əhli-dərd 

əhli-dil 

əhli-eşq 

əhli-əyal 

əhli-hal 

əhli-iman 

əhli-kef 

əhli-keflik 

əhli-kitab 

əhlilənmə 

əhlilənmək 

əhliləşdirici 

əhliləşdirilmə 

əhliləşdirilmək 

əhliləşdirmə 

əhliləşdirmək 

əhliləşmə 

əhliləşmək 

əhli-məclis 

əhli-mərifət   

əhli-namaz 

əhsən 

əhval 

əhvalat 

əhvali-ruhiyyə 

əhvallaşa-əhvallaşa 

əhvallaşma 

əhvallaşmaq 

əhvallı 

əhvalsız 

əhvalsızlıq 

əhya 

əxi (-lər) 

əxlaq 

əxlaqi 

əxlaqi-didaktik 

əxlaqi-dini 

əxlaqi-mistik 

əxlaqi-nəsihətamiz 

əxlaqi-psixoloji 

əxlaqi-tərbiyəvi 

əxlaqlı 

əxlaqlılıq 

əxlaqsız 

əxlaqsızcasına 

əxlaqsız-əxlaqsız 

əxlaqsızlıq 

əxz etmək 

əjdaha 

əjdahalıq 

əkdirə-əkdirə 

əkdirib-biçdirmə 

əkdirib-biçdirmək 

əkdirilmə 

əkdirilmək 

əkdirmə 

əkdirmək 

əkəc 

əkəc-əkəc 

əkəclənmə 

əkəclənmək 

əkəclik  

əkənək 

əkənək-biçənək 

əkənəkli 

əkənəkli-biçənəkli 

əkər-əkməz 

əkib-becərmə 

əkib-becərmək 

əkib-biçmə 

əkib-biçmək 

əkili 

əkilib-becərilmə 

əkilib-becərilmək 

əkilib-biçilmə 

əkilib-biçilmək 

əkiliş 

əkilmə 

əkilmək 

əkin 

əkinaltı 

əkin-biçin 

əkinçi 

əkinçilik 

əkinəcək 

əkinəcəkli 

əkin-əkinəcək 

əkinəyararlı 

əkinəyararsız 

əkinqabağı 

əkinlik 

əkinsalma 

əkin-səpin 

əkin-tikin 

əkiş 

əkiz 

əkizlik 

əkiztay 

əkiztaylı 

əklil 

əklilqoyma 

əkmə    

   

əhəngçi - əkmə 
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əkm əks əql 

   

əkmək 

əks 

əks-ağırlıq  

əks-alışma  

əks-atom 

əks-cavab 

əks-cərəyan 

əks-cisim 

əks-çəki 

əksedici 

əksedicilik 

əksedilən 

əks-elektrik 

əks-elektrod 

əksetdirici 

əksetdirmə 

əksetmə 

əks-əlaqə 

əks-əlifba 

əks-əməl 

əksər 

əksərən 

əksəri 

əksəriyyət 

əks-fay (geol.) 

əks-hazırlıq 

əks-həmlə 

əks-hərəkət 

əks-hissəcik 

əks-hücum 

əks-iddia 

əksinə 

əks-inkişaf 

əks-inqilab 

əks-inqilabçı 

əks-inqilabçılıq 

əks-inqilabi 

əks-istiqamət 

əks-işarə 

əks-işarəli (fiz.) 

əks-kalibr  

əks-kəşfiyyat 

əks-kəşfiyyatçı 

əks-qoruyucu 

əks-qövs 

əks-qütb 

əkslik 

əks-maddə 

əks-manevr 

əks-meyil 

əks-mərkəzləşmə 

əks-məqam 

əksolma 

əksolunan 

əksolunma 

əks-oyun 

əks-parıltı 

əks-rabitə 

əks-rele 

əks-səda 

əks-sürüşmə 

əks-şüalanma 

əks-teorem 

əks-təbliğat 

əks-təbliğatçı 

əks-tədbir 

əks-təklif 

əks-tərcümə 

əks-təsir 

əks-təzyiq 

əks-transformasiya 

əks-yük 

əks-zəhər 

əks-zərbə 

əqd 

əqdnamə 

əqidə 

əqidəli 

əqidəlilik 

əqidəsiz 

əqidəsizlik 

əqiq    

əqlcə 

əqlən 

əqli 

əqrəb 

əqrəba 

əqrəbalı 

əqrəbalılıq 

əqrəbasız 

əqrəbasızlıq 

əqrəbli 

əqrəbotu 

əqrəbsiz 

əl 

əla 

əlac 

əlacedilməz 

əlaclı 

əlacsız 

əlacsızcasına 

əlacsızlıq 

əlaçı 

əlaçılıq 

əlağacı 

əlağacılı 

əlağacısız 

əlahəzrət 

əlahiddə 

əlahiddələşmə 

əlahiddələşmək 

əlahiddəlik 

əlaqə 

əlaqəçi 

əlaqədar 

əlaqədarlıq 

əlaqələndirici 

əlaqələndiricilik 

əlaqələndirilmə 

əlaqələndirilmək 

əlaqələndirmə 

əlaqələndirmək 

əlaqələnmə  

   

əkmək - əlaqələnmə  
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əla əlc ələ 

   

əlaqələnmək 

əlaqəli 

əlaqəlilik 

əlaqəsiz 

əlaqəsizlik 

əlalıq 

əlaltı 

əlaltılı 

əlatılıq 

əlaltınca 

əlaltından 

əlaman 

əlamət 

əlamətdar 

əlamətdarlıq 

əlamətli 

əlamətsiz 

əlavə 

əlavəli 

əlavəsiz 

əl-ayaq 

əl-ayaqlı 

əlbəəl 

əlbəsə 

əlbəsəli 

əlbəsəlik 

əlbət 

əlbəttə 

əlbəyaxa 

əlbir 

əlbir-dilbir 

əlbirlik 

əlbombası 

əlborcu 

əlcə 

əlcəcik 

əlcə-əlcə 

əlcək 

əlcəkcik 

əlcəkli 

əlcəklik  

əlcəksiz 

əlcəktikən 

əlcəktoxuyan 

əlcəzairli (-lər) 

əlçalma 

əlçatan 

əlçatanlıq 

əlçatar 

əlçatarlı 

əlçatarlıq 

əlçatmayan 

əlçatmaz 

əlçatmazlıq 

əlçatmaz-ünyetməz 

əlçim 

əlçim-əlçim 

əlçimləmə 

əlçimləmək 

əlçimlənmə 

əlçimlətmə 

əlçimlətmək 

əlçimlik 

əldarağı 

əldədüzəltmə 

əldəgəzdirmə 

əldəqayırma 

əldəqayrılma 

əldəngüclü 

əldəniti 

əldəstəyi 

əldəyirmanı 

əldəyməmiş 

əldəyməz 

əleyhdar 

əleyhdarlıq 

əleyhinə 

əleyhissalam 

əleyhqaz 

əleykəssalam  

əleyküməssalam 

ələbaxan   

ələbaxanlıq 

ələbaxım 

ələbaxımlıq 

ələgələn 

ələgəlmə 

ələgəlməz 

ələk 

ələkçi 

ələkçilik 

ələkeçməz 

ələkeçməzlik 

ələk-konveyer 

ələkləmə 

ələkləmək 

ələklənmə 

ələklənmək 

ələklətmə 

ələklətmək 

ələkli 

ələksatan 

ələkşəkilli 

ələktoxuyan 

ələkvari 

ələk-vələk  

əl-əl  

əl-ələ  

ələlxüsus 

ələm 

ələmə 

ələmək 

ələmli 

ələmyesir 

ələngə 

ələnmə 

ələnmək 

ələnti 

ələöyrəncəli 

ələsalma 

ələtdirilmə 

ələtdirilmək 

ələtdirmə  

   

əlaqələnmək - ələtdirmə 



 207 

ələ əli əlk 

   

ələtdirmək 

əl-ətək 

ələtmə 

ələtmək 

ələvi (-lər) 

ələvilik 

ələyəbənzər 

ələyəoxşar 

ələyəz (bot.) 

ələyici 

əlfəcin 

əlfəcinli 

əlfəcinsiz 

əlhavası 

əlhəd daşı 

əlhəmdülillah 

əl-hərəkət dili 

əlhəzər 

əliaçıq 

əliaçıqlıq 

əliağaclı 

əliağır 

əliağırlıq 

əliaşağı 

əliaşağılıq 

əliavtomatlı 

əlibağlı 

əlibağlılıq 

əlibaltalı 

əlibayraqlı 

əlibıçaqlı 

əlibərk 

əlibərklik 

əliboş 

əliboşluq 

əliçıraqlı 

əliçomaqlı 

əlidəyənəkli 

əlidolu 

əliəyri 

əliəyrilik  

əlif 

əlifba 

əlifbasız 

əlifbasızlıq 

əlifli 

əlifsiz 

əligətirən 

əligətirmə 

əligödək 

əligödəklik 

əliisti 

əliiti 

əliitilik 

əlik (zool.) 

əlikasad 

əliqabarlı 

əliqabarlılıq 

əliqamçılı 

əliqandallı 

əliqanlı 

əliqanlılıq 

əlil 

əlillik 

əlimyandı 

əlində-ovucunda  

əlisilahlı 

əlisulu 

əlitapançalı 

əlitərli 

əlitüfəngli 

əliuşaqlı 

əliuzun 

əliuzunluq 

əliverimli 

əliyalın 

əliyalınlıq 

əliyuxa 

əliyüngül 

əliyüngüllük 

əlkimya 

əlkimyaçı  

əlkimyaçılıq 

əlkimyagər 

əlkimyagərlik 

əlkimyəvi 

əlqabı 

əlqərəz 

əlqissə 

əl-qol 

əlquşu 

əllamə 

əllaməlik 

əlləmə 

əlləmək 

əllənmə 

əllənmək 

əlləşdirilmə 

əlləşdirilmək 

əlləşdirmə 

əlləşdirmək 

əlləşə-əlləşə 

əlləşib-vuruşma 

əlləşib-vuruşmaq 

əlləşmə 

əlləşmək 

əllətmə 

əllətmək 

əlli 

əlli-altmış 

əlli-ayaqlı 

əllicə 

əlli-əlli 

əlliillik 

əllik 

əlliqəpiklik 

əlliqramlıq 

əllilik 

əllimanatlıq 

əllinci, 50-ci, L 

əlliyaşlı 

əlməndə, uşaq oyunu 

əlmuzdu  

   

ələtdirmək - əlmuzdu  
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əl əmc əmə 

   

əl-ovuc 

əlsiz 

əlsiz-ayaqsız 

əlsizlik 

əltopu 

əlüstü 

əl-üz 

əlüzgəcli (-lər) 

əlüzsilən 

əlüzyuma  

əlüzyuyan 

əlvan 

əlvanbülbül (zool.) 

əlvanqanadlı (-lar) 

əlvanlıq 

əlvari (bot.)  

əlverən 

əlverişli 

əlverişlilik 

əlverişsiz 

əlverişsizlik 

əlvermə 

əlvida 

əlyazısı 

əlyazma 

əlyazmaçı 

əlyazmalı 

əlyazması 

əlyazmaşünas 

əlyazmaşünaslıq 

əlyetən 

əlyetər 

əlyetərli 

əlyetməz 

əlyetməzlik 

əmanət 

əmanətçi 

əmanətçilik 

əmanətdar 

əmanətdarlıq 

əmcək   

əmcəkli (-lər) 

əmdirilmə 

əmdirilmək 

əmdirmə 

əmdirmək 

əmək 

əməkçi 

əməkçilik 

əməkdar 

əməkdarlıq 

əməkdaş 

əməkdaşlıq 

əməkhaqqı 

əmək-islah düşərgəsi 

əməkqabiliyyətli 

əməkli 

əməköməci 

əməköməciçiçəkli (-lər) 

əməköməcili 

əməkpərvər 

əməkpərvərlik 

əməksevən 

əməksevənlik 

əməksevər 

əməksevərlik 

əməksiz 

əməl 

əməlbaz 

əməlbazlıq 

əməlbir 

əməlbirlik 

əmələgəlmə 

əməlləşmə 

əməlləşmək 

əməli 

əməlikamil 

əməlikamillik 

əməlisaleh 

əməlisalehlik 

əməliyyat 

əməliyyat-axtarış  

əməliyyatçı 

əməliyyatxana 

əməliyyatqabağı 

əməliyyatlararası 

əməlli 

əməlli-başlı 

əməllicə 

əməlpərvər 

əməlpərvərlik 

əməlsiz 

əməlsizlik 

əməvi (-lər) 

əməzək 

əmgək 

əmi 

əmiarvadı 

əmicanı 

əmici 

əmicilik 

əmi-dayı 

əmi-dayılı 

əmidostu 

əmigəlini 

əmik 

əmiqızı 

əmiqızılıq 

əmili-dayılı 

əmilik 

əmilmə 

əmilmək 

əmin 

əmin-aman 

əmin-amanlıq 

əmin-arxayın 

əmin-arxayınlıq 

əmin-arxayınlıqla 

əminəvəsi 

əminləşmə 

əminləşmək 

əminlik 

əminliklə  

   

əl-ovuc - əminliklə 
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əmi əmr ənd 

   

əmioğlu 

əmioğluluq 

əmir 

əmiri 

əmirlik 

əmisiz-dayısız 

əmiuşağı 

əmizadə 

əmizdirici 

əmizdirilmə 

əmizdirilmək 

əmizdirmə 

əmizdirmək 

əmizdirtmə 

əmizdirtmək 

əmlak 

əmlaklı 

əmlaksız 

əmlaksızlıq 

əmlik 

əmma 

əmmalı 

əmmamə 

əmmaməli 

əmmaməsiz  

əmmə 

əmmək 

əmniyyət 

əmniyyətli 

əmniyyətsiz 

əmniyyətsizlik 

əmr 

əmredici 

əmretmə (dilç.)  

əmrləşdirilmə 

əmrləşdirilmək 

əmrləşdirmə 

əmrləşdirmək 

əmrləşmə 

əmrləşmək 

əmrli  

əmrsiz 

əmrnamə 

əmsal 

əmsallaşdırma 

əmsallaşdırmaq 

əmsallaşma 

əmsallaşmaq 

əmsallı 

əmsalsız 

əmtəə 

əmtəəçi 

əmtəəçilik 

əmtəəlik 

əmtəə-pul 

əmtəəşünas 

əmtəəşünas-ekspert 

əmtəəşünaslıq 

əmud 

əmudlu-toppuzlu 

əmud-toppuz 

əmzik 

əmzikləmə 

əmzikləmək 

əmzikli 

əmziksiz 

əmziyəbənzər 

əmziyəoxşar 

ən 

ənam 

ənbər 

ənbərli 

ənbərsiz 

ənbiya 

əncam 

əncamə 

əncamsız 

əncir 

əncirli 

əncirlik 

əndam 

əndamlı 

əndamsız 

əndazə 

əndazəli 

əndazəsiz 

əndazəsizlik 

əndəm (bot.) 

əndərəbadi 

əndərəbadilik 

əndərilmə 

əndərilmək 

əndərmə 

əndərmək 

əndişə 

əndişələnmə 

əndişələnmək 

əndişəli 

əndişəlilik 

əndişəsiz 

əndişəsizlik 

ənək 

ənəlhəq 

ənənə 

ənənəçi 

ənənəçilik 

ənənəpərəst 

ənənəpərəstlik 

ənənəvi 

ənənəvilik 

əng 

əngəl 

əngəlçi 

əngəlləmə 

əngəlləmək 

əngəllətmə 

əngəllətmək 

əngəlli 

əngəlsiz 

əngiboş 

əngiboşluq 

əngin 

ənginar 
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əng ərc əri 

   

ənginarlıq 

ənginlik 

ənik (zool.) 

ənlik 

ənlik-kirşan 

ənlik-kirşanlı 

ənliklənmə 

ənliklənmək 

ənlikli 

ənlikli-kirşanlı 

ənliksiz-kirşansız 

ənsə 

ənsəaltı 

ənsədaxili 

ənsə-dilaltı 

ənsə-gicgah 

ənsə-onurğa 

əntər 

əntiq 

əntiqçi 

əntiqə 

əntiqşünas 

əntiqşünaslıq 

ənzəli, uşaq oyunu 

əppək 

əppəkli (bot.) 

əprimə 

əprimək 

ər 

ər-arvad 

ər-arvadlı 

ər-arvadlıq 

ərazi 

ərazi-coğrafi 

ərazi-inzibati 

ərazi-istehsal 

ərazi-mexaniki 

ərazisiz 

ərazisizlik 

ərbab 

ərbaz  

ərcanlı 

ərcanlılıq 

ərdəm 

ərdəmli 

ərdəmlilik 

ərdəmsiz  

ərdo 

ərəb (-lər) 

ərəbcə 

ərəbəsilli 

ərəbdilli 

ərəbdovşanı 

ərəbdovşanıkimi (-lər) 

ərəbizm 

ərəbləşdirilmə 

ərəbləşdirilmək 

ərəbləşdirmə 

ərəbləşdirmək 

ərəbləşmə 

ərəbləşmək 

ərəbmənşəli 

ərəbotu 

ərəbşünas 

ərəbşünaslıq 

ərəfə 

ərəğac (dan.) 

ərəmik 

ərən 

ərənlik 

ərəzən 

ərgəc 

ərgən 

ərgənlik 

ərgin 

ərginlik 

əridə-əridə 

əridici 

əridilmə 

əridilmək 

ərik 

ərikgülü  

ərikli 

əriklik 

əriksiz 

ərimə 

ərimək 

əriməz 

əriməzlik 

ərincək 

ərincək (-lər) (zool.)  

ərincək-ərincək 

ərincəkkimi (-lər) (zool.) 

ərincəklik 

əringən 

əringənlik 

ərinik 

ərinmə 

ərinmək 

ərinməz 

ərinti 

ərintili 

ərintisiz 

əriş 

ərişağacı 

əriş-arğac 

ərişləmə 

ərişləmək 

ərişli 

ərişlik 

ərişmə (dan.) 

ərişmək 

ərişsiz 

əriştə 

əriştəbalıq 

əriştəbalıqkimi (-lər) 

əriştəçi 

əriştəçilov  

əriştəli 

əriştəlik 

əriştəplov 

əriştəsiz 

əritdirmə 
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əri ərp əsa 

   

əritdirmək 

əritmə 

əritmək 

əriyə-əriyə 

əriyici 

əriyicilik 

ərizə 

ərizə-anket 

ərizəbaz 

ərizəbazlıq 

ərizəçi 

ərizəçilik 

ərk 

ərkan 

ərkanlı 

ərkansız 

ərkə 

ərkəsöyün 

ərkəsöyünlük 

ərkəvan (bot.) 

ərklə 

ərklənmə 

ərklənmək 

ərkli 

ərköyün 

ərköyüncəsinə 

ərköyün-ərköyün 

ərköyünləşdirmə 

ərköyünləşdirmək 

ərköyünləşmə 

ərköyünləşmək 

ərköyünlük 

ərküdə (bot.) 

ərkyana 

ərkyanalıq 

ərli 

ərli-arvadlı 

ərlik 

ərlilik 

ərməğan 

ərp  

ərplənmə 

ərplənmək   

ərpli 

ərpsiz 

ərsə 

ərsəmə 

ərsəmək 

ərsin 

ərsinboğaz (zool.) 

ərsincik 

ərsindimdik (zool.) 

ərsindimdikkimi (-lər) 

ərsinləmə 

ərsinləmək 

ərsinlənmə 

ərsinlənmək 

ərsinli 

ərsiz 

ərsizlik 

ərş  

əruz 

əruzşünas 

əruzşünaslıq 

ərz etmək 

ərzaq 

ərzaqçı 

ərzaqçılıq 

ərz-hal 

əsa 

əsalı 

əsarət 

əsarətçi 

əsarətçilik 

əsarətli 

əsas 

əsasən 

əsasız 

əsasköklü (-lər) 

əsaslana-əsaslana 

əsaslandırılma 

əsaslandırılmaq  

əsaslandırma 

əsaslandırmaq   

əsaslanma 

əsaslanmaq 

əsaslı 

əsaslıca 

əsaslılıq 

əsasnamə 

əsassız 

əsassız-əsassız 

əsassızlıq 

əsatir 

əsatirli 

əsatirsiz 

əsbəçiçəyi 

əsbəgülü 

əsdirmə 

əsdirmək 

əsəb 

əsəbi 

əsəbicəsinə 

əsəbi-əsəbi 

əsəbiləşdirici 

əsəbiləşdiricilik 

əsəbiləşdirilmə 

əsəbiləşdirilmək 

əsəbiləşdirmə 

əsəbiləşdirmək 

əsəbiləşmə 

əsəbiləşmək 

əsəbilik 

əsəbiliklə 

əsə-əsə 

əsən, salamat 

əsər 

əsər-əlamət 

əsərlənmə 

əsərlənmək 

əsərli 

əsərsiz 

əsəyən  

   

əritdirmək - əsəyən    



 212 

əsg əsi əsm 

   

əsgər 

əsgərcəsinə 

əsgəri 

əsgərlik 

əsgərsayağı 

əsgərvari duruş 

əsgi, köhnə parça 

əsgiləşmə 

əsgiləşmək 

əsgilətmə 

əsgilətmək 

əsgilik 

əsginas 

əsgi-üsgü 

əshabə 

əsib-coşma 

əsib-coşmaq 

əsil, nəsil 

əsil-kök 

əsil-köklü 

əsil-köksüz 

əsilləşmə 

əsilləşmək 

əsilli 

əsillik 

əsillilik 

əsilli-köklü 

əsil-nəcabət 

əsil-nəcabətli 

əsil-nəcabətsiz 

əsil-nəsəb 

əsil-nəsəbli 

əsil-nəsəbsiz 

əsil-nəsil 

əsil-nəsilli 

əsil-nəsilsiz 

əsilsiz 

əsilsiz-köksüz 

əsilsizlik 

əsilsiz-nəcabətsiz 

əsilsiz-nəsəbsiz  

əsilsiz-nəsilsiz 

əsilzadə 

əsilzadəlik 

əsil-zat 

əsim-əsim 

əsir 

əsirgəmə 

əsirgəmək 

əsirgənmə 

əsirgənmək 

əsirlik 

əsir-yesir 

əsir-yesirlik 

əski, köhnə, qədim 

əskik 

əskik-artıq 

əskik-əskik 

əskiklik 

əskildilmə 

əskildilmək 

əskilən (riyaz.) 

əskiləşmə 

əskiləşmək 

əskilmə 

əskilmək 

əskiltmə 

əskiltmək 

əskimə 

əskimək 

əsl, həqiqi 

əsla 

əsləhə 

əslən 

əsli  

əslibahar (bot.) 

əslində 

əsmə 

əsməcə 

əsməcəli 

əsməçiçək (bot.) 

əsmək  

əsməqovaq (bot.) 

əsmər 

əsmərləşmə  

əsmərləşmək 

əsmərlik 

əsməşal 

əsna 

əsnəgülü 

əsnək 

əsnəmə 

əsnəmək 

əsnəşə-əsnəşə 

əsnəşmə 

əsnəşmək 

əsnətmə 

əsnətmək 

əsnəyiş 

əspərək (bot.) 

əsr 

əsrarəngiz 

əsrarəngizlik 

əsrdaş 

əsrdən-əsrə 

əsrik 

əsrimə 

əsrimək 

əsriyib-kükrəmə 

əsriyib-kükrəmək 

əsrlərcə 

əsrlərlə 

əsrlik 

əssalam 

əstəğfürullah 

əşi 

əşirət 

əşrəf 

əşya 

əşyabaz 

əşyabazlıq 

əşyaçı 

əşyaçılıq 
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əşy əti ətl 

   

əşyalı 

əşyalıq   

əşyayi-dəlil 

əşyəvi 

əşyəvilik 

ət 

əta 

ətalət 

ətalətli 

ətalətlilik 

ətbala 

ətbaş (dan.) 

ət-can 

ətcə 

ətcəbala 

ətçəkən 

ətçi 

ətçilik 

ətdoğrayan  

ətdöyən 

ətəc, alət 

ətək 

ətəkaltı 

ətəkdolusu 

ətək-ətək 

ətəklənmə 

ətəklənmək 

ətəkli 

ətəklik 

ətəksiz 

ətənə 

ətənəli (-lər) (zool.) 

ətənəsiz 

ətər 

ətgətirən (bot.) 

ətiacı 

ətiacılıq 

ətiaçıq 

ətiq 

ətir 

ətir-ənbər  

ətirləmə 

ətirləmək 

ətirləndirmə 

ətirləndirmək 

ətirlənmə 

ətirlənmək 

ətirləşdirici 

ətirlətmə 

ətirlətmək 

ətirli 

ətirlilik 

ətirnaz (bot.) 

ətirsiz 

ətirsizlik 

ətirsünbül 

ətirşah (bot.) 

ətirşahçiçəkli (-lər) 

ətirşahkimi (-lər) 

ətirverici 

ətkəsən 

ət-qan 

ətqanad (zool.) 

ətlənmə 

ətlənmək 

ətləşib-piyləşmə 

ətləşib-piyləşmək 

ətləşmə 

ətləşmək 

ətli 

ətli-canlı 

ətliçilov 

ətli-əndamlı 

ətlik 

ətlik-piylik 

ətlik-südlük 

ətlik-yumurtalıq 

ətlik-yunluq 

ətli-qanlı 

ətlilik 

ətli-piyli 

ətli-südlü  

ətli-sümüklü 

ətli-yumurtalı  

ətlik-yunluq 

ət-piy 

ətraf 

ətraflı 

ətraflıca 

ətraflılıq 

ətrafsız 

ətrəngi 

ətriyyat 

ətriyyatçı 

ətriyyatçılıq 

ətriyyat-kosmetika 

ətsiz 

ətsizləmə 

ətsizləmək 

ətsizlik 

ətsuyu 

ət-süd 

əttar 

əttarlıq 

əttökən 

əttökənlik 

əttövbə 

ətürpərdən 

ətürpərdici 

ət-yağ 

ətyeməz 

ətyeməzlik 

ətyeyən (-lər) (zool.) 

əvəlik 

əvəlikaşı 

əvəlikçilov (kul.) 

əvəlikkimi (-lər) 

əvəlikli 

əvəlikplov  

əvəliksiz 

əvət 

əvəz 

əvəzçıxma   
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əvə əvv əyi 

   

əvəzçi 

əvəzçilik 

əvəzedici 

əvəzedicilik 

əvəzedilmə 

əvəzedilməz 

əvəzedilməzlik 

əvəzetmə 

əvəz-əvəz 

əvəz-əvəzə 

əvəzgün   

əvəzində 

əvəzinə 

əvəzləmə 

əvəzləmək 

əvəzləndirilmə 

əvəzləndirilmək 

əvəzləndirmə 

əvəzləndirmək 

əvəzlənmə 

əvəzlənmək 

əvəzləyici 

əvəzləyicilik 

əvəzlik 

əvəzlikləşmə (dilç.) 

əvəzolunma 

əvəzolunmaz 

əvəzolunmazlıq 

əvəzsiz 

əvəzsizlik 

əvəzvaxt  

əvvəl 

əvvəla 

əvvəl-axır 

əvvəlcə 

əvvəlcədən 

əvvəldə 

əvvəldəki 

əvvəldən 

əvvələn 

əvvəl-əvvəl 

əvvəlinci  

əvvəlinci-axırıncı 

əvvəlki 

əvvəllərdə 

əvvəlləri 

əyal 

əyalət 

əyalətçi 

əyalətçilik 

əyan 

əyani 

əyaniləşdirici 

əyaniləşdirilmə 

əyaniləşdirilmək 

əyaniləşdirmə 

əyaniləşdirmək 

əyanilik 

əyanlıq 

əyar   

əyarqabı 

əyarlı 

əyarsız 

əyarvuran 

əyarvurma 

əydi, alət 

əydirilmə 

əydirilmək 

əydirmə 

əydirmək 

əydirtmə 

əydirtmək 

əyə 

əyə-əyə 

əyələmə 

əyələmək 

əyələnmə 

əyələnmək 

əyici 

əyicilik 

əyilə-əyilə 

əyilgən 

əyilgənlik  

əyilmə 

əyilmək 

əyilməz 

əyilməzlik 

əyiltmə 

əyiltmək 

əyin 

əyin-baş 

əyin-başlı 

əyinti 

əyintili 

əyintisiz 

əyirdək 

əyirdilmə 

əyirdilmək 

əyirici 

əyiricilik 

əyirilmə 

əyirilmək 

əyirmə 

əyirmək 

əyirməlik yun 

əyirtdirmə 

əyirtdirmək 

əyirtmə 

əyirtmək 

əyişmə 

əyişmək 

əyiş-üyüş 

əyləc 

əyləcləmə 

əyləcləmək 

əyləclənmə 

əyləclənmək 

əyləcli 

əyləcsiz 

əyləmə 

əyləmək 

əyləncə 

əyləncəli  
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əyl əyr əyr 

   

əyləncəsiz 

əyləndirə-əyləndirə 

əyləndirici 

əyləndiricilik 

əyləndirilmə 

əyləndirilmək 

əyləndirmə 

əyləndirmək 

əylənə-əylənə 

əylənmə 

əylənmək 

əyləşdirilmə 

əyləşdirilmək 

əyləşdirmə 

əyləşdirmək 

əyləşə-əyləşə 

əyləşmə 

əyləşmək 

əyləyə-əyləyə 

əyləyər-əyləməz 

əymə 

əymək 

əyməli 

əyri 

əyriağız 

əyriağızlı 

əyriağızlılıq 

əyriayaq 

əyriayaqlı 

əyriayaqlılıq 

əyribaş 

əyribaşlı 

əyribel 

əyribelli 

əyribellik 

əyri-bəri 

əyriboğaz 

əyriboğazlı 

əyriboğazlıq 

əyriboyun 

əyriboyunlu 

əyriboyunluluq 

əyriböyür 

əyriböyürlü 

əyribulamac 

əyriburun 

əyriburunlu 

əyriburunluq 

əyribuynuz 

əyribuynuzlu 

əyricə 

əyricızıqlı 

əyricizgili 

əyriçiyin 

əyriçiyinli 

əyridimdik 

əyridimdikli 

əyridiş 

əyridişli 

əyri-dolanbac 

əyriəl 

əyriəlli 

əyri-əyri 

əyrixətli 

əyrixətlilik 

əyriqıç 

əyriqıçlı 

əyriqılça 

əyriqılçalı 

əyriqol 

əyriqollu 

əyrilə-əyrilə 

əyrili 

əyrilik 

əyrilikli 

əyrilmə 

əyrilmək 

əyrim 

əyrimçə 

əyri-oğru 

əyripəncə 

əyripəncəli 

əyripəncəlilik 

əyrisinə 

əyri-üyrü 

əyri-üyrülük 

əyyam 

əyyami-qədimdən 

əyyar, kələkbaz 

əyyarlıq 

əyyaş 

əyyaşlıq 

əyyubi (-lər) 

əza 

əzalı 

əzab 

əzabçəkən 

əzab-əziyyət 

əzab-əziyyətli 

əzab-əziyyətsiz 

əzab-işgəncə 

əzabkeş 

əzabkeşlik 

əzablı 

əzablı-əziyyətli 

əzablı-işgəncəli 

əzablılıq 

əzabsız 

əzabsız-əziyyətsiz 

əzabsız-işgəncəsiz 

əzabsızlıq 

əzabverici 

əzabvericilik 

əzadar 

əzadarlıq 

əzazil 

əzazilcəsinə 

əzazillik 

əzbər  

əzbərçi 

əzbərçilik 

əzbərdən 

əzbərlədə-əzbərlədə    
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əzb əzg əzi 

   

əzbərləmə 

əzbərləmək 

əzbərlənmə 

əzbərlənmək 

əzbərlətdirmə 

əzbərlətdirmək 

əzbərlətmə 

əzbərlətmək 

əzbərləyə-əzbərləyə 

əzdirə-əzdirə 

əzdirilmə 

əzdirilmək 

əzdirmə 

əzdirmək 

əzəl 

əzəl-axır 

əzəlcə 

əzəldən 

əzələ 

əzələaltı 

əzələarası 

əzələdaxili 

əzələ-dəri 

əzələiçi 

əzələli 

əzələsiz 

əzələvi 

əzələyəbənzər 

əzəl-əzəl 

əzəli 

əzəli-axırı 

əzəlilik 

əzəlki 

əzəmət 

əzəmətli 

əzəmətlik 

əzəmətlilik 

əzgən (bot.)  

əzgil 

əzgiləbənzər 

əzgilli 

əzgillik 

əzgilşəkilli 

əzgin 

əzginləşmə 

əzginləşmək 

əzginlik 

əzgin-üzgün 

əzib-büzmə 

əzib-büzmək 

əzici 

əzicilik 

əzik 

əzik-əzik 

əzikləmə 

əzikləmək 

əziklənmə 

əziklənmək 

əziklik 

əzik-üzük 

əzilə-əzilə 

əzilib-büzülmə 

əzilib-büzülmək 

əzilmə 

əzilmək 

əzim-əzim 

əzinti 

əziş-büzüş 

əzişdirə-əzişdirə 

əzişdirilmə 

əzişdirilmək 

əzişdirmə 

əzişdirmək 

əziyyət 

əziyyətli 

əziyyətsiz 

  

əziyyətsizlik 

əziz 

əzizciyəz 

əzizdən-əziz 

əziz-ərköyün 

əziz-xələf 

əziz-xələflik 

əzizləmə 

əzizləmək 

əzizləndirmə 

əzizləndirmək 

əzizlənmə 

əzizlənmək 

əzizləşmə 

əzizləşmək 

əzizlətmə 

əzizlətmək 

əzizləyə-əzizləyə 

əzizlik 

əzm 

əzmə 

əzmə-büzmə 

əzmək 

əzmələmə 

əzmələmək 

əzmələnmə 

əzmələnmək 

əzmkar 

əzmkarcasına 

əzmkarlıq 

əzmli 

əzmlilik  

əzmsiz 

əzmsizlik 

əzvay (bot.) 

əzvayçiçəkli (-lər) 

əzvaylıq       
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fa fak fam 

   

Ff 
 

 

fa (mus.)  

fabrik 

fabrikat 

fabrikant 

fabrikantlıq 

fabrikçi 

fabrikdaxili 

fabriklərarası 

fabrik-zavod 

fabula 

faciə 

faciələşdirmə 

faciələşdirmək 

faciəli 

faciəvi 

faciəvilik 

fağır 

fağır-fağır 

fağır-füqəra 

fağırlaşma 

fağırlaşmaq 

fağırlıq 

fahişə 

fahişəxana 

fahişəlik 

faiz, % 

faizendirmə 

faizli 

faizsiz 

fakolazer 

faks 

faksimile 

faks-modem 

faks-server 

fakssız 

fakt 

faktaraşdırıcı 

faktik   

faktiki 

faktlaşdırılma 

faktlaşdırılmaq 

faktlaşdırma 

faktlaşdırmaq 

faktlı 

faktoqraf 

faktoqrafik 

faktoqrafiya 

faktoloji 

faktor 

faktorial 

faktorinq (iqt.) 

faktoriya 

faktsız 

faktura 

fakturalı 

fakturasız 

fakültə 

fakültələrarası 

fakültətiv 

faq (-lar) (biol.)   

faqodiaqnostika 

faqofobiya 

faqohəssas 

faqohəssaslıq 

faqoprofilaktika 

faqot (mus.) 

faqotçu 

fal 

falabaxan 

falaqqa 

falanqa 

falanqaçı 

falçı 

falçılıq 

falerist 

faleristika (tar.) 

faleronim 

fal-fal 

familiya  

familiyalı 

familiyasız 

fanaberiya 

fanat 

fanatik 

fanatiklik 

fanatizm 

faner 

fanerləmə 

fanerləmək 

fanerlənmə 

fanerlənmək 

fanerlətdirmə 

fanetlətdirmək 

fanerlətmə 

fanerlətmək 

fanerli 

fanerofit (-lər) 

faneroqram 

fanerozey 

fanersiz 

fani 

fanilik 

fan-klub 

fantasmaqorik 

fantasmaqoriya 

fantasmaqoriyaçı 

fantast 

fantastik 

fantastika 

fantastiklik 

fantaziya 

fantaziyalı 

fantaziyasız 

fantom 

fara 

faraaltı 

farad (fiz.) 

faradey, ölçü vahidi 

faradometr (fiz.) 

farağat   
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far far fat 

   

farağat-farağat 

farağatlama 

farağatlamaq 

farağatlaşma 

farağatlaşmaq 

farağatlıq 

faralı  

farasız 

faraş 

farfor 

farforlu 

farforsuz 

faringit 

farinqal 

farinqoplastika 

farinqoskop 

farisey (-lər) 

farmakodinamika 

farmakologiya 

farmakoloji 

farmakoloq 

farmakoloqluq 

farmakoterapevt 

farmakoterapiya 

farmasevt 

farmasevtlik 

farmasiya (tib.) 

farmazon 

farmazonluq 

fars 

farsca 

farsçılıq 

farsdilli 

farsdillilik 

farsəsilli 

farslaşdırılma 

farslaşdırılmaq 

farslaşdırma 

farslaşdırmaq 

farslaşma 

farslaşmaq  

farsmənşəli 

farsşünas 

farsşünaslıq 

fartinq, pul vahidi 

farvater 

fasad  

fasfarağat 

fasilə 

fasiləarası 

fasiləli 

fasiləli-axınlı 

fasiləlik 

fasiləsiz 

fasiləsiz-konveyer 

fasiləsizlik 

fason 

fasonlu 

fassiya (anat.) 

fassiyaaltı 

fassiyalararası 

fastfud 

faş 

faşist 

faşistcəsinə 

faşistləşdirilmə 

faşistləşdirilmək 

faşistləşdirmə 

faşistləşdirmək 

faşistləşmə 

faşistləşmək 

faşistlik 

faşistpərəst 

faşistpərəstlik 

faşizm 

fata   

fatal  

fatalı 

fatalıq 

fatasız 

fatalist 

fatalizm  

fateh 

fatehlik 

fatihə 

fatik funksiya (dilç.) 

fatum 

fauna 

faunalı 

faunist 

faunistik 

faunistika 

favizm (bayt.) 

favorit 

favus (tib.) 

fay 

fayda 

faydalandırılma 

faydalandırılmaq 

faydalandırma 

faydalandırmaq 

faydalanma 

faydalanmaq 

faydalı 

faydalılıq 

faydasız 

faydasızlıq 

faydeşin, ipək parça 

fayl 

fayl-server 

fayton 

faytonçu 

faytonçuluq 

faza 

fazaarası 

fazaimpuls 

fazalı 

fazalararası 

fazasız 

fazenda 

fazmofobiya 

fazometr (fiz.) 

fazotron   
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feb fen fer 

   

febrifobiya 

federal 

federalist 

federalizm 

federal-kansler 

federallaşdırma 

federallaşdırmaq 

federallaşma 

federallaşmaq 

federallıq 

federasiya 

federativ 

federativlik 

feerik  

feeriya 

feil 

feili sifət 

feilsiz cümlə 

fekaluriya (tib.) 

feldfebel (hərb.) 

feldfebellik 

feldmarşal 

feldmarşallıq 

feldşer 

feldşer-laborant 

feldşerlik 

feldyeger 

feldyegerlik 

felloid 

felyeton 

felyetonçu 

felyetonçuluq 

felyuqa 

femida 

feminist 

feministika  

feminizasiya 

feminizm 

femtokimya 

femtosaniya 

fen  

fenantren (kim.) 

fenestrasiya (tib.) 

fenetika 

fenqofobiya 

fenləmə 

fenləmək 

fenlənmə 

fenlənmək 

fenol (kim.) 

fenolabənzər 

fenolaoxşar 

fenologiya 

fenoloji 

fenomen 

fenomenal 

fenomenalist 

fenomenalizm (fəls.) 

fenomenallıq 

fenomenlik 

fenomenologiya 

fenomenoloji 

fenoplast 

fenospektr 

fenotip 

fenotipik 

fenotiplik 

feodal 

feodal-burjua 

feodalcasına 

feodalizm 

feodal-klerikal 

feodal-qəbilə 

feodallaşma 

feodallaşmaq 

feodallıq 

feodal-mülkədar 

feodal-təhkimçi 

feodal-təhkimçilik 

ferma 

ferma-çərçivə 

fermaçı  

fermaçılıq 

fermaətrafı 

fermalararası 

fermalı 

fermasız 

fermayanı 

ferment 

fermentasiya 

fermentativ 

fermentləmə 

fermentləmək 

fermentlənmə 

fermentlənmək 

fermentləşdirmə 

fermentləşdirmək 

fermentləşmə 

fermentləşmək 

fermentli 

fermentlilik 

fermentopatiya (tib.) 

fermentsiz 

fermentsizlik 

fermer 

fermerlik 

fermion (-lar) 

fermium (fiz.) 

feromon (biol.) 

feromonlu 

feromonsuz 

ferralit 

ferrimaqnetik 

ferrimaqnetizm 

ferrimaqnit 

ferrodinamik 

ferroelektrik 

ferroərinti 

ferroərintili 

ferroərintisiz 

ferroplastik 

ferrorezonans 

ferrosilisium  
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fer fəa fəq 

   

ferrotitan 

ferrovolfram 

ferrozond (fiz.) 

fertil, nəsilvermə 

fertilizm 

festival 

festivalqabağı 

festivalsayağı 

fetiş 

fetişist 

fetişizm 

fetişləşdirilmə 

fetişləşdirilmək 

fetişləşdirmə 

fetişləşdirmək 

fetişləşmə 

fetişləşmək 

fetişlik 

fetr 

fevral 

feyerverk 

feyxoa 

feyxoalıq 

feyk, saxta 

feysart 

feysbuk 

feyz 

feyzləndirmə 

feyzləndirmək 

feyzlənmə 

feyzlənmək 

feyzli 

feyzsiz 

feyzyab 

fəal 

fəaliyyət 

fəaliyyətli    

fəaliyyətlilik 

fəaliyyətsiz 

fəaliyyətsizlik 

fəallaşdırıcı  

fəallaşdırılma 

fəallaşdırılmaq 

fəallaşdırma 

fəallaşdırmaq 

fəallaşma 

fəallaşmaq 

fəallıq 

fəda 

fədai 

fədailik 

fədakar 

fədakarcasına 

fədakarlıq 

fəğan 

fəhlə 

fəhləbaşı 

fəhləbaşılıq 

fəhlə-gənclər məktəbi 

fəhlə-kəndli 

fəhləlik 

fəhləsayağı 

fəhləsiz 

fəhm 

fəhmli 

fəhmlilik 

fəhmsiz 

fəhmsizlik 

fəxarət 

fəxarətdoğurucu 

fəxarətlənmə 

fəxarətlənmək 

fəxarətli 

fəxr 

fəxri 

fəxriyyə (ədəb.) 

fəxrləndirici 

fəxrlənmə 

fəxrlənmək 

fəqərə 

fəqərəaltı 

fəqərəarası  

fəqərəli (-lər) (zool.) 

fəqərəönü 

fəqərəsiz (-lər) 

fəqərəsizlik 

fəqət 

fəqih 

fəqir 

fəqiranə 

fəqir-füqəra 

fəqirlik 

fəlakət 

fəlakət-faciə 

fəlakətli 

fələk 

fələstinli (-lər) 

fəlsəfə 

fəlsəfəçi 

fəlsəfəçilik 

fəlsəfəli 

fəlsəfəsiz 

fəlsəfəsizlik 

fəlsəfi 

fəlsəfi-alleqorik 

fəlsəfi-humanist 

fəlsəfi-irfani 

fəlsəfi-qnoseoloji 

fəlsəfilik  

fəlsəfi-lirik şeir 

fəlsəfi-poetik 

fəna 

fənalanma 

fənalanmaq 

fənalaşdırılma 

fənalaşdırılmaq 

fənalaşma 

fənalaşmaq 

fənalatma 

fənalatmaq 

fənalıq 

fənd 

fəndaxili  
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fən fər fər 

   

fəndbaz 

fəndbazlıq 

fəndcil 

fəndcillik 

fənd-feil 

fəndgir 

fəndgirlik 

fəndli 

fəndsiz 

fənər 

fənərçi 

fənərli 

fənərsiz 

fənlərarası 

fənn 

fənni 

fərari 

fərarilik 

fərasət 

fərasətlənmə 

fərasətlənmək 

fərasətli 

fərasətlilik 

fərasətsiz 

fərasətsizlik 

fərd 

fərdi 

fərdiləşdirilmə 

fərdiləşdirilmək 

fərdiləşdirmə 

fərdiləşdirmək 

fərdiləşmə 

fərdiləşmək 

fərdilik 

fərdi-psixoloji 

fərdiyyət 

fərdiyyətçi 

fərdiyyətçilik 

fərə 

fərəh 

fərəhləndirici  

fərəhləndiricilik 

fərəhləndirilmə 

fərəhləndirilmək 

fərəhləndirmə 

fərəhləndirmək 

fərəhlənmə 

fərəhlənmək 

fərəhli 

fərəhlilik 

fərəhsiz 

fərəhsizlik 

fərq 

fərqləndirici 

fərqləndirilmə 

fərqləndirilmək 

fərqləndirmə 

fərqləndirmək 

fərqlənə-fərqlənə 

fərqlənmə 

fərqlənmək 

fərqli 

fərqlilik 

fərqsiz 

fərqsizlik 

fərli 

fərli-başlı 

fərlilik 

fərman 

fərraş 

fərsiz 

fərsizlik 

fərş 

fərşləmə 

fərşləmək 

fərşlənmə 

fərşlənmək 

fərşlətmə 

fərşlətmək 

fərşli 

fərşsiz 

fəryad  

fərz 

fərziyyə 

fərziyyəçi 

fərziyyəçilik 

fəs 

fəsad 

fəsadçı 

fəsadçılıq 

fəsadlaşma 

fəsadlaşmaq 

fəsadlı 

fəsadsız 

fəsəli 

fəsil 

fəsilə 

fəsiləüstü (zool.) 

fəsil-fəsil 

fəsilləşdirmə 

fəsilləşdirmək 

fəsilli 

fəsilsiz 

fəsli 

fəssiz 

fəth 

fətir 

fətirxana 

fətirli 

fətirlik 

fətirsiz 

fətva (din.) 

fəvvarə 

fəvvarələnmə 

fəvvarələnmək 

fəvvarəli 

fəvvarəsiz 

fəza 

fəzalararası 

fəzilət 

fəzilətçi 

fəzilətli 

fındıq  
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fın fır fıs 

   

fındıqburun 

fındıqburunlu 

fındıqçılıq 

fındıqkimi (-lər) (bot.) 

fındıqqıran 

fındıqqırma 

fındıqlı 

fındıqlıq 

fındıqsındıran 

fındıqtəmizləyən 

fınxıra-fınxıra 

fınxırıq 

fınxırma 

fınxırmaq 

fınxırtı 

fınxırtılı 

fır 

fırça 

fırçalama 

fırçalamaq 

fırçalanma 

fırçalanmaq 

fırçalatma 

fırçalatmaq 

fırçalı 

fırçasız 

fırçaotu 

fırçaşəkilli 

fırçıldama 

fırçıldamaq 

fırçıldatma 

fırçıldatmaq 

fırçıltı 

fırçıltılı 

fırçıltısız 

fırfıra 

fırıq 

fırıldaq 

fırıldaqçı 

fırıldaqçılıq 

fırıldama 

fırıldamaq 

fırıldanma 

fırıldanmaq 

fırıldatma 

fırıldatmaq 

fırıltı 

fırladıcı 

fırladılma 

fırladılmaq 

fırlama 

fırlamaq 

fırlana-fırlana 

fırlandırıcı 

fırlandırılma 

fırlandırılmaq 

fırlandırma 

fırlandırmaq 

fırlanğıc 

fırlanqac 

fırlanma 

fırlanmaq 

fırlatma 

fırlatmaq 

fırlayış 

fırlı 

fırsız 

fırtıq 

fırtıqlı 

fırtıqsız 

fırtına 

fırtınalı 

fırtınasız 

fısıldama 

fısıldamaq 

fısıldaşma 

fısıldaşmaq 

fısıldaya-fısıldaya 

fısıltı 

fısıltılı 

fısıltısız 

fısqıra-fısqıra  

fısqırda-fısqırda 

fısqırıq 

fısqırma 

fısqırmaq 

fısqırtı 

fısqırtma 

fısqırtmaq 

fıstıq 

fıstıqçiçəkli (-lər) 

fıstıqkimi (-lər) 

fıstıqlı 

fıstıqsız 

fıstıqlıq 

fışıldama 

fışıldamaq 

fışıltı 

fışıltılı 

fışıltısız 

fışqırma 

fışqırmaq 

fışqırtı 

fışqırtılı 

fışqırtısız 

fışqırtma 

fışqırtmaq 

fıştırıq 

fıştırıqlama 

fıştırıqlamaq 

fianit 

fiasko 

fiber 

fiber-optik 

fibra (tex.) 

fibroadenoma (tib.) 

fibroangioma (tib.) 

fibroblast 

fibroblastik 

fibroma (tib.) 

fibromalı 

fibromatoz 

fibromiksoma    

   

fındıqburun - fibromiksoma 



 223 

fib fiq fil 

   

fibromioma 

fibrooptik 

fibroşüşə 

fibroz 

fibroz-kavernoz 

fibrozlu  

ficili (-lər) 

fidan 

fikir 

fikirçəkən 

fikir-xəyal 

fikir-xəyalat 

fikir-xəyallı 

fikirləşə-fikirləşə 

fikirləşmə 

fikirləşmək 

fikirli 

fikirli-fikirli 

fikirlilik 

fikirsiz 

fikirsizlik 

fikofaq (bot.) 

fikrən 

fikri 

fikriaçıq 

fikriaçıqlıq 

fiksaj 

fiksajlama 

fiksajlamaq 

fiksajlanma 

fiksajlanmaq 

fiksasiya 

fiksator 

fiksatorlu 

fiksatorsuz 

fiksəedici 

fiksiya 

fiktonim 

fikus (bot.) 

fiqh 

fiqur 

fiqurant  

fiqurasiya 

fiqurativ  

fiqurlu 

fiqurluluq 

fil 

filan 

filan-filan 

filankəs 

filant (zool.) 

filantrop 

filantropist 

filantropiya 

filarmonik 

filarmoniya 

filatelçi 

filatelist 

filateliya 

filatelizm 

filbahar (bot.) 

fildekos 

fildepers 

file 

filemafobiya 

filial 

filiallı 

filialsız 

filiqran 

filioqrafiya 

filippinli (-lər) 

filister 

filisterlik 

filiz 

filizçıxaran 

filizçıxarma 

filizdaşıma 

filizdaşıyan 

filizli 

filizlilik 

filizsaflaşdıran 

filizsaflaşdırma 

filizsiz  

filler 

fillit 

fillofora (bot.) 

filloksera (zool.) 

filloxinon 

filloid 

fillokladi (bot.) 

fillokser (zool.) 

film 

film-balet 

filmçəkən 

filmçəkmə 

film-konsert 

film-nağıl 

film-novella 

filmoqrafiya 

filmoteka 

film-tamaşa 

filofoniya 

filogenetik 

filogenetika 

filogenez 

filokartiya 

filologiya  

filoloji 

filoloq 

filoloq-dilşünas 

filoloq-germanist 

filoloq-mətnşünas 

filoloq-türkoloq 

filosof 

filosofcasına 

filosof-ilahiyyatçı 

filosofluq 

filosof-tənqidçi 

filtr 

filtrasiya 

filtrat 

filtr-bağlama 

filtrli 
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fil fir fit 

   

filtrlik 

filtr-paket 

filtr-pres 

filtrsiz 

fimoz 

fin (-lər) 

final 

finalçı 

fincan 

fincan-nəlbəki 

fincanvari 

fincə 

findilli 

finəsilli 

finikiyalı (-lar) 

finiş 

finka, fin bıçağı 

finkalı 

fin-uqor dilləri 

fiord (coğr.) 

firavan 

firavancasına 

firavanlıq 

firəng 

firəngcə 

firəngotu 

firəngtoyuğu 

firəngüzümü 

firqə 

firqəçi 

firqəçilik 

firqəli 

firqəsiz 

firqət 

firma 

firn (coğr.) 

firni 

firon 

fironcasına 

fironluq 

firuzə 

firuzəyi 

fisincan 

fisincanlı 

fisincanlıq 

fisincanplov 

fiskal 

fisqarmon 

fistula (tib.) 

fişburger 

fişəng 

fişəngbaz 

fişəngçi 

fişəngdan 

fişəngləmə 

fişəngləmək 

fişəngli 

fişəngsiz 

fit 

fitə 

fitəbasma 

fitəçi 

fitəçilik 

fitə-qətifə 

fitələmə 

fitələmək 

fitələnmə 

fitələnmək 

fitil 

fitinq 

fitləmə 

fitləmək 

fitlənmə 

fitlənmək 

fitləşmə 

fitləşmək 

fitləyə-fitləyə 

fitli 

fitnes 

fitnes-klub 

fitnə 

fitnəbaz 

fitnəbazlıq    

fitnəçi 

fitnəçilik 

fitnə-feil 

fitnə-fəsad 

fitnəkar 

fitnəkarcasına 

fitnəkarlıq 

fitnəli 

fitnəlilik 

fitobentos (biol.) 

fitobiologiya 

fitobioloji 

fitobioloq 

fitobiotik 

fitocoğrafi 

fitocoğrafiya 

fitofaq (-lar) 

fitoftor (bot.) 

fitogen 

fitogenetika 

fitogenezis 

fitohormon (-lar) 

fitoideonim (dilç.) 

fitoiqlim 

fitokimya 

fitokütlə 

fitol 

fitolaboratoriya 

fitologiya 

fitoloq 

fitomeliorasiya 

fitomorfoz (-lar) 

fitonim (dilç.) 

fitonimikon 

fitonomiya 

fitonsid (-lər) 

fitooronim 

fitooykonim 

fitopaleontologiya 

fitoparazit 

   

filtrlik - fitoparazit  
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fit fiz fle 

   

fitopatologiya (bot.)   

fitopatoloq 

fitoplankton 

fitoplazma 

fitosanitar 

fitosanitariya 

fitosenologiya 

fitosenotik 

fitosenoz 

fitoterapevt 

fitoterapiya 

fitotoksin 

fitotoponim 

fitotopoqrafiya 

fitourbanonim 

fitoz 

fitozoonim 

fitrə 

fitrəçıxarma 

fitrə-sədəqə 

fitrət 

fitrətən 

fitrə-zəkat 

fitri 

fitrilik 

fitsiz 

fizik 

fizika 

fizika-riyaziyyat 

fizikaşünas 

fizikaşünaslıq 

fiziki 

fiziki-coğrafi 

fiziki-kimyəvi 

fiziki-mənəvi 

fiziki-riyazi 

fiziki-texniki 

fiziokrat 

fiziokratik 

fiziologiya 

fizioloji 

fizioloq 

fizionim (dilç.) 

fizionomika 

fizionomist 

fizionomiya 

fiziopatik 

fiziopatiya 

fiziopatoloji 

fizioprofilaktika 

fizioterapevt 

fizioterapevtik 

fizioterapiya 

flajolet (mus.) 

flakon 

flakonlu 

flakonsuz 

flaqman 

flaqştok 

flamand (-lar) 

flamandca 

flamandlı (-lar) 

flamidioz 

flaminqo 

flanel, parça 

flanş 

flavin 

flavonoid (-lər) 

flayer 

flebit (tib.) 

fleboqraf  

fleboqrafiya (tib.) 

flebolit 

fleboliz 

flebologiya (tib.) 

fleboloq 

fleksiya 

flektiv 

fleqma (kim.) 

fleqmatik 

fleqmatiklik 

fleqmatizm 

fleş (bot.)  

fleyta 

fleytaçı 

fleytaçılıq 

fləş 

fləş-aksiya 

fləş-banner 

fləş-xəbər 

fləş-kart 

fləş-mob 

fləş-yığıcı 

flibustyer 

fligel 

fligel-adyutant 

flint, şüşə 

flis 

fliş (fiz.) 

floema 

flomaster 

flor 

flora 

florin 

florist 

floristik 

floristika 

flot 

flotasiya 

flotiliya 

flotinq 

fluktuasiya(iqt.) 

flüger 

flügerləmə 

flügerləmək 

flüor (kim.) 

flüoressens 

flüoressensiya 

flüorimetr 

flüorit (miner.) 

flüoroqraf 

flüoroqrafiya 

flüid (-lər)  

   

fitopatologiya - flüid (-lər)    
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flü fon fon 

   

flüs  

fobiya 

fobofobiya 

fokal 

fokstrot 

fokus 

fokusçu 

fokusçuluq 

fokus-qrup 

fokuslama 

fokuslamaq 

fokuslanma 

fokuslanmaq 

fokuslaşdırıcı 

fokuslaşdırma 

fokuslaşdırmaq 

fol 

foliant 

folklor 

folklorçu 

folklorçuluq 

folklorlaşma 

folklorlaşmaq 

folklorşünas 

folklorşünaslıq 

folqa 

folqa-karton 

folqalı 

folqasız 

follikul 

follikulin, hormon 

follikulit 

follikulyoz 

fomoz (k.t.) 

fon 

fond 

fondlaşdırma 

fondlaşdırmaq 

fondlaşma 

fondlaşmaq 

fonem  

fonematik  

fonematika 

fonemika 

fonendoskop 

fonestem 

fonetik 

fonetika 

fonetist 

fonika 

fonoalbom 

fonoavtoqraf 

fonodiaqram 

fonofilm 

fonoforez 

fonojurnal 

fonokardioqrafiya 

fonokardioqram 

fonokateter 

fonokolleksiya 

fonoqraf 

fonoqrafik 

fonoqrafiya 

fonoqram 

fonologiya 

fonoloji 

fonolojiləşmə 

fonolojiləşmək 

fonoloq 

fonometr 

fonometrik 

fonomorfologiya 

fonomorfoloji 

fonomüntəxəbat 

fonon 

fonon-elektron 

fonopatiya 

fonosemantik 

fonosemantika 

fonosintaksis 

fonoskop 

fonotaktika 

fonoteka  

fonotekaçı 

fonoüslubiyyat 

fontan 

fontanlama 

fontanlamaq 

fontanlanma 

fontanlanmaq 

fontanvuran 

fontanvurma 

fonverimi 

fonvermə 

fora 

forel 

forint, pul vahidi 

forma 

formadüzəldici 

formal 

formalaşdırılma 

formalaşdırılmaq 

formalaşdırma 

formalaşdırmaq 

formalaşma 

formalaşmaq 

formaldehid 

formalı 

formalılıq 

formalin 

formalist 

formalistcə 

formalistcəsinə 

formalistlik 

formalizm 

formallıq 

formant 

formasız 

formasızlıq 

formasiya 

formasiyalı 

format 

formativ  

   

flüs - formativ 
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for fos fot 

   

formatlama  

formatlamaq 

formatlaşdırılma 

formatlaşdırılmaq 

formatlı 

formul 

formullaşdırma 

formullaşdırmaq 

formulyar 

forpost 

fors 

forsaj 

forsajlı 

forsajsız 

forslana-forslana 

forslanma 

forslanmaq 

forslu 

forsluluq 

fors-major 

forsunka 

forsunkaçı 

forte (mus.) 

fortepiano 

fortepianoçu 

fortepiano-orqan 

fortifikasiya (hərb.) 

fortuna 

forum 

forumlararası 

forvard (idm.) 

forzas (poliq.) 

forzaslı 

forzassız 

fosfat 

fosfid 

fosfin 

fosfor 

fosforessensiya (fiz.) 

fosforit (-lər) 

fosforlu 

fosforoskop  

fosforsuz 

fosgen 

foto 

fotoaktiv 

fotoaktivlik 

fotoakustik hadisə 

fotoalbom 

fotoalıcı 

fotoaparat 

fotoaparatlı 

fotoaparatsız 

fotoartırıcı 

fotoatelye 

fotobank 

fotobatareya 

fotobərpa 

fotobiokimya 

fotoblok 

fotoböyüdücü 

fotobülleten 

fotocərəyan 

fotoçəkiliş  

fotodielektrik 

fotodinamik 

fotodinamika 

fotodiod 

fotodisk 

fotodizayn 

fotoeffekt 

fotoekran 

fotoekspozisiya 

fotoekspozisiyalı 

fotoekspozisiyasız 

fotoelastik 

fotoelastiklik 

fotoelektrik 

fotoelektrod 

fotoelektromaqnit  

fotoelektron 

fotoelement 

fotoemulsiya  

fotoenergetika 

fotoepilyasiya 

fotoetüd 

fotoəsər 

fotofaksimile 

fotofakt 

fotofaza 

fotofil (-lər) 

fotofilm 

fotofiniş (idm.) 

fotofob (-lar) 

fotofobiya 

fotofon 

fotofonik 

fotofoniklik 

fotofonlu 

fotoforez 

fotogen 

fotogenerasiya 

fotogenerator 

fotogücləndirici 

fotohelioqraf 

fotohəssas 

fotohəssaslıq 

fotoxronika 

fotoinformasiya 

fotoionlaşma 

fotojurnalist 

fotojurnalistika 

fotokalorimetr 

fotokamera 

fotokimya 

fotokimyəvi 

fotokitab 

fotoklub 

fotokompozisiya 

fotokompozisiyalı 

fotokompozisiyasız 

fotoköşk 

fotoqalereya 

   

formatlama - fotoqalereya  
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fot fot fot 

   

fotoqalvanik 

fotoqeyd 

fotoqəzet 

fotoqəzetçi 

fotoqəzetçilik 

fotoqraf 

fotoqrafçı 

fotoqrafçılıq 

fotoqrafik 

fotoqrafiya 

fotoqraflıq 

fotoqram 

fotoqrammetrik 

fotoqrammetriya 

fotoqravür 

fotolaboratoriya 

fotolampa 

fotolent 

fotolitoqrafçı 

fotolitoqrafçılıq 

fotolitoqrafiya 

fotoliz 

fotolövhə 

fotolüminessensiya 

fotomağaza 

fotomaniya 

fotomaterial 

fotomateriallıq 

fotomexanik 

fotomexanika 

fotomexaniki 

fotomexaniklik 

fotominerallaşma 

fotominerallaşmaq 

fotomodel 

fotomonoqrafiya 

fotomontaj 

fotomontajçı 

fotomontajçılıq 

fotomozaika 

fotomüxbir 

fotomüxbirlik  

fotomüsabiqə 

fotomüşahidə 

fotomüşahidəçi 

fotomüşahidəçilik 

foton 

fotoneqativ 

fotoneytron 

fotonika 

fotonüvə reaksiyası 

fotoobyektiv 

fotooçerk 

fotooçerkli 

fotooksidant 

fotopanoram 

fotopeyzaj 

fotopəncərə 

fotoplakat 

fotoplan 

fotoplastika 

fotoportret 

fotopriz 

fotoproton 

fotorabitə 

fotoreaksiya 

fotoreaktiv 

fotorealizm 

fotoreklam 

fotoreklamçı 

fotoreklamçılıq 

fotorele 

fotorelyef 

fotoreportaj 

fotoreportyor 

fotoreportyorluq 

fotoreproduksiya 

fotoreproduksiyalı 

fotoreproduksiyasız 

fotoreseptor 

fotoreseptorlu 

fotoreseptorsuz 

fotorezistor 

fotorezistorlu 

fotorezistorsuz 

fotorobot 

fotosalnamə 

fotosalon 

fotosessiya 

fotosənəd 

fotosənədli 

fotosərgi 

fotosfer 

fotosxem 

fotosintetik 

fotosintez 

fotoskop 

fotostend 

fotostendlik 

fotostudiya 

fotosurət 

fotoşəkil 

fotoşop 

fototexnik 

fototexnika 

fototexniklik 

fototexnologiya 

fototexnoloq 

fototeka  

fototelefon 

fototeleqraf 

fototeleqrafiya 

fototeleqram 

fototerapiya 

fototermal 

fototermik 

fototəbəqə 

fototərtib 

fototərtibçi 

fototərtibçilik 

fototəsvir 

fototəsvirli 

fototermoliz 

   

fotoqalvanik - fototermoliz 



 229 

fot fra fra 

   

fototopoqrafiya  

fototransformator 

fototranzistor 

fototropik 

fototropizm 

fototutum effekti (fiz.) 

fotovitrin 

fotovoltaik хassə (fiz.) 

fotoyazı 

fotozond 

foveal 

foye 

foyeli 

foyesiz 

fövq 

fövqəl 

fövqəladə 

fövqəladəlik 

fövqəlbəşər 

fövqəlbəşəri 

fövqəlbəşərilik  

fövqəldövlət 

fövqəlhökumət 

fövqəlinsan 

fövqəlinsani 

fövqəliradə 

fövqəliradəli 

fövqəllayihə 

fövqəlmilli 

fövqəlmillilik 

fövqəlpsixoloji 

fövqəlşüur (fəls.) 

fövqəltəbii 

fövqəltəbiilik 

fraxt (iqt.) 

fraxtaçı 

fraxtlaşdırma 

fraxtlaşdırmaq 

fraxtlayıcı 

fraxt-reliz 

frak 

frakiyalı (-lar)   

fraklı 

fraksız 

fraksiya 

fraksiyaçı 

fraksiyaçılıq 

fraksiyalanma 

fraksiyalanmaq 

fraksiyalaşma 

fraksiyalaşmaq 

fraksiyalı 

fraktal 

fraqment 

fraqmentar 

fraqmentasiya 

fraqmentli 

fraqmentlik 

fraqmentlilik 

framuqa 

françayzer 

françayzinq (iqt.) 

frank 

franko (iqt.) 

franko-anbar 

franko-bort 

frankofoniya 

frankofobiya 

franko-gəmi 

fransız (-lar) 

fransızca 

fransızdilli 

fransızəsilli 

fransızlaşdırılma 

fransızlaşdırılmaq 

fransızlaşdırma 

fransızlaşdırmaq 

fransızlaşma 

fransızlaşmaq 

fransızlıq 

fransızpərəst 

fransızpərəstlik 

fransium 

franşiza (iqt.) 

frant  

frantlıq 

fratriya 

frayer (hüq.) 

fraza 

frazalararası 

frazem 

frazeologiya 

frazeoloji 

freatik 

freatobiologiya 

freatobiont 

freatofit (-lər) 

freqat (-lar) 

frenalgiya 

frenç 

frenologiya 

frenoloq 

freon 

freska 

freskalı 

freska-rəsm 

freskasız 

freydçi 

freydçilik 

freydist 

freydizm (fəls.) 

freym 

frezer 

frezerçi 

frezerçilik 

frezerləmə 

frezerləmək 

frezerlənmə 

frezerlənmək 

frezerlətmə 

frezerlətmək 

frezerli 

frezersiz  

   

fototopoqrafiya - frezersiz 
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fri fuk fur 

   

frigid 

frigidlik 

fri-kartof 

friker 

friksiya 

friqold (hüq.) 

frilans 

frilanser 

frinoderma 

friz (memar.) 

frizer (teх.) 

fritür 

fronda (tar.) 

frontal  

frontallıq 

frontinq 

frontispis 

frontit (tib.) 

fronton (memar.) 

frontonlu 

frontonsuz 

fruktan 

fruktoza 

ftiziatr 

ftiziatriya 

ftiziatrlıq 

ftor (kim.) 

ftorbenzol 

ftor-xlorid 

ftorid 

ftorkauçuk 

ftorlon 

ftorplast 

fuko cərəyanı 

 

fuksin 

fuqa (mus.) 

fuqas 

fuqato (mus.) 

fulleren (kim.) 

fullerit (kim.) 

fulyar, parça 

fumiqant (-lar) 

fumiqasiya 

fundament 

fundamental 

fundamentallıq 

fundamentli 

fundamentsiz 

funikulyor 

funksional 

funksionalist 

funksionalizm 

funksional-qrammatik 

funksionallıq 

funksioner 

funksiya 

funksiyalı 

funksiyasız 

funktiv 

funqisid (-lər) 

funt, ölçü vahidi 

furaj (k.t.) 

furfurol (kim.) 

furqon 

furqonçu 

furqonçuluq 

furnitur 

furşet 

 

furunkul (tib.) 

furunkulyoz (tib.) 

fut 

futbol 

futbolçu 

futbolçuluq 

futbolsevər (-lər) 

futbolsevərlik 

futerləmə 

futerləmək 

futerlətmə 

futerlətmək 

futurist 

futuristik 

futurizm 

futurofobiya 

futurologiya 

futuroloq 

futzal 

fuziya 

fürer 

fürsət 

fürsətcil 

fürsətcillik 

fürsətçi 

füsunkar 

füsunkarlıq 

füyuzat 

füyuzatçı 

füzelyaj (avia.) 

füzulişünas 

füzulişünaslıq 

füçers (iqt.) 

fyeld (-lər)         

 

  

 

 

 

 

 

   

frigid - fyeld (-lər)  
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gah gec ged 

   

Gg 
 

 

gah 

gahbagah 

gahgir 

gahgirlik 

gahlı, büzməli 

galış (-lar) 

gap, söhbət 

gaplama 

gaplamaq 

gavahın 

gavalı 

gavalıkimi (-lər) 

gavalılıq 

gavalımeyvəli (-lər) 

gavangir (bot.) 

gavər (bot.) 

gavur 

gavurluq 

gebraist 

gebraistika 

gebraizm 

gec 

gecaçılan 

gecbişən 

gecböyüyən 

geccücərən 

gecçiçəkləyən (bot.) 

gecdən-gec 

gecdəyən 

gecə 

gecəb (bot.) 

gecəbəgündüz 

gecəbənövşəsi (bot.) 

gecəbörkü 

gecəçırağı (zool.) 

gecəçiçəyi 

gecəgörmə 

gecəgözü  

gecəgülü 

gecə-gündüz 

gecə-gündüzlü 

gecə-gündüzlük 

gecəkəpənəyi 

gecəkəsdi (etn.) 

gecəki 

gecəkorluğu 

gecəkoru 

gecəköynəyi 

gecəqonağı 

gecəqondu 

gecəquşu 

gecələmə 

gecələmək 

gecələnmə 

gecələnmək 

gecələtmə 

gecələtmək 

gecəli-gündüzlü 

gecəlik 

gecəotu 

gecəpapağı 

gecəriyən 

gecəvər (bot.) 

gecəyarı 

gecəyarısı 

gec-gec 

gecikdirilmə 

gecikdirilmək 

gecikdirmə 

gecikdirmək 

gecikmə 

gecikmək 

gecqanan 

gecqaynayan  

geclik 

gec-tez 

gecyetişən 

gecyetişmə 

gedəcək  

gedə-gedə 

gedəli  

gedən-gələn 

gedər-getməz 

gedər-gəlməz 

gedərgi 

gedəri 

gedib-gəlmə 

gedib-gəlmək 

gedilmə 

gedilmək 

gediş 

gedişat 

gediş-gəliş 

gediş-gəlişli 

gediş-gəlişsiz 

gedişli 

gedişli-gəlişli 

gekkon (-lar) 

gel 

gel (-lər) 

geləbənzər 

geləoxşar 

gel-kollektor 

gel-köpük 

geller büdcəsi 

gel-sprey 

gelşəkilli 

gematit  

gemellologiya 

geminasiya (dilç.) 

geminat 

geminatlaşma 

geminatlaşmaq 

gen 

genağız 

genağızlı 

genbalaq 

genbalaqlı 

gen-bol 

gen-bolluq   

   

gah - gen-bolluq 
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gen gen gen 

   

gencərgəli (k.t.) 

gen-dar 

gender 

genderşünas 

genderşünaslıq 

gendən 

gendən-genə 

gendöş 

gendöşlü at 

gendöşlülük 

gendüşüncəli 

genealogiya  

genealoji 

general 

general-admiral 

general-adyutant 

general-anşef 

general-bas (mus.) 

general-feldmarşal 

generalissimus 

generalitet 

general-komissar 

general-kvartimeyster 

general-qubernator 

general-qubernatorluq 

general-leytenant 

generallıq 

general-mayor 

general-mayorluq 

general-polkovnik 

general-prokuror 

generasiya (fiz.) 

generativ 

generator 

generatorlu 

genetik 

genetika 

genetikaçı 

genetiklik 

genetik-molekulyar 

genetik-seleksiyaçı  

genezis 

genəldici 

genəldilmə 

genəldilmək 

genələ-genələ 

genəlmə 

genəlmək 

genəlmiş venalar 

genəltdirilmə 

genəltdirilmək 

genəltdirmə 

genəltdirmək 

genəltmə 

genəltmək 

genətəkli 

geniş 

genişalınlı 

genişbaxışlı 

genişcə 

genişçardaqlı 

genişdiapazonlu 

genişekranlı 

genişəlaqəli 

genişformatlı 

geniş-geniş 

genişhəcmli 

genişkökslü 

genişqəlbli 

genişqəlblilik 

genişlədilmə 

genişlədilmək 

genişləmə 

genişləmək 

genişləndirici 

genişləndirilmə 

genişləndirilmək 

genişləndirmə 

genişləndirmək 

genişlənmə 

genişlənmək 

genişlətdirmə  

genişlətdirmək 

genişlətmə 

genişlətmək 

genişlik 

genişmiqyaslı 

genişotaqlı 

genişölçülü 

genişprofilli 

geniştəmayüllü 

genişürəkli 

genişzolaqlı 

genişzolaqlılıq 

genköçürmə 

genkürək 

genkürəkli 

genli 

genlik 

genocoğrafiya 

genofond 

genologiya 

genom 

genomika 

genonim 

genonimiya 

genosid 

genotip 

genotipik 

genotipoloji 

genotoponim 

gentəhər 

gentuman 

gentumanlı 

gentutumlu 

genzolaq 

genzolaqlı 

geoballistik 

geoballistika 

geobiologiya 

geobiont 

geobiosfer 

geobioz    

   

gencərgəli - geobioz   
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geo geo geo 

   

geoblok  

geobotanik 

geobotanika 

geobotaniki 

geocoğrafi 

geocoğrafiya 

geodepressiya 

geodezik 

geodezist 

geodeziya 

geodeziyaçı 

geodinamik 

geodinamika 

geoekologiya 

geoekvivalent 

geofagiya 

geofaza 

geofil (-lər) 

geofiliya 

geofit (-lər) 

geofizik 

geofizika 

geofiziki 

geogenerasiya 

geoxronologiya 

geoxronoloji 

geoiqtisadi 

geoinformatika 

geoizobat 

geokarpiya 

geokimya 

geokimyaçı 

geokimyəvi 

geokompleks 

geokosmik 

geokratik 

geokriologiya 

geokrioloji 

geokrioloq 

geologiya 

geoloji     

geoloji-kəşfiyyat 

geoloji-struktur 

geolokator 

geoloq 

geoloqluq 

geoloq-paleontoloq 

geoloq-topoqraf 

geomaqnetizm 

geomaqnit 

geomexanika 

geomerida (geol.) 

geometr 

geometrik 

geometriya 

geomədəniyyət 

geomikrobiologiya 

geomikrobioloji 

geomorfogenez 

geomorfologiya 

geomorfoloq  

geonastiya 

geonim 

geonimiya 

geonomenklatur 

geopatogenez 

geopolitika 

geopotensial 

georadiokimya 

georadiokimyəvi 

georgin (bot.) 

geortonim 

geosentrik 

geosentrizm 

geosfer 

geosferik 

geosikl 

geosinklinal 

geosiyasət 

geosiyasi 

geostatistik 

geostatistika 

geostrategiya 

geostrateji 

geotexnik 

geotexnika 

geotexniki 

geotexnologiya 

geotexnoloji 

geotektonik 

geotektonika 

geotektonogen 

geotektura  

geotermal 

geotermik 

geotermika 

geotermiya 

geotermometr 

geotopologiya 

geotoponim 

geotropizm 

geraniol (kim.) 

gerb 

gerbli 

gerbsiz 

gerçək 

gerçəkləmə 

gerçəkləmək 

gerçəklənmə 

gerçəklənmək 

gerçəkləşdirmə 

gerçəkləşdirmək 

gerçəkləşmə 

gerçəkləşmək 

gerçəklik 

geri 

geriatriya 

geriçəkilmə (coğr.) 

geridəki  

geriqalma 

geriləmə 

geriləmək 

gerilənmə   

   

geoblok - gerilənmə   
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ger gey gəc 

   

gerilənmək 

gerilətmə 

gerilətmək 

gerilik 

gerisorulma 

german (-lar) 

germanist 

germanistika 

germanium 

germanizm 

germanofobiya 

germanşünas 

germanşünaslıq 

geromorfizm 

gerontofiliya 

gerontologiya 

gerontoloq 

gerontoloqluq 

gerontopsixologiya 

gerusiya 

gestapo 

gestapoçu 

gestapoçuluq 

geştaltpsixologiya 

geştaltpsixoloji 

get (-lər) 

get-gedə 

get-gəl 

gethaget 

getinaks 

getit (miner.) 

getmə 

getmək 

getr (idm.) 

getto 

geydirilmə 

geydirilmək 

geydirmə 

geydirmək 

geyəcək 

geyə-geyə  

geyib-kecinmə 

geyib-kecinmək 

geyilmə 

geyilmək 

geyim 

geyim-kecim 

geyim-kecimli 

geyim-kecimsiz 

geyimli 

geyimlik 

geyimli-kecimli 

geyindirmə 

geyindirmək 

geyinəcək 

geyinmə 

geyinmək 

geyişdirmə 

geyişdirmək 

geyişik 

geyişmə 

geyişmək 

geymer (inform.) 

geymə 

geymək 

gey-parad 

geyşa (inc.) 

geytonoqamiya (bot.) 

geyzer (geol.) 

gez (-lər) 

gəbə 

gəbəçi 

gəbəçilik 

gəbəli 

gəbəlik 

gəbərdilmə 

gəbərdilmək 

gəbərmə 

gəbərmək 

gəbərtmək 

gəbətoxuma 

gəbətoxuyan  

gəc 

gəcxana 

gəcləmə 

gəcləmək 

gəclənmə 

gəclənmək 

gəda 

gədalıq 

gədə 

gədəbəyit, süxur  

gədə-güdə 

gədəlik 

gədik 

gəldi-gedər 

gələcək 

gələcəkli 

gələcəksiz 

gələcəksizlik 

gələli 

gələnaykı 

gələn-gedən 

gələnilki 

gələr-gəlməz 

gəl-get 

gəl-gəl 

gəlhagəl 

gəlim, gəlir 

gəlimli 

gəlimli-gedimli 

gəlin 

gəlinaldadan (zool.) 

gəlinanası (bot.) 

gəlinatlandı (etn.) 

gəlinbacı 

gəlinbardağı, qab 

gəlinbarmağı (bot.) 

gəlinboğan (bot.) 

gəlincik 

gəlincik-gəlincik, oyun 

gəlinciyəz 

gəlingördü (etn.)  

   

gerilənmək - gəlingördü 
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gəl gəm gən 

   

gəlingörməsi 

gəlinköçürmə 

gəlin-qayınana 

gəlin-qayınata 

gəlinqaytaran (məh.) 

gəlinqırqıçı (bot.) 

gəlin-qız 

gəlinli 

gəlinlik 

gəlinsərçə 

gəlinsiz 

gəlir    

gəlir-çıxar 

gəlirgətirən 

gəlirgətirmə 

gəlirli 

gəlirlilik 

gəlirsiz 

gəlirsizlik 

gəlirverən 

gəlirvermə 

gəliş 

gəliş-gediş 

gəliş-gedişli 

gəliş-gedişsiz 

gəlişigözəl 

gəlmə 

gəlmək 

gəlsənə 

gəm 

gəmalması 

gəmi 

gəmi-bərə 

gəmi-bərəçi 

gəmiburaxan 

gəmiburaxıcı 

gəmiburaxma 

gəmiçi 

gəmiçilik 

gəmidaxili 

gəmik   

gəmikli 

gəmi-kran 

gəmi-krançı 

gəmiksiz 

gəmiqaldıran 

gəmiqaldırıcı 

gəmiqaldırma 

gəmiqayıran 

gəmiqayırma 

gəmiqurdu 

gəmi-laboratoriya 

gəmilərarası 

gəmilik 

gəmi-peyk 

gəmircək 

gəmi-restoran 

gəmirə-gəmirə 

gəmirici (-lər) (zool.) 

gəmirilmə 

gəmirilmək 

gəmirinti 

gəmirişmə 

gəmirişmək 

gəmirmə 

gəmirmək 

gəmləmə 

gəmləmək 

gəmlənmə 

gəmlənmək 

gənc 

gəncləşdirilmə 

gəncləşdirilmək 

gəncləşdirmə 

gəncləşdirmək 

gəncləşmə 

gəncləşmək 

gənclik 

gəndalaş (bot.) 

gəndalaşlıq 

gənə 

gənəcik   

gənəgərçək 

gənəli 

gənəsiz 

gənəş, məsləhət 

gənəşik 

gənəşikli 

gənəşiksiz 

gənəşmə 

gənəşmək 

gəngiz (bot.) 

gənzik (anat.) 

gər 

gərayi (-lər) 

gəraylama (folk.) 

gəraylamaq 

gəraylı 

gərçi 

gərdə 

gərdək (etn.) 

gərdəkbaşı 

gərdəkli 

gərdəklik 

gərdəksiz 

gərdən, boyun 

gərdənbənd 

gərdənbəndli 

gərdənə 

gərdənəli 

gərdənəlik 

gərdənli 

gərdənlik 

gərdənsiz 

gərdiş 

gərdişi-dövran 

gərək 

gərəkli 

gərəklik 

gərəkmə 

gərəkmək 

gərəkməz 

gərəkməzlik  

   

gəlingörməsi - gərəkməzlik 
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gər gət gəz 

   

gərəksiz 

gərəksizləşdirmə 

gərəksizləşdirmək 

gərəksizləşmə 

gərəksizləşmək 

gərəksizlik 

gərgin 

gərginləşdirilmə 

gərginləşdirilmək 

gərginləşdirmə 

gərginləşdirmək 

gərginləşmə 

gərginləşmək 

gərginlik 

gərginlikbölən 

gərginlikli 

gərginlikölçən 

gərici 

gərilmə 

gərilmək 

gərləmə 

gərləmək 

gərlənmə 

gərlənmək 

gərmə 

gərmək 

gərməkçiçəkli (-lər) 

gərməkkimi (-lər) 

gərməklik 

gərməsiz 

gərməşov (bot.) 

gərməşovkimi (-lər)  

gərmic (coğr.) 

gərnəşmə 

gərnəşmək 

gərnuş etmək 

gətir-apar 

gətirhagətir 

gətirici 

gətirilmə 

gətirilmək 

gətirmə    

gətirmək 

gətirtdirmə 

gətirtdirmək 

gətirtmə 

gətirtmək 

gətizdirmə 

gətizdirmək 

gəvələmə 

gəvələmək 

gəvən (bot.) 

gəvəng (geol.) 

gəvəzə 

gəvəzələmə 

gəvəzələmək 

gəvəzəlik 

gəyirdici 

gəyirmə 

gəyirmək 

gəyirti 

gəzdək (coğr.) 

gəzdirilmə 

gəzdirilmək 

gəzdirmə 

gəzdirmək 

gəzə-gəzə 

gəzəl 

gəzəli, rəng 

gəzən 

gəzənə (bot.) 

gəzəngi (bot.) 

gəzənti 

gəzərgi 

gəzərgilik 

gəzəyən 

gəzəyənlik 

gəzhagəz 

gəzib-baxma 

gəzib-baxmaq 

gəzib-dolanma 

gəzib-dolanmaq 

gəzib-dolaşma   

gəzib-dolaşmaq 

gəzici 

gəzilmə 

gəzilmək 

gəzinə-gəzinə 

gəziniş 

gəzinişmə 

gəzinişmək 

gəzinmə 

gəzinmək 

gəzinti 

gəzintili 

gəzintisiz 

gəziş 

gəzişdirmə 

gəzişdirmək 

gəzişə-gəzişə 

gəzişmə 

gəzişmək 

gəzmə 

gəzmək 

giasint (miner.) 

gibbon (zool.) 

gibbs (fiz.) 

gibibayt, ölçü vahidi 

gic 

gicbaş 

gicbaşlıq 

gicbeyin 

gicbəsər 

gicəlləndirici 

gicəlləndirmə 

gicəlləndirmək 

gicəllənə-gicəllənə 

gicəllənmə 

gicəllənmək 

gicəllətmə 

gicəllətmək 

gicəlmə 

gicəlmək  

   

gərəksiz - gicəlmək 
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gic giq gil 

   

gicəltmə 

gicəltmək   

gicgah 

gicgah-alın 

gicgahaltı 

gicgah-çənə 

gicgah-qulaq 

gicgah-yanaq 

gic-gic 

gicik 

gicik-qaşınma 

gicikmə 

gicikmək 

gicişdirə-gicişdirə 

gicişdirmə 

gicişdirmək 

gicişə-gicişə 

gicişmə 

gicişmək 

gicitkən 

gicitkənçiçəkli (-lər) 

gicitkənkimi (-lər) 

gicitkənli 

gicitkənlik 

gicləşdirmə 

gicləşdirmək 

gicləşmə 

gicləşmək 

giclik 

gictəhər 

gictəhərlik 

gid, ekskursiyaçı 

gidi  

gigit 

gigitləmə 

gigitləmək  

gigiyena 

gigiyenaçı 

gigiyenik 

giqabayt 

giqabit  

giqahers 

giqant    

giqantlıq 

gil 

gilabı 

gilabılama 

gilabılamaq 

gilabılanma 

gilabılanmaq 

gilanlı (-lar) 

gilas 

gilaslıq 

gilavar 

gilavarlı 

gilavarsız 

gilbert (fiz.) 

gilbişirən 

gilcə (geol.) 

gildir-gildir 

gildiya 

gildiyalı 

gildiyasız 

giley 

giley-güzar 

giley-güzarlıq 

giley-güzarsız 

giley-küsü 

giley-küsülük 

gileylənə-gileylənə 

gileylənmə 

gileylənmək 

gileyli 

gileylik 

gileysiz 

gilə 

gilə-gilə 

gilək (-lər) 

giləkcə 

gilələmə 

gilələmək 

gilələnmə  

gilələnmək  

gilələtdirmə 

gilələtdirmək 

giləli 

giləmeyvə 

giləmeyvəçi 

giləmeyvəçilik 

giləmeyvəli (-lər) 

giləmeyvəsiz 

giləmərcan (bot.) 

gilənar 

gilənarlı 

gilənarlıq 

gilənşah (zool.) 

giləzəhər (bot.) 

giləzən 

gilgilə 

giliz 

gilqarışdıran 

gilqarışdırıcı 

gil-qum 

gil-qumlu 

gil-qumsal 

gil-qumsuz 

gillədə-gillədə 

gillədilmə 

gillədilmək 

gilləmə 

gilləmək 

gilləndirmə 

gilləndirmək 

gillənmə 

gillənmək 

gilləşmə 

gilləşmək 

gillətmə 

gillətmək 

gilli 

gillicə (geol.) 

gillicəli 

gilli-daşlı  

   

gicəltmə - gilli-daşlı  
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gil gip gir 

   

gilli-qumlu 

gilli-qumsallı 

gilli-torpaqlı 

gilmöhrə 

giltorpaq 

giltorpaqlı 

giltorpaqlıq 

gilyotin 

gilyotinləmə 

gilyotinləmək 

gilyotinlənmə 

gilyotinlənmək 

gilzai (-lər) 

gimnast 

gimnastik 

gimnastika 

gimnaziya 

gimrik (məh.) 

ginandromorfizm 

ginekologiya 

ginekoloji 

ginekoloq 

ginekoloqluq 

ginekomastiya 

gingivit (tib.) 

ginofor (bot.) 

ginogenez 

ginopodi 

ginospor 

ginostegi (bot.) 

gipgirdə 

gips 

gips-beton 

gipsləmə 

gipsləmək 

gipslənmə 

gipslənmək 

gipslətdirmə 

gipslətdirmək 

gipslətmə 

gipslətmək  

gipsli 

gipslik   

gipsoqrafik 

gipsolit 

gipsometrik 

gipsometriya 

gipssiz 

gipür 

gipürlü 

gir 

girdab 

girdablı 

girdabsız 

girdə 

girdəağız 

girdəbaş (-lar) (bot.)  

girdəbaşlı 

girdəcə 

girdədib 

girdədilli (-lər) (zool.) 

girdədiş 

girdədişli 

girdəgöz 

girdəgözlü 

girdəhüceyrəli 

girdələmə 

girdələmək 

girdələndirmə 

girdələndirmək 

girdələnmə 

girdələnmək 

girdələşdirmə 

girdələşdirmək 

girdələşmə 

girdələşmək 

girdələtdirmə 

girdələtdirmək 

girdələtmə 

girdələtmək 

girdəlik 

girdəsifət  

girdəsifətli 

girdəsifətlik   

girdəüz 

girdəüzlü 

girdəvari 

girdəvər 

girdəyarpaq 

girdəyarpaqlı 

girdin (dan.) 

girdinləmə 

girdinləmək 

girdinlənmə 

girdinlənmək 

girdinlətmə 

girdinlətmək 

girdinləyə-girdinləyə 

girdirmə 

girdirmək 

girəcək 

girəcəkli 

girələmə 

girələmək 

girələnmə 

girələnmək 

girər-girməz 

girəvə 

girəvələmə 

girəvələmək 

girgi 

girhagir 

girib-çıxma 

girib-çıxmaq 

girinc  

girinti 

girinti-çıxıntı 

girinti-çıxıntılı 

girintili 

girintili-çıxıntılı 

girintisiz 

girintisiz-çıxıntısız 

giriş   

   

gilli-qumlu - giriş 
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gir gir giz 

   

giriş-çıxış 

giriş-çıxışlı    

girişilmə 

girişilmək 

girişli-çıxışlı 

girişmə 

girişmək  

girləmə 

girləmək 

girləndirmə 

girləndirmək 

girlənmə 

girlənmək 

girli 

girlilik 

girlyanda 

girmə 

girmək 

giroaqreqat 

giroazimut 

girodinamika 

girofora (bot.) 

girohorizont 

giroida 

girointeqrator 

girokamera 

girokompas 

giroqonit 

girolazer 

giromaqnit 

girov 

girovçu 

girovçuluq 

girovdar 

girovdarlıq 

girovgötürən 

girovlu 

girovsuz 

girsiz 

girsizlik 

girvə  

girvənkə 

girvənkəlik    

girvənkə-tərəzi 

giş 

gitara 

gitaraçı 

gitaraçılıq 

gitaraşəkilli 

gitarayabənzər 

gitarayaoxşar 

giyəv, kürəkən (məh.) 

giyəvlik 

giyid, ov aləti 

gizildəmə 

gizildəmək 

gizildətmə 

gizildətmək 

gizilti 

giziltili 

giziltisiz 

gizir 

gizirlik 

gizlədilmə 

gizlədilmək 

gizləmə 

gizləmək 

gizlənc 

gizləncək 

gizlənəcək 

gizlənmə 

gizlənmək 

gizlənpaç 

gizlətdirmə 

gizlətdirmək 

gizlətmə 

gizlətmək 

gizli 

gizlibaş (-lar) (zool.) 

gizlicə 

gizlicə-gizlicə 

gizliçiçək 

gizli-gizli 

gizliqəlsəməli (-lər) (zool.) 

gizliqovuşan (-lar) (bot.) 

gizliqovuşma 

gizlilik 

gizlin 

gizlinc  

gizlincə 

gizlinçək (bot.) 

gizlin-gizlin 

god (məh.) 

gonbul 

gonbulqarın 

gonbulqarınlı 

gonbullaşma 

gonbullaşmaq 

gonbulluq 

gop 

gopalama 

gopalamaq 

gopalatma 

gopalatmaq 

gopama 

gopamaq 

gopcul 

gopculluq 

gopçu 

gopçuluq 

goplama 

goplamaq 

gor 

gorbagor 

gorda 

gordalama 

gordalamaq 

gordalanma 

gordalanmaq  

gordalatma 

gordalatmaq 

goreşən 

gorgah  

   

giriş-çıxış - gorgah   
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gor göd göd 

   

gorsuz 

gorsuz-kəfənsiz  

goruyanmış 

göbək 

göbəkaltı 

göbəkatan 

göbəkbağı 

göbəkcik 

göbəkduası 

göbəkgötürən 

göbəkgötürmə 

göbəkkəsdi 

göbəkkəsən 

göbəkkəsmə 

göbəkli 

göbəkpulu 

göbəksapı 

göbəksiz 

göbəküstü 

göbəkyanı 

göbələk 

göbələkbaş 

göbələkbaşlı 

göbələkboy 

göbələkboylu 

göbələkcik 

göbələkcik (-lər) (tib.) 

göbələkkimi (-lər) 

göbələkli 

göbələklik 

göbələkmilçəyi 

göbələksiz 

göbələkşəkilli 

göbələkyetişdirən 

göbələkyetişdirmə 

göbələyəbənzər 

göbələyəoxşar 

gödək 

gödəkayaq 

gödəkayaqlı 

gödəkbarmaq  

gödəkbarmaqlı  

gödəkboğaz   

gödəkboğazlı 

gödəkboy 

gödəkboylu 

gödəkboyluq 

gödəkboyun 

gödəkboyunlu 

gödəkbuynuz 

gödəkbuynuzlu 

gödəkcə  

gödəkçə 

gödəkçəli 

gödəkçəlik 

gödəkçəsiz 

gödəkdəstə 

gödəkdəstəli 

gödəkdəstəlik 

gödəkdiş 

gödəkdişli 

gödək-enli 

gödək-ensiz 

gödək-gödək 

gödək-gödərək 

gödəkqanad 

gödəkqanadlı 

gödəkqıç 

gödəkqıçlı 

gödəkqol 

gödəkqollu 

gödəkquyruq 

gödəkquyruqlu 

gödəklik 

gödəkömürlü 

gödəkömürlülük 

gödəkpaça 

gödəksaç 

gödəksaçlı 

gödəksap 

gödəksaplı 

gödəktəhər  

gödəldilmə 

gödəldilmək 

gödəlmə 

gödəlmək 

gödəltdirmə 

gödəltdirmək 

gödəltmə 

gödəltmək 

gödən 

gödənçə 

gödənqulu 

gödənqululuq 

gödərək 

göl 

göl-bataqlıq 

gölcük 

gölətrafı 

göl-göl 

göl-gölməçə 

göl-gölməçəli 

göliyiri (bot.) 

gölləndirmə 

gölləndirmək 

göllənmə 

göllənmək 

göllətmə 

göllətmək 

göllük 

gölmə 

gölməc 

gölməcik 

gölməçə 

gölməçələnmə 

gölməçələnmək 

gölməçəli 

gölməçəlik 

gölmələnmə 

gölmələnmək 

gölşəkilli 

gölşünas 

gölşünaslıq  

   

gorsuz - gölşünaslıq   
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göm gön gör 

   

gömdürmə 

gömdürmək 

gömdürülmə 

gömdürülmək 

gömgöy 

gömgöylük 

gömmə 

gömmək 

gömrük 

gömrükçü 

gömrükçülük 

gömrükxana 

gömrüklü 

gömrüksüz 

gömülmə 

gömülmək 

gömültmə 

gömültmək 

gömülü 

gön 

gönbiçən 

gönbiçmə 

gönçü 

gönçülük 

gön-dəri malları 

göndərici 

göndərilmə 

göndərilmək 

göndəriş 

göndərişli 

göndərişsiz 

göndərmə 

göndərmək 

göndərtdirmə 

göndərtdirmək 

göndərtmə 

göndərtmək 

göndoğrama 

göndoğrayan 

gönəvəzedici 

gönkəsən  

gönkəsmə 

gönləmə   

gönləmək 

gönlətdirmə 

gönlətdirmək 

gönlük 

gönüqalın 

gönüqalınlıq 

gönyeyən (zool.) 

gördəvər (bot.) 

gördürmə 

gördürmək 

gördürülmə 

gördürülmək 

görə 

görəcək 

görəcəkli 

görə-görə 

görək 

görəlgə (etn.) 

görən 

gör-götür 

görgü 

görgügülü (bot.) 

görgülü 

görgüsüz 

görk 

görkəm 

görkəmli 

görkəmlilik 

görkəmsiz 

görkəmsizlik 

görmə 

görmə-eşitmə 

görmək 

görməli 

görməməzlik 

görməmiş 

görməmişcəsinə 

görməmiş-görməmiş 

görməmişlik  

görməz-bilməz   

görməzə-bilməzə   

görməzlik 

görsədilmə 

görsədilmək 

görsəniş  

görsənmə 

görsənmək 

görsətmə 

görsətmək 

görüb-eşitmə 

görüb-eşitmək 

görüb-götürmə 

görüb-götürmək 

görücü 

görücü-baxıcı 

görücülük 

görükmə 

görükmək 

görülmə 

görülmək 

görüm 

görüm-baxım 

görünəcək 

görünmə 

görünmədən 

görünmək 

görünməmiş 

görünməz 

görüntü 

görüntülü 

görünür 

görünüş 

görünüşlü 

görünüşlük 

görünüşsüz 

görüş 

görüşdürmə 

görüşdürmək 

görüşdürülmə 

görüşdürülmək   

   

gömdürmə - görüşdürülmək    
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gör göv göy 

   

görüşqabağı 

görüşmə 

görüşmək 

görüşüb-danışma 

görüşüb-danışmaq 

görüşüb-öpüşmə 

görüşüb-öpüşmək 

göstərici 

göstəricili 

göstəricisiz 

göstərilmə 

göstərilmək 

göstəriş 

göstərişli 

göstərişsiz 

göstərmə 

göstərmək 

götürgə (etn.) 

götürhagötür 

götür-qoy   

götürmə 

götürmək   

götürtdürmə 

götürtdürmək 

götürtmə 

götürtmək 

götürülmə 

götürülmək 

götürüm   düşmək 

götürümlü 

gövdə 

gövdəcik 

gövdəətrafı 

gövdələnmə 

gövdələnmək 

gövdəli 

gövdəlilik 

gövdə-meyvə 

gövdə-örtük 

gövdəsiz 

gövdəsizlik  

gövhər 

gövhəri   

gövşək 

gövşəmə 

gövşəmək 

gövşəməyən (-lər) (zool.) 

gövşən 

gövşəşmə 

gövşəşmək 

gövşəyə-gövşəyə 

gövşəyən (-lər) (zool.) 

göy 

göycə 

göycəçiçək 

göycəqarğa 

göycəsultan (bot.) 

göyçək 

göyçəkcə 

göyçəkçiçək (bot.) 

göyçəkləndirmə 

göyçəkləndirmək 

göyçəklənmə 

göyçəklənmək 

göyçəkləşdirilmə 

göyçəkləşdirilmək 

göyçəkləşdirmə 

göyçəkləşdirmək 

göyçəkləşmə 

göyçəkləşmək 

göyçəklik 

göyçəksifət 

göyçəksifətli 

göyçiçək 

göydaş (kim.) 

göydələn  

göydəmir (zool.) 

göydəndüşmə 

göydəndüşmüş 

göydimdik 

göydimdikli 

göyəçalan  

göyəçalar 

göyəlcəm, xəstəlik 

göyəm 

göyəmi 

göyəmli 

göyəmlik 

göyənək 

göyərçin 

göyərçinbaz 

göyərçinbazlıq 

göyərçinkimi (-lər) 

göyərçinotu 

göyərdilmə 

göyərdilmək 

göyərib-yarpaqlama 

göyərib-yarpaqlamaq 

göyərmə 

göyərmək 

göyərtə 

göyərtəaltı 

göyərtəli 

göyərtəüstü 

göyərti 

göyərtiçi 

göyərtiçilik 

göyərtili 

göyərtilik 

göyərtisatan 

göyərtisiz 

göyərtmə 

göyərtmək 

göy-göyərti 

göy-göyərtili 

göy-göyərtilik 

göygöz 

göygözlü 

göyqanad 

göyqanadlı 

göy-qara 

göy-qırmızı 

göyquyruq  

   

görüşqabağı - göyquyruq    
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göy göz göz 

   

göyquyruqlu  

göyləşmə   

göyləşmək 

göylü 

göylük 

göyməkotu 

göynədici 

göynəmə 

göynəmək 

göynərti 

göynətmə 

göynətmək 

göyot 

göyotlu 

göyöskürək 

göyrüş (bot.) 

göyrüşlük 

göysatan 

göysüz 

göyşük 

göytəhər 

göytürk (-lər) 

göytürkcə 

göyül (bot.) 

göyümçiçək 

göyümsov 

göyümsovluq 

göyümtraq 

göyümtraqlıq 

göyümtül 

göyümtül-bənövşəyi 

göyümtüllük 

göyümtül-yaşıl 

göyün (-lər) (zool.) 

göyüş 

göy-yaşıl 

göyzəban (bot.) 

göyzəmin 

göz 

gözağartması 

gözağı  

gözaldadan 

gözaldadıcı  

gözaldatma 

gözaltı 

gözaltılama 

gözaltılamaq 

gözaltılanma 

gözaltılanmaq 

gözaydınlama 

gözaydınlamaq 

gözaydınlaşma 

gözaydınlaşmaq 

gözaydınlığı 

gözbağlayıcı 

gözbağlayıcılıq 

gözbağlıca 

gözbağlıcalıq 

gözbəgöz 

gözcük 

gözcüklü 

gözçıxaran 

gözçıxarma 

gözdağı 

gözdaxili 

gözdənaralı 

gözdəniraq 

gözdənuzaq 

gözdəyən 

gözdəymə 

gözəçarpan 

gözədəyən 

gözədəymə 

gözədəyməz 

gözəgələn 

gözəgəlimli 

gözəgəlimlilik 

gözəgəlmə 

gözəgörümlü 

gözəgörünməz 

gözəgörünməzlik 

gözək (məh.)  

gözəkləmə 

gözəkləmək 

gözəkli 

gözəklik 

gözəksiz 

gözəl 

gözəlcə 

gözəlcəsinə 

gözəlçə 

gözələmə 

gözələmək 

gözəl-göyçək 

gözəl-gözəl 

gözəl-qəşəng 

gözəlləmə (folk.) 

gözəlləndirilmə 

gözəlləndirilmək 

gözəlləndirmə 

gözəlləndirmək 

gözəlləşdirilmə 

gözəlləşdirilmək 

gözəlləşdirmə 

gözəlləşdirmək 

gözəlləşmə 

gözəlləşmək 

gözəllətmə 

gözəllətmək 

gözəllik 

gözəmə 

gözəmək 

gözənək 

gözənmə 

gözənmək 

gözəşirin 

gözətçi 

gözətçilik 

gözətçisiz 

gözətləmə 

gözətləmək 

gözətlənmə 

gözətlənmək  

   

göyquyruqlu - gözətlənmək  
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göz göz göz 

   

gözətmə 

gözətmək 

gözətrafı 

gözəyarı 

gözəyarılıq 

gözəyici 

gözgörə 

gözgörəsi 

gözgörəti (dan.) 

gözgötürməz 

gözgötürməzlik 

göz-göz 

göz-gözə 

göziçi 

gözqamaşdıran 

gözqamaşdırıcı 

gözqamaşdırıcılıq 

gözqamaşma 

göz-qaş etmək 

gözqoyma 

göz-qulaq olmaq 

gözlədici 

gözləm 

gözləmə 

gözləmək 

gözlənən 

gözlənilən 

gözlənilmə 

gözlənilmədən 

gözlənilmək 

gözlənilməz 

gözlənilməzlik 

gözlənmə 

gözlənmək 

gözlənməyən 

gözlənməz 

gözlənti 

gözləşmə 

gözləşmək 

gözlətdirmə 

gözlətdirmək  

gözlətmə 

gözlətmək    

gözləyə-gözləyə 

gözlü 

gözlük 

gözlükçü 

gözlükçülük 

gözlüklü 

gözlüksüz 

gözlüksüzlük 

gözlükvari (geol.) 

gözlülük 

gözmuncuğu 

gözmuncuqlu 

göz-nəzər 

gözoxşar 

gözoxşarlığı 

gözoxşayan 

gözotu 

gözönü hadisə 

gözsüz 

gözsüzlük 

gözucu 

gözüac 

gözüaclıq 

gözüaçıq 

gözüaçıqlıq 

gözübağlı 

gözübağlıca 

gözübağlılıq 

gözüçəp 

gözüçəplik 

gözüdoymaz 

gözüdoymazlıq 

gözügötürməz 

gözügötürməzlik 

gözüiti 

gözüitilik 

gözükölgəli 

gözükölgəlilik 

gözüqıpıq  

gözüqıpıqlıq  

gözümçıxdı   

gözütox 

gözütoxluq 

gözüyaşlı 

gözüyaşlılıq 

gözüyumuq 

gözüyumuqluq 

gözüyumulu 

gözüyumululuq 

gözyaşardan 

gözyaşardıcı 

gözyaşardıcılıq 

gözyaşı vəzisi 

gözyaşı-burun (tib.) 

gözyetən 

gözyoran 

gözyorucu 

gözyoruculuq 

gumbuldama 

gumbuldamaq 

gumbuldatma 

gumbuldatmaq 

gumbultu 

gupama 

gupamaq 

gup-gup 

guppagup 

guppuldama 

guppuldamaq 

guppuldatma 

guppuldatmaq 

guppultu 

guppultulu 

guppultusuz 

gur 

gur-gur 

gurhagur 

gurlama 

gurlamaq 

gurlanma    

   

gözətmə - gurlanma 
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gur güb güd 

   

gurlanmaq 

gurlaşma  

gurlaşmaq 

gurlayıcı 

gurluq 

gursaç 

gursaçlı 

gursəs 

gursəsli 

gursəslilik 

gursulu 

gurşad 

guruldama 

guruldamaq 

guruldatma 

guruldatmaq 

guruldayıcı 

gurultu 

gurultulu 

gurultululuq 

gurultulu-nəriltili 

gurultu-nərilti 

gurultu-nəriltili 

gurultuölçən 

guşə 

guşədaşı 

guşəli 

guşənişin 

guşənişinlik 

guya    

gübrə 

gübrələmə 

gübrələmək 

gübrələndirilmə 

gübrələndirilmək 

gübrələnmə 

gübrələnmək 

gübrələtdirmə 

gübrələtdirmək 

gübrələtmə 

gübrələtmək  

gübrəli 

gübrəsəpən  

gübrəsiz 

güc 

güc-bəla 

gücəndirici 

gücəndirmə 

gücəndirmək 

gücənə-gücənə 

gücənmə 

gücənmək 

güc-qüvvət 

güclə 

gücləmə 

gücləmək 

gücləndirici 

gücləndirilmə 

gücləndirilmək 

gücləndirmə 

gücləndirmək 

güclənmə 

güclənmək 

güclə-zorla 

güclü 

güclük 

güclülük 

güclü-zorlu 

gücotu 

gücölçən 

gücötürücü 

gücsüz 

gücsüzlük 

gücsüz-zorsuz 

gücükeçirmə (xalç.) 

gücürgəmə 

gücürgəmək 

gücürləmə 

gücürləmək 

gücürləyə-gücürləyə 

güc-zor 

güdaz  

güddürmə 

güddürmək    

güddürüb-izlətmə 

güddürüb-izlətmək 

güdə-güdə 

güdmə 

güdmək 

güdük 

güdükçü 

güdükçülük 

güdülmə 

güdülmək 

gül 

gülab 

gülabçı 

gülabdan 

gülabi 

gülabqabı 

gülabsüzən 

gülbahar 

gülbecərən 

gülbecərmə 

gülbədən 

gülbəniz 

gülbəsər (məh.) 

gül-çiçək 

gülçiçəkkimi (-lər) 

gül-çiçəkli 

gülçöhrə 

gülçü 

gülçülük 

güldan 

güldanaltı 

güldəfnə (bot.) 

güldəstə 

güldürmə 

güldürmək 

güldürücü 

güldürülmə 

güldürülmək 

güləbətin  

   

gurlanmaq - güləbətin  
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gül gül gül 

   

güləbətinqıyı 

güləbətinli    

güləbətinsiz 

güləbrişim (bot.) 

gülə-danışa 

gülə-gülə 

gülənşah (bot.) 

gülərüz 

gülərüzlü 

gülərüzlülük 

güləş 

güləşçi 

güləşçilik 

güləşdirmə 

güləşdirmək 

güləşə-güləşə 

güləşhəngi 

güləşqabağı 

güləşmə 

güləşmək 

güləvər (bot.) 

güləyən 

gül-gül 

gül-gülşən 

gül-gülşənlik 

gül-gülüstan 

gül-gülüstanlıq 

gülxətmi (bot.) 

gülkimi (-lər) 

gülqabı 

gülqənd 

gülqönçə 

güllə 

gülləbaran 

gülləbatmaz 

gülləkeçirməz 

güllələmə 

güllələmək 

güllələnmə 

güllələnmək 

güllələşmə  

güllələşmək 

güllələtdirmə  

güllələtdirmək 

güllələtmə 

güllələtmək 

gülləmə 

gülləmək 

gülləndirmə 

gülləndirmək 

güllənmə 

güllənmək 

gülləsiz 

güllü 

güllücə (bot.) 

güllü-çiçəkli 

güllü-gülşənli 

güllük 

güllük-çiçəklik 

güllük-gülşənlik 

güllük-gülüstanlıq 

güllüqafiyə (mus.) 

güllü-naxışlı 

gülmə 

gülməxmər, parça 

gülmək 

gülməli 

gülməşəkər 

gülmıx 

gülmıxlı 

gülnar 

gülöyşə, nar növü 

gülpərəst 

gülpərəstlik 

gülrəngli 

gülsabah (bot.) 

gülsatan 

gülsüz 

gülsüzlük 

gülşad 

gülşəkər 

gülşən  

gülşənlik 

gülşənsiz  

gülü, çəhrayı 

gülüb-danışma 

gülüb-danışmaq 

gülül (bot.) 

gülülcə (bot.)   

gülümbahar (bot.) 

gülümbaharçiçəkli (-lər) 

gülümsəmə 

gülümsəmək 

gülümsənmə 

gülümsənmək 

gülümsər 

gülümsərcəsinə 

gülümsəyə-gülümsəyə 

gülümsəyiş 

gülümsünmə 

gülümsünmək 

gülünc 

gülünccəsinə 

gülünclük 

gülüstan 

gülüstanlıq 

gülüş 

gülüşdürmə 

gülüşdürmək 

gülüşə-gülüşə 

gülüşlü 

gülüşlülük 

gülüşmə 

gülüşmək 

gülüzlü 

gülyanaq 

gülyanaqlı 

gülzar 

gülzarlıq 

güman 

gümanlı 

gümanlılıq 

gümansız   
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güm gün gün 

   

gümansızlıq 

gümrah    

gümrahcasına 

gümrahlanma 

gümrahlanmaq 

gümrahlaşdırma 

gümrahlaşdırmaq 

gümrahlaşma 

gümrahlaşmaq 

gümrahlıq 

gümüş 

gümüşcə (zool.) 

gümüşçü 

gümüşçülük 

gümüşdəstə 

gümüşdəstəli 

gümüşdüymə 

gümüşdüyməli 

gümüşəbənzər 

gümüşəoxşar 

gümüşxana 

gümüşqanad 

gümüşləmə 

gümüşləmək 

gümüşlənmə 

gümüşlənmək 

gümüşlətdirmə 

gümüşlətdirmək 

gümüşlətmə 

gümüşlətmək 

gümüşlü 

gümüşlük 

gümüşotu (bot.) 

gümüşü 

gümüşvari 

gün 

günah 

günahkar 

günahkarcasına 

günahkarlıq 

günahlandırılma  

günahlandırılmaq 

günahlandırma    

günahlandırmaq 

günahlanma 

günahlanmaq 

günahlı 

günahlılıq 

günahsız 

günahsızcasına 

günahsızlıq 

günarası 

günaşırı 

günbatan 

günbatar 

günbəgün 

günbəz 

günbəzaltı 

günbəzəbənzər 

günbəzəoxşar 

günbəzli 

günbəzsiz 

günbəzşəkilli 

günbəzüstü 

günbəzvari 

günçıxan 

günçiçəyi 

gündə 

gündəcə (zool.) 

gündəlik 

gündəm 

gündən-günə 

gün-dirilik 

gündoğan 

gündoğar 

gündoğuş 

gündönümü (astr.) 

gündöyən 

gündöyməz 

gündüşməz 

gündüz 

gündüzkü  

gündüzlü-gecəli 

güney    

güneydəki 

güney-quzey 

güneyli 

güneyli-quzeyli 

günəbaxan 

günəbaxançiçəkli (-lər) 

günəbaxanlıq 

günəbənzər (-lər) (bot.) 

günəbir 

günəmuzd 

günəmuzdçu 

günəmuzdçuluq 

günəmuzdlu 

günəş 

günəşətrafı 

günəşli 

günəşlilik 

günəşsevən (bot.) 

günəşsiz 

günəşsizlik 

günəşum 

günəşüzlü 

günəşyanı 

günəvər 

günəvərlik 

güngörməz 

güngörməzlik 

güngörmüş 

gün-günə 

gün-günorta 

gün-güzəran 

günhesabı 

günləmə 

günləmək 

günlənmə 

günlənmək 

günlərcə 

günlərlə 

günlü   

   

gümansızlıq - günlü    
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gün gün güz 

   

günlü-gecəli 

günlü-günəşli    

günlük 

günlüklü  

günlüksüz 

günorta 

günortaqabağı 

günortalıq 

günortatərəfi 

günortaüstü 

günotu 

günsüz 

günsüzlük 

günü 

günübacı 

günübacılıq 

günü-gündən 

günüqara 

günüqaralıq 

günüləmə 

günüləmək 

günülənmə 

günülənmək 

günülü 

günülük 

günüuzadılmış 

günvuran 

günvurma 

günyandırıcı 

 

günyandırma 

günyarı 

günyarısı 

günyaşar (zool.) 

günyə 

günyəli 

günyəsiz 

gürcü (-lər) 

gürcücə 

gürdək (məh.) 

gürrah 

gürz 

gürzə 

gürzəboğaz 

güvə 

güvəc 

güvədüşən 

güvəkəsməz 

güvəqıran 

güvən 

güvənc 

güvənli 

güvənmə 

güvənmək 

güvənsiz 

güyəmə (bot.) 

güyüm 

güz, payız 

güzar 

 

güzdək 

güzdəkləşmə 

güzdəkləşmək 

güzəm, payız yunu 

güzəran 

güzəranlı 

güzəranlıq 

güzəransız 

güzəransızlıq 

güzərgah 

güzəşt 

güzəştli 

güzəştsiz 

güzgü 

güzgüçü 

güzgüçülük 

güzgü-daraq 

güzgüqayıran 

güzgülənmə 

güzgülənmək 

güzgülü 

güzgülü-daraqlı 

güzgülük 

güzgüsüz 

güzgüsüzlük 

güzgüşəkilli 

güzgüyəbənzər 

güzgüyəoxşar 

güzlük, payızlıq           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

günlü-gecəli - güzlük, payızlıq 
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ha haç haq 

   

Hh 
 

 

ha 

habelə 

hacı 

hacıxanım 

hacıleylək  

hacılıq 

haça 

haçabarmaq 

haçabarmaqlı 

haçabaş 

haçabaşlı 

haçabənd 

haçabudaq 

haçabudaqlı 

haçabuynuz 

haçabuynuzlu 

haçadırnaq 

haçadırnaqlı  

haçadil 

haçadilli 

haçaquyruq 

haçaquyruqlu 

haçalama 

haçalamaq 

haçalanma 

haçalanmaq 

haçalaşma 

haçalaşmaq 

haçalı 

haçalıq 

haçan 

haçandan 

haçandan-haçana 

haçasaqqal 

haçasaqqallı 

haçasız 

haçayabənzər 

haçayaoхşar  

haçavari 

hadisə 

hadisəçilik 

hadisə-fakt 

hadisəli 

hadisəsiz 

hafiz 

hafizə 

hafizəli 

hafizəlilik 

hafizəsiz 

hafizəsizləşmə 

hafizəsizləşmək 

hafizəsizlik 

hafizlik 

hafnium (kim.) 

haxışta (folk.) 

haitili (-lər) 

haker 

hakerlik 

hakim 

hakimanə 

hakimi-mütləq 

hakimi-mütləqlik 

hakim-informator 

hakimiyyət 

hakimiyyətdaxili 

hakimiyyətpərəst 

hakimiyyətpərəstlik 

hakimiyyət-vətəndaş 

hakimiyyətyönlü 

hakimiyyətyönümlü 

hakimlik 

haqkəsən 

haqq 

haqq-ədalət 

haqq-hesab 

haqq-hesabsız 

haqq-hüquq 

haqqında 

haqq-ixtiyar  

haqq-nahaq 

haqq-salam 

haqq-say 

haqlama  

haqlamaq 

haqlanma 

haqlanmaq 

haqlaşma 

haqlaşmaq 

haqlı 

haqlılıq 

haqpərəst 

haqpərəstlik 

haqsevən 

haqsız 

haqsızca 

haqsızcasına 

haqsızlıq 

haqtanımaz 

haqtanıyan 

haqverməz 

hal 

halal 

halalca 

halal-haram 

halallama 

halallamaq 

halallaşma 

halallaşmaq 

halallıca 

halallıq 

halallıqla 

halay 

halay-halay, oyun 

halaylama 

halaylamaq 

halbahal olmaq 

halbahallıq 

halbuki 

haldan-hala düşmək 

halə  

   

ha - halə   



 250 

hal hal ham 

   

hal-əhval 

hal-əhvallı 

hal-əhvalsız 

halələnmə 

halələnmək 

haləli 

halət 

hal-hazırda 

hal-hazırkı 

hal-hekayət 

hali etmək 

halqa 

halqaborulu 

halqa-halqa 

halqalama 

halqalamaq 

halqalanma 

halqalanmaq 

halqalı 

halqaşəkilli 

halqavari 

hal-qəziyyə 

hallana-hallana 

hallanan (dilç.) 

hallandırıcı 

hallandırılma 

hallandırılmaq 

hallandırma 

hallandırmaq 

hallanma 

hallanmaq 

hallanmayan (dilç.) 

hallaşma 

hallaşmaq 

hallatma 

hallatmaq 

hallı 

hallıca 

hallıca-dulluca 

hallüsinasiya 

hallüsinogen  

halobiont 

halobios 

halofil (-lər) 

halofit (-lər) 

halogen 

halogenez (geol.) 

haloid (-lər) 

haloidofit (-lər) 

halokserofit (-lər) 

halolit (-lər) 

halopelit (-lər) 

halosfer 

halsız 

halsızca 

halsız-əhvalsız 

halsız-halsız 

halsızlaşma 

halsızlaşmaq 

halsızlıq 

halva 

halvaçı 

halvaçılıq 

halva-çörək 

halva-külçə 

halva-yayma 

hal-vəziyyət 

hamadril (zool.) 

hamam 

hamamçı 

hamamçılıq 

hamamxana 

hamamlanma 

hamamlanmaq 

hamar 

hamarca 

hamarlama 

hamarlamaq 

hamarlanma 

hamarlanmaq 

hamarlaşdırılma 

hamarlaşdırılmaq   

hamarlaşdırma 

hamarlaşdırmaq 

hamarlaşma 

hamarlaşmaq 

hamarlatdırma 

hamarlatdırmaq 

hamarlatma 

hamarlatmaq 

hamarlayıcı 

hamarlıq 

hamarlülə 

hamarlüləli 

hamarsəthli 

hamarüz 

hamarüzlü 

hamaryunlu 

hamaş 

hamaşçiçək 

hamaşıq (bot.) 

hamaşmeyvə (bot.) 

hambal 

hambalbaşı 

hamballıq 

hamburger 

hamı 

hamılıqla 

hami 

hamilə 

hamiləlik 

hamilik 

hampa 

hampalaşma 

hampalaşmaq 

hampalıq 

hana 

hanaçı 

hanaquran 

handabir 

handan-hana 

handikap (idm.) 

hanı   

   

hal-əhval - hanı 
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han har haş 

   

hansı 

hantel  

hap-gop 

hap-gopçu 

hap-gopçuluq 

hap-gopsuz 

haploid (biol.) 

haploidiya  

haplologiya 

haptefobiya 

hara 

harada 

haradan 

haradansa 

haradasa 

haralı 

haram 

haram-halal 

haramxor 

haramxorluq 

haramlıq 

haramzadə 

haramzadəlik 

haray 

harayçı 

harayçılıq 

haray-dad 

haray-həşir 

haray-qışqırıq 

haraylama 

haraylamaq 

haraylaşma 

haraylaşmaq 

haraylı 

haraysız 

hard-disk 

hard-rok 

hardtop (tex.) 

hardtop-sedan (tex.) 

harın 

harınca  

harınlama 

harınlamaq 

harınlanma 

harınlanmaq 

harınlaşma 

harınlaşmaq 

harınlatma 

harınlatmaq 

harınlıq 

harmalin 

harmatan, səhra küləyi 

harmonik 

harmoniklik 

harmoniya 

harmoniyalı 

harmoniyasız 

harmonizasiya 

harmotom (geol.) 

harpaksofobiya (psix.) 

harpun, alət 

harsburgit (geol.) 

hasar 

hasarça 

hasarqala 

hasarlada-hasarlada 

hasarlama 

hasarlamaq 

hasarlanma 

hasarlanmaq 

hasarlatdırma 

hasarlatdırmaq 

hasarlatma 

hasarlatmaq 

hasarlı 

hasarsız 

hasil 

hasilat 

hasiletmə 

haşa 

haşalama 

haşalamaq  

haşimi (-lər) 

haşiyə 

haşiyəçi 

haşiyəçilik 

haşiyələmə 

haşiyələmək 

haşiyələnmə 

haşiyələnmək 

haşiyələtmə 

haşiyələtmək 

haşiyəli 

haşiyəlik 

haşiyəlilik 

haşiyəsiz 

hatəm 

hatəmlik 

hatteriya 

haubitsa (hərb.) 

hauptvaxt (hərb.) 

hava 

havacat 

havaçəkən 

havaçəkmə 

havadar 

havadarlıq 

havadəyişdirən 

havadəyişdirici 

havadəyişən 

havadəyişmə 

hava-hava mərmisi 

havaxt 

havaxtacan 

havaxtadək 

havaхtdan 

havaxtkı 

havaisidən 

havaisidici 

havaisitmə 

hava-kosmik 

havaqızdıran 

havaqızdırıcı  

   

hansı - havaqızdırıcı     
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hav hav hay 

   

havalandırılma 

havalandırılmaq 

havalandırma 

havalandırmaq 

havalanma 

havalanmaq 

havalı 

havalı-havalı 

havalılıq 

havaölçən 

havaötürən 

havaötürmə 

havapaylayan 

havapaylayıcı 

hava-raket 

havar 

havasız 

havasızlıq 

havasoran 

havasorma 

havasorucu 

havasoyuducu 

havasoyutma 

havatəmizləmə 

havatəmizləyən 

havatəmizləyici 

havatoplayan 

havatoplayıcı 

havaüfürən 

havaüfürücü 

havaverən 

havaverici 

havavuran 

havay dili 

havayaqalxma 

hava-yer mərmisi 

havayı 

havayıca 

havayığan 

havayığıcı 

havayığma  

havayıyeyən 

hay 

hayan 

hayanlıq 

hayçı 

haydı 

hay-haray 

hay-harayla 

hay-haraylı 

hay-haraysız 

hay-hay 

hay-həşir 

hay-həşirli 

hay-həşirsiz 

hay-huy 

hayxırıq 

hayxırıqlı 

hayxırma 

hayxırmaq 

hayıl-mayıl 

hay-küy 

hay-küyçü 

hay-küyçülük 

hay-küylü 

hay-küylülük 

hay-küysüz 

hay-küysüzlük 

hayqıra-hayqıra 

hayqırıq 

hayqırışa-hayqırışa 

hayqırışma 

hayqırışmaq 

hayqırma 

hayqırmaq 

hayqırtı 

hayqırtılı 

haylama 

haylamaq 

haylana-haylana 

haylanma 

haylanmaq  

haylaşa-haylaşa 

haylaşma 

haylaşmaq 

haylatma 

haylatmaq 

haylı-haraylı 

haylı-küylü 

haymorit 

haymoroqrafiya 

haymorotomiya 

hay-şivən 

hazır 

hazırcavab 

hazırcavablılıq 

hazırda 

hazırkı 

hazır-qayıb 

hazırladılma 

hazırladılmaq 

hazırlama 

hazırlamaq 

hazırlana-hazırlana 

hazırlanma 

hazırlanmaq 

hazırlaşa-hazırlaşa 

hazırlaşdıra-hazırlaşdıra 

hazırlaşdırılma 

hazırlaşdırılmaq 

hazırlaşdırma 

hazırlaşdırmaq 

hazırlaşma 

hazırlaşmaq 

hazırlatdırma 

hazırlatdırmaq 

hazırlatma 

hazırlatmaq 

hazırlaya-hazırlaya 

hazırlayıcı 

hazırlıq 

hazırlıqlı 

hazırlıqsız 

   

havalandırılma - hazırlıqsız 
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haz hek hel 

   

hazırlıq-tamamlama 

hazırolma 

hazıryaraq 

heca 

hecaayırıcı 

hecadüzəldən 

heca-heca 

hecalama 

hecalamaq 

hecalanma 

hecalanmaq 

hecalı 

hecasız 

heç 

heçdən 

heç-heçə 

heçləmə 

heçləmək 

heçlik 

heç-puç 

hedc (iqt.) 

hedcer  

hedcinq (iqt.) 

hedonist 

hedonistik 

hedonizm 

hedonofobiya 

hegelçi 

hegelçilik 

hegemon 

hegemonçu 

hegemonçuluq 

hegemoniya 

hegemonlaşma 

hegemonlaşmaq 

hegemonluq 

hekatomba  

hekayə 

hekayəçi 

hekayəçilik 

hekayəli  

hekayət 

hekistoterm (ekol.) 

hekistotermizm 

heksadaktiliya 

heksaedr 

heksaqonal 

heksod 

heksogen 

hektar 

hektarçı 

hektarhesabı 

hektarlıq 

hektokaloriya 

hektoqraf 

hektoqrafik 

hektoqrafiya 

hektoqram 

hektolitr 

hektometr 

hektometrik 

hektopaskal 

hekzametr (ədəb.) 

heqabekkerel 

helenit (geol.) 

helikon (fiz.) 

helikoprion, balıq 

helikopter 

helikopterçi 

helikopterçilik 

heliobiologiya 

heliobiont (-lar) 

heliodor (geol.) 

helioenergetika 

heliofil (-lər) 

heliofiliya 

heliofit (-lər) 

heliofizik 

heliofizika 

heliofob (-lar) 

heliofobiya (psix.) 

heliogeofizika  

heliogeofiziki 

heliokompleks 

helioqraf 

helioqrafiya 

helioqravür 

helioqurğu 

helioquruducu 

heliometr 

heliopatiya 

heliosentrik 

heliosentrizm 

helioskop 

heliostat 

heliotexnik  

heliotexniki 

heliotexnika 

helioterapevt 

helioterapiya 

heliotrof (-lar) 

heliotrop 

heliotropizm 

heliozoy (-lar) 

heliport 

helium 

helium-neon  

helmint (-lər) 

helmintologiya 

helmintoloji 

helmintoloq 

helmintoz 

helobiont (-lar) 

helofit (-lər) 

helonim  

hemafit 

hemaqlütinasiya (tib.) 

hemangioma 

hemartroz  

hematidroz 

hematit 

hematoblast 

hematofaq (-lar)  

   

hazırlıq-tamamlama - hematofaq (-lar)      
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hem her her 

   

hematofobiya 

hematogen 

hematokrit 

hematologiya 

hematoloq 

hematometr 

hemerobiya (ekol.) 

hemerofil (-lər) 

hemerofit 

hemerofob 

hemikriptofit (-lər) 

hemikserofit (-lər) 

hemimorfit (miner.) 

hemodez (tib.) 

hemodializ 

hemodinamika 

hemofilik 

hemofiliya 

hemoqlobin 

hemoqram 

hemolimfa 

hemolitik 

hemoliz 

hemometr 

hemosorbsiya 

hemoterapiya 

hemotoraks 

hendiadiz (dilç.) 

henrimetr  

hepatargiya (tib.) 

hepatit 

hepatologiya 

hepatoloji 

hepatoloq 

hepatoma (tib.) 

hepatomeqaliya 

heptod 

heraldik 

heraldika 

herbalogiya 

herbari  

herbarizasiya 

herbisid 

herik (k.t.) 

herik-taxıl 

hermafrodit 

hermafroditizm 

hermenevtika 

hermetik 

hermetikləşdirilmə 

hermetikləşdirilmək 

hermetikləşdirmə 

hermetikləşdirmək 

hermetikləşmə 

hermetikləşmək 

hermetiklik 

hermetizasiya 

hermoşlem 

hernioqrafiya 

herniotomiya (tib.) 

herofobiya 

heroin 

heroqlif 

heroqlifika 

herontologiya (tib.) 

herontoloji 

herontoloq 

heroskop 

herostratizm  

herpes 

herpetobiont (-lar) 

herpetofauna 

herpetofobiya 

herpetologiya 

herpetoloji 

herpetoloq 

herpetoloqluq 

hers 

hersdorfit (miner.) 

hersinid (-lər) 

hersinit (miner.) 

hersoginya  

hersoq 

hersoqluq 

hesab 

hesabaçma 

hesabaparma 

hesabat 

hesabatçılıq 

hesabat-seçki 

hesabcıl 

hesabcıllıq  

hesabçı 

hesabdar 

hesabdarlıq 

hesab-faktura  

hesab-fakturalı 

hesab-fakturasız 

hesab-kitab 

hesab-qaimə (iqt.) 

hesablama 

hesablama-cəmləmə 

hesablamaq 

hesablanma 

hesablanmaq 

hesablararası 

hesablaşma 

hesablaşmaq 

hesablatma 

hesablatmaq 

hesablayıcı 

hesab-proforma (iqt.) 

hesabsız 

hesabsızlıq 

hesab-spesifikasiya 

hesab-tələbnamə 

hessit (miner.) 

heş-funksiya (inform.) 

het (-lər) 

heteroatom 

heteroatomlu 

heterodin (teх.) 

heteroepitaksiya  

   

hematofobiya - heteroepitaksiya    
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het hey hey 

   

heterofemiya (dilç.) 

heterofilliya 

heterofobiya  

heterogen 

heterogenez 

heterogenit (miner.) 

heterogenlik 

heteroxromiya 

heterokeçid 

heterokeçirici 

heteroqrafiya (dilç.) 

heteroquruluşlu 

heteromorfit (miner.) 

heteromorfiya (geol.) 

heteromorfoz (tib.) 

heteronimiya (dilç.) 

heteroorqan 

heteroplastika (tib.) 

heteropolyar 

heteropsiya  

heterosərhəd 

heterosfer 

heterosillabik  

heterostruktur 

heteroterm 

heterotopiya 

heterotrof (-lar) 

heteroüzv (dilç.) 

heteroziqot (tib.) 

heterozis (k.t.) 

heterozoid (-lər) 

heveya (bot.) 

hey 

heybə 

heybəcik 

heybəli 

heybəsiz 

heybət 

heybətli 

heyət 

heyhat  

hey-hərəkət 

heyif 

heyiflənmə 

heyiflənmək 

heyifsilənmə 

heyifsilənmək 

heykəl 

heykəl-abidə 

heykəlbaşı (хalç.) 

heykəl-büst 

heykəlcik 

heykələbənzər 

heykəl-fiqur 

heykəl-kompozisiya 

heykəlqoyma 

heykəlləşmə 

heykəlləşmək 

heykəltaraş 

heykəltaraşlıq 

heyləmə 

heyləmək 

heyran 

heyrancasına 

heyranedici 

heyranedicilik 

heyran-heyran  

heyranlıq 

heyranlıqla 

heyrət 

heyrətamiz 

heyrətlə 

heyrətləndirici 

heyrətləndiricilik 

heyrətləndirmə 

heyrətləndirmək 

heyrətlənmə 

heyrətlənmək 

heyrətli 

heyrətverici 

heysiyyət 

heysiyyətli  

heysiyyətlilik 

heysiyyətsiz 

heysiyyətsizlik 

heysiz 

heysiz-halsız 

heysiz-heysiz 

heysiz-hərəkətsiz 

heyva 

heyvalıq 

heyvan 

heyvanabənzər 

heyvanaoхşar 

heyvanat 

heyvancasına 

heyvancıq 

heyvandar 

heyvandarlıq 

heyvan-heyvan  

heyvanxana 

heyvani 

heyvanilik 

heyvanlaşma 

heyvanlaşmaq 

heyvanlıq 

heyvansifət 

heyvərə 

heyvərə-heyvərə 

heyvərəlik 

hə 

həb 

həbəş (-lər) 

həbs 

həbsçi 

həbsxana 

həbsxanaçı 

həbsxanadaxili 

həbslərarası (hüq.) 

həcc 

həcəmət 

həcəmətçi 

həcəmətçilik  

   

heterofemiya - həcəmətçilik    
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həc həd hək 

   

həcm  

həcmcə 

həcmli 

həcmölçən 

həcmölçmə 

həcmsiz 

həcv (ədəb.) 

həcvçi 

həcvçilik 

həcvnamə 

hədbəhəd 

hədd 

hədd-hesab 

hədd-hesabsız 

hədd-hüdud 

həddi-büluğ 

hədə 

hədəf 

hədəfəalma 

hədəfgöstərmə 

hədə-hərbə 

hədəqə 

hədə-qorxu 

hədələmə 

hədələmək 

hədələnmə 

hədələnmək 

hədələtmə 

hədələtmək 

hədələyə-hədələyə 

hədələyici 

hədər 

hədə-söyüş 

hədə-zorba 

hədik 

hədikli 

hədiklik 

hədiksiz 

hədis 

hədisçi 

hədisləşdirmə  

hədisləşdirmək 

hədisləşmə 

hədisləşmək 

hədisşünas 

hədisşünaslıq 

hədiyyə 

hədiyyəbaz 

hədiyyəbazlıq 

hədiyyəlik 

hədsiz 

hədsiz-hesabsız 

hədsiz-hüdudsuz 

hədyan 

həftə 

həftəarası 

həftəaşırı 

həftəbaşı 

həftəbazarı 

həftəbecər 

həftəbəhəftə 

həftəhamamı 

həftəiçi 

həftələrlə 

həftəlik 

həftəsonu 

həkim 

həkim-allerqoloq 

həkim-androloq 

həkimbaşı 

həkim-cərrah 

həkim-dermatoloq 

həkim-diyetoloq 

həkim-ekspert 

həkim-endokrinoloq 

həkim-epidemioloq 

həkim-fizioterapevt 

həkim-ginekoloq 

həkim-herontoloq 

həkim-immunoloq 

həkim-infeksionist  

həkim-interna  

həkim-kardioloq 

həkim-kosmetoloq 

həkimlik 

həkim-nevroloq 

həkim-oftalmoloq 

həkim-onkoloq 

həkim-ortoped 

həkim-otorinolarinqoloq 

həkim-pediatr 

həkim-terapevt 

həkim-toksikoloq  

həkk 

həkkak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

həkkaklıq 

həkketmə 

həkkolma 

həqarət 

həqarətlə 

həqarətli 

həqiqət 

həqiqətəbənzər 

həqiqətən 

həqiqətəoхşar 

həqiqətəuyğun 

həqiqətpərəst 

həqiqətpərəstlik 

həqiqətsiz 

həqiqətsizlik 

həqiqi 

həqiqilik 

həqir 

həqirlik 

həlak 

hələ 

hələ-həlbət (dan.) 

hələlik 

hələm-hələm 

həlim 

həlimaşı  

həlimхasiyyət 

həlimхasiyyətli  

   

həcm - həlimхasiyyətli     
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həl həm həm 

   

həlimlənmə 

həlimlənmək 

həlimləşmə 

həlimləşmək 

həlimlik 

həll  

həllac 

həllaclıq 

həlledici 

həlledicilik 

həlledilməz 

həlledilməzlik 

həlletmə 

həlləm-qəlləm 

həlləm-qəlləmlik 

həllənmə 

həllənmək 

həllolma 

həllolunmaz 

həlməl (bot.) 

həlməşik 

həlməşikli 

həm 

həmahəng 

həmahənglik 

həmail 

həmailli 

həmailsiz 

həmavaz 

həmavazlıq 

həmbab 

həmbablıq 

həmcins 

həmcinsli 

həmçinin 

həmdəm 

həmdəmlik 

həmdəmsiz 

həmdərd 

həmdərdlik 

həmdin  

həmd-səna 

həməqidə 

həməqidəlilik 

həmərsin (bot.) 

həməsr 

həmfikir 

həmhüdud 

həmhüdudlu 

həmhüquq 

həmhüquqlu 

həmhüquqluq 

həmxana 

həmxasiyyət 

həmxasiyyətli 

həmin 

həmişə 

həmişəbahar (bot.) 

həmişəcavan 

həmişəki 

həmişəlik 

həmişəyaşar 

həmişəyaşıl 

həmkar 

həmkarlıq 

həmkəndli 

həmkəndlilik 

həmlə 

həmli-buta (хalç.) 

həmməhəllə 

həmməslək 

həmməsləklik 

həmməzhəb 

həmməzhəblik 

həmmüəllif 

həmmüəlliflik 

həmrəng 

həmrənglik 

həmrəy 

həmrəylik 

həmsədr 

həmsədrlik  

həmsərhəd 

həmsərhədlik 

həmsöhbət 

həmsöhbətlik 

həmşəhərli 

həmşəri 

həmtay 

həmtəsisçi 

həmvətən  

həmyaş 

həmyerli 

həmyerlilik 

həmzad 

həna 

hənalama 

hənalamaq 

hənalanma 

hənalanmaq 

hənalı 

hənasız 

hənbəli (-lər) 

hənbəlilik 

həndbol 

həndbolçu 

həndəsə 

həndəsəçi 

həndəsəşünas 

həndəsəşünaslıq 

həndəsi 

həndəsilik 

həndəvər 

hənəfi 

hənəfilik 

həngamə 

həngaməli 

hənir 

hənirlənmə 

hənirlənmək 

hənirti 

hənirtili 

həpənd  

   

həlimlənmə - həpənd   
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həp hər hər 

   

həpəndlik 

hər 

hərami, quldur 

həramilik 

hərarət 

hərarətendirən 

hərarətədavamlı 

hərarətədözümlü 

hərarətkeçirmə 

hərarətkeçirməz 

hərarətli 

hərarətlilik 

hərarətölçən 

hərarətsalan 

hərb 

hərbçi 

hərbçilik 

hərbə 

hərbələmə 

hərbələmək 

hərbə-zorba 

hərbi 

hərbi-atom 

hərbi-aviasiya 

hərbi-desant 

hərbi-dəniz 

hərbi-diplomatik 

hərbi-hava 

hərbi-hüquqi 

hərbi-ideoloji 

hərbi-iqtisadi 

hərbi-inqilabi 

hərbi-inzibati 

hərbi-kosmik 

hərbiləşdirilmə 

hərbiləşdirilmək 

hərbiləşdirmə 

hərbiləşdirmək 

hərbiləşmə 

hərbiləşmək 

hərbi-mülki  

hərbi-səhra 

hərbi-siyasi 

hərbi-strateji 

hərbi-tarixi 

hərbi-texniki 

hərbi-vətənpərvərlik 

hərcəhətli 

hərc-mərc 

hərc-mərclik 

hərçənd 

hərdəmxəyal 

hərdəmxəyallıq 

hərdən 

hərdənbir 

hərdən-hərdən 

hərə 

hərəkat 

hərəkatçı 

hərəkə 

hərəkələmə 

hərəkələmək 

hərəkələnmə 

hərəkələnmək 

hərəkəli 

hərəkəsiz 

hərəkət 

hərəkətedici 

hərəkətetdirici 

hərəkətetmə 

hərəkətləndirici 

hərəkətlənmək 

hərəkətli 

hərəkətlilik 

hərəkətötürən 

hərəkətötürmə 

hərəkətötürücü 

hərəkətsiz 

hərəkətsizlik 

hərəkətverici 

hərəkətvericilik 

hərəm  

hərəmağası 

hərəmbaşı 

hərəmbaşılıq 

hərəmxana 

hərəmlik 

hərf 

hərfbəhərf 

hərfən 

hərf-hərf 

hərfi 

hərfi-hərfinə 

hərfyığan 

hərfyığma 

hərgah 

hərgiz 

hərgünkü 

hərgünlük 

hərif 

hərifləmə 

hərifləmək 

həriflənmə 

həriflənmək 

həriflik 

hərilki 

həris 

həriscəsinə 

həris-həris 

hərislənmə 

hərislənmək 

hərisləşmə 

hərisləşmək 

hərislik 

hərki-hərkilik 

hərləc 

hərləmə 

hərləmək 

hərləndirici 

hərləndirilmə 

hərləndirilmək 

hərləndirmə 

hərləndirmək 

   

həpəndlik - hərləndirmək 
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hər həs həv 

   

hərlənə-hərlənə 

hərləngəc 

hərlənmə 

hərlənmək 

hərlətmə 

hərlətmək 

hərrac 

hərracçı 

hərtərəfli 

hərtərəflilik 

həryönlü 

həryönümlü 

hərzə 

hərzə-hədyan 

hərzə-hərzə 

həsəd 

həsədaparıcı 

həsədli 

həsir 

həsirçi 

həsirçilik 

həsirli 

həsirotu (bot.) 

həsirtoxuma 

həsirtoxuyan 

həsləmə 

həsləmək 

həslənmə 

həslənmək 

həsr 

həsrət 

həsrətkeş 

həsrət-həsrət 

həsrətli 

həsrətlə 

həsrətsiz 

həssas 

həssasekranlı 

həssaslandırma 

həssaslandırmaq 

həssaslanma  

həssaslanmaq 

həssaslaşma 

həssaslaşmaq 

həssaslıq 

həssaslıqla 

həşəm, taxıl 

həşəmət 

həşəmətli 

həşərat 

həşəratqıran 

həşəratyeyən 

həşir, qiyamət 

həşiş 

həştad 

həştadıncı, 80-cı, LXXX 

həştadillik 

həştadyaşlı 

hətərən-pətərən 

hətta 

həvalə 

həvə (xalç.) 

həvədiş 

həvədişli 

həvələmə 

həvələmək 

həvələnmə 

həvələnmək 

həvəli 

həvəng 

həvəngdəstə 

həvəs 

həvəsçiçək (bot.) 

həvəsimə 

həvəsimək 

həvəskar 

həvəskarlıq 

həvəslə 

həvəsləndirici 

həvəsləndirilmə 

həvəsləndirilmək 

həvəsləndirmə  

həvəsləndirmək 

həvəslənmə 

həvəslənmək 

həvəsli 

həvəsli-həvəsli 

həvəslilik 

həvəssiz 

həvəssizlik 

həya 

həya-abır 

həyalandırma 

həyalandırmaq 

həyalanma 

həyalanmaq 

həyalı 

həyalı-abırlı 

həyalı-həyalı 

həyalılıq 

həyasız 

həyasız-abırsız 

həyasızcasına 

həyasız-həyasız 

həyasızlaşdırma 

həyasızlaşdırmaq 

həyasızlaşma 

həyasızlaşmaq 

həyasızlıq 

həyat 

həyatbəxş 

həyati 

həyatilik 

həyatpərəst 

həyatpərəstlik 

həyatsevən 

həyatsevər 

həyatsevərlik 

həyatverən 

həyatverici 

həyatvericilik  

həyəcan 

həyəcanla  

   

hərlənə-hərlənə - həyəcanla     
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həy hıç hic 

   

həyəcanlandırıcı 

həyəcanlandırılma 

həyəcanlandırılmaq 

həyəcanlandırma 

həyəcanlandırmaq 

həyəcanlanma 

həyəcanlanmaq 

həyəcanlı 

həyəcanlılıq 

həyəcansız 

həyəcansızlıq 

həyət 

həyətarası 

həyət-baca 

həyət-bacalı 

həyət-bacasız 

həyət-bucaq 

həyətiçi 

həyətkənarı 

həyət-küçə 

həyətlərarası 

həyətli 

həyətli-bacalı 

həyətsiz 

həyətsiz-bacasız 

həyətyanı 

həzəc (ədəb.) 

həzər  

həzərat 

həzin 

həzincəsinə 

həzin-həzin 

həzinlik 

həzm 

həzmedici 

həzmedicilik 

həzmetmə prosesi 

həzrət 

həzz 

hıçqıra-hıçqıra 

hıçqırıq  

hıçqırıqlı 

hıçqırma 

hıçqırmaq 

hıçqırtı 

hıqqana-hıqqana 

hıqqanma 

hıqqanmaq 

hıqqıldama 

hıqqıldamaq 

hıqqıldaya-hıqqıldaya 

hıqqıltı 

hıqqına-hıqqına 

hıqqınma 

hıqqınmaq 

hırıldama 

hırıldamaq 

hırıldaşma 

hırıldaşmaq 

hırıldaya-hırıldaya 

hırıltı 

hırıltılı 

hırıltısız 

hialit (miner.) 

hialofan (geol.) 

hialuron  

hiasint (bot.) 

hibbon 

hibrid 

hibridləşdirilmə 

hibridləşdirilmək 

hibridləşdirmə 

hibridləşdirmək 

hibridləşmə 

hibridləşmək 

hibridologiya 

hibridoloji 

hibridoloq 

hicab 

hicablanma 

hicablanmaq 

hicablı   

hicabsız 

hicabsızlıq 

hicran 

hicrət 

hicri 

hicri-qəməri 

hicri-şəmsi 

hidatofit (-lər) 

hiddenit (miner.) 

hiddət 

hiddətlə 

hiddətləndirilmə 

hiddətləndirilmək 

hiddətləndirmə 

hiddətləndirmək 

hiddətlənmə 

hiddətlənmək 

hiddətli 

hiddətli-hiddətli 

hidra (zool.) 

hidradenit 

hidradenoma 

hidrant (tex.) 

hidrargillit (miner.) 

hidrartroz (tib.) 

hidrat (kim.) 

hidratasiya 

hidratlaşma 

hidratlaşmaq 

hidrator 

hidravlik 

hidravlika 

hidrazid 

hidrazin 

hidremiya 

hidrid 

hidroaerodrom 

hidroakustik 

hidroakustika 

hidroaqreqat 

hidroantroponim   

   

həyəcanlandırıcı - hidroantroponim     
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hid hid hid 

   

hidroarxeoloq 

hidroayaqqabı 

hidrobiologiya 

hidrobioloji 

hidrobioloq 

hidrobiont (-lar) 

hidrobios 

hidrobiosenoz (-lar) 

hidrobiotit (miner.) 

hidrobur 

hidrocoğrafiya 

hidrodinamik 

hidrodinamika 

hidroelektrik 

hidroenergetika 

hidroenerji 

hidrofauna 

hidrofil 

hidrofiliya 

hidrofilləşdirmə 

hidrofilləşdirmək 

hidrofit 

hidrofizik 

hidrofizika 

hidrofiziki 

hidrofloqopit (miner.) 

hidrofob 

hidrofobiya 

hidrofobluq  

hidrofon 

hidroformant (dilç.) 

hidroforminq (tex.) 

hidrogel (geol.) 

hidrogen 

hidrogenaza 

hidrogenerator 

hidrogenləşdirilmə 

hidrogenləşdirilmək 

hidrogenləşdirmə 

hidrogenləşdirmək 

hidrogenləşmə  

hidrogenləşmək 

hidrogenli 

hidrogensiz 

hidrogen-sulfid  

hidrogeodinamika 

hidrogeokimya 

hidrogeologiya 

hidrogeoloji 

hidrogeoloq 

hidrogücləndirici 

hidrohematit (miner.) 

hidroxarit (-lər) 

hidroxor (-lar) 

hidroxoriya 

hidroid 

hidroinkubator 

hidroinşaatçı 

hidroizobat (-lar) 

hidroizohips (-lər) 

hidroizolə 

hidroizolyasiya 

hidroizolyator 

hidroizolyatorçu 

hidrokarbonat 

hidrokauçuk 

hidrokimya 

hidrokimyaçı 

hidrokimyəvi 

hidrokompleks 

hidrokostyum 

hidroksid 

hidroksil 

hidrokütlə 

hidroqovşaq 

hidroqraf 

hidroqrafik 

hidroqrafiya 

hidroqurğu 

hidrolabirint 

hidrolaboratoriya 

hidrolakkolit (-lər)   

hidrolaza 

hidroleksem 

hidrolimfa 

hidroliz 

hidrologiya 

hidroloji 

hidrolokasiya 

hidrolokator 

hidroloq 

hidromaqnezit 

hidromaniya 

hidromasaj 

hidromexanik 

hidromexanika 

hidromexaniki 

hidromexanikləşdirmə 

hidromexanikləşdirmək 

hidromexanizasiya 

hidromexanizator 

hidromeliorasiya 

hidrometallurgiya 

hidrometallurq 

hidrometeorologiya 

hidrometeoroloji 

hidrometeoroloq 

hidrometr 

hidrometrik 

hidrometriya 

hidromika (-lar) 

hidromineral 

hidromodul 

hidromonitor 

hidromufta 

hidromuskovit (miner.) 

hidronasos 

hidronavt 

hidronefroz 

hidronim 

hidrooykonim  

hidropatik 

hidropatiya   

   

hidroarxeoloq - hidropatiya 
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hid hid him 

   

hidroperikard 

hidroperikardit (tib.) 

hidroplan 

hidropnevmatik 

hidropon 

hidroponika 

hidropotensial 

hidrops 

hidropsammon 

hidroreya (tib.) 

hidrosefaliya 

hidrosfer 

hidrosikl 

hidrosiklon 

hidrosilindr 

hidroskop 

hidroskopik 

hidrostansiya 

hidrostat 

hidrostatik 

hidrostatika 

hidrosükan 

hidrotasiya 

hidrotexnik 

hidrotexnika 

hidrotexniki 

hidroterapiya 

hidroterm (-lər) 

hidrotermal 

hidroterrorizm 

hidrotəmizləmə 

hidrotəhlükəsizlik 

hidrotəyyarə 

hidrotikinti 

hidrotop 

hidrotoraks 

hidrotransformator 

hidrotroilit (miner.) 

hidrotropizm 

hidroturbin 

hidroturşu (-lar)  

hidrovelosiped 

hidrozofobiya 

hidrozol 

hierofobiya  

hifema 

hifomikoz 

hifomiset 

hifz 

hikikomori (psix.) 

hikkə 

hikkələnmə 

hikkələnmək 

hikkəli 

hikmət 

hikmətamiz 

hikmətli 

hiqrin 

hiqrofil (-lər) 

hiqrofobiya  

hiqroqraf 

hiqrometr 

hiqrometriya 

hiqromorfizm 

hiqroskop 

hiqroskopik 

hiqroskopiklik 

hil 

hilal 

hilallı 

hilli 

hilli-miхəkli 

hil-mixək 

hilsiz-mixəksiz 

him 

himayə 

himayəçi 

himayəçilik 

himayədar 

himayədarlıq 

himayəedici 

himayəli  

himayəlilik 

himayəsiz 

himayəsizlik 

him-cim 

him-cimləşmə 

him-cimləşmək 

himləmə 

himləmək 

himləşmə 

himləşmək 

himn 

hin 

hind-Avropa (dilç.) 

hinddarısı 

hindcə 

hindgülü 

hindqozu 

hindli (-lər) 

hindşünas 

hindşünaslıq 

hindtoyuğu 

hindu (-lar) 

hinduizm 

hinləmə 

hinləmək 

hiolit (-lər) 

hiossin 

hipabissal süxurlar 

hipalgeziya 

hipegiyafobiya  

hipemiya (tib.) 

hiperadipoz 

hiperadrenalizm 

hiperaxın 

hiperaktiv 

hiperaktivlik 

hiperakuziya 

hiperasid 

hiperasidlik 

hiperbarik 

hiperbaton (dilç.)    

   

hidroperikard - hiperbaton 
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hip hip hip 

   

hiperbazit (-lər) 

hiperbola 

hiperbolik 

hiperboliklik 

hiperboloid 

hiperbuliya 

hiperdaktiliya 

hiperdaktilizm 

hiperdiaqnostika 

hiperdiploid (-lər) 

hiperemezis 

hiperemiya 

hiperergiya 

hiperesteziya 

hiperfunksiya 

hipergenez 

hipergeneziya 

hipergenitalizm 

hiperhəssas 

hiperhidratasiya 

hiperhidroz 

hiperimmun 

hiperimmunizasiya 

hiperinflyasiya 

hiperkapniya (tib.) 

hiperkeratoz 

hiperkinez  

hiperkoristik  

hiperkorrekt 

hiperkortisizm 

hiperqlikemik 

hiperqlikemiya 

hiperlink (inform.) 

hiperlordoz (tib.) 

hipermarket 

hipermedia 

hipermetamorfoz (psix.) 

hipermetropiya 

hipermətn 

hipermimiya 

hipermneziya  

hipermodernizm 

hipermorfoz 

hipernüvə 

hiperon (-lar) 

hiperosmiya 

hiperplastik 

hiperplaziya (tib.) 

hiperreallıq 

hipersema 

hipersəciyyə  

hipersənəd 

hipersəs 

hipersomniya (tib.) 

hipersten (geol.) 

hiperstenit  

hipertekstuallıq  

hipertenziv 

hipertenziya (tib.) 

hipertermal  

hipertermiya  

hipertonik 

hipertoniya (tib.) 

hipertoniyalı 

hipertonus (fiziol.) 

hipertrafik 

hipertrixoz (tib.) 

hipertrofik 

hipertrofiya 

hiperurbanizm  

hipervitaminoz   

hiperyük (fiz.) 

hip-hop (mus.) 

hipidiomorf (geol.) 

hipnofobiya 

hipnologiya 

hipnopediya (psix.) 

hipnoterapiya 

hipnoz 

hipnozçu 

hipnozçuluq 

hipnozlama  

hipnozlamaq 

hipnozlanma 

hipnozlanmaq 

hipobiosfer 

hipoderma 

hipodermatoz (-lar) 

hipodermit 

hipodinamiya 

hipodontiya (tib.) 

hipoekosistem 

hipofiz 

hipofunksiya 

hipogen (geol.) 

hipogevziya (tib.) 

hipohidroz 

hipoxromik 

hipokaliemiya (tib.) 

hipokamp 

hipokapniya 

hipokoristik 

hipokortisizm 

hipoksemiya  

hipoksiya 

hipoqalaktika 

hipoqastrit 

hipoqlikemik 

hipoqlikemiya 

hipomaniya (tib.) 

hipomastiya 

hipomenoreya 

hipomimiya 

hipomneziya  

hipomorfoz 

hiponeyston 

hipopatiya 

hipoplaziya 

hipoploid 

hiposmiya 

hipostaz 

hiposteziya 

hiposulfit  

   

hiperbazit (-lər) - hiposulfit 



 264 

hip hir his 

   

hipotaksis 

hipotalamik 

hipotalamus 

hipotenuz 

hipotenziya 

hipotermal 

hipotermiya 

hipotez 

hipotonik 

hipotoniya 

hipotrofiya 

hipovitaminoz 

hippodrom 

hippofobiya  

hippopotam (zool.) 

hippoterapevt  

hippoterapiya (tib.) 

hippurit (-lər)  

hipsofil 

hipsofobiya 

hirokompas 

hiromaqnit (dəniz.) 

hiroskop 

hirs 

hirs-hikkə 

hirs-qəzəb 

hirsləndirilmə 

hirsləndirilmək 

hirsləndirmə 

hirsləndirmək 

hirslənmə 

hirslənmək 

hirsli 

hirsli-hikkəli 

hirsli-hirsli 

hirsli-qəzəbli 

hirslilik 

hirssiz-hikkəsiz 

hirssiz-qəzəbsiz 

hirsutism (tib.) 

hirudin  

hirudoterapevt 

hirudoterapiya  

his 

hisxana 

hislədilmə 

hislədilmək 

hisləmə 

hisləmək 

hisləndirilmə 

hisləndirilmək 

hisləndirmə 

hisləndirmək 

hislətdirmə 

hislətdirmək 

hislətmə 

hislətmək 

hisli 

hislilik 

hisli-paslı 

hisli-tozlu 

his-pas 

his-paslı 

hiss 

hissedici 

hissediləcək 

hissedilməz 

hissedilməzlik 

hissə 

hissəcik 

hissəciklərarası 

hissə-hissə 

hissələrarası 

hissəli 

hiss-həyəcan 

hiss-həyəcanlı 

hissi 

hissiyyat 

hissiyatlı 

hissiyyatsız 

hissiyyatsızlıq 

hissiz 

hissiz-duyğusuz 

hissizləşdirilmə 

hissizləşdirilmək 

hissizləşdirmə 

hissizləşdirmək 

hissizləşmə 

hissizləşmək 

hissizlik 

hissiz-tozsuz 

histamin 

histerezis 

histerologiya 

histeromaqmatik 

histeropeksiya 

histeroproton 

histidaza 

histidin 

histofiziologiya 

histogenez 

histokimya 

histokimyaçı 

histokimyəvi 

histoqram 

histologiya 

histoloji 

histoloq 

histopatologiya 

histoplazmin 

his-toz 

hişləmə 

hişləmək 

hit 

hitlerçi 

hitlerçilik 

hitlerizm 

hit-parad 

hiylə 

hiyləbaz 

hiyləbazlıq 

hiyləgər 

hiyləgərcəsinə  

   

hipotaksis - hiyləgərcəsinə 
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hiy hol hon 

   

hiyləgərlik 

hiyləli 

hiyləsiz 

hiyləsizlik 

hobbi 

hodaq 

hodaqçı 

hodoqraf 

hodonim 

hodonimika 

hofmakler 

hofmarşal 

hofmeyster 

hokkey 

hokkeyçi 

hokku 

hoqqa 

hoqqabaz 

hoqqabazlıq 

hoqqaçı 

hoqqar 

hol, fırfıra 

holavar 

holavarlama 

holavarlamaq 

holdinq 

holl, zal 

holland (-lar) 

hollandca 

holmium 

holohidrobiont (-lar) 

holoqraf 

holoqrafik 

holoqrafiya 

holoqram 

holonom 

holoplankton 

holosen 

holotip 

holotopiya 

holoturiya (-lar)  

holovizion (tex.) 

homeomorfiya 

homeopat 

homeopatik 

homeopatiya 

homeopolyar 

homeostaz 

homiklofobiya  

hominid (-lər) 

hominofobiya  

hominologiya 

homodesmik 

homofob 

homofobiya  

homofon 

homofoniya 

homogen 

homogenetik 

homogenez 

homogenləşdirici 

homogenlik 

homoxromiya 

homokeçid 

homoqraf 

homoqrafik 

homoqrafiya 

homologiya 

homoloji 

homoloq 

homomorf 

homomorfizm 

homonim 

homoorqan 

homoplastika 

homopolyar 

homoseksual 

homoseksualist 

homoseksualizm 

homosentrik 

homosfer 

homotransplantasiya 

honduraslı (-lar) 

hop 

hopduran (kim.) 

hopdurma 

hopdurmaq 

hopdurmayan (kim.) 

hopdurucu 

hopduruculuq 

hopdurulma 

hopdurulmaq 

hop-hop 

hoplaşma 

hoplaşmaq 

hoplatma 

hoplatmaq 

hoplofobiya 

hopma 

hopmaq 

hoppa 

hoppana-hoppana 

hoppandırma 

hoppandırmaq 

hoppan-hoppan, oyun 

hoppanıb-düşmə 

hoppanıb-düşmək 

hoppanma 

hoppanmaq 

hopper 

hopper-dozator 

hoppuldamaq 

hoppuldatma 

hoppuldatmaq 

hoppultu 

horizont (geol.) 

horizontal 

hormon 

hormonal 

hormonoterapiya 

horoskop 

horra 

horralıq  

   

hiyləgərlik - horralıq     
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hor höc hör 

   

horst (geol.) 

hortenziya 

hortlatma 

hortlatmaq 

hortonolit (miner.) 

hortuldatma 

hortuldatmaq 

hortultu 

hospis 

hospital 

hospitalizasiya 

hospitalizə 

host (inform.) 

hostel 

host-əlaqə (iqt.) 

hostinq 

host-kompüter 

host-maşın  

host-ünvan 

hot-doq 

hotel 

hotelçilik 

hottentot (-lar) 

hov 

hovxurma 

hovxurmaq 

hovlama 

hovlamaq 

hovlanma 

hovlanmaq 

hovlu 

hovsuz 

hovur (dan.) 

hovuz 

hovuzcuq 

hovuz-delfinari 

hovuzlu 

hoydu 

hoydu-hoydu 

hoydulama 

hoydulamaq  

höccələmə 

höccələmək 

höccələyə-höccələyə 

höcət 

höcətcil 

höcətləşmə 

höcətləşmək 

hökm 

hökmdar 

hökmdarlıq 

hökmən 

hökm-fərman 

hökm-qərar 

hökmlü 

hökmlülük 

hökmran 

hökmranlıq 

hökmsüz 

hökumət 

hökumətdaхili 

hökumətlərarası 

hökumətpərəst 

hökumətpərəstlik 

hökumətsizlik 

hökumətyönlü 

hökumətyönlülük 

hökumətyönümlü 

hökumətyönümlülük 

hönkürə-hönkürə 

hönkür-hönkür 

hönkürmə 

hönkürmək 

hönkürtü 

hönkürüb-ağlama 

hönkürüb-ağlamaq 

hönkürüb-hıçqırma 

hönkürüb-hıçqırmaq 

hönkürüşmə 

hönkürüşmək 

hördürmə 

hördürmək  

hördürülmə 

hördürülmək 

hörə-hörə 

hörgü 

hörgüçü 

hörgüçülük 

hörgüləmə 

hörgüləmək 

hörgülənmə 

hörgülənmək 

hörgülətmə 

hörgülətmək 

hörgülü 

hörmə 

hörməçi 

hörməçilik 

hörmək 

hörmələmə 

hörmələmək 

hörmət 

hörmətcil 

hörmətcillik 

hörmət-izzət 

hörmətli 

hörmətli-izzətli 

hörmətsiz 

hörmətsiz-izzətsiz 

hörmətsizlik 

hörücü 

hörücülük 

hörük 

hörük-burma (хalç.) 

hörük-hörük 

hörükləmə 

hörükləmək 

hörüklənmə 

hörüklənmək 

hörüklü 

hörülmə 

hörülmək 

hörümçəkkimi (-lər)      

   

horst - hörümçəkkimi (-lər)   
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hör hum hüc 

   

hörümçəyəbənzər 

hörümçəyəoxşar 

hövkə 

hövkələmə 

hövkələmək 

hövkələnmə 

hövkələnmək 

hövl, qorxu 

hövllənmə 

hövllənmək 

hövlnak 

hövsələ 

hövsələli 

hövsələlik 

hövsələsiz 

hövsələsizlik 

hövsəmə 

hövsəmək 

hövsər 

hövsərləmə 

hövsərləmək 

hövsərlənmə 

hövsərlənmək 

hövzə 

hövzəli 

höyüş 

höyüşlənmə 

höyüşlənmək 

höyüşlətmə 

höyüşlətmək 

höyüşlü 

hubara (zool.) 

hudmundit (miner.) 

hulu 

hululuq 

humanist 

humanistcəsinə 

humanistləşdirmə 

humanistləşdirmək 

humanistləşmə 

humanistləşmək  

humanistlik 

humanitar 

humanizm 

humidlik (ekol.) 

humifikasiya 

humifikator 

humin 

huminokerit (-lər) 

humit (-lər) 

humolit (-lər) 

humoral  

humus 

humuslu 

humusluluq 

hun (-lar) 

huri 

huri-qılman 

huri-mələk 

huri-pəri 

huri-pərizad 

huş 

huş-guş 

huşlanma 

huşlanmaq 

huşlu-başlı 

huşlu-huşlu 

huşsuz 

huşsuz-başsız 

huşsuz-huşsuz 

huşsuzlaşma 

huşsuzlaşmaq 

huşsuzluq 

huylama 

huylamaq 

hüceyrə 

hüceyrəarası 

hüceyrədaxili 

hüceyrəətrafı 

hüceyrələrarası 

hüceyrəli 

hücrə  

hücrənişin 

hücrəsəl (inform.) 

hücum 

hücumçu 

hücumçuluq 

hücumqabağı 

hücum-müdafiə taktikası 

hüd-hüd (zool.) 

hüdud 

hüdudlama 

hüdudlamaq 

hüdudlandırılma 

hüdudlandırılmaq 

hüdudlandırma 

hüdudlandırmaq 

hüdudlanma 

hüdudlanmaq 

hüdudlu 

hüdudluluq 

hüdudsuz 

hüdudsuzluq 

hüquq 

hüquqazidd 

hüquqçu  

hüquqçuluq 

hüquqi 

hüquqi-normativ aktlar 

hüquqlu 

hüquq-mühafizə 

hüquqpozma (hüq.) 

hüquqsuz 

hüquqsuzluq 

hüquqşünas 

hüquqşünas-kriminoloq 

hüquqşünaslıq 

hülakü (-lər)  

hülqum 

hülqumlama 

hülqumlamaq 

hülqumlu 

hülqumsuz    

   

hörümçəyəbənzər - hülqumsuz   
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hüm hün hür 

   

hümmət  

hümmətli 

hümmətsiz 

hündür 

hündürboy 

hündürboylu 

hündürboyluluq 

hündürdaban 

hündürdabanlı 

hündürdivarlı 

hündürhörgülü 

hündürlük 

hündürlükölçən 

hündürtavanlı 

hündürtəkərli 

hünər 

hünərləndirmə 

hünərləndirmək 

hünərlənmə 

hünərlənmək 

hünərli 

hünərlilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hünərsiz 

hünərsizlik 

hünərvər 

hünü (məh.) 

hürdürmə 

hürdürmək 

hürə-hürə 

hürəyən 

hürgüc 

hürgüclü 

hürgücsüz 

hürmə 

hürmək 

hürr 

hürriyyət 

hürriyyətçi 

hürriyyətçilik 

hürriyyətlik 

hürriyyətpərəst 

hürriyyətpərəstlik 

hürriyyətpərvər  

hürriyyətpərvərlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hürriyyətsevər     

hürriyyətsevərlik 

hürufi 

hürufilik 

hürüş 

hürüşmə 

hürüşmək 

hüsn 

hüsn-camal 

hüsnxət 

hüsn-rəğbət 

hüzn 

hüzn-kədər 

hüznlə 

hüznlü 

hüznlü-dərdli 

hüznlü-hüznlü 

hüznlü-kədərli 

hüznsüz 

hüzr 

hüzur 

hüzurlu           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

hümmət - hüzurlu      
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xac xak xal 

   

Xx 
 

 

xacə 

xacəbaşı 

xacəbaşılıq 

xacəlik 

xaç 

xaçabənzər 

xaçaoxşar 

xaççiçəkli (-lər) 

xaçdaşıyan (-lar) (tar.) 

xaçgülü 

xaçgülükimi (-lər) 

xaçlama 

xaçlamaq 

xaçlandırma 

xaçlandırmaq 

xaçlanma 

xaçlanmaq 

xaçlı 

xaçnişan 

xaçotu 

xaçpərəst 

xaçpərəstlik 

xaçşəkilli 

xaçvari 

xadim 

xadimə 

xadiməlik 

xadimlik 

xahiş 

xahiş-minnət 

xahişsiz 

xaxam (din.) 

xaxamlıq 

xain 

xaincəsinə 

xainlik 

xakas (-lar) 

xakasca 

xaki 

xaqan 

xaqanişünas 

xaqanişünaslıq 

xaqanlıq 

xal 

xala 

xala-bibi 

xalacan 

xalacanlı 

xalacıq 

xalagəlini 

xala-xala, oyun 

xalaqızı 

xalalı-bibili 

xalalı-dayılı 

xalalıq 

xalanəvəsi 

xalaoğlu 

xalaoğluluq 

xalat 

xalatlı 

xalatlıq 

xalatsız 

xalazadə 

xalça 

xalçaçı 

xalçaçılıq 

xalçalı-palazlı 

xalça-palaz 

xalça-palazlı 

xalça-palazsız 

xalçasız-palazsız 

xalçaşünas 

xalçaşünaslıq 

xalçatoxuma 

xalçatoxuyan 

xalçaüstü 

xaldar 

xaldarlama 

xaldarlamaq 

xaldarlanma 

xaldarlanmaq 

xaldey (-lər), tayfa 

xal-xal, xallı 

xalxal, mal-qara yeri (məh.) 

xalı 

xalıçı 

xalıçılıq 

xalı-xalça 

xalı-xalçalı 

xalılı 

xalısız 

xalıtoxuma 

xalıtoxuyan 

xali, boş 

Xaliq, Yaradan, Allah 

xalis 

xalislik 

xalkantit (miner.) 

xalkopirit (miner.) 

xalkozin (miner.) 

xalq  

xalqçı  

xalqçılıq  

xalq-demokratik 

xalqlararası 

xalq-məişət 

xalqşünas 

xalqşünaslıq 

xallama  

xallamaq  

xallanma  

xallanmaq  

xallı 

xallıca  

xallı-xallı 

xallılıq 

xalsedon (miner.) 

xalsız  

xalta   
xaltalama  

   

xacə - xaltalama   
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xal xam xan 

   

xaltalamaq 

xaltalanma 

xaltalanmaq 

xaltalı 

xaltalıq 

xaltasız  

xaltura  

xalturaçı  

xalturaçılıq  

xalvar 

xalvar-xalvar  

xalyar (bot.) 

xam  

xama  

xamaçı  

xamaçılıq 

xamalama  

xamalamaq  

xamalanma 

xamalanmaq  

xamalatma  

xamalatmaq  

xamalı 

xamasız 

xam-xam  

xamxəyal  

xamırmaya (bot.) 

xamıt  

xamıtçı  

xamıtçılıq  

xamıtqıç (dan.) 

xamıtqıçlı  

xamıtlama  

xamıtlamaq  

xamıtlanma  

xamıtlanmaq  

xamıtlatma  

xamıtlatmaq  

xamıtlı  

xamıtsız  

xamlama 

xamlamaq  

xamlanma  

xamlanmaq  

xamlaşma  

xamlaşmaq  

xamlıq  

xammal 

xamna 

xan 

xana 

xana-xana 

xanaxap, qəfıldən 

xanalı 

xanasız 

xan-bəy 

xandostu 

xanədan 

xanədanlıq 

xanəgah 

xanəhmədi (kul.) 

xanəndə 

xanəndəlik 

xanəndə-şair 

xanı (zool.) 

xanıkimi (-lər) 

xanım 

xanımböcəyi (zool.) 

xanımcan 

xanımcasına 

xanıməli (bot.) 

xanım-xatın 

xanımlanma 

xanımlanmaq 

xanımlaşma 

xanımlaşmaq 

xanımlıq 

xanımotu 

xaniman  

xanimanlı 

xanimansız 

xanlıq  

xanpişik, çöl pişiyi 

xanpişiyi, oyun 

xantəpəl (bot.) 

xantirmə, parça  

xanzadə 

xanzadəlik 

xaos 

xaoslaşma 

xaoslaşmaq 

xaoslu 

xaotik 

xaotiklik 

xapan (məh.) 

xar 

xara 

xarab 

xaraba 

xarabaxana 

xarabalanma 

xarabalanmaq 

xarabalaşdırma 

xarabalaşdırmaq 

xarabalaşma 

xarabalaşmaq 

xarabalıq 

xarabazar 

xarabazarlıq 

xarabedici 

xarab-xarab 

xarablama 

xarablamaq 

xarablanma 

xarablanmaq 

xarablaşdırma 

xarablaşdırmaq 

xarablaşma 

xarablaşmaq 

xarablatma 

xarablatmaq 

xarablıq 

xarakter  

   

xaltalamaq - xarakter   
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xar xar xat 

   

xarakterik 

xarakteristika 

xarakterizə  

xarakterli 

xarakteroqraf 

xaraktersiz 

xaraktersizlik 

xaral 

xarallı 

xaralsız 

xarço  

xardal 

xardallama 

xardallamaq 

xardallı 

xardalsız 

xarıbülbül (bot.) 

xaric 

xarici 

xariciləşdirmə  

xariciləşdirmək 

xariciləşmə  

xariciləşmək 

xaricvurma (mus.)  
xariqə  

xariqəli  

xariqüladə 

xariqüladəlik 

xarius (-lar) (zool.) 

xarizma 

xarizmalı 

xarizmatik 

xarlama 

xarlamaq 

xarlana-xarlana 

xarlandırma 

xarlandırmaq 

xarlanma 

xarlanmaq 

xarlaşma 

xarlaşmaq 

xarlatma 

xarlatmaq 

xarofit  yosunlar 

xarrat 

xarratxana 

xarratlıq 

xarratlıq-inşaat  

xartıldama 

xartıldamaq 

xartıldatma 

xartıldatmaq 

xartıltı 

xartiya 

xartut 

xartutluq 

xas 

xasiyyət 

xasiyyətcə 

xasiyyətnamə 

xassə 

xassəli 

xaş 

xaşa  (bot.) 

xaşal  

xaşalıq  

xaşalqarın (dan.) 

xaşalqarınlıq 

xaşallaşma 

xaşallaşmaq 

xaşambul (bot.) 

xaşxana 

xaşxaş (bot.) 

xaşxaşçiçəkli (-lər) 

xaşxaşgülü 

xaşxaşlı 

xaşxaşlıq 

xaşxaşyarpaqlı (-lar)  

xata 

xata-bala 

xata-balalı 

xata-balasız   

xatacıl 

xatacıllıq 

xataçı 

xatakar 

xatakarcasına 

xatakarlıq 

xatalı 

xatasız 

xatasız-balasız  

xatasızlıq 

xatınbarmağı (bot.) 

xatını (bot.) 

xatırladılma 

xatırladılmaq 

xatırlama 

xatırlamaq 

xatırlanma 

xatırlanmaq 

xatırlatdırma 

xatırlatdırmaq 

xatırlatma 

xatırlatmaq 

xatimə 

xatir 

xatirat 

xatircəm 

xatircəmlik 

xatirə 

xatirələşmə 

xatirələşmək 

xavra, sinaqoq 

xaya 

xayalıq 

xemodinamika (ekol.)  

xemogen çöküntülər  

xemoreseptor (-lar)  

xemosintez (biol.) 

xemosorbsiya 

xemotaksis (biol.)                            

xemotrof (-lar) (biol.)  

xevsur (-lar)   

   

xarakterik - xevsur (-lar)    
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xey xey xəd 

   

xeyir 

xeyir-bərəkət 

xeyir-bərəkətli 

xeyir-bərəkətsiz 

xeyir-dua 

xeyir-duaçı 

xeyir-dualı 

xeyir-duasız 

xeyirxah 

xeyirxahcasına 

xeyirxahlıq 

xeyirxəbər 

xeyirləşmə 

xeyirləşmək 

xeyirli 

xeyirlik 

xeyirlilik 

xeyirli-mənfəətli 

xeyirli-şərli 

xeyir-mənfəət 

xeyir-mənfəətli 

xeyir-mənfəətsiz 

xeyir-mənfəətsizlik 

xeyirsiz 

xeyirsizlik 

xeyirsiz-mənfəətsiz 

xeyirsiz-şərsiz 

xeyirsöyləməz 

xeyir-şər 

xeyir-şərli 

xeyir-şərsiz 

xeyirverən 

xeyirvermə 

xeyirverməz 

xeyir-zərər 

xeyir-zərərli 

xeyir-zərərsiz 

xeyli 

xeylicə 

xeyloplastika (tib.)  

xeyr  

xeyrat (din.) 

xeyratlıq 

xeyrigülü 

xeyriyyə 

xeyriyyəçi 

xeyriyyəçilik 

xəbər 

xəbərçi 

xəbərçilik 

xəbərdar 

xəbərdaredici 

xəbərdaretmə vasitələri 

xəbərdarlıq 

xəbər-ətər 

xəbər-ətərsiz 

xəbərləmə 

xəbərləmək 

xəbərləşmə 

xəbərləşmək 

xəbərli 

xəbərlik (dilç.) 

xəbərlilik 

xəbərsiz  

xəbərsiz-ətərsiz 

xəbərsizlik 

xəbis 

xəbis-xəbis 

xəbisləşə-xəbisləşə 

xəbisləşmə 

xəbisləşmək 

xəbislik  

xəcalət 

xəcalətləndirmə 

xəcalətləndirmək 

xəcalətlənmə 

xəcalətlənmək 

xəcalətli 

xəcalətlik 

xəcil 

xəcilcəsinə 

xəcillik  

xədicəgülü 

xədim 

xədimlik 

xəfə 

xəfələmə 

xəfələmək 

xəfələnmə 

xəfələnmək 

xəfəlik 

xəfənək  

xəfəng 

xəfif 

xəfifcə 

xəfifcəsinə 

xəfif-xəfif 

xəfifləndirmə 

xəfifləndirmək 

xəfiflənmə 

xəfiflənmək 

xəfifləşdirmə 

xəfifləşdirmək 

xəfifləşmə 

xəfifləşmək 

xəfiflətmə 

xəfiflətmək 

xəfiflik 

xəfiyyə 

xəfiyyəçi 

xəfiyyəçilik 

xəkə 

xəkəndaz 

xəlbir 

xəlbiraltı 

xəlbirçi 

xəlbirçilik 

xəlbirgözü 

xəlbirləmə 

xəlbirləmək 

xəlbirlənə-xəlbirlənə 

xəlbirlənmə 

xəlbirlənmək 

   

xeyir - xəlbirlənmək  
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xəl xəm xən 

   

xəlbirlətdirmə 

xəlbirlətdirmək 

xəlbirlətmə 

xəlbirlətmək 

xəlbirləyə-xəlbirləyə 

xəlbirləyici 

xəlbirvari 

xələc (-lər) 

xələf 

xələflik 

xələfsiz 

xələl 

xələlsiz 

xələt 

xələt-barat 

xələtlik 

xəlifə  

xəlifəlik  

xəlitə  

xəlq etmək  

xəlqi 

xəlqiləşmə 

xəlqiləşmək 

xəlqilik 

xəlvət 

xəlvətcə 

xəlvətxana 

xəlvəti 

xəlvətiyyə, təriqət 

xəlvətləmə  

xəlvətləmək  

xəlvətlənmə 

xəlvətlənmək 

xəlvətlik  

xəmir  

xəmirağız 

xəmirağızlıq  

xəmiraşı  

xəmiraşılıq  

xəmirbölən  

xəmirçək 

xəmirçəkən  

xəmirçi  

xəmirçilik  

xəmirdoğrayan  

xəmirhazırlayan  

xəmirxana  

xəmir-xəşil  

xəmirkəsən  

xəmirləmə  

xəmirləmək 

xəmirləşmə 

xəmirləşmək  

xəmirlətmə 

xəmirlətmək  

xəmirli  

xəmiryayan  

xəmiryoğuran  

xəmrə 

xəmrəli  

xəmrəlik  

xəmrəsiz  

xəmsi (zool.) 

xənazir (tib.)  

xəncər  

xəncər-bıçaq  

xəncərçiçək  

xəncərəoxşar  

xəncərqayıran 

xəncərləmə  

xəncərləmək  

xəncərlənmə  

xəncərlənmək  

xəncərləşmə  

xəncərləşmək  

xəncərlətmə 

xəncərlətmək  

xəncərli 

xəncərvari 

xəndan 

xəndək 

xəndəkqazan  

xəndəkqazma 

xəndəkotu 

xəngəl 

xəngəlxana 

xəngəllik ət 

xərac 

xərc 

xərc-borc 

xərc-borclu 

xərc-borcsuz 

xərcləmə 

xərcləmək 

xərclənmə 

xərclənmək 

xərclətmə 

xərclətmək 

xərcli 

xərclik 

xərcsiz 

xərcsiz-borcsuz 

xərçəng 

xərçəngcik 

xərçəngəbənzər 

xərçəngəoxşar 

xərçəngkimi (-lər) 

xərçəngtörədən 

xərçəngtörədici 

xərçəngyeyən (-lər) 

xərək 

xərəkçi 

xərəkçilik 

xərif 

xərifləmə 

xərifləmək 

xərifləşmə 

xərifləşmək 

xəriflik 

xəritə 

xəritəçəkən 

xəritəçəkmə 

xəritəçi  

   

xəlbirlətdirmə - xəritəçi 
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xər xəs xət 

   

xəritəçilik 

xəritələşdirilmə 

xəritələşdirilmək 

xəritələşdirmə 

xəritələşdirmək 

xəritə-sxem 

xəritəşünas 

xəritəşünaslıq 

xəsarət 

xəsarətalan 

xəsarətli 

xəsarətsiz 

xəsil 

xəsilləşmə 

xəsilləşmək 

xəsillik 

xəsis 

xəsiscəsinə 

xəsis-xəsis 

xəsislənmə 

xəsislənmək 

xəsisləşmə 

xəsisləşmək 

xəsislik 

xəstə 

xəstəhal 

xəstəhallıq 

xəstəxana 

xəstəxanadaxili 

xəstəxanalararası 

xəstəxanalıq 

xəstə-xəstə 

xəstələndirmə 

xəstələndirmək 

xəstələnmə 

xəstələnmək 

xəstəlik 

xəstəliktörədən 

xəstəliktörədici 

xəstəlikyayan 

xəstəlikyayıcı  

xəstəməzac 

xəstəməzaclıq 

xəşəl 

xəşəm 

xəşəmbül (bot.) 

xəşil 

xəşillik 

xəta 

xətaişünas 

xətaişünaslıq 

xətalı 

xətasız 

xətər 

xətərli 

xətərsiz 

xətərsizləşdirilmə 

xətərsizləşdirilmək 

xətərsizləşdirmə 

xətərsizləşdirmək 

xətərsizləşmə 

xətərsizləşmək 

xətərsizlik 

xətib 

xətiblik 

xətir 

xətir-hörmət 

xətirli 

xətirli-hörmətli 

xətkeş 

xətləmə 

xətləmək 

xətlərarası 

xətlətmə 

xətlətmək 

xətli 

xətli-zolaqlı  

xətm  

xətmi (bot.) 

xətsiz 

xətsiz-zolaqsız  

xətşünas 

xətşünaslıq (hüq.) 

xətt 

xəttaltı 

xəttat 

xəttatlıq 

xətt-xətt 

xətti 

xətti-hərəkət 

xəttilik (dilç.) 

xətti-zolaqlı  

xəvlican (bot.) 

xəyal 

xəyalat 

xəyalçı 

xəyalçılıq 

xəyalən 

xəyali 

xəyalilik 

xəyallanma 

xəyallanmaq 

xəyallaşma 

xəyallaşmaq 

xəyallı 

xəyalpərəst 

xəyalpərəstlik 

xəyalpərvər 

xəyalpərvərlik 

xəyalplov 

xəyalsız 

xəyalsızlıq 

xəyanət 

xəyanətçi 

xəyanətçilik 

xəyanətkar 

xəyanətkarcasına 

xəyanətkarlıq 

xəyyamşünas 

xəyyamşünaslıq 

xəz 

xəzan 

xəzanə 

   

xəritəçilik - xəzanə   
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xəz xıx xın 

   

xəzanlama 

xəzanlamaq 

xəzanlanma 

xəzanlanmaq 

xəzansız 

xəzçi 

xəzçilik 

xəz-dəri  

xəzəl 

xəzəlləmə 

xəzəlləmək 

xəzəllənmə 

xəzəllənmək 

xəzəlləşmə 

xəzəlləşmək 

xəzəlli 

xəzəllik 

xəzər (-lər) 

xəzərlələyi (bot.) 

xəzinə 

xəzinəçi 

xəzinəçilik 

xəzinədar 

xəzinədarlıq 

xəzinə-xəzinə 

xəzləmə 

xəzləmək 

xəzli 

xəzlik 

xəzri 

xıdır, qışın son həftəsi 

xıx 

xıxıldama 

xıxıldamaq 

xıxırtma 

xıxırtmaq 

xıxlama 

xıxlamaq 

xıxlanma 

xıxlanmaq 

xıxlatma 

xıxlatmaq 

xılxa 

xılxalanma 

xılxalanmaq 

xılxın 

xılxınlanma 

xılxınlanmaq 

xılt 

xılta 

xıltlı 

xıltlılıq 

xıltsız 

xımxırt 

xımı (bot.) 

xımırçək (anat.) 

xımır-xımır 

xımırtı 

xımırtılı 

xımırtısız 

xımırtlama 

xımırtlamaq 

xımırtlanma 

xımırtlanmaq 

xına 

xınabənd (etn.) 

xınaçı 

xınaçılıq 

xınaçiçəyi 

xınagülü 

xınaqoyma (etn.) 

xınaquyruq 

xınalama 

xınalamaq 

xınalanma 

xınalanmaq 

xınalatma 

xınalatmaq 

xınalı 

xınalıq dili 

xınasız 

xınayaxan  

xınayaxdı (etn.) 

xınayaxma 

xınayı 

xınc 

xınc-xınc 

xıncım 

xıncım-xıncım 

xıncımlama 

xıncımlamaq 

xıncımlanma 

xıncımlanmaq 

xıncımlatma 

xıncımlatmaq 

xıncırtı 

xınclama 

xınclamaq 

xınclanma 

xınclanmaq 

xınclatma 

xınclatmaq 

xır 

xırç 

xırçaxırç  

xırç-xırç  

xırçı 

xırçıldada-xırçıldada 

xırçıldama 

xırçıldamaq 

xırçıldatma 

xırçıldatmaq 

xırçılıq 

xırçıltı 

xırçıltılı 

xırçıltısız 

xırda 

xırdaağız 

xırdaağızlı 

xırdabaş 

xırdabaşlı 

xırdaboy 

xırdaboylu 

   

xəzanlama - xırdaboylu 
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xır xır xır 

   

xırdaburun 

xırdaburunlu 

xırdabuynuz 

xırdabuynuzlu 

xırdaca 

xırdaca-xırdaca 

xırdaçı 

xırdaçılıq 

xırdaçimli 

xırdadənəli 

xırdadənəvər 

xırdadiş 

xırdadişli 

xırdadodaq 

xırdadodaqlı 

xırdagövdə 

xırdagövdəli 

xırdagöz 

xırdagözlü 

xırdagül 

xırdagüllü 

xırda-xırda 

xırda-xuruş 

xırda-xuruşlu 

xırda-xuruşsuz 

xırdakök (bot.) 

xırdaköklü 

xırdaqat 

xırdaqatlı 

xırdaqulaq 

xırdaqulaqlı 

xırdalada-xırdalada 

xırdalama 

xırdalamaq 

xırdalana-xırdalana 

xırdalanma 

xırdalanmaq 

xırdalaşdırılma 

xırdalaşdırılmaq 

xırdalaşdırma 

xırdalaşdırmaq 

xırdalaşma 

xırdalaşmaq 

xırdalatdırma 

xırdalatdırmaq 

xırdalatma 

xırdalatmaq 

xırdalaya-xırdalaya 

xırdalayıcı 

xırdaləçək 

xırdaləçəkli  

xırdalıq 

xırdalaşma 

xırdalaşmaq 

xırdalatdırma 

xırdalatdırmaq 

xırdalatma 

xırdalatmaq 

xırdalaya-xırdalaya 

xırdalayıcı 

xırdaləçək 

xırdaləçəkli  

xırdalıq 

xırdameyvə 

xırdameyvəli 

xırda-mırda 

xırdaotlu 

xırdaotluq 

xırdaölçülü 

xırda-para 

xırda-paralı 

xırda-parasız 

xırdaseriyalı istehsalat 

xırdasız 

xırdasifət 

xırdasifətli 

xırdasünbül 

xırdasünbüllü 

xırdatoxmaq 

xırdatoxmaqlı 

xırdatoxum 

xırdatoxumlu (-lar)  

xırdavat 

xırdavatçı 

xırdavatçılıq 

xırdayarpaq 

xırdayarpaqlı 

xırxa  

xırxalama 

xırxalamaq 

xırxı (məh.) 

xırxılama 

xırxılamaq 

xır-xır 

xırıldaq (-lar) (zool.) 

xırıldama 

xırıldamaq 

xırıldaya-xırıldaya 

xırıltı 

xırıltılı 

xırım-xırda 

xırlama 

xırlamaq 

xırlıq 

xırman 

xırmanaltı 

xırmancıq 

xırmançı 

xırmançılıq 

xırmandöyən 

xırmandöymə 

xırmanlıq 

xırmanüstü 

xırnik 

xırp 

xırpalama 

xırpalamaq 

xırpalanma 

xırpalanmaq 

xırpalaşma 

xırpalaşmaq 

xırpalatma 

xırpalatmaq  

   

xırdaburun - xırpalatmaq  
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xır xış xir 

   

xırtaxırt 

xırt-xırt 

xırtıldama 

xırtıldamaq 

xırtıldatma 

xırtıldatmaq 

xırtıltı 

xırtıltılı səs  

xırtıltısız 

xıs-xıs 

xısıldama 

xısıldamaq 

xısıldaşma 

xısıldaşmaq 

xısıltı 

xısın 

xısın-xısın 

xısınlaşma 

xısınlaşmaq 

xış 

xışıldada-xışıldada 

xışıldama 

xışıldamaq 

xışıldatma 

xışıldatmaq 

xışıltı 

xışıltılı 

xışıltılı-xışıltılı 

xışıltısız 

xışkəc (k.t.) 

xış-kotan 

xışlama 

xışlamaq 

xışlanma 

xışlanmaq 

xışlatma 

xışlatmaq 

xışlı 

xışlıq 

xışma, ovuc 

xışmalama 

xışmalamaq 

xışmalanma 

xışmalanmaq 

xışmalatma 

xışmalatmaq 

xışsız 

xiazm (dilç.) 

xidmət 

xidmətçi 

xidmətçilik 

xidmətdənkənar 

xidmətedici 

xidməti 

xidmət-qulluq 

xiffət 

xiffətcil 

xiffətcillik 

xiffətləndirilmə 

xiffətləndirilmək 

xiffətləndirmə 

xiffətləndirmək 

xiffətlənmə 

xiffətlənmək 

xilaf 

xilafət 

xilafətçi 

xilafətçilik 

xilas 

xilasedici 

xilasedicilik 

xilasetmə 

xilaskar 

xilaskarlıq 

xilqət 

xionofil (-lər) 

xionosfer 
xiridar 

xiridarlıq 

xirqə 
xirofobiya  
xirtdək  

xirtdəkaltı 

xirtdəkləmə 

xirtdəkləmək 

xirtdəklənmə 

xirtdəklənmək 

xirtdəkləşmə 

xirtdəkləşmək 

xirtdəküstü 

xirtdənək 

xislət 

xislətli 

xislətsiz 

xiştək (məh.) 

xitab 

xitabən 

xitabət 

xitab-metafor 

xitab-perifraz (dilç.) 
xitam 

xitamvermə (hüq.) 
xitin 

xiton (-lar) (zool.) 
xiyaban 

xiyabanlı 

xiyabanlıq 

xiyar 

xiyarək (tib.) 
xiyarlıq 

xiyarotu 

xizək 

xizəkçi 

xizəkçilik 

xizəkli 

xizəksiz 

xizəksürmə 

xlor 

xloramin 

xlorenxima (bot.) 
xlorid (kim.) 

xlorlama 

   

xırtaxırt - xlorlama  
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xlo xon xor 

   

xlorlamaq 

xlorlanma 

xlorlanmaq 

xlorlaşdırılma 

xlorlaşdırılmaq 

xlorlaşdırma 

xlorlaşdırmaq 

xlorlaşma 

xlorlaşmaq 

xlorlu 

xlorluluq 

xlorofil 

xlorofilli 

xlorofilsiz bitkilər 

xloroform 

xlorofos 

xlorofoslama 

xlorofoslamaq 

xlorofoslanma 

xlorofoslanmaq 

xlorsuz 

xoca 

xocalıq 

xof 

xoflandırılma 

xoflandırılmaq 

xoflandırma 

xoflandırmaq 

xoflanma 

xoflanmaq 

xoflatma 

xoflatmaq 

xoflu 

xoflu-xoflu 

xofluluq 

xofsuz 

xof-vahimə 

xolerik (psix.) 

xolesistit 

xolesterin 

xolesterol  

xonça 

xonçagətirmə (etn.) 

xonça-xonça 

xonçalı 

xonçasayağı 

xonçaüstü 

xonçavari 

xondriosom (-lar) (bot.) 

xondrogenez (tib.) 

xonsa 

xonsalıq 

xor 

xora 

xoralı 

xoralılıq 

xoraotu 

xorasız 

xorasız-yarasız 

xora-yara 

xorazaq 

xorçu 

xordalı (-lar) 

xoreoqraf 

xoreoqrafik 

xoreoqrafiya 

xoreoqrafiyaçı 

xoreologiya 

xoreoloji 

xorey (ədəb.) 

xorhaxor 

xor-xor 

xorlama 

xorlamaq 

xormeyster 

xormeysterlik 

xorna çəkmək 

xoroqrafiya 

xorologiya (biol.) 

xoronim (dilç.) 

xoronimiya 

xortdan 

xortlama 

xortlamaq 

xortuldama 

xortuldamaq 

xortultu 

xortum 

xortumabənzər 

xortumaoxşar 

xortumcuq 

xortumçiçək 

xortumlu (-lar) 

xortumşəkilli 

xoruldama 

xoruldamaq 

xoruldatma 

xoruldatmaq 

xorultu 

xorum (k.t.) 

xorum-xorum 

xorumlama 

xorumlamaq 

xoruz 

xoruzbaz 

xoruzbazlıq 

xoruzbeçə 

xoruzgöz 

xoruzgözü (bot.) 

xoruzgülü 

xoruzquyruğu çay 

xoruzlana-xoruzlana 

xoruzlanma 

xoruzlanmaq 

xoruzlu 

xorvat (-lar) 

xorvatca 

xoryat (ədəb.) 

xostək (bot.) 

xosunlaşa-xosunlaşa 

xosunlaşma 

xosunlaşmaq 

xoş    

   

xlorlamaq - xoş    
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xoş xoş xoş 

   

xoşagələn 

xoşagələnlik (psix.) 

xoşagəlim 

xoşagəlimli 

xoşagəlməz 

xoşagəlməzlik 

xoşaxoş 

xoşaxoşluq 

xoşallanma 

xoşallanmaq 

xoşalma 

xoşalmaq 

xoşavaz 

xoşavazlı 

xoşavazlıq 

xoş-beş 

xoşbəxt 

xoşbəxtlik 

xoşbəniz 

xoşbənizli 

xoşbənizlik 

xoşca qalmaq 

xoşdilli 

xoşəhval 

xoşəhvallı 

xoşəxlaq 

xoşəxlaqlı 

xoşəməl 

xoşətirli 

xoşətirlilik 

xoşgəldin eləmək  

xoşgörkəm  

xoşgörkəmli 

xoşgörkəmlilik 

xoşgülüş 

xoşgülüşlü 

xoşgülüşlük 

xoşgünlü 

xoşgünlük 

xoşgüzəranlı 

xoşgüzəranlıq 

xoşhal 

xoşhallandırma 

xoşhallandırmaq 

xoşhallanma 

xoşhallanmaq 

xoşhallı 

xoşhallıq 

xoşxasiyyət 

xoşxasiyyətli 

xoşxasiyyətlilik 

xoşxassəli 

xoşxassəlik 

xoşxatir 

xoşxəbər 

xoşxəyal 

xoşxəyallı 

xoşxəyallıq 

xoşkəlam 

xoşkəlamlı 

xoşqamət 

xoşqamətli 

xoşqamətlik 

xoşqədəm 

xoşqədəmli 

xoşqədəmlik 

xoşqılıq 

xoşqılıqlı 

xoşqılıqlıq 

xoşlama 

xoşlamaq 

xoşlandırılma 

xoşlandırılmaq 

xoşlandırma 

xoşlandırmaq 

xoşlanma 

xoşlanmaq 

xoşlatma 

xoşlatmaq 

xoşluq  

xoşluqla 

xoşməram  

xoşməramlı 

xoşməramlılıq 

xoşməzac 

xoşməzaclıq 

xoşməzə 

xoşməzəlik 

xoşnəfəs 

xoşnəfəsli 

xoşnəzər 

xoşniyyət 

xoşniyyətli 

xoşniyyətlilik 

xoşrəftar 

xoşrəftarlı 

xoşrəftarlıq 

xoşrəng 

xoşrəngli 

xoşrənglik 

xoşsəs 

xoşsəsli 

xoşsifət 

xoşsifətli 

xoşsima 

xoşsimalı 

xoşsöhbət 

xoşsöhbətli 

xoşsurət 

xoşsurətli 

xoştale 

xoştaleli 

xoştəbiət 

xoştəbiətli 

xoştəbiətlik 

xoşüz 

xoşüzlü 

xoşüzlülük 

xotkar 

xotkarlıq 

xov 

xovarası 

xovcuq 

   

xoşagələn - xovcuq 
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xov xro xro 

   

xovlama 

xovlamaq 

xovlanma 

xovlanmaq 

xovlatma 

xovlatmaq 

xovlayıcı 

xovlu 

xovölçən (xalç.) 

xovsuz 

xoyrat (ədəb.) 

xozan (məh.) 

xörək 

xörəkbişirən 

xörəkbişirmə 

xörək-bişmiş 

xörək-çörək 

xörəklik 

xörəkpaylama 

xörəkpaylayan 

xötək 

xrematonim (dilç.) 

xrematonimiya 

xristian 

xristianlaşdırılma 

xristianlaşdırılmaq 

xristianlaşdırma 

xristianlaşdırmaq 

xristianlaşma 

xristianlaşmaq 

xristianlıq 

xrizantem (bot.) 

xrizoberil (miner.) 

xrizolit (miner.) 

xrizotil (miner.) 

xrom 

xromat  

xromatik  
xromatin (biol.) 

xromatoqraf 

xromatoqrafik 

xromatoqrafiya 

xromatonim 

xromlama 

xromlamaq 

xromlanma 

xromlanmaq 

xromlaşdırılma 

xromlaşdırılmaq 

xromlaşdırma 

xromlaşdırmaq 

xromlatma 

xromlatmaq 

xromlayıcı 

xromlu 

xromofobiya  

xromogen (-lər) (biol.) 

xromoqravür (poliq.) 

xromonem (biol.) 

xromosfer 

xromosom 

xromotid (-lər) (bot.) 

xromotipiya (poliq.) 

xromsuz 

xronik 

xronika 

xronikaçı 

xronikal 

xroniki 

xronobiologiya 

xronofobiya 

xronoqraf 

xronoqrafik 

xronoqrafiya 

xronologiya 

xronoloji 

xronoloq 

xronometr 

xronometraj 

xronometrajçı 

xronometrajlama 

xronometrajlamaq  

xronometrajlanma 

xronometrajlanmaq 

xronometrik 

xronometrləmə 

xronometrləmək 

xronometrlənmə 

xronometrlənmək 

xrononim (dilç.) 

xrononimik 

xrononimiya 

xronoskop 

xronoskopik 

xronotip 

xronotop 

Xuda, Allah 

xudahafiz 

xudahafizləşmə 

xudahafizləşmək 

Xudavənd 

xudbin 

xudbincəsinə 

xudbinlik 

xudmani 

xudmanilik 

xudpəsənd 

xudpəsəndlik 

xul (zool.) 

xuliqan  

xuliqancasına  

xuliqanlıq 

xulkimi (-lər) 

xumar 

xumargöz 

xumargözlü 

xumar-xumar 

xumarlama 

xumarlamaq 

xumarlandırılma 

xumarlandırılmaq 

xumarlandırma 

xumarlandırmaq   

   

xovlama - xumarlandırmaq 
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xum xur xüs 

   

xumarlanma 

xumarlanmaq 

xumarlıq 

xunta 

xuntaçı 

xunveybin (-lər) 

xurafat 

xurafatçı 

xurafatçılıq 

xuraman 

xuraman-xuraman 

xuramanlıq 

xurcun 

xurcuntayı 

xurd-xəşil 

xurma 

xurmalıq 

xurmayı 

xurmayısaç 

xurmayısaçlı 

xuruş 

xuruşlu 

xuruşluq 

 

xuruşsuz 

xutor 

xutorçu 

xutorlu 

xülasə 

xülasələmə 

xülasələmək 

xülasələnmə 

xülasələnmək 

xülasələşdirmə 

xülasələşdirmək 

xülya 

xülyaçı 

xülyaçılıq 

xülyapərəst 

xülyapərəstlik 

xülyapərvər 

xülyapərvərlik 

xüms 

xüms-zəkat 

xürrəm 

xürrəmi (-lər) 

xürrəmilik 

 

xüsus  

xüsusən 

xüsusi 

xüsusilə 

xüsusiləşdirilmə 

xüsusiləşdirilmək 

xüsusiləşdirmə 

xüsusiləşdirmək 

xüsusiləşmə 

xüsusiləşmək 

xüsusiləşməyən əlavə   

                            (dilç.) 

xüsusiləşmiş (dilç.) 

xüsusi-seçmə 

xüsusi-tematik 

xüsusiyyət 

xüsusiyyətçi 

xüsusiyyətçilik 

xütbə (din.) 

xütbəli 

xütbəsiz           
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ian ibr icm 

   

İi 
 

ianə 

ianəçi 

ianəçilik 

iaşə 

iaşəçi 

ibadət 

ibadətçi 

ibadətçilik 

ibadətgah  

ibadətxana 

ibadətkar 

ibadətkarlıq 

ibarə 

ibarəbaz 

ibarəbazlıq 

ibarəçi 

ibarəçilik 

ibarəli 

ibarəlilik 

ibarəpərdaz 

ibarəpərdazlıq 

ibarət 

iber (-lər) 

iberis (bot.) 

ibis (zool.) 

ibiskimi (-lər) 

iblis 

iblisəbənzər 

iblisəoxşar 

ibliscəsinə 

iblisləşmə 

iblisləşmək 

iblislik 

ibri dili 

ibricə 

ibrət 

ibrətamiz 

ibrətləndirici 

ibrətləndirmə 

ibrətləndirmək 

ibrətlənmə 

ibrətlənmək 

ibrətli 

ibrətsiz 

ibrətverici 

ibtida 

ibtidai 

ibtidai (-lər) (zool.) 

ibtidai-icma  

ibtidailik 

icad 

icadçı 

icadçılıq 

icarə 

icarəçi 

icarəçilik 

icarədar 

icarədarlıq 

icarələmə 

icarələmək 

icarələnmə 

icarələnmək 

icarələtmə 

icarələtmək 

icarənamə 

icazə 

icazəli 

icazənamə 

icazəsiz 

icbar 

icbari 

icbarilik 

iclas 

iclasarası 

iclasbaz 

iclasbazlıq 

icma 

icmal 

icmalararası  

icmalaşdırma  

icmalaşdırmaq 

icmalaşma 

icmalaşmaq 

icmalçı 

icmalçılıq 

icmalıq 

icra 

icraat 

icraçı 

icraedici 

icraedilmə 

icraetmə 

icraiyyə 

icrasız 

ictimai 

ictimai-faydalı 

ictimai-iqtisadi 

ictimailəşdirilmə 

ictimailəşdirilmək 

ictimailəşdirmə 

ictimailəşdirmək 

ictimailəşmə 

ictimailəşmək 

ictimailik 

ictimai-mədəni 

ictimai-siyasi 

ictimai-sosial 

ictimai-tərbiyəvi 

ictimaiyyət 

ictimaiyyətçi 

ictimaiyyətçilik 

ictimaiyyətşünas 

ictimaiyyətşünaslıq 

iç 

içalat 

iç-ciyər 

içdirilmə 

içdirilmək 

içdirmə 

içdirmək 

içdon  

   

ianə - içdon 
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içə içl ide 

   

içəcək 

içə-içə 

içəri 

içər-içməz  

içəridəki 

içərişəhərli 

içhaiç 

içibərk 

içiboş 

içiboşluq 

içici 

içicilik 

iç-içalat 

iç-içə 

içiçürük 

içiçürüklük 

içidolu 

içilmə 

içilmək 

içim 

içimlik 

için-için 

içirdilmə 

içirdilmək 

içirə-içirə 

içirmə 

içirmək 

içirtdirmə 

içirtdirmək 

içirtmə 

içirtmək 

içiyanan 

içki 

içkili 

içkisiz 

içqovurması 

içli 

içlik 

içlik-astar 

içlikli 

içlikli-astarlı  

içliksiz 

içliksiz-astarsız 

içmə 

içmək 

içrə 

içsiz 

iç-üz 

idarə 

idarəçi 

idarəçilik 

idarədaxili 

idarə-dəftərxana 

idarəedən (dilç.) 

idarəedici 

idarəedilən 

idarəedilməyən 

idarəetmə 

idarələnmə 

idarələnmək 

idarələrarası 

idarəli 

idarəolunan 

idarəolunma 

idarəolunmaz 

idarəolunmazlıq 

idarəsiz 

idarəsizlik 

idbar 

idbarlıq 

iddia 

iddiaçı 

iddiaçılıq 

iddialanma 

iddialanmaq 

iddialı 

iddialılıq 

iddiasız 

iddiasızlıq 

ideal 

idealist 

idealistcəsinə  

idealistlik 

idealizə etmək 

idealizm 

ideallaşdırılma 

ideallaşdırılmaq 

ideallaşdırma 

ideallaşdırmaq 

ideallaşma 

ideallaşmaq 

ideallıq 

idealsız 

idealsızlıq 

identifikasiya 

identifikator 

identik 

identiklik 

ideofon (inc.) 

ideoqraf 

ideoqrafik 

ideoqrafiya 

ideoqram 

ideologiya 

ideoloji 

ideoloq 

ideonim (dilç.) 

ideya 

ideyaca 

ideyalı 

ideyalılıq 

ideyasız 

ideyasızlıq 

ideya-tərbiyə 

idxal 

idxalat 

idxalatçı 

idxalçı 

idxal-ixrac 

idi 

idillik  

idilliya 

idilliyaçı   

   

içəcək - idilliyaçı     
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idi ifa ift 

   

idioadaptasiya (biol.) 

idioblast (-lar)  

idioxromatik 

idioxromatizm 

idioxroniya (dilç.) 

idiokraz 

idioqrama 

idiolekt (dilç.) 

idiom (dilç.) 

idiomatik 

idiomatika  

idiomatiklik 

idiomorfizm 

idiopatik  

idiopatiya (tib.) 

idioplazm 

idiosinxroniya (dilç.) 

idiosinkraziya 

idiot 

idiotcasına 

idiot-idiot 

idiotizm 

idiotluq 

idioüslub 

idman 

idmançı 

idmançılıq 

idmansevər 

idmansevərlik 

idrak 

idraklı 

idraklılıq 

idraksız 

idraksızlıq 

ifa 

ifaçı 

ifaçılıq 

ifadə 

ifadəçi 

ifadəçilik 

ifadəli  

ifadəlilik 

ifadəsiz 

ifadəsizlik 

iffət 

iffətli 

iflas  

iflic 

iflicləşmə 

iflicləşmək 

iflicli 

ifrat 

ifratçı 

ifratçılıq 

ifratlaşdırma 

ifratlaşdırmaq 

ifratlaşma 

ifratlaşmaq 

ifraz 

ifrazat 

ifrazedici 

ifrazetdirici  

ifrazlanma 

ifrazlanmaq 

ifrazlı 

ifrit 

ifritcəsinə 

ifritə 

ifritəlik 

ifşa 

ifşaçı 

ifşaçılıq 

ifşaedici 

ifşaedicilik 

iftar 

iftarlıq 

iftixar 

iftixarla 

iftixarlanma 

iftixarlanmaq 

iftixarlı 

iftixarsız   

iftira 

iftira-böhtan 

iftira-böhtanlı 

iftira-böhtansız 

iftiraçı 

iftiraçılıq 

igid 

igidbaşı 

igidcəsinə 

igidlənmə 

igidlənmək 

igidləşmə 

igidləşmək 

igidlik 

igidsayağı 

igidyana 

iğtişaş 

iğtişaşçı 

iğtişaşlı 

iğtişaşsız 

ixlas 

ixnevmon (zool.) 

ixnit (-lər) 

ixnofitologiya (geol.) 

ixnoqrafiya 

ixnologiya (geol.) 

ixorotoraks  

ixoroz (tib.) 

ixrac 

ixracat 

ixracatçı 

ixracçı 

ixracsız 

ixtilaf 

ixtilaflı 

ixtilaflılıq 

ixtilafsız 

ixtilafsızlıq 

ixtiofaq (-lar) 

ixtiofauna   

ixtioqraf  

   

idioadaptasiya - ixtioqraf 
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ixt ixt iki 

   

ixtioqrafiya 

ixtiol 

ixtiologiya  

ixtioloji  

ixtioloq 

ixtioloqluq 

ixtior  

ixtiosenoz 

ixtiosid 

ixtiotoksikon 

ixtioz (tib.) 

ixtiozavr (-lar) (zool.) 

ixtira 

ixtiraçı 

ixtiraçılıq 

ixtisar 

ixtisarlama 

ixtisarlamaq 

ixtisarlanma 

ixtisarlanmaq 

ixtisarlı 

ixtisarsız 

ixtisas 

ixtisasartırma 

ixtisasdəyişmə 

ixtisaslandırılma 

ixtisaslandırılmaq 

ixtisaslandırma 

ixtisaslandırmaq 

ixtisaslanma 

ixtisaslanmaq 

ixtisaslaşdırılma 

ixtisaslaşdırılmaq 

ixtisaslaşdırma 

ixtisaslaşdırmaq 

ixtisaslaşma 

ixtisaslaşmaq 

ixtisaslı 

ixtisaslılıq 

ixtisassız 

ixtisassızlıq  

ixtiyar 

ixtiyari 

ixtiyarilik 

ixtiyarlaşma 

ixtiyarlaşmaq 

ixtiyarlı 

ixtiyarlılıq 

ixtiyarsız 

ixtiyarsızlıq 

ikebana 

ikən 

iki 

ikiadamlıq 

ikiadlı 

ikiadlılıq 

ikiağızlı 

ikiaktlı 

ikiarşınlıq 

ikiarvadlı 

ikiarvadlılıq 

ikiaşırımlı 

ikiatlı 

ikiatomlu 

ikiavarlı 

ikiayaq 

ikiayaqlı 

ikibacılı 

ikibarmaqlı 

ikibaşa 

ikibaşlı 

ikibaşlı-ikibaşlı  

ikibaşlıq 

ikibaşlıqlı 

ikibaşlılıq 

ikibədənli 

ikibəndli 

ikibəndlik 

ikibətnli (-lər) (zool.) 

ikibir 

ikibir-ikibir  

ikibloklu  

ikiboğazlı 

ikibortlu  

ikiborulu 

ikiboyunlu 

ikibölgülü 

ikibölməli 

ikibucaqlı 

ikibuynuz 

ikibuynuzlu 

ikicanlı, hamilə 

ikicanlılıq 

ikicə 

ikicəbhəli 

ikicəhətli 

ikicərgə 

ikicərgəli 

ikicərgəlilik 

ikicığırlı 

ikicildli 

ikicildlik 

ikicilovlu 

ikicinsiyyətli (biol.) 

ikicinsiyyətlilik 

ikicinsli  

ikicinslilik 

ikiçarxlı 

ikiçatılı 

ikiçevrəli 

ikiçəyirdəkli 

ikiçəyirdəklilik 

ikiçıxışlı 

ikiçubuqlu 

ikidamalı 

ikidamarlı 

ikidarvazalı 

ikidayaqlı 

ikidəfəli 

ikidəfəlik 

ikidən-birdən 

ikidərəcəli 

ikidəstəli 

   

ixtioqrafiya - ikidəstəli    



 286 

iki iki iki 

   

ikidırnaqlı (-lar) 

ikidibli 

ikidilli 

ikidillik 

ikidillilik 

ikidiskli 

ikidişli 

ikidivarlı 

ikidodaqlı 

ikidorlu 

ikidüyməli 

ikielektrodlu 

ikielementli 

ikienişli 

ikievcikli (-lər) (bot.) 

ikievciklilik 

ikievli 

ikievlilik 

ikiəqrəbli  

ikiəlli 

ikiəsaslı 

ikiəsrlik 

ikiətəkli (tex.) 

ikiəvəzli (kim.) 

ikifaizli 

ikifamiliyalı 

ikifazalı 

ikifikirli 

ikifikirlilik 

ikifokuslu 

ikigedişli 

ikigirişli 

ikigövdəli 

ikigöyərtəli 

ikigöz 

ikigözlü 

ikiguşəli 

ikigünlük 

ikigüzgülü 

ikihaçalı 

ikihakimiyyətli  

ikihakimiyyətlilik 

ikihakimli 

ikihakimlik 

ikihakimlilik 

ikihalogenli (kim.) 

ikihecalı 

ikihədli 

ikihəftəlik 

ikihərəkətli (-lər) (zool.) 

ikihərəkətlilik 

ikihissəli 

ikihörgülü 

ikihörüklü  

ikihürgüclü  

ikixətli 

ikiiçlikli 

iki-iki 

ikiillik bitkilər 

ikiinəkli 

ikiiynəli 

ikikameralı 

ikikanallı 

ikikeçidli 

ikikeçili 

ikikəsimli 

ikikiloqramlıq 

ikikilometrlik 

ikikomplektli 

ikikomponentli (tex.) 

ikikontaktlı 

ikikonturlu 

ikikonuslu 

ikikorpuslu 

ikiqanadlı (-lar) (zool.) 

ikiqapaq 

ikiqapaqlı (zool.) 

ikiqapılı 

ikiqat 

ikiqatlı 

ikiqəlsəməli (-lər) (zool.) 

ikiqəpiklik  

ikiqılçıqlı 

ikiqiymətli 

ikiqollu çay 

ikiqruplu 

ikiqulplu 

ikiqübbəli 

ikiqütblü 

ikilampalı 

ikilaylı 

ikiləçəkli (bot.) 

ikiləmə 

ikiləmək 

ikilənmə 

ikilənmək 

ikiləpəli (-lər) 

ikiləşdirmə 

ikiləşdirmək 

ikiləşə-ikiləşə 

ikiləşmə 

ikiləşmək 

ikilətmə 

ikilətmək 

ikiləyə-ikiləyə 

ikili 

ikili-birli 

ikilik 

ikilikdə 

ikilitrlik 

ikilövbərli 

ikilülə 

ikilüləli 

ikimaqnitli 

ikimanatlıq 

ikimetrlik 

ikiməftilli 

ikiməhsullu 

ikimənalı 

ikimənalılıq 

ikimənzilli 

ikimərkəzli 

ikimərtəbə    

   

ikidırnaqlı (-lar) - ikimərtəbə 
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iki iki iki 

   

ikimərtəbəli 

ikimil 

ikimilli 

ikimotorlu 

ikimövqeli 

ikinci, 2-ci, II 

ikinciağızlı (-lar) (zool.) 

ikincidərəcəli 

ikincilik 

ikincisi 

ikincisiz 

ikindi 

ikinəfərlik 

ikinikahlı 

ikinikahlılıq 

ikinövbəli 

ikinövçü 

ikinövçülük 

ikinövlü 

ikiobyektli 

ikioxlu 

ikiordenli 

ikiotaqlı 

ikiölçülü 

ikipalatalı 

ikipartiyalı 

ikipartiyalılıq 

ikipaylı 

ikipəncəli 

ikipəncərəli 

ikipərdəli 

ikipərli 

ikipilləli 

ikiplanlı 

ikiprizmalı 

ikiproqramlı 

ikirəqəmli 

ikirəng 

ikirəngli 

ikirənglilik 

ikisaatlıq  

ikisaitli 

ikisalonlu 

ikisamitli 

ikisaniyəlik 

ikisaplı 

ikisarılı yumurta 

ikiseksiyalı 

ikiseriyalı 

ikisəsli 

ikisəslilik 

ikisətirlik 

ikisəviyyəli 

ikisıralı 

ikisifət 

ikisifətli 

ikisifətlilik 

ikisilindrli 

ikisimli 

ikisimmetriyalı 

ikisinifli 

ikisobalı 

ikisormaclı (-lar) 

ikisoyadlı 

ikisütunlu 

ikişəkilli 

ikişər 

ikişər-ikişər 

ikişüalı 

ikitaclı 

ikitağlı 

ikitaktlı (mus.) 

ikitaylı 

ikitelli 

ikitezlikli (tex.) 

ikitəbəqəli 

ikitəkərli 

ikitənəffüslü (-lər) (zool.) 

ikitərəfli 

ikitərkibli (dilç.) 

ikitinli 

ikitirəlik  

ikitoxumlu (-lar) (bot.) 

ikitonluq 

ikitorlu 

ikitutaqlı (tex.) 

ikiuclu 

ikiulduzlu 

ikiuşaqlı 

iki-üç 

ikiülgüclü 

ikiüzlü 

ikiüzlü-ikiüzlü 

ikiüzlülük 

ikiüzvlü 

ikivalentli 

ikivannalı 

ikivedrəlik 

ikivoltlu 

ikiyanlı 

ikiyarpaqlı 

ikiyaruslu 

ikiyaşar 

ikiyaşlı 

ikiyataqlı 

ikiyelkənli 

ikiyerli 

ikiyollu 

ikiyuvacıqlı 

ikiyuvalı 

ikiyüzillik 

ikizirvəli 

ikizoğlu 

ikizolaqlı yol 

ikizonalı 

ikona (din.) 

ikonizm 

ikonoborçu 

ikonoborçuluq 

ikonoqrafiya 

ikonoskop 

ikonostas 

ikosaedr  
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iko iqt ila 

   

ikotip 

ikrah 

ikrahdoğurucu 

ikrahlı 

ikram 

ikramlı 

iks, x 

iksir 

iksiya (bot.) 

iks-şüa (-lar) 

ikterik 

iqamət 

iqamətgah 

iqamətgahlı 

iqamətgahsız 

iqbal 

iqballı 

iqbalsız 

iqlim 

iqlimdəyişmə 

iqlimləşdirilmə 

iqlimləşdirilmək 

iqlimləşdirmə 

iqlimləşdirmək 

iqlimləşmə 

iqlimləşmək 

iqlimli 

iqlimşünas 

iqlimşünaslıq 

iqnimbrit  

iqnispumit  

iqrek, y 

iqtibas 

iqtibaslı 

iqtibassız 

iqtidar 

iqtidarlı 

iqtidarlılıq 

iqtidarmeyilli 

iqtidarsız 

iqtidarsızlıq  

iqtidaryönlü 

iqtidaryönümlü 

iqtisad 

iqtisadçı 

iqtisadçılıq 

iqtisadi 

iqtisadi-coğrafi 

iqtisadi-siyasi 

iqtisadi-ticari 

iqtisadiyyat 

iqtisadiyyatçı 

iquana (zool.) 

iquanodont (-lar) (zool.)  

iqumen  

iqumeniya 

il 

ilahə 

ilahi 

ilahiləşdirilmə 

ilahiləşdirilmək 

ilahiləşdirmə 

ilahiləşdirmək 

ilahilik 

ilahiyyat 

ilahiyyatçı 

ilaxır çərşənbə 

ilan 

ilanabənzər  

ilanaoxşar 

ilanbalığı 

ilanbaşı (-lar) 

ilanbaşıotu (bot.) 

ilanbaşlı 

ilanboğan 

ilanboyun (zool.) 

ilancıq 

ilan-çayan  

ilan-çayanlı 

ilandili (bot.) 

ilanxiyarı (bot.) 

ilankölgəsi (bot.)  

ilanq (bot.) 

ilan-qurbağa 

ilanlı 

ilanlıq 

ilanotu 

ilanoynadan 

ilansayağı 

ilansoğanı (bot.) 

ilantutan 

ilanüzlü 

ilanüzümü (bot.) 

ilanvari 

ilanvuran 

ilanyemişi (bot.) 

ilanyetişdirmə  

ilanyeyən (zool.) 

ilanyolu 

ilaşırı 

ilayırıcı 

ilbaşı 

ilbəil 

ilbiz 

ilbizəbənzər 

ilbizəoxşar 

ilbizlik 

ilbizşəkilli 

ilbizvari 

ildən-ilə 

ildırım 

ildırımkeçirən (tex.) 

ildırımkeçirici 

ildırımkeçirmə 

ildırımlı 

ildırımötürən 

ildırımötürmə 

ildırımsürətli 

ildönümü 

ileosekal 

ileostaz 

ileostoma (tib.) 

ileostomiya (tib.)  

   

ikotip - ileostomiya 
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ilə ilı ilk 

   

ilə 

ilgək 

ilgəkləmə 

ilgəkləmək 

ilgəklənmə 

ilgəklənmək 

ilgəkli 

ilgəkşəkilli 

ilginc 

ilğım 

ilğımlı 

ilğımlıq 

ilğımsız 

ilhaq 

ilhaqçı 

ilhaqçılıq 

ilham 

ilhamlandırıcı 

ilhamlandırılma 

ilhamlandırılmaq 

ilhamlandırma 

ilhamlandırmaq 

ilhamlanma 

ilhamlanmaq 

ilhamlı 

ilhamsız 

ilhamsızlıq 

ilhamverici 

ilxı 

ilxıbaşı 

ilxıbaşılıq 

ilxıçı 

ilxıçılıq 

ilıq 

ilıqlandırma 

ilıqlandırmaq 

ilıqlanma 

ilıqlanmaq 

ilıqlaşdırma 

ilıqlaşdırmaq 

ilıqlaşma  

ilıqlaşmaq 

ilıqlatma 

ilıqlatmaq  

ilıqlıq 

ilıqtəhər 

ilik 

ilikli 

iliksiz 

il-ildən 

ilim (bot.) 

ilim-ilim itmək 

ilindirmə 

ilindirmək 

ilinmə 

ilinmək 

ilişdirilmə 

ilişdirilmək 

ilişdirmə 

ilişdirmək 

ilişib-qalma 

ilişib-qalmaq 

ilişik 

ilişikli 

ilişiklilik 

ilişiksiz 

ilişiksizlik 

ilişkən 

ilişkənkimi (-lər) 

ilişkənli 

ilişkənlik 

ilişki 

ilişkili 

ilişkisiz 

ilişmə 

ilişmək 

ilk 

ilkağızlı (zool.) 

ilkcə 

ilkin 

ilkinci 

ilkincilik  

ilkinlik 

ilqar 

ilqarlı 

ilqarsız 

illah 

illeizm 

illərcə 

illərlə 

illət, xəstəlik 

illətli 

illətsiz 

illiativ  

illik  

illit  

illüminasiya 

illüminat (-lar)  

illüminator 

illüstrasiya 

illüstrasiyaçı 

illüstrasiyaçılıq 

illüstrativ 

illüstrator 

illüstrə 

illüstrəçi 

illüval horizont 

illüzion 

illüzionist 

illüzionizm 

illüziya 

illüziyaçı 

illüziyaçılıq 

ilmə 

ilməaçan 

ilməaçma 

ilməçalan 

ilməçalma 

ilmə-düymə 

ilmə-düyün 

ilmək 

ilmək-ilmək 

ilməkləmə  

   

ilə - ilməkləmə 



 290 

ilm ima imm 

   

ilməkləmək 

ilməklənmə 

ilməklənmək 

ilməkli 

ilməksiz 

il-müdam 

ilortası 

ilot (-lar)  

ilsonu 

iltifat 

iltifatkar 

iltifatkarlıq 

iltifatlı 

iltifatlılıq 

iltifatsız 

iltifatsızlıq 

iltihab 

iltihablanma 

iltihablanmaq 

iltihablaşma 

iltihablaşmaq 

iltihablı 

iltihablıq 

iltihabsız 

iltimas 

iltimasçı 

iltisaqi (dilç.) 

iltisaqiləşmə 

iltisaqiləşmək 

iltisaqilik 

iltizam 

iltizamnamə 

ilvait (miner.) 

ilyarası 

ilyeit (miner.) 

imajinist 

imajinizm 

imalə 

imam 

imamcümə  

imamət 

imamlıq 

imamzadə 

iman 

imanlı 

imansız 

imansızcasına 

imansız-imansız 

imansızlıq 

imarət 

imarətli 

imbesillik (tib.) 

imbibisiya suyu 

imdad 

imdadsız 

imdadsızlıq 

imetiqo (tib.) 

imeyl  

iməci  

iməcilik 

imək 

iməkləmə 

iməkləmək 

iməklətmə 

iməklətmək 

imic 

imicli 

imicmeyker 

imicsiz 

imir (məh.)  

imiş 

imitasiya 

imitativ  

imitator 

imkan 

imkanlı 

imkanlılıq 

imkansız 

imkansızlıq 

imla 

imlaçı 

immanent (fəls.)  

immanentlik 

immaterial 

immaterializm 

immiqrant (-lar) 

immiqrasiya 

immoralizm 

immun 

immunitet 

immunitetli 

immunitetsiz 

immunizasiya 

immunizə 

immunlaşdırıcı 

immunlaşdırma 

immunlaşdırmaq 

immunlu 

immunluq 

immunobioloji 

immunocisim (-lər) 

immunodiaqnostika 

immunogen 

immunogenetik 

immunogenetika 

immunogenez 

immunogenlik 

immunokimya 

immunokimyəvi 

immunoqlobulin (-lər) 

immunologiya 

immunoloji 

immunoloq 

immunopatalogiya 

immunoprofilaktika 

immunosit 

immunostimulyasiya 

immunostimulyator 

immunoterapiya 

immunsupressant 

immunsupressiv 

immunsupressiya 

immunsuz  
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imm imp ina 

   

immunsuzluq 

imoqo (zool.) 

impakt-faktor  

impedans (fiz.) 

imperativ 

imperativləşmə 

imperativləşmək 

imperativlik 

imperator 

imperatorluq 

imperatriça 

imperfektiv 

imperial 

imperialist 

imperialistlik 

imperialistpərəst 

imperializm 

imperiya 

imperiyaçı 

imperiyaçılıq 

impiçment (hüq.) 

implant 

implantasiya 

implantologiya 

implementasiya (hüq.) 

implementator 

implikasiya 

imploziya 

import 

importçu 

impotensiya 

impotent 

impotentlik 

impreqnasiya  

impressario 

impressionist 

impressionizm 

imprinter  

improvizasiya 

improvizator 

improvizatorluq  

improvizə 

improvizəçi 

impsonit (-lər) 

impuls 

impulsiv 

impulsivlik 

impulslu 

impulslanma 

impulslanmaq 

impulverizasiya (ekol.) 

imsak  

imtahan 

imtahançı 

imtahanedici 

imtahanqabağı 

imtahan-sınaq 

imtahansız 

imtahan-yoxlama 

imtina 

imtiyaz 

imtiyazçı 

imtiyazçılıq 

imtiyazlı 

imtiyazlılıq 

imtiyazsız 

imtiyazsızlıq 

imurğa (bot.) 

imza 

imzalama 

imzalamaq 

imzalanma 

imzalanmaq 

imzalatdırılma 

imzalatdırılmaq 

imzalatdırma 

imzalatdırmaq 

imzalatma 

imzalatmaq 

imzalı 

imzasız 

imzatoplama  

inad 

inadcıl 

inadcıllıq 

inadçı 

inadçılıq 

inadedici 

inadkar 

inadkarcasına 

inadkar-inadkar 

inadkarlıq 

inadla 

inadlı 

inadlı-inadlı 

inadlılıq 

inaktiv 

inaktivasiya 

inaq (tib.) 

inaq-inaq 

inaqlı 

inaqurasiya 

inam 

inamla 

inamlı 

inamlı-inamlı 

inamlılıq 

inamsız 

inamsız-inamsız 

inamsızlıq 

inamsızlıqla 

inanc 

inanclı 

inancsız 

inandırıcı 

inandırıcılıq 

inandırılma 

inandırılmaq 

inandırma 

inandırmaq 

inanılma 

inanılmaq 

inanılmaz  

   

immunsuzluq - inanılmaz   
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ina inc ind 

   

inanılmazlıq 

inanma 

inanmaq 

inanmaz 

inanmazlıq 

inayət 

inbentos 

inbound, çağrı mərkəzi 

inbriqinq (bot.) 

incə 

incəbel 

incəbelli 

incəbellik 

incədən-incə 

incədən-incəyə 

incə-incə 

incəqatlı 

incəqəlb 

incəqəlbli 

incəqəlblilik 

incələ-incələ 

incələmə 

incələmək 

incələnmə 

incələnmək 

incələşdirici 

incələşdirilmə 

incələşdirilmək 

incələşdirmə 

incələşdirmək 

incələşmə 

incələşmək 

incələtdirmə 

incələtdirmək 

incələtmə 

incələtmək 

incələyə-incələyə 

incəlik 

incəlmə 

incəlmək 

incəltmə  

incəltmək 

incəsarıyan (-lar) 

incəsənət 

incəvara (məh.) 

inci 

incibalığı 

inciçiçəyi 

incidici 

incidilmə 

incidilmək 

incigülü 

incik 

incik-incik 

incikli 

inciklik 

İncil  

incimə 

incimək 

incitmə 

incitmək 

inciyib-getmə 

inciyib-getmək 

inciyib-küsmə 

inciyib-küsmək 

indeks 

indeksasiya 

indeksator 

indeksə 

indeksqoyma 

indeksləşdirmə 

indeksləşdirmək 

indeksləşmə 

indeksləşmək 

indekslətmə 

indekslətmək 

indeksli 

indekssiz 

indeterminist 

indeterminizm 

indi 

indicə  

indicə-indicə 

indidən 

indiferent 

indiferentlik 

indi-indi 

indikasiya 

indikator 

indikatris (riyaz.) 

indiki 

indiqo, rəng 

indiqoid (kim.) 

indiqokarmin 

indilik 

indilikcə 

indilikdə 

indium (kim.) 

individ 

individual 

individualist 

individualizasiya 

individualizm 

individuallaşma 

individuallaşmaq 

individuallıq 

individuum 

indiyəcən 

indiyədək 

indoksikasiya 

indoksilemiya (tib.) 

indoksiluriya 

indoktrinasiya 

indoneziyalı (-lar) 

induist 

induizm 

induksiya 

induksiyaedici 

induksiyalama 

induksiyalamaq 

induksiyalanma 

induksiyalanmaq 

induksiyalatma  
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ind inf inf 

   

induksiyalatmaq 

induksiyalı 

induksiyasız 

induktiv 

induktivizm 

induktivlik 

induktor 

induktorlu 

induktorsuz 

induktoterm 

induktotermiya 

indulgensiya 

indurativ 

induziya 

inersiya 

inersiyalı 

inək 

inəkçi 

inəkçiçəyi (bot.)  

inəkçilik 

inəkəmcəyi (bot.) 

inəkli 

inəknoxudu 

inəkotu 

inəksiz 

infantil 

infantilizm (tib.) 

infantillik 

infarkt 

infarktlı 

infauna 

infeksion 

infeksionist 

infeksiya 

infeksiyalı 

infektartrit 

infertillik 

infestasiya 

infiks 

infiltrasiya 

infiltrat  

infiltrativ 

infiltrə  

infinitiv (dilç.) 

inflüasiya (geol.) 

inflüvi (geol.) 

inflyasion 

inflyasiya 

inflyasiyaçı 

infodemiya 

infoqrafika 

in-folio (poliq.)  

informant 

informasiya 

informasiya-

kommunikasiya 

informasiyalaşdırma 

informasiyalaşdırmaq 

informasiyalaşma 

informasiyalaşmaq 

informasiya-ölçmə (tex.) 

informasiyaötürən 

informasiyatoplayan 

informasiyaverən 

informasiyaverici 

informasiyavericilik 

informatik 

informatika 

informatiklik 

informativ 

informator 

informatorluq 

informetriya 

infoteynment  

infotorial 

infotur 

infrakanilkulyar 

infraqırmızı 

infrasəs 

infrastruktur 

infrastrukturlu 

infrastruktursuz   

infrastruktursuzluq 

infuzor 

infuzoriya 

ingilis (-lər) 

ingiliscə 

ingilisdilli 

ingilisdillilik 

ingilisəsilli 

ingilisləşdirilmə 

ingilisləşdirilmək 

ingilisləşdirmə 

ingilisləşdirmək 

ingilisləşmə 

ingilisləşmək 

ingilispərəst 

ingilispərəstlik 

ingilissayağı 

inhalyasiya 

inhalyator 

inhisar 

inhisarçı 

inhisarçılıq 

inhisarlaşdırılma 

inhisarlaşdırılmaq 

inhisarlaşdırma 

inhisarlaşdırmaq 

inhisarlaşma 

inhisarlaşmaq 

inxoativ 

inikas 

inildəmə 

inildəmək 

inildəşmə 

inildəşmək 

inildətmə 

inildətmək 

inildəyə-inildəyə 

inilti 

iniltili 

iniltili-iniltili 

iniltisiz  
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ini ink inn 

   

inisial 

inişil 

inişilki 

injektor (tex.) 

injenyü (inc.) 

inkapsulyasiya 

inkar 

inkarçı 

inkarçılıq 

inkaredici 

inkaredilməz 

inkaredilməzlik 

inkarlıq 

inkarnasiya (fəls.) 

inkarolunmaz 

inkassasiya 

inkassator 

inkassatorluq 

inkasso (iqt.) 

inkir 

inkir-minkir 

inkişaf 

inkişafedən 

inkişafetdirici 

inkişaflı 

inkişafsız 

ink-jet 

inklüziv 

inklüzivlik 

inkogerensiya (tib.) 

inkoqnito 

inkorporasiya 

inkorporlaşan 

inkorporlaşma 

inkorporlaşmaq 

inkoterms (iqt.) 

inkrement 

inkretor 

inkriminasiya (hüq.) 

inkrustasiya 

inkrustasiyaçı  

inkrustasiyalı 

inkrustə 

inkubasiya 

inkubator 

inkunabula (poliq.) 

inkurabel 

inkvizision 

inkvizisiya 

inkvizitor 

inkvizitorluq 

inqilab 

inqilabçı 

inqilabçılıq 

inqilabi 

inqilabiləşdirici 

inqilabiləşdirilmə 

inqilabiləşdirilmək 

inqilabiləşdirmə 

inqilabiləşdirmək 

inqilabiləşmə 

inqilabiləşmək 

inqrediyent (-lər) 

inqressiv 

inqressiya 

inquş (-lar) 

inquşca 

inlədilmə 

inlədilmək 

inləmə 

inləmək 

inlətmə 

inlətmək 

inləyə-inləyə 

inləyiş 

innab 

innabı 

innabılıq 

innablıq 

inneizm 

innervasiya (biol.) 

innovasiya  

innovativ 

innovator 

inokulyasiya  

inorqanik 

inosilikat (-lar) 

inozitol 

insaf 

insafən 

insafla 

insaflı 

insaflıcasına 

insaflılıq 

insafsız 

insafsızcasına 

insafsız-insafsız 

insafsızlıq 

insan 

insanabənzər 

insanaoxşar 

insancasına 

insani 

insaniləşmə 

insaniləşmək 

insaniyyət 

insanlaşdırılma 

insanlaşdırılmaq 

insanlaşdırma 

insanlaşdırmaq 

insanlaşma 

insanlaşmaq 

insanlıq 

insanpərvər 

insanpərvərcəsinə 

insanpərvərlik 

insansayağı 

insansevən 

insansevər 

insansevərlik 

insansevməz 

insansevməzlik 

insansız  
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ins ins int 

   

insansızlıq 

insanşünas 

insanşünaslıq 

insayder 

insayt 

ins-cins 

ins-cinssiz 

insektofunkisid (-lər) 

(zool.) 

inseminasiya 

inserasiya 

insident 

insidentli 

insidentlilik 

insidentsiz 

insidentsizlik 

insolyasiya 

inspeksiya 

inspektor 

inspektorluq 

inspektura 

inspirasiya (hüq.) 

inspirator 

instaqram  

instalyasiya 

instans 

instansiya 

instinkt 

instinktiv 

instinktivlik 

instinktli 

instinktsiz 

institusional 

institut 

institutətrafı 

institutlararası 

instrumental 

instrumentalçı 

instrumentalizm  

instrumentallıq 

insulin   

insulinemiya 

insulinoma 

insulinoterapiya 

insulonim 

insulosit (-lər) 

insult 

insulyator 

inşa 

inşaat 

inşaatçı 

inşaatçılıq 

inşallah 

intaq (ədəb.) 

integer 

inteqral 

inteqrallama 

inteqrallamaq 

inteqrallaşma 

inteqrallaşmaq 

inteqrallıq 

inteqrasiya 

inteqrativ  

inteqrator 

inteqrə 

intequment 

intellekt 

intellektli 

intellektlilik 

intellektual 

intellektualizm 

intellektuallıq 

intendant (hərb.) 

intendantlıq 

intensifikasiya 

intensifikator 

intensiv 

intensivləşdirilmə 

intensivləşdirilmək 

intensivləşdirmə 

intensivləşdirmək 

intensivləşmə  

intensivləşmək 

intensivlik 

intensiya 

interaktiv 

interaktivlik 

interdialekt 

interfaks 

interfaza 

interferensiya 

interfeys 

interqlyasial (hüq.)  

interleksem 

interlinqva 

interlinqvistika 

interlinyaj 

interlüdiya (mus.) 

intermediya (inc.) 

internasional 

internasionalist 

internasionalizm 

internat 

internat-məktəb 

internatura 

internet 

internet-mağaza  

internet-marketinq  

internet-marketoloq 

internet-portal  

internet-səhifə  

interpol 

interpolyasiya 

interpolyator 

interpretasiya 

interpretator 

interpunksiya 

intertekstual  

intertekstuallıq 

interval 

intervensiya 

interviziya 

intervokal  

   

insansızlıq - intervokal   
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int int inz 

   

intervü 

interyer 

intəha 

intəhası 

intəhasız 

intibah 

intibahnamə 

intihar  

intiqam 

intiqamçı 

intiqamçılıq 

intim 

intimektomiya 

intimlik 

intişar 

intizam 

intizamlaşdırılma 

intizamlaşdırılmaq 

intizamlaşdırma 

intizamlaşdırmaq 

intizamlaşma 

intizamlaşmaq 

intizamlı 

intizamlılıq 

intizamsız 

intizamsızlıq 

intizar 

intizarlı 

intizarlıq 

intoksikasiya 

intonasiya 

intonem 

intrabronxial 

intraklast (-lar) 

intrakutan 

intralüminal 

intranet 

intravenoz 

intriqa 

intriqabaz 

intriqabazlıq  

intriqaçı 

intriqaçılıq 

introdusent 

introspeksiya 

introspektiv 

introversiya 

introvert (psix.) 

introvertlik 

intuisiya 

intuisiyalı 

intuisiyalılıq 

intuisiyasız 

intuitiv 

intuitivizm 

intuitivlik 

invariant 

invariantlıq 

inventar 

inventarizasiya 

inventarizə 

inventarlaşdırılma 

inventarlaşdırılmaq 

inventarlaşdırma 

inventarlaşdırmaq 

inventarlı 

inventarsız 

inversiya 

inversiyalı 

inversiyasız 

investisiya 

investor 

involyukrum (bot.) 

involyusiya  

inyeksiya 

inyunktiv 

inzibat 

inzibatçı 

inzibatçılıq 

inzibati 

inzibati-ərazi 

inzibati-hüquqi  

inzibati-iqtisadi 

ion 

iondəyişdirən 

iondəyişdirici (-lər) 

iondəyişdirmə 

ionika 

ionit (-lər) (fiz.) 

ionitli 

ionitsiz 

ionizasiya 

ionizator 

ionizə 

ionlaşdıran 

ionlaşdırıcı 

ionlaşdırılma 

ionlaşdırılmaq 

ionlaşdırma 

ionlaşdırmaq 

ionlaşma 

ionlaşmaq 

ionlu 

ionofon 

ionoforez 

ionometr 

ionometriya (tib.) 

ionosfer 

ionoterapiya 

ionsuz 

iontoforez 

iontörədən 

ip 

ipaçan 

ipaçma 

ipboyama 

ipçi 

ipçilik 

ipək 

ipəkaçan 

ipəkaçma 

ipəkayıran 

ipəkayırma  

   

intervü - ipəkayırma 
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ipə ipr irə 

   

ipəkbişirən 

ipəkbişirmə 

ipəkburan 

ipəkburma 

ipəkçi 

ipəkçilik 

ipəkdidən 

ipəkəyirən 

ipəkəyirmə 

ipəkxana 

ipəkqurdu 

ipəkli 

ipəksarıma 

ipəksarıyan (-lar) (zool.) 

ipəksiz 

ipəktoxuma 

ipəktoxuyan 

ipə-sapa yatmaq 

ipəyatmaz 

ipəyirən 

ipəyirmə 

ipləmə 

ipləmək 

ipləməlik 

iplənmə 

iplənmək 

ipli 

iplik 

iplikbənd 

iplikəyirən 

iplikəyirmə 

iplikxana 

ipliklənmə 

ipliklənmək 

ipliklətmə 

ipliklətmək 

iplikli 

ipliksarıyan 

ipliksiz 

ipostas (din.) 

ipoteka (iqt.)  

iprit (kim.) 

ip-sap 

ip-saplı 

ip-sapsız 

ipsiz 

ipucu 

irad 

iradcıl 

iradçı 

iradçılıq 

iradə 

iradəli 

iradəlilik 

iradəsiz 

iradəsizlik 

iradi (psix.) 

iradlı 

iradsız 

iradsızlıq 

iraq 

iraq-iraq 

iraqlaşdırılma 

iraqlaşdırılmaq 

iraqlaşdırma 

iraqlaşdırmaq 

iraqlaşma 

iraqlaşmaq 

irandilli 

iranəsilli 

iranlı (-lar) 

iranmənşəli 

iranpərəst 

iranpərəstlik 

iranşünas 

iranşünaslıq 

irbis (zool.) 

irçal (məh.) 

iremofobiya 

irəli 

irəlicədən 

irəliçəkilmə  

irəliçəkmə 

irəlidəki 

irəli-geri 

irəliki 

irəlilədə-irəlilədə 

irəlilədilmə 

irəlilədilmək 

irəliləmə 

irəliləmək 

irəlilətmə 

irəlilətmək 

irəliləyə-irəliləyə 

irəliləyiş 

irəliləyişli 

irəliləyişsiz 

irəlilik 

irəm  

irəmə (məh.) 

irəşmə (məh.) 

irfan 

irfanlı 

irfansız 

iri 

iriaddımlı 

iriayaq 

iriayaqlı 

iribaş 

iribaşlı 

iribaşlılıq 

iribədən 

iribədənli 

iribədənlilik 

iribloklu 

iriburun 

iriburunlu 

iriburunluluq 

iribuynuz 

iribuynuzlu 

iricə 

iricizgili 

iricüssəli  

   

ipəkbişirən - iricüssəli   
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iri iri iri 

   

iriçaplı  

iriçaydaşılı 

iriçiçək 

iriçiçəkli 

iridaşlı 

iridən 

iridənli 

iridırnaq 

iridırnaqlı 

iridiş 

iridişli 

iridium (kim.) 

iridodaq (-lar) (zool.) 

iridodaqlı 

iridodiaqnostika (tib.) 

iridodonez 

iriformatlı 

irigövdəli 

irigöz 

irigözlü 

irigözlülük 

irihəcmli 

irihəcmlilik 

irihissəli 

irihüceyrəli 

iri-xırda 

iri-xırdalı 

iri-xırdasız 

iri-iri 

irikalibrli 

irikasacıqlı 

iriköklü 

iriqabaritli 

iriləmə 

iriləmək 

irilənmə 

irilənmək 

iriləşdirilmə 

iriləşdirilmək 

iriləşdirmə 

iriləşdirmək  

iriləşmə 

iriləşmək 

irilətmə 

irilətmək 

irili-xırdalı 

irilik 

irilövhəli 

irimeyvəli 

irimeyvəlilik 

iriməsaməli 

irimiqyaslı 

irimolekullu 

irin 

irincik 

irincikli 

irinlədici 

irinləmə 

irinləmək 

irinləndirmə 

irinləndirmək 

irinlənmə 

irinlənmək 

irinlətmə 

irinlətmək 

irinləyici 

irinli 

irinlilik 

irinotu 

irintörədən 

irintörədici 

irintörətmə 

iriölçülü 

iripanelli 

iris 

irisifətli 

irisifətlilik 

irişdirilmə 

irişdirilmək 

irişdirmə 

irişdirmək 

irişə-irişə  

irişilməz 

irişmə 

irişmək 

iritonnajlı 

iritutumlu 

iriyanaqlı 

iriyarpaq 

iriyarpaqlı 

irizasiya 

irq 

irqa (bot.) 

irqçi 

irqçilik 

irqi 

irland (-lar) 

irlandca 

ironik 

ironiya 

ironiyalı 

irradiasiya 

irrasional 

irrasionalizm 

irrasionallıq 

irreal 

irreallıq 

irriqasiya 

irriqator 

irritasiya 

irs 

irsən 

irsi 

irsilik 

irsiyyət 

irtica 

irticaçı 

irticaçılıq 

irticapərəst 

irticapərəstlik 

irtmə 

irtmək 

irtməkləmə 

   

iriçaplı - irtməkləmə 
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irt isi isl 

   

irtməkləmək 

irtməkli 

irtməksiz 

isbat 

isbatedilən 

isbatedilməz 

isbatlama 

isbatlamaq 

isbatlanma 

isbatlanmaq 

isbatlı 

isbatlılıq 

isbatsız 

isbatsızlıq 

isbirə 

isbirəli 

isə 

isəvi (-lər) 

isəvilik 

ishal 

ishallı 

ishalotu (bot.) 

ishalsız 

isırqa (tib.) 

isidici 

isim 

isimləşmə 

isimləşmək 

isimli 

isimsiz 

isindirici 

isindirilmə 

isindirilmək 

isindirmə 

isindirmək 

isinişdirilmə 

isinişdirilmək 

isinişdirmə 

isinişdirmək 

isinişə-isinişə  

isinişmə 

isinişmək 

isinmə 

isinmək 

isitmə 

isitmək 

isitməli 

isitməli-isitməli  

isitməotu 

isitməsiz 

iskəncə (k.t.) 

iskəncəbi, şərbət 

iskəncəli 

iskəncəsiz 

iskənə 

iskənələmə 

iskənələmək 

iskənələnmə 

iskənələnmək 

iskənələtmə 

iskənələtmək 

iskənəli 

iskit (-lər), skiflər 

isladılma 

isladılmaq 

islah 

islahat 

islahatçı 

islahatçılıq 

islahedici 

islahedilməz 

islahedilməzlik 

islahetmə 

islah-əmək müəssisəsi 

islahxana 

islaholunan 

islaholunmaz 

islaholunmazlıq 

islaq 

islaq-islaq 

islaqlıq 

islam  

islamaqədərki 

islamçı 

islamçılıq 

islamiada 

islamiyyət 

islamlaşdırılma 

islamlaşdırılmaq 

islamlaşdırma 

islamlaşdırmaq 

islamlaşma 

islamlaşmaq 

islamlıq 

islamofob  

islamofobiya 

islampərəst 

islampərəstlik 

islamsevər 

islamsevərlik 

islamşünas 

islamşünaslıq 

island (-lar) 

islandca 

islanma 

islanmaq 

islatdırma 

islatdırmaq 

islatma 

islatmaq 

islıq 

ismaili (-lər) 

ismaililik 

ismarış 

ismarlama 

ismarlamaq 

ismarlanma 

ismarlanmaq 

ismarlatma 

ismarlatmaq 

ismət  

ismətli 

ismətli-abırlı   

   

irtməkləmək - ismətli-abırlı   
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ism ist ist 

   

ismətli-həyalı  

ismətlilik 

ismətsiz 

ismətsiz-abırsız 

ismətsizcəsinə 

ismətsiz-həyasız 

ismətsiz-ismətsiz 

ismətsizlik 

ispan (-lar)  

ispanaq 

ispanaqlı 

ispanca 

israf 

israfçı 

israfçılıq 

israilli (-lər) 

israr 

israrla 

israrlı 

istedad 

istedadlı 

istedadlılıq 

istedadsız 

istedadsızlıq 

istefa 

istefalı 

istehkam 

istehkamçı 

istehkamçılıq 

istehkamlararası 

istehkamlı 

istehkamsız 

istehlak 

istehlakçı 

istehsal 

istehsalat 

istehsalatçı 

istehsalçı 

istehsaldaxili 

istehza 

istehzaedici  

istehzalı 

istehzasız 

istehzayana 

isterasiya 

isterik 

isterika (tib.) 

isteriya 

isteriyalı 

istək 

istək-arzu 

istək-arzulu 

istək-arzusuz 

istəkli 

istəkli-arzulu 

istəklilik 

istəksiz 

istəksiz-arzusuz 

istəksizlik 

istəmə 

istəmək 

istəməz  

istənilmə 

istənilmək 

istənmə 

istənmək 

istər 

istər-istəməz 

istətdirmə 

istətdirmək 

istətmə 

istətmək 

istəyə-istəməyə 

istəyə-istəyə 

isti 

istiarə (ədəb.) 

isti-isti 

istibdad 

istibdadçı 

istibdadçılıq 

isticə 

istidaşıma  

istidaşıyan (-lar) (fiz.) 

istidəyişdirən 

istidəyişdirici (fiz.) 

istidəyişmə 

istifadə 

istifadəçi 

istifadəetmə 

istifadələnmə 

istifadələnmək 

istifadəli 

istifadəlik 

istifadəsiz 

istifadəsizlik 

istixana 

istixanaçı 

istixarə 

istikeçirən 

istikeçirmə 

istiqamət 

istiqamətçi 

istiqamətləndirici 

istiqamətləndiricilik 

istiqamətləndirilmə 

istiqamətləndirilmək 

istiqamətləndirmə 

istiqamətləndirmək 

istiqamətlənmə 

istiqamətlənmək 

istiqamətli 

istiqamətsiz 

istiqamətsizlik 

istiqamətverən 

istiqamətverici 

istiqamətvericilik 

istiqamətvermə 

istiqanlı 

istiqanlılıq 

istiqbal 

istiqbalçı 

istiqlal 

istiqlaliyyət  

   

ismətli-həyalı - istiqlaliyyət 
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ist ist ist 

   

istiqlaliyyətçi 

istiqlaliyyətpərvər 

istiqlaliyyətsevər 

istiqraz 

istila 

istilaçı 

istilaçılıq 

istilah  

istilədici (tex.) 

istiləmə 

istiləmək 

istiləndirilmə 

istiləndirilmək 

istiləndirmə 

istiləndirmək 

istilənə-istilənə 

istilənmə 

istilənmək 

istiləşdirici 

istiləşdirilmə 

istiləşdirilmək 

istiləşdirmə 

istiləşdirmək 

istiləşmə 

istiləşmək 

istilətmə 

istilətmək 

istilik 

istilikayıran 

istilikayırıcı 

istilikayırma 

istilikburaxan 

istilikburaxma 

istilikdaşıma 

istilikdaşıyıcı 

istilikdəyişdirici 

istilikdəyişdirmə 

istilikdəyişən 

istilikdəyişmə 

istilikxana 

istilikkeçirən  

istilikkeçirici 

istilikkeçiricilik 

istilikkeçirmə 

istilikqaytaran 

istilikqaytarma 

istilikqoruma 

istilikqoruyucu 

istilikölçən 

istilikötürmə 

istiliksaxlama 

istiliksaxlayan 

istiliksevən (bot.) 

istiliktənzimləmə 

istiliktörədən 

istiliktörədici 

istiliktörətmə 

istilikudan 

istilikudma 

istilikuducu 

istilikverən 

istilikvermə 

istilikvurma 

istilikyaradan 

istilikyaratma 

istiliyədavamlı 

istiliyədavamlılıq 

istiliyədözümlü 

istiliyədözümlülük 

istinad 

istinadən 

istinadgah 

istinasız 

istinasızlıq 

istintaq 

istintaqaqədər 

istintaqaqədərki 

istintaqçı 

istintaq-əməliyyat 

istiot 

istiotqabı 

istiotlama  

istiotlamaq 

istiotlanma 

istiotlanmaq 

istiotlatma 

istiotlatmaq 

istiotlu 

istiotluq 

istiotluluq 

istiotsuz 

istiölçən 

istiölçmə 

istiötürmə 

istiötürücü 

istirahət 

istirahətcil 

istirahətcillik 

istirahətçi 

istirahətxana 

istirahətqabağı 

istirahətlənmə 

istirahətlənmək 

istirahətli 

istirahətlik 

istirahətsiz 

istirahətsizlik 

istisevən (-lər) 

istisevər (-lər) 

istismar 

istismarçı 

istismarçılıq 

istisna 

istisnalıq 

istisnasız 

isti-soyuq 

isti-soyuqluq 

istitörədən 

istitörədici 

istitörətmə 

istivurma 

istiyədavamlı 

istiyədözümlü  

   

istiqlaliyyətçi - istiyədözümlü  
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ist işe işı 

   

istiyəhəssas 

isveç (-lər) 

isveçcə 

isveçli  

isveçrəli (-lər) 

iş 

işaxtaran 

işarası 

işarə 

işarəedici 

işarəetmə 

işarələmə 

işarələmək 

işarələnmə 

işarələnmək 

işarələtmə 

işarələtmək 

işarəli 

işarəsiz 

işarət 

işarma 

işarmaq 

işartı 

işartılı 

işartısız 

işartma 

işartmaq 

işbacaran 

işbacarmaz 

işbaz 

işbazlıq 

işbilən 

işbölən 

işbölmə 

işburaxan 

işburaxma 

işcil 

işcillik 

işçi 

işçilik  

işdənkənar  

işemik 

işemiya (tib.) 

işəçıxma 

işədavamlılıq 

işədözümlü 

işəgecikmə 

işəgötürən 

işəgötürmə 

işəgötürülən 

işəgötürülmə 

işəmuzd 

işəmuzdçu 

işəmuzdçuluq 

işəsalıcı 

işəsalma 

işəyarama 

işəyarar 

işəyararlı 

işəyararsız 

işəyarayan 

işgəncə 

işgəncəli 

işgəncəsiz 

işgənə (kul.) 

işgil (məh.) 

işgilləmə 

işgilləmək 

işgilli 

iş-güc 

iş-güclü 

iş-gücsüz 

iş-gün 

işgüzar 

işgüzarlıq 

işğal 

işğalçı 

işğalçılıq 

işğalolunan 

işığaçıxma 

işığadavamlı 

işığadavamlıq  

işığadavamsız 

işığadavamsızlıq 

işığadözümlü 

işığadözümsüz 

işığahəssas 

işığahəssaslıq 

işıq 

işıqburaxan 

işıqburaxma 

işıqçı 

işıqçılıq 

işıqfor 

işıqhaişıqda 

işıqkeçirən 

işıqkeçirmə 

işıqkeçirməyən 

işıq-kölgə 

işıq-kölgəli 

işıq-kölgəsiz 

işıqqaytarıcı 

işıqqaytarma 

işıqlandırıcı 

işıqlandırılma 

işıqlandırılmaq 

işıqlandırma 

işıqlandırmaq 

işıqlanma 

işıqlanmaq 

işıqlaşa-işıqlaşa 

işıqlaşar-işıqlaşmaz 

işıqlaşma 

işıqlaşmaq 

işıqlatdırma 

işıqlatdırmaq 

işıqlatma 

işıqlatmaq 

işıqlayan 

işıqlı 

işıqlı-işıqlı 

işıqlı-işıqsız 

işıqlı-kölgəli   

   

istiyəhəssas - işıqlı-kölgəli 



 303 

işı işl işt 

   

işıqlıq 

işıqlılıq  

işıqlı-nurlu 

işıq-nur 

işıqotu (bot.) 

işıqölçən 

işıqölçmə 

işıqötürücü 

işıqparçalayan 

işıqsaçan 

işıqsaçma 

işıqsevən (-lər) (bot.) 

işıqsız 

işıqsız-kölgəsiz 

işıqsızlıq 

işıqşüalandırıcı 

işıqucu 

işıqverən 

işıqverici 

işıqvericilik 

işıqvermə 

işıqyeri 

işıldaquş 

işıldaquyruq (zool.) 

işıldama 

işıldamaq 

işıldatma 

işıldatmaq 

işıl-işıl 

işıltı 

işıltılı 

işıltısız 

işım-işım 

işırğan (bot.) 

işias (tib.) 

işkənbə 

işqabağı 

işlədici 

işlədilmə 

işlədilmək 

işlək  

işləkli 

işləksiz 

işləmə 

işləmək 

işləməli, naxışlı 

işlənib-hazırlanma 

işlənib-hazırlanmaq 

işlənilmə 

işlənilmək 

işlənmə 

işlənmək 

işlətdirilmə 

işlətdirilmək 

işlətdirmə 

işlətdirmək 

işlətmə 

işlətmək 

işli 

işli-güclü 

işlilik 

işli-peşəli 

işortası 

iş-peşə 

iş-peşəli 

iş-peşəsiz 

işraqi (-lər) 

işraqilik (fəls.) 

işrət 

işrətli 

işrətsiz 

işsevən 

işsevər 

işsiz 

işsiz-gücsüz 

işsizlik 

işsiz-peşəsiz 

işsonu 

iştaha 

iştahaaçan 

iştahaartıran 

iştahaartırıcı   

iştahagətirən 

iştahagətirici 

iştahalandırma 

iştahalandırmaq 

iştahalanma 

iştahalanmaq 

iştahalı 

iştahalılıq 

iştahasız 

iştahasızlıq 

iştirak 

iştirakçı 

iştirakçılıq 

iştiraketmə 

işuriya (tib.) 

işverən 

işvə 

işvəkar 

işvəkarcasına 

işvəkarlıq 

işvəli 

işvəli-işvəli 

işvəlilik 

işvəli-nazlı 

işvə-naz 

işvə-nazlı 

işvə-nazsız 

işvəsiz-nazsız 

it 

itaət 

itaətçi 

itaətkar 

itaətkarcasına 

itaətkarlıq 

itaətli 

itaətlilik 

itaətsiz 

itaətsizlik 

italiyalı (-lar) 

italyan (-lar) 

italyanca   

   

işıqlıq - italyanca   
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ita iti iti 

   

itarısı 

itasizm 

itbalığı 

itbaşı (bot.) 

it-bat düşmək 

itbaz 

itbazlıq 

itboğan (bot.) 

itburnu 

itçi 

itçilik 

itdamı 

itdirsəyi (tib.) 

iterativ 

itəbaxan 

itələmə 

itələmək 

itələnmə 

itələnmək 

itələşə-itələşə 

itələşmə 

itələşmək 

itələyici 

ithaf 

itxasiyyət 

itxiyarı (bot.) 

iti 

itiaxma 

itiaxan 

itibaxışlı 

itibaşlı 

itibaşlılıq 

itib-batan 

itib-batma 

itib-batmaq 

itibucaq 

itibucaqlı 

itiburun 

itiburunlu 

itibuynuz 

itibuynuzlu  

iticaynaqlı 

itidəmir 

itidırnaq 

itidırnaqlı 

itidil 

itidilli 

itidimdik 

itidimdikli 

itidiş 

itidişli 

itigedən 

itigörən 

itigöz 

itigözlü 

iti-iti 

itik 

itikçi 

itiqanadlı 

itiqayıq (bot.) 

itiqulaq 

itiqulaqlı 

itilələk 

itilələkli 

itiləmə 

itiləmək 

itilənmə 

itilənmək 

itiləşdirilmə 

itiləşdirilmək 

itiləşdirmə 

itiləşdirmək 

itiləşmə 

itiləşmək 

itilətdirmə 

itilətdirmək 

itilətmə 

itilətmək 

itiləyici 

itili 

itilik 

itilmə  

itilmək 

itim-itim itmək 

itipərli 

itirə-itirə 

itirilmə 

itirilmək 

itirmə 

itirmək 

itirtdirmə 

itirtdirmək 

itirtmə 

itirtmək 

itiuc 

itiuclu 

itiyarpaq 

itiyarpaqlı 

itki 

itkin 

itkinlik 

itkisiz 

itkisizlik 

it-küçük 

itqılıq 

it-qurd 

itquyruğu (bot.) 

itləşmə 

itləşmək 

itlik 

itli-küçüklü 

itmə 

itmək 

itmilçəyi 

itotu (bot.) 

itoynadan 

itöldürən (bot.) 

itöyrədən 

itöyrətmə 

itpaxlası 

itsaxlayan 

itsarımsağı 

itsifət  

   

itarısı - itsifət 
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its iyi iyn 

   

itsoğanı 

ittifaq 

ittifaqarası 

ittifaqən 

ittifaqlararası 

ittiham 

ittihamçı 

ittihamedən 

ittihamedici 

ittihamnamə 

ittikanı 

itüzümü 

ityemişi (bot.) 

ityerişi 

iudaist 

iudaizm 

ivasi (zool.) 

iy 

iybilmə 

iydə 

iydəli 

iydəlik 

iydəkimi (-lər) (bot.) 

iyen, pul vahidi 

iyerarxik 

iyerarxiya 

iyerarxiyalı 

iyəşmə (məh.) 

iyəşmək 

iyi-qoxu 

iyi-qoxulu 

iyi-qoxusuz 

iyimə 

iyimək 

iyir (bot.) 

iyirmi 

iyirmibeşlik 

iyirmicə 

iyirmigünlük 

iyirmiillik 

iyirmi-iyirmi  

iyirmiqəpiklik 

iyirmilik 

iyirmimərtəbə 

iyirmimərtəbəli 

iyirminci, 20-ci, XX 

iyirmiyaşlı 

iy-qoxu 

iy-qoxulu 

iy-qoxusuz 

iyləmə 

iyləmək 

iyləndirilmə 

iyləndirilmək 

iyləndirmə 

iyləndirmək 

iyləşmə  

iyləşmək 

iylətmə 

iylətmək 

iyli 

iylilik 

iyli-tozlu 

iynə 

iynəbatırıcı 

iynəbatırma 

iynə-biz 

iynəburun 

iynəburunlu 

iynəcə (bot.) 

iynəcik 

iynəçi 

iynədan 

iynə-dərman 

iynədiş 

iynədişli 

iynədoğan (zool.) 

iynəgözlü 

iynəqabı 

iynəquyruq (-lar) 

iynələmə 

iynələmək  

iynələnmə 

iynələnmək 

iynəli 

iynə-sancaq 

iynəsancma 

iynə-sap 

iynə-saplı 

iynə-sapsız 

iynəsiz 

iynəşəkilli 

iynəşəkillilik 

iynətutan 

iynətutğacı 

iynəvari 

iynəvurma 

iynəyarpaq 

iynəyarpaqlı 

iynəyarpaqlı (-lar) 

iynəyəoxşar 

iyolit (miner.) 

iyrənc 

iyrənclik 

iyrəndirilmə 

iyrəndirilmək 

iyrəndirmə 

iyrəndirmək 

iyrənmə 

iyrənmək 

iysiz 

iysiz-qoxusuz 

iysizlik 

iyul 

iyun 

iz 

izadrin 

izafə 

izafət (dilç.) 

izafi 

izah 

izahat 

izahatlandırma  

   

itsoğanı - izahatlandırma   
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iza izl izo 

   

izahatlandırmaq 

izahatlanma 

izahatlanmaq 

izahçı 

izahedici 

izahedilməz 

izahetmə 

izahlı 

izaholunmaz 

izahsız 

izaxtaran 

izaxtarma 

izburaxan 

izburaxma 

izçi 

izdiham 

izdihamlı 

izdihamlılıq 

izdivac 

iz-əlamət 

izhar 

izin 

izincə 

izinli 

izinsiz 

izlədə-izlədə 

izləmə 

izləmək 

izlənə-izlənə 

izlənim 

izlənmə 

izlənmək 

izlətdirmə 

izlətdirmək 

izlətmə 

izlətmək 

 

izləyə-izləyə 

izləyici 

izli 

izoanabaz, qalxma xətti 

izoanemon 

izoant (-lar) 

izobar (-lar) (coğr.) 

izobaz (-lar) 

izoelektrik 

izoxət (-lər) 

izoxron 

izoxronluq 

izoqamiya (biol.) 

izoqlos 

izolə etmək 

izoləedici 

izolyasiya 

izolyasiyaçı 

izolyasiyalı 

izolyasiyasız 

izolyator 

izomer (-lər) 

izomerləşdirmə 

izomerləşdirmək 

izomerləşmə 

izomerləşmək 

izomorf 

izomorfizm 

izomorfluq 

izopeyz (-lər) 

izopikn (-lər) 

izopiya 

izosemiya 

izosenoz  

izoseroterapiya 

izoseyst (-lər) 

  

izosintaqm 

izospor (-lar) (bot.) 

izosporiya  

izoterm (-lər) 

izotermik 

izotip 

izoton 

izotonik 

izotoniya 

izotop (-lar) 

izotor (-lar) 

izsiz 

izsiz-soraqsız 

izsiz-tozsuz 

iztanıma 

iztanıyan 

iztapan 

iztapma 

iztirab 

iztirab-həyəcan 

iztirablı 

iztirablı-həyəcanlı 

iztirablılıq 

iztirabsız 

iztirabsız-həyəcansız 

iztirabsızlıq 

iz-toz 

izzət 

izzəti-nəfs 

izzəti-şərəf  

izzətli    

izzətlilik 

izzətsiz 

izzətsizlik    

 

 

 

 

 

 

 

   

izahatlandırmaq - izzətsizlik 
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jab jan jen 

   

Jj 
 

 

jabber, monitor 

jabo 

jaket 

jaketli 

jaketlik 

jaketsiz 

jakkard 

jalə, şeh 

jalon (geol.) 

jalüz 

jalüzləmə 

jalüzləmək 

jalüzlənmə 

jalüzlənmək 

jalüzlətdirmə 

jalüzlətdirmək 

jalüzlü 

jalüzsüz 

jandarm 

jandarmeriya 

janr 

janrist 

janrlaşdırma 

janrlaşdırmaq 

janrlaşma 

janrlaşmaq 

 

 

janrlı 

janrsız 

jar-fayl 

jarqon 

jarqonizm (-lər) 

jasmin 

java, proqram dili 

jelatin 

jelatinəbənzər 

jelatinləşdirilmə 

jelatinləşdirilmək 

jelatinləşdirmə  

jelatinləşdirmək 

jelatinləşmə 

jelatinləşmək 

jelatinli 

jelatinsiz 

jele 

jelelənmə 

jelelənmək 

jeleləşmə 

jeleləşmək 

jeleli 

jelesiz 

jeletəhər 

jeleyəbənzər 

jeleyəoxşar 

jelvak (-lar) 

jenşen, bitki 

 

jenşenli 

jenşenlik 

jest 

jeton 

jetonlu 

jetonsuz 

jevel (kim.) 

jezl  

jilet 

jiletli 

jiletlik 

jiletsiz 

jiro (iqt.) 

jirobank 

jirobus 

jiron (-lar) 

jmıx 

jokey 

jokeylik 

jonqlyor 

jonqlyorluq 

jurnal 

jurnalist 

jurnalistika 

jurnalistlik 

jülyen 

jüri             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

jabber - jüri  
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kab kad kaf 

   

Kk 
 

 

kabab 

kababçı 

kababçılıq 

kababçilov 

kabab-çörək 

kababxana 

kabablı 

kabablıq 

kababsız 

kabalyero 

kabardalı 

kabardin (-lər) 

kabardincə 

kabare 

kabarqa 

kabbala   

kabel 

kabelçi 

kabel-kran (tex.) 

kabelləşdirilmə 

kabelləşdirilmək 

kabelləşdirmə 

kabelləşdirmək 

kabelli 

kabelsiz 

kabeltov (dəniz.)  

kabinet 

kabinə 

kabloqram 

kaboşon 

kabotaj 

kabotajçı 

kabotajçılıq 

kabriolet 

kabuki  (inc.) 

kabus 

kaçin (-lər) 

kadans  (mus.)   

kadastr   

kadaverin 

kadensiya  (mus.) 

kadet   

kadetlik 

kadmium 

kadmiumlama 

kadmiumlamaq 

kadmiumlanma 

kadmiumlanmaq 

kadr 

kadrarxası 

kadrdaxili 

kadril (mus.) 

kadrlararası 

kadrlı 

kadrsız 

kadrsızlıq 

kaf  (iqt.) 

kafe 

kafe-avtomat 

kafe-bar 

kafe-çayxana 

kafe-diskoteka 

kafedra 

kafedral 

kafel 

kafelçi 

kafelçilik 

kafeldüzən 

kafelləmə 

kafelləmək 

kafellənmə 

kafellənmək 

kafellətdirmə 

kafellətdirmək 

kafelli 

kafelsiz 

kafe-restoran 

kafeteri 

kafi  

kafilik 

kafir 

kafircəsinə 

kafir-kafir 

kafirlik 

kaftan 

kaftanlı 

kaftansız 

kaftar 

kaftarlama 

kaftarlamaq 

kaftarlaşma 

kaftarlaşmaq 

kaftarlıq 

kafur (kim.) 

kafuri 

kağan (məh.) 

kağız 

kağızağacı 

kağız-bakelit (elek.) 

kağızçı           

kağızçılıq 

kağızdeşən 

kağızgülü 

kağızkəsən 

kağızkəsmə 

kağız-kuğuz 

kağızqabıq 

kağızqatlayan 

kağızqatlı 

kağız-qələm 

kağızlama 

kağızlamaq 

kağızlanma 

kağızlanmaq 

kağızlaşma 

kağızlaşmaq 

kağızlatdırma 

kağızlatdırmaq 

kağızlı 

kağızpaylayan   

   

kabab - kağızpaylayan 
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kağ kal kal 

   

kağız-sellüloz 

kağızsız 

kağıztikən 

kaha 

kahal 

kahallıq 

kahasız 

kahı 

kahılı 

kahısız 

kahin 

kahincəsinə 

kahinlik 

kaxeksiya (tib.) 

kaxeti (-lər) 

kainat 

kakadu (zool.) 

kakao 

kakaolu 

kakofonik 

kakofoniya 

kakogevziya 

kakoqrafiya 

kakologiya 

kaktus 

kaktusçu 

kaktuskimi (-lər)  

kaktusluq 

kal 

kalabar  paxlası 

kalafa 

kalafaağız 

kalafagülü  

kalafalıq 

kalambur 

kalamburçu 

kalamburlu 

kalamit (-lər) 

kalamyanka, parça 

kalan 

kalandr (poliq.) 

kalandrçı 

kalandrlayıcı  

kalandrlı 

kalan-kalan 

kalanlaşma 

kalanlaşmaq 

kalder  (geol.) 

kaleydofon 

kaleydoskop 

kaleydoskopik 

kalım, başlıq (etn.) 

kalış (bot.) 

kalışlı 

kalışlıq 

kalışsız 

kalışvər (bot.) 

kalibr 

kalibrator 

kalibrçi 

kalibrçilik 

kalibri  (zool.) 

kalibrləmə 

kalibrləmək 

kalibrlənmə 

kalibrlənmək 

kalibrlətmək 

kalibrləyici 

kalibrli 

kalibromer 

kalibrölçən 

kalibrsiz 

kaliçe  (geol.) 

kalifornium 

kalikotomiya 

kaliper-pərgar (tib.) 

kaliptra 

kaliptrogen  (bot.) 

kalium 

kaliumlu 

kalka 

kalkaetmə  

kal-kal 

kalkalaşdırma 

kalkalaşdırmaq 

kalkoqraf 

kalkoqrafiya 

kalkulyasiya 

kalkulyasiyaçı 

kalkulyasiyaçılıq 

kalkulyator 

kalkülə 

kalla (bot.) 

kalladar 

kallanetika  (idm.) 

kallaşma 

kallaşmaq 

kallıq 

kalliqraf 

kalliqrafik 

kalliqrafiya 

kallima (zool.) 

kallipeltis (bot.)  

kallistefus (bot.) 

kallitipiya  (poliq.) 

kalloid (-lər) 

kalloza 

kallus 

kalmanı,  çarıq növü 

kalmar (zool.) 

kalmık (-lar) 

kalmıkca 

kalomel (kim.) 

kalori 

kalorifer 

kalorili 

kalorililik 

kalorimetr  

kalorimetrik 

kalorimetriya   

kaloriölçən 

kalorisiz 

kaloriya  

   

kağız-sellüloz - kaloriya 
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kal kam kam 

   

kaloriyalı 

kaloriyalılıq   

kaloriyasız 

kalorizasiya 

kalorizator 

kalot  (zool.) 

kalsefil (-lər) (bot.) 

kalsefob (-lar) (bot.) 

kalsiferol, vitamin 

kalsifikasiya 

kalsikloppapit (miner.) 

kalsinasiya (geol.)  

kalsinat 

kalsit               

kalsitləşmə 

kalsitləşmək 

kalsium 

kalsiumlu 

kalsiumsuz 

kalta (bot.) 

kalvil, alma növü   

kalvinçi 

kalvinçilik 

kalvinist (-lər) 

kalvinizm 

kalyo  (idm.) 

kam 

kamal 

kamallaşma 

kamallaşmaq 

kamallı 

kamallıq 

kaman 

kamança 

kamançaçı 

kamançaçılıq 

kamançasız 

kamançı 

kamançılıq 

kamandar 

kamandarlıq  

kamanqaş 

kamanqaşlı  

kamanlı 

kamarilya (tar.) 

kamba  

kambağı 

kambala (zool.) 

kambi  (bot.) 

kambiform 

kambio  (mal.) 

kambist 

kambo  (zool.) 

kambocalı (-lar)  

kambuz,  gəmi mətbəxi 

kamçun  (idm.) 

kameliya 

kamer 

kamera 

kamera-instrumental 

kameral 

kameralı 

kameralistika 

kameraman 

kamerasız 

kamera-vokal 

kamerdiner 

kamerli 

kamersiz 

kamerton 

kamertonçu 

kamertonçuluq 

kamertonlu 

kameya,  bəzək 

kamfora 

kamışit 

kamikadze 

kamil 

kamilcəsinə 

kamilləşdirilmə 

kamilləşdirilmək 

kamilləşdirmə  

kamilləşdirmək 

kamilləşmə  

kamilləşmək 

kamillik 

kamin, divar sobası 

kamkorder 

kamlot, parça 

kamor 

kamorra, mafiya 

kampanila (memar.) 

kampaniya, əməliyyat, iş 

kampaniyaçı 

kampaniyaçılıq 

kampimetr 

kampimetriya 

kampos (-lar) (bot.) 

kampotomiya 

kamptonit 

kampus 

kamsız 

kamuflet (hərb.) 

kamuflyaj (hərb.) 

kamuflyajlı 

kamuflyajsız 

kamvol 

kamvol-mahud 

kamzol 

kanadalı (-lar) 

kanal 

kanalaltı 

kanalcıq 

kanalçəkmə 

kanalizasiya 

kanalizasiyalı 

kanalizasiyasız 

kanalizator 

kanalqazan, maşın 

kanallı 

kanalsız 

kanalüstü 

kanape   

   

kaloriyalı - kanape 
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kan kan kap 

   

kanarya  

kanaryaotu 

kanaryaotukimi (-lər) 

kanat 

kanatçı 

kanatlı 

kanatsız 

kandar 

kandel  (elek.) 

kandidamikoz  (tib.) 

kandidoz 

kanifol 

kanifollama 

kanifollamaq 

kanifollanma 

kanifollanmaq 

kanistr 

kankan 

kankanbaşı 

kankanlıq 

kankroid 

kanqlı (-lar) 

kanna (bot.) 

kannara (-lar) 

kannibal 

kannibalizm 

kanoe 

kanoeçi 

kanoesürən 

kanon  

kanonada (hərb.) 

kanoner (dəniz.) 

kanonerka  

kanonik 

kanonizasiya                         

kanotye 

kanovizion 

kanserogen  

kansler 

kanslerlik 

kansona (mus.)  

kansonetta (mus.) 

kant (poliq.)    

kantabile (mus.) 

kantar 

kantarofiliya 

kantata 

kantçı 

kantçılıq 

kante 

kantele (mus.) 

kantlı  

kanton    

kantri (mus.)                            

kantsız 

kanufer (bot.) 

kanva,  parça 

kanyon 

kanyul 

kaolin  

kaolinit (geol.) 

kapednot (mal.) 

kapella 

kapelmeyster 

kapelmeysterlik 

kaper (dəniz.)   

kapilyar 

kapilyar-xovlu 

kapilyar-kimyəvi 

kapilyarlı 

kapilyarlıq 

kapistrum 

kapital 

kapital-funksiya  (iqt.)  

kapitalist 

kapitalistcəsinə 

kapitalistləşmə 

kapitalistləşmək 

kapitalizasiya 

kapitalizə 

kapitalizm 

kapitalizməqədərki  

kapitallaşdırılma 

kapitallaşdırılmaq  

kapitallaşdırma 

kapitallaşdırmaq 

kapitallaşma 

kapitallaşmaq 

kapitallı 

kapitallılıq 

kapitalsız 

kapitaltutumlu  (iqt.) 

kapitalverimli 

kapitan 

kapitan-leytenant 

kapitanlıq 

kapitel  (memar.) 

kapitul 

kapitulyasiya 

kapok 

kaponir 

kapot 

kapotaj (avia.) 

kapotlu 

kapotsuz 

kapral 

kaprallıq 

kapriççio (mus.) 

kapriol 

kaprolaktam 

kapron 

kapronlama 

kapronlamaq 

kapronlanma 

kapronlanmaq 

kaprovelür 

kaps  (tex.) 

kapsa, mədəniyyət 

kapsul 

kapsul-bəbək 

kapsulit 

kapsullama 

kapsullamaq  

   

kanarya - kapsullamaq 
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kap kar kar 

   

kapsullaşdırma 

kapsullaşdırmaq  

kapsullu 

kapsulsuz 

kapsun 

kaptaj 

kaptajlama 

kaptajlamaq 

kaptajlanma 

kaptajlanmaq 

kaptaks (kim.) 

kaptal  (poliq.) 

kaptenarmus     

kapuçino  

kaput 

kapüşon 

kapüşonlu 

kapüşonsuz 

kar 

karabin  

karabiner 

karadrina (zool.) 

karagələn 

karagəlməz 

karaim (-lər)  

karaimcə 

karakal (zool.) 

karambol 

karamel 

karamelçi 

karandaş 

karandaşqabı 

karandaşşəkilli 

karandaşyonan 

karantin 

karaoke 

karastı  

karastısız 

karasuk, mədəniyyət 

karat 

karate 

karateçi 

karateçilik  

karatlıq 

karavella  (dəniz.)  

karbamid 

karbazol 

karbid 

karbohidrat (-lar) 

karbohidrogen 

karbokeramik  müqavimət 

karboksil 

karboksilat 

karbol 

karbolit 

karbolka 

karbon 

karbonat 

karbonatlaşdırma 

karbonatlaşdırmaq 

karbonatlaşma 

karbonatlaşmaq 

karbonatlı 

karbonatsız 

karbonil 

karbonit 

karbonlaşdırılma 

karbonlaşdırılmaq 

karbonlaşdırma 

karbonlaşdırmaq 

karbonlaşma 

karbonlaşmaq 

karbonlu 

karbonsuz 

karbonsuzluq 

karboplastika 

karborund 

karbosikl 

karbunkul (miner.) 

karbürasiya 

karbürator (tex.) 

karbüratorçu  

karbüratorlu 

karbürizator  

kardan 

kardialgiya 

kardifon 

kardiqan 

kardinal  (din.) 

kardinallıq 

kardio 

kardiocərrah 

kardiocərrahiyyə 

kardiofobiya 

kardioid  (riyaz.) 

kardiokinematoqrafiya 

kardiokompleks 

kardioqraf 

kardioqrafiya 

kardioqram 

kardioliz 

kardiologiya  

kardioloji 

kardioloq 

kardiomanometriya 

kardiomeqaliya 

kardiomin (əcz.) 

kardiomiopatiya 

kardiomiotomiya 

kardiomonitor 

kardionevroz 

kardiopatiya 

kardioplastika 

kardioplegiya 

kardioskleroz 

kardioskop 

kardiospazm (tib.) 

kardiostimulyasiya 

kardiostimulyator 

kardiotaxoqraf 

kardiotaxoqrafiya 

kardiotaxometr 

kardiotaxometriya   

   

kapsullaşdırma - kardiotaxometriya  
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kar kar kar 

   

kardiotomiya  

kardiovalen 

kardioversiya 

kardioverter 

karel (-lər)   

karelcə 

karemat 

karen (-lər) 

karencə 

karet 

karetçi 

karetçilik 

karetka  (inform.) 

karetta (zool.) 

kargüzar 

kargüzarlıq 

karxana 

karxanaçı 

karxanaçılıq 

karıxdırıb-çaşdırma 

karıxdırıb-çaşdırmaq 

karıxdırıcı 

karıxdırıcılıq 

karıxdırılma 

karıxdırılmaq 

karıxdırma 

karıxdırmaq 

karıxıb-çaşma 

karıxıb-çaşmaq 

karıxma 

karıxmaq 

kariatid (memar.) 

karib (-lər) 

karikatur 

karikaturçu 

karikaturçuluq 

karikaturlaşdırılma 

karikaturlaşdırılmaq 

karikaturlaşdırma 

karikaturlaşdırmaq 

karikaturlu 

karikatursuz 

kario 

kariokinez 

karioqamiya 

kariolimfa 

kariolizis 

kariologiya 

kariomembran 

kariopiknoz 

karioplazma 

karioreksis 

kariosfer 

kariosistematika 

kariosom 

kariotip 

karioz   (tib.) 

kariozlu 

kariya   (bot.) 

kariyes  (tib.) 

karkas 

karkaslı 

karkas-panel 

karkas-panelli 

karkassız 

kar-kor 

kar-korluq 

karqo 

karqo-plan 

karqo-sığorta 

kar-lal 

kar-lallıq 

karlaşdırılma 

karlaşdırılmaq 

karlaşdırma 

karlaşdırmaq 

karlaşma 

karlaşmaq 

karlı 

karlıq 

karlıq-lallıq 

karlılıq  

karluq (-lar) 

karluq-uyğur  

karma   (fəls.) 

karmelit 

karmik 

karmin 

karnallit (miner.) 

karnaval 

karneol 

karnifikasiya 

karniz 

karnizli 

karnizsiz 

karnotit (miner.) 

karnosikl 

karnozavr (zool.) 

karolinq (-lər) 

karotaj  (geol.) 

karotin 

karotinoid (-lər) 

karp 

karpkimi (-lər) (zool.) 

karpofor 

karpogen 

karpoideya 

karpoqrafiya 

karpologiya 

karr (-lar) 

karsala 

karser 

karsız 

karsızlıq 

karsinemiya 

karsinoid 

karsinologiya 

karsinoma 

karst 

kart 

kart-blanş (hüq.) 

karteç 

karteççi  

   

kardiotomiya - karteççi 
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kar kar kas 

   

kartel 

kartelləşdirilmə 

kartelləşdirilmək 

kartelləşdirmə 

kartelləşdirmək 

kartelləşmə 

kartelləşmək 

karter 

kartest 

kartinq (idm.) 

kartinqçi 

kartlaşdırma 

kartlaşdırmaq 

kartlaşma 

kartlaşmaq 

kartli (-lər) 

kartof 

kartofbasdıran 

kartofbasdırma 

kartofbecərən 

kartofboşaldan 

kartofçeşidləyən 

kartofçıxaran 

kartofçu 

kartofçuluq 

kartofdoğrayan 

kartofəkən 

kartofəzən 

kartofkəsən 

kartofkimi (-lər) 

kartoflu 

kartof-soğan 

kartofsoyan 

kartofsuz 

kartoftəmizləyən 

kartofyığan 

kartofyükləyən 

kartoqraf 

kartoqrafik 

kartoqrafiya 

kartoqram  

kartometr 

kartometriya 

karton 

kartonaj 

kartonajçı 

kartonçu 

kartonlu 

karton-ruberoid 

kartonsuz 

kartosxem (coğr.) 

kartoteka 

kartotekaçı 

kartotekaçılıq 

kartric 

kartuş  

kartuz 

kartvel (-lər) 

karusel 

karvan 

karvanbasan, quldur 

karvanbaşı 

karvanbaşılıq 

karvançı 

karvançılıq 

karvan-karvan 

karvanqıran, ulduz 

karvanqovan 

karvansara 

karvansaraçı 

karvanvuran 

karvanyolu 

karyer 

karyera 

karyeralı 

karyerasız 

karyerist 

karyeristlik 

karyerizm 

kasa 

kasaaltı 

kasacıq 

kasacıqlı 

kasad 

kasadlanma 

kasadlanmaq 

kasadlaşdırılma 

kasadlaşdırılmaq 

kasadlaşdırma 

kasadlaşdırmaq 

kasadlaşma 

kasadlaşmaq 

kasadlıq 

kasamas,  qatıq 

kasaşəkilli 

kasavari 

kasayabənzər 

kasayaoxşar 

kasayarpağı 

kasayarpaq 

kaset 

kasetli 

kasetsiz 

kasıb 

kasıbçılıq 

kasıb-kusub 

kasıblama 

kasıblamaq 

kasıblaşdırılma 

kasıblaşdırılmaq 

kasıblaşdırma 

kasıblaşdırmaq 

kasıblaşma 

kasıblaşmaq 

kasıblatma 

kasıblatmaq 

kasıblıq 

kasıbsayağı 

kasıbtəhər 

kasıbvari 

kasıbyana 

kasıbyanalıq 

kaska   

   

kartel - kaska 
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kas kat kat 

   

kaskad 

kaskadlı 

kaskadyor 

kaskadyorluq 

kaskalı 

kaskasız 

kasket 

kasko  (hüq.) 

kasni (bot.) 

kaspi (-lər) 

kassa 

kassasiya  (hüq.) 

kassasiyaçı 

kassini 

kassir 

kassirlik 

kassiterit (miner.) 

kassit (-lər) 

kasso-real  (poliq.) 

kasta 

kastaçılıq 

kastanyet (mus.) 

kastelyan 

kastet 

kastinq  

kastodi  (mal.) 

kastor,  mahud növü 

kaş 

kaşalot 

kaşalotkimi (-lər) (zool.) 

kaşanə 

kaşı 

kaşıdöşəyən 

kaşıdüzən 

kaşılama 

kaşılamaq 

kaşılanma 

kaşılanmaq 

kaşılı 

kaşısız 

kaşne  

kat (dəniz.) 

kata (idm.) 

katabolizm 

katafalk 

katafil 

katafora 

katagenez 

kataxreza 

kataklaz 

kataklinal 

kataklizm 

katakolin (-lər) 

katakomba 

katalaza 

katalektik 

katalektika 

katalepsiya 

katalina 

katalitik 

katalitik-krekinq 

kataliz 

katalizator 

katalizatorçu 

katalizatorlu 

kataloq 

kataloq-albom 

kataloqçu 

kataloqçuluq 

kataloqlaşdırılma 

kataloqlaşdırılmaq 

kataloqlaşdırma 

kataloqlaşdırmaq 

katalon (-lar) 

katalonca 

katamaran (dəniz.)  

katamnez 

katamorfizm 

katamorfoz 

katana 

katapult 

katar (tib.) 

katarakt  

kataraktlı 

kataraktsız 

kataral 

katarsis  

katasenoz (bot.) 

katatoniya (psix.) 

katatonoz 

katexin 

katexizis 

katexu 

kateqoriya 

kateqoriyalı 

kateqoriyasız 

kater 

katerçi 

katerçilik 

katet (riyaz.) 

kateter (tib.) 

katetometr (fiz.)  

katib 

katibə 

katibəlik 

katiblik 

katib-referent 

kation 

kationit 

katod 

katodlu 

katodofon 

katodsuz 

katodyanı 

katogenez 

katolik 

katoliklik 

katolikos 

katolikosluq 

katolisizm 

katorqa  (tar.) 

katran (zool.) 

katrion   

   

kaskad - katrion 
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kat kaz keç 

   

katta 

kattalıq 

katuşka (poliq.) 

kauçuk 

kauçukabənzər 

kauçuklu 

kauçuksuz 

kaulerpa (bot.) 

kaulifoliya (bot.) 

kauloid 

kauper (tex.) 

kauri, pul vahidi 

kaustik 

kaustobiolit (-lər) 

kauzal 

kauzalgiya (tib.)  

kauzallıq 

kavaler 

kavalerqard 

kavalerlik 

kavatina (mus.) 

kaverna (tib.) 

kavernalı 

kavernometr 

kavitasiya 

kavitator 

kavoqrafiya 

kaya (-lar) 

kayaniz (bot.) 

kayı (-lar) 

kayman   

kaynopit, süxur 

kaynozoy, era 

kayra (zool.)  

kaytbordinq (idm.)  

kaytinq (idm.)  

kayut 

kayzen 

kayzer 

kazak (-lar) 

kazaklıq 

kazan (-lar) 

kazarma 

kazein (kim.) 

kazino 

kazinoçu 

kazuar (zool.) 

kazuarkimi (-lər) 

kazuist 

kazuistik 

kazuistika 

kazus 

keçə  

keçəcək 

keçəçi 

keçəçilik 

keçəl 

keçəlbaş 

keçələt (məh.) 

keçəlkərkəs (zool.) 

keçəlləmə 

keçəlləmək 

keçəlləşdirmə 

keçəlləşdirmək 

keçəlləşmə 

keçəlləşmək 

keçəllətmə 

keçəllətmək 

keçəllik 

keçən, keçmiş 

keçənaxşamkı 

keçənaykı 

keçəngünkü 

keçənilki 

keçəpapaq 

keçəpapaqlı 

keçərcik (memar.) 

keçərgi 

keçəri 

keçər-keçməz 

keçərli 

keçərsiz 

keçəşəkilli 

keçi 

keçiağacı  (bot.) 

keçiayaq 

keçiayaqlı 

keçib-getmə 

keçib-getmək 

keçib-ötmə 

keçib-ötmək 

keçibuynuzlu 

keçibuynuzu (bot.) 

keçici 

keçicilik 

keçici-sabit vurğu 

keçi-çəpiş 

keçiçilik 

keçid 

keçidli 

keçidsiz 

keçiəmcəyi (bot.) 

keçiqıllı 

keçiqıran (bot.) 

keçiqulağı (bot.) 

keçiqulağıkimi (-lər) (bot.) 

keçili 

keçili-çəpişli 

keçiliş 

keçilmə 

keçilmək 

keçilməz 

keçilməzlik 

keçiməməsi,  üzüm 

keçimoruğu 

keçinəcək, güzəran 

keçinmə 

keçinmək 

keçiodunu 

keçiotaran 

keçiotu 

keçirdilmə 

keçirdilmək 

   

katta - keçirdilmək  
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keç kef kep 

   

keçirici  

keçiricilik 

keçirilmə 

keçirilmək 

keçirilməz 

keçirim 

keçirimli 

keçirmə 

keçirmək 

keçirtmə 

keçirtmək 

keçisağan (-lar) (zool.) 

keçisaqqal (bot.) 

keçisaqqallı 

keçisədəfi (bot.) 

keçisiz 

keçisizlik 

keçisöyüdü 

keçmə 

keçmək 

keçməzlik (tib.) 

keçmiş 

keçua (-lar) 

ked (idm.) 

keddi (idm.) 

kedra (bot.) 

kef 

kefal (zool.) 

kefalkimi (-lər) 

kefalometriya 

kefcil 

kefcillik 

kef-damaq 

kef-əhval 

kefikök 

kefinəqulu 

kefir 

kef-işrət 

kefləndirici 

kefləndirilmə 

kefləndirilmək 

kefləndirmə 

kefləndirmək 

keflənmə 

keflənmək 

kefli 

kefli-damaqlı 

kefli-kefli 

keflilik 

kefsiz 

kefsizcə 

kefsizcəsinə 

kefsiz-kefsiz 

kefsizləmə 

kefsizləmək 

kefsizləndirmə 

kefsizləndirmək 

kefsizlənmə 

kefsizlənmək 

kefsizləşmə 

kefsizləşmək 

kefsizlik 

kegel (idm.) 

keks 

keqelban 

keql 

keqlya 

keleriya (bot.) 

kelner 

keloid 

kelt (-lər) 

keltcə 

kelvin 

kembri sistemi (geol.) 

kempinq 

kendo (idm.) 

kenquru 

kenotron (fiz.) 

kentavr 

kenter 

kepi 

kepka 

kepkalı 

kepkasız 

keramik 

keramika 

keramikaçı 

keramit 

keramzit 

keramzit-beton 

kerargirit (miner.) 

keratenxima (bot.) 

keratin 

keratit 

keratoqlobus 

keratoma (tib.) 

keratomalyasiya 

keratometr 

keratopatiya 

keratoplastika 

kerb  (iqt.) 

kerinq 

kermet 

kerner 

kernerləmə 

kernerləmək 

kernerlənmə 

kernerlənmək 

kerninq  (inform.) 

keroqaz 

kerolit 

kerosin 

kerosinkəsici 

kersantit, süxur 

kerş 

keruqi (idm.) 

kervel (bot.) 

kesson  

keş (inform.) 

keşbek 

keş-blok  

keşik 

keşikçəkmə  

   

keçirici - keşikçəkmə   
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keş key kəc 

   

keşikçi 

keşikçibaşı 

keşikçibaşılıq 

keşikçilik 

keşiş 

keşişbaşı 

keşişbaşılıq 

keşişlik 

keşişsifət 

keşişsifətli 

keşişsifətlik 

keşkəl (məh.) 

keşləmə 

keşləmək 

keşlənmə 

keşlənmək 

keşməkeş 

keşməkeşli 

keşniş 

keşnişli 

keşniş-nanə 

keşniş-şüyüd 

keş-yaddaş  (inform.) 

ket (-lər) 

ketçer 

ketçup 

ketqut  (tib.) 

keton (-lar) 

ketoturşu 

ketoza 

ketsal,  pul vahidi 

kevler 

key 

keybənd 

keyfiyyət 

keyfiyyətcə 

keyfiyyətləndirmə 

keyfiyyətləndirmək 

keyfiyyətli 

keyfiyyətlilik 

keyfiyyətsiz 

keyfiyyətsizləşmə 

keyfiyyətsizləşmək 

keyfiyyətsizlik 

keyidici 

keyidicilik 

keyimə 

keyimək 

keyitmə 

keyitmək 

key-key 

keyləndirici 

keyləndiricilik 

keyləndirilmə 

keyləndirilmək 

keyləndirmə 

keyləndirmək 

keyləşdirici 

keyləşdiricilik 

keyləşdirilmə 

keyləşdirilmək 

keyləşdirmə 

keyləşdirmək 

keyləşmə 

keyləşmək 

keylətmə 

keylətmək 

keylik 

key-maymaq 

keynsçi (-lər) 

keynsçilik  (iqt.)  

kəbin 

kəbinkəsdi 

kəbinkəsmə 

kəbinli 

kəbinlik 

kəbinlilik 

kəbin-nikah 

kəbinsiz 

kəbinsizlik 

kəbin-talaq 

kəc 

kəcavə 

kəc-kəc 

kəcnəzər 

kəcnəzərlik 

kəcrəftar 

kəcrəftarlıq 

kədər 

kədərgətirən 

kədər-qəm 

kədər-qəmli 

kədərlə 

kədərləndirici 

kədərləndiricilik 

kədərləndirilmə 

kədərləndirilmək 

kədərləndirmə 

kədərləndirmək 

kədərlənmə 

kədərlənmək 

kədərli 

kədərli-kədərli 

kədərli-qəmli 

kədərlilik 

kədərsiz 

kədərsizlik 

kəf 

kəfə 

kəfən 

kəfənəbənzər 

kəfənəoxşar 

kəfənləmə 

kəfənləmək 

kəfənlənmə 

kəfənlənmək 

kəfənlətmə 

kəfənlətmək 

kəfənli 

kəfənlik 

kəfənsiz 

kəfgir 

kəfgirli 

   

keşikçi - kəfgirli   
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kəf kək kəl 

   

kəfləmə 

kəfləmək 

kəflənmə 

kəflənmək 

kəfli 

kəfrəm (məh.) 

kəfrəmli 

kəfrəmlik 

kəfrəmsiz 

kəfrəmsizlik 

kəfsiz 

kəhər  

kəhəri 

kəhərlik 

kəhkəşan 

kəhrə (bot.) 

kəhrəba 

kəhrəbalı 

kəhrəbayaoxşar 

kəhrimə 

kəhrimək 

kəhriz 

kəhrizbaşı 

kəhrizli 

kəhrizsiz 

kəhrizşeytanı  (zool.) 

kəkələmə 

kəkələmək 

kəkələyə-kəkələyə 

kəkil 

kəkilbaş 

kəkil-birçək 

kəkildaraq, şanapipik 

kəkilli 

kəkillicə (zool.) 

kəkillik 

kəkilsiz 

kəkkildək (zool.) 

kəklik 

kəklikkimi (-lər) (zool.)  

kəklikotu 

kəklikotulu 

kəklikotusuz 

kəkov 

kəkovlama 

kəkovlamaq 

kəkovluq 

kəkrə (bot.) 

kəkrəotu 

kəl 

kəlağayı 

kəlağayıçı 

kəlağayıçılıq 

kəlağayılı 

kəlağayısız 

kəlağayıtoxuyan 

kəlam 

kəlbətin 

kəlbətinli 

kəlbətinsiz 

kəlçə 

kəldani (-lər) 

kələ 

kələbaş 

kələboyun 

kələcoş (kul.) (məh.) 

kələçə 

kələf 

kələfaçan 

kələfçə 

kələfəbənzər 

kələfətir 

kələfləmə 

kələfləmək 

kələflənmə 

kələflənmək 

kələflətmə 

kələflətmək 

kələfli 

kələk 

kələkbaz 

kələkbazcasına 

kələkbazlıq 

kələkçi 

kələkçilik 

kələkə 

kələkəli 

kələk-fırıldaq 

kələkləmə 

kələkləmək 

kələkli 

kələ-kötür 

kələ-kötürləşdirmə 

kələ-kötürləşdirmək 

kələ-kötürləşmə 

kələ-kötürləşmək 

kələ-kötürlü 

kələ-kötürlük 

kələ-kötürsüz 

kələksiz 

kələm 

kələmbaş 

kələmgövdə (zool.) 

kələmkəpənəyi 

kələmqurdu 

kələmlik 

kələmo, balıq 

kələsər 

kələsərlik 

kələz (zool.)  

kəlik (məh.) 

kəllə 

kəllə-baş 

kəllə-beyin 

kəlləbəkəllə 

kəlləbənd 

kəlləçarx 

kəlləçarxçı 

kəllədaxili 

kəlləgöz 

kəlləgözlük 

kəllə-kəllə 

kəllə-kəlləyə  

   

kəfləmə - kəllə-kəlləyə 
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kəl kəm kəm 

   

kəllələmə 

kəllələmək 

kəllələşmə 

kəllələşmək 

kəlləli  

kəlləli (-lər) (zool.) 

kəlləlik 

kəlləmanqo (bayt.) 

kəlləmayallaq 

kəllə-onurğa 

kəlləpaça 

kəlləpaçaçı 

kəllə-peysər 

kəlləsiz 

kəlləsiz (-lər) (zool.)  

kəlləşmə 

kəlləşmək 

kəllə-udlaq 

kəlləüstü 

kəlmeyi-şəhadət 

kəlmə 

kəlməbaşı 

kəlməbəkəlmə 

kəlmə-kəlmə 

kəlməlik 

kəltə 

kəltən (məh.) 

kəltəndağıdan 

kəltənli 

kəltənlik 

kəm 

kəmağıl 

kəmağıllıq 

kəmçiy 

kəmə, sünbül dəstəsi 

kəmənd 

kəməndçi 

kəməndləmə 

kəməndləmək 

kəməndlənmə 

kəməndlənmək 

kəməndlətmə 

kəməndlətmək 

kəmər 

kəmərbənd 

kəmərboyu 

kəmərcik 

kəmərçin 

kəmərdeşən (tex.) 

kəmərəbənzər 

kəmərəoxşar 

kəmərləmə 

kəmərləmək 

kəmərlənmə 

kəmərlənmək 

kəmərlətmə 

kəmərlətmək 

kəmərləyici  (tib.) 

kəmərli 

kəmfürsət 

kəmfürsətlik 

kəmhövsələ 

kəmhövsələlik 

kəmiyyət 

kəmiyyət-keyfiyyət 

kəm-kəm 

kəm-kəsir 

kəm-kəsirli 

kəm-kəsirsiz 

kəmləmə 

kəmləmək 

kəmlənmə 

kəmlənmək 

kəmləşmə 

kəmləşmək 

kəmlətmə 

kəmlətmək 

kəmlik 

kəmmaya 

kəmmayalıq 

kəmrəng 

kəmrənglik 

kəmsavad 

kəmsavadlıq 

kəmsik, xalta 

kəmsikləmə 

kəmsikləmək 

kəmsiklətmə 

kəmsiklətmək 

kəmşirin 

kəmşirinlik 

kəmşüur 

kəmşüurluq 

kənaf 

kənafkimi (-lər) (bot.) 

kənaflıq 

kənar 

kənardakı 

kənarə    

kənarəli 

kənarəsiz 

kənarlaşdırılma 

kənarlaşdırılmaq 

kənarlaşdırma 

kənarlaşdırmaq 

kənarlaşma 

kənarlaşmaq 

kənarlı 

kənarlıq  (memar.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

kənarsız 

kənarsızlıq 

kənd 

kəndaltı 

kəndarası 

kəndaşağı 

kəndaşırı 

kəndbəkənd 

kəndçi 

kəndçilik 

kənddaxili 

kəndətrafı 

kəndiçi 

kəndir 

   

kəllələmə - kəndir  
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kən kəp kər 

   

kəndirbaz 

kəndirbazlıq 

kəndirəbənzər 

kəndirəoxşar 

kəndirkimi (-lər) (bot.) 

kəndirqayış 

kəndirlik 

kəndirotu 

kənd-kənd 

kənd-kəsək 

kəndqırağı 

kəndlərarası 

kəndli 

kəndlicəsinə 

kəndli-kəsəkli 

kəndli-kütlü 

kəndliləşmə 

kəndliləşmək 

kəndlilik 

kəndsalma 

kəndsayağı 

kəndüstü 

kəndyanı 

kəndyuxarı 

kənəkçiçək 

kəngər (bot.) 

kəngərli (-lər), tayfa 

kəngiz (bot.) 

kəngizlik 

kəniz 

kənizlik 

kəpək 

kəpəkləmə 

kəpəkləmək 

kəpəklənmə 

kəpəklənmək 

kəpəklətmə 

kəpəklətmək 

kəpəkli 

kəpəklilik 

kəpəkşəkilli 

kəpənək 

kəpənəkçiçək 

kəpənəkçiçəkli (-lər) 

kəpənəkgülü 

kəpənəkqurdu 

kəpənəkli 

kəpənəyəbənzər 

kəpənəyəoxşar 

kəpəng,  zirzəmi qapısı 

kəpəyəbənzər 

kəpəyəoxşar 

kəramət 

kəramətli 

kəramətsiz 

kərbəlayı 

kərdi, lək 

kərdiyar 

kərə 

kərəci, qayıq 

kərəlik 

kərəm 

kərəmli 

kərəmlilik 

kərəmsiz 

kərəmsizlik 

kərən, dirək 

kərənay (mus.)  

kərənayçı 

kərənti 

kərəntiçi 

kərəntiçilik 

kərəntiləmə 

kərəntiləmək 

kərəntilənmə 

kərəntilənmək 

kərəntili 

kərəskə (məh.) 

kərəviz 

kərgədan  (zool.) 

kərgədankimi (-lər) 

kərim 

kərimlik 

kərkə (zool.) 

kərkəs (zool.) 

kərki 

kərkibaş 

kərkibaşlı 

kərkiçi 

kərkiçilik 

kərkidimdik (zool.) 

kərkiləmə 

kərkiləmək 

kərkilənmə 

kərkilənmək 

kərkilətmə 

kərkilətmək 

kərkili 

kərkincək (zool.) 

kərkisiz 

kərkük (-lər) 

kərmə (məh.) 

kərməli 

kərməsiz 

kərpic 

kərpicarası 

kərpicatan 

kərpicbişirən 

kərpicbişirmə 

kərpicçi 

kərpicəbənzər 

kərpici 

kərpickəsən 

kərpickəsmə 

kərpic-kirəmit 

kərpicqurudan 

kərpicli 

kərpiclik 

kərpicsatan 

kərpicsiz 

kərpictökmə 

kərt 

kərtəncik (-lər) 

   

kəndirbaz - kərtəncik (-lər) 
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kər kəs kəs 

   

kərtənkələ   

kərtənkələkimi (-lər) 

kərtik 

kərtikləmə 

kərtikləmək 

kərtilmə 

kərtilmək 

kərtləmə 

kərtləmək 

kərtlənmə 

kərtlənmək 

kərtmə 

kərtmək 

kəs 

kəsafət 

kəsafətli 

kəsb 

kəsdirilmə 

kəsdirilmək 

kəsdirmə 

kəsdirmək 

kəsə 

kəsək 

kəsəkdöyən 

kəsəkəs 

kəsəkəzən  dırmıq 

kəsəkkəsən 

kəsək-küsək 

kəsəkləşmə 

kəsəkləşmək 

kəsəkli 

kəsəklik 

kəsəkotu 

kəsəksiz 

kəsən (riyaz.) 

kəsər 

kəsərli 

kəsərlilik 

kəsərsiz 

kəsərsizlik 

kəsərti  

kəsəsi 

kəsəsinə 

kəsəyən 

kəsib-biçmə 

kəsib-biçmək 

kəsib-tökmə 

kəsib-tökmək 

kəsici 

kəsici-çeşidləyici 

kəsici-deşici 

kəsicilik 

kəsik        

kəsik-kəsik 

kəsik-küsük     

kəsik-qırıq 

kəsikli 

kəsiklik 

kəsiksaç 

kəsiksaçlı 

kəsilə-kəsilə 

kəsilər-kəsilməz 

kəsili 

kəsiliş 

kəsilişmə 

kəsilişmək 

kəsilmə 

kəsilmək 

kəsilməz 

kəsilməzlik 

kəsim 

kəsim-biçim 

kəsim-kəsim 

kəsimli 

kəsimsiz 

kəsinti 

kəsintili 

kəsintisiz 

kəsir 

kəsirli 

kəsirlilik 

kəsirsiz 

kəsirsizlik 

kəsişmə 

kəsişmək 

kəski 

kəskin 

kəskin-kəskin 

kəskinləşdirilmə 

kəskinləşdirilmək 

kəskinləşdirmə 

kəskinləşdirmək 

kəskinləşmə 

kəskinləşmək 

kəskinlətmə 

kəskinlətmək 

kəskinlik 

kəsmə 

kəsməcə 

kəsmək 

kəsmə-kəsmə 

kəsmik 

kəsmikləşdirilmə 

kəsmikləşdirilmək 

kəsmikləşdirmə 

kəsmikləşdirmək 

kəsmikləşmə 

kəsmikləşmək 

kəsmiklətmə 

kəsmiklətmək 

kəsmikli 

kəsr (riyaz.) 

kəsrani (-lər) 

kəsri 

kəsrli (riyaz.) 

kəsrsiz 

kəşf 

kəşfiyyat 

kəşfiyyatçı 

kəşfiyyatçılıq 

kəşmiri,  parça 

kətan 

kətançı  

   

kərtənkələ - kətançı    
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kət kib kiç 

   

kətançılıq  

kətandarayan 

kətanəyirən 

kətanəyirmə 

kətanqurudan 

kətanquşu 

kətan-lavsan 

kətantoxuyan 

kətə 

kətəməz 

kətil 

kətmən 

kətmənçi 

kətmənləmə 

kətmənləmək 

kətmənlənmə 

kətmənlənmək 

kətmənlətdirmə 

kətmənlətdirmək 

kətmənlətmə 

kətmənlətmək 

kətmənli 

kəvər 

kəvərlik 

khmer (-lər) 

ki 

kianit (miner.) 

kianq 

kiber 

kibercinayət 

kibercinayətkar 

kibercinayətkarlıq 

kiberdələduz 

kiberdələduzluq 

kiberfəza 

kiberhücum 

kiberxondrik 

kiberqarət  

kiberqarətçilik 

kiberqrup 

kiberməkan 

kibermüharibə 

kibermühit 

kibernetik 

kibernetika 

kiberpank 

kiberskvottinq 

kiberterror 

kiberterrorizm 

kibertəhdid 

kibertəhlükə 

kibertəhlükəsizlik 

kiberturnir 

kibr 

kibrit 

kibritqabı 

kiçicik 

kiçik 

kiçikağızlı 

kiçikağızlılıq 

kiçikboy 

kiçikboylu 

kiçikboyluluq 

kiçikçaplı                                                                             

kiçikçaplılıq 

kiçikdaşlı 

kiçikdiametrli 

kiçikformatlı 

kiçikintensivli 

kiçikkalibrli 

kiçik-kiçik 

kiçikqabaritli 

kiçikləşmə 

kiçikləşmək 

kiçiklətdirmə 

kiçiklətdirmək 

kiçiklətmə 

kiçiklətmək 

kiçiklik 

kiçiklitrajlı 

kiçikmolekullu 

kiçikölçülü 

kiçiktəhər 

kiçiktorpaqlı 

kiçiktutumlu 

kiçikyaşlı 

kiçikyaşlılıq 

kiçildici 

kiçildilmə 

kiçildilmək 

kiçilən  (riyaz.) 

kiçilmə 

kiçilmək 

kiçiltmə 

kiçiltmək 

kidan (-lar) 

kif 

kifayət 

kifayətedici 

kifayətləndirici 

kifayətləndiricilik 

kifayətləndirmə 

kifayətləndirmək 

kifayətlənmə 

kifayətlənmək 

kifayətli 

kifayətsiz 

kifayətsizlik 

kifir 

kifir-kifir 

kifirlənmə 

kifirlənmək 

kifirləşmə 

kifirləşmək 

kifirlik 

kifləndirə-kifləndirə 

kifləndirilmə 

kifləndirilmək 

kiflənə-kiflənə 

kiflənmə 

kiflənmək 

kiflətmə 

kiflətmək 

   

kətançılıq - kiflətmək 
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kif kil kil 

   

kifli 

kifli-kifli 

kifoz (tib.) 

kifsimə 

kifsimək 

kifsitmə 

kifsitmək 

kifşəkilli 

kixon 

kii (-lər) 

kiji (memar.) 

kijuç, balıq 

kikboksçu 

kikboksinq (idm.) 

kiklop (-lar) 

kiks (idm.) 

kikuyyu (-lar) 

kil (dəniz.) 

kilblok (dəniz.) 

kilbloklu 

kilbloksuz 

kilektor (dəniz.)          

kilid 

kilidləmə 

kilidləmək 

kilidlənmə 

kilidlənmək 

kilidlətdirmə 

kilidlətdirmək 

kilidlətmə 

kilidlətmək  

kilidləyici 

kilidli 

kilidli-qıfıllı 

kilidsiz 

kilidsiz-qıfılsız 

kilidvari 

kilim 

kilimarası 

kilimçə 

kilimçi  

kilimçilik 

kilim-gəbə 

kilimgülü 

kilimnaxış 

kilimnaxışlı 

kilimsatan 

kilimsiz 

kilimtoxuma 

kilimtoxuyan 

kilincan (bot.) 

kilkə 

kilkəbaş (dan.) 

kilkəbaşlı 

kilkələmə 

kilkələmək 

kilkələnmə 

kilkələnmək 

kilkələşdirmə 

kilkələşdirmək 

kilkələşmə 

kilkələşmək 

kilkəli 

kilkəsaç 

kilkəsaçlı 

kilkəşəkilli 

kilkəşik 

killer 

killerlik 

kilo 

kiloamper 

kiloamperlik 

kilobayt 

kilobit 

kilobod 

kilocoul 

kiloelektron 

kiloelektron-volt 

kilohers 

kiloherslik 

kilokalori 

kilokalorili 

kilo-kilo 

kiloqram 

kiloqram-atom 

kiloqram-kütlə 

kiloqram-qüvvə 

kiloqramlıq 

kiloqrammetr 

kiloqram-molekul 

kiloqram-saat 

kilolitr 

kilolitrlik 

kiloluq 

kilometr 

kilometraj 

kilometrik 

kilometrlik 

kilometr-saat 

kiloom 

kiloomluq 

kiloparsek 

kilopaskal 

kilosikl 

kilosten 

kiloton 

kilovat 

kilovat-amper 

kilovat-amper-saat 

kilovatlıq 

kilovat-saat 

kilovolt 

kilovolt-amper 

kilovoltluq 

kilsə 

kilsədaxili 

kilsəətrafı 

kilsələrarası 

kilvater (dəniz.) 

kim 

kimak (-lar) 

kimberlit, süxur 

kimi   

   

kifli - kimi   
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kim kin kin 

   

kimisi 

kim-kimsə 

kimlik 

kimmer (-lər) 

kimoqraf    

kimoqrafiya                                                                                                             

kimono 

kimsə 

kimsənə 

kimsəsiz 

kimsəsizlik 

kimya 

kimyaçı 

kimyaçılıq 

kimyaçı-texnoloq 

kimyagər 

kimyagərlik 

kimyalaşdırılma 

kimyalaşdırılmaq 

kimyalaşdırma 

kimyalaşdırmaq 

kimya-metallurgiya 

kimyaşünas 

kimyaşünaslıq 

kimyaterapiya 

kimyəvi 

kimyəvi-bioloji 

kimyəvi-fiziki 

kimyəvi-mexaniki 

kimyəvi-termiki 

kin 

kina,  pul vahidi 

kinantropiya 

kinayə 

kinayəli 

kinayəli-kinayəli 

kinayəlilik 

kinayəsiz 

kinem (dilç.) 

kinematik 

kinematika (fiz.)  

kinematoqraf 

kinematoqrafçı 

kinematoqrafçılıq 

kinematoqrafiya 

kinematologiya 

kinemika (dilç.) 

kinemometr (tib.) 

kinesika 

kineskop 

kinestezik 

kinesteziya 

kinetik 

kinetika (fiz.) 

kinetizm (inc.) 

kinetoskop 

kinetostatika 

kineziologiya 

kin-ədavət 

kin-küdurət 

kin-küdurətli 

kin-küdurətlilik 

kin-küdurətsiz 

kin-küdurətsizlik 

kin-qəzəb 

kinli 

kinli-ədavətli 

kinli-kinli 

kinli-küdurətli 

kinlilik 

kino 

kinoa (bot.) 

kinoafişa 

kinoaktrisa 

kinoaktrisalıq 

kinoaktyor 

kinoaktyorluq 

kinoalmanax 

kinoaparat 

kinoartist 

kinoartistlik 

kinoatelye 

kinobaxış 

kinoçəkiliş 

kinoçəkmə 

kinoçu 

kinodastan 

kinodialoq 

kinodram 

kinodramaturgiya 

kinodramaturji 

kinodramaturq 

kinodramaturqluq 

kinodrom 

kinoekran 

kinoepopeya 

kinoəsər 

kinofabrik 

kinofaciə 

kinofantaziya 

kinofelyeton 

kinofestival 

kinofikasiya 

kinofilm 

kinofobiya 

kinoforum 

kinofoto 

kinofraqment 

kinohekayə 

kinohit 

kinoxronika 

kinoillüstrasiya 

kinoinformasiya 

kinoistehsal 

kinojurnal 

kinojurnalist 

kinojurnalistika 

kinokadr 

kinokamera 

kinoklub 

kinokomediya 

kinokonsert 

kinoköçürmə  

   

kimisi - kinoköçürmə 
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kin kin kin 

   

kinoqabağı 

kinoqeydiyyat 

kinoqram 

kinoqurğu 

kinolaboratoriya 

kinolaşdırılma 

kinolaşdırılmaq 

kinolaşdırma 

kinolaşdırmaq 

kinolaşma 

kinolaşmaq 

kinolektoriya 

kinolent 

kinologiya 

kinoloji 

kinoloq 

kinoman 

kinomanlıq 

kinomexanik 

kinomexaniklik 

kinoməcmuə 

kinomometr 

kinomontaj 

kinomühazirə 

kinoneqativ 

kinonovella 

kinonüsxələşdirən aparat 

kinooçerk 

kinooperator 

kinooperatorluq 

kinooptika 

kinoölçü 

kinopanoram 

kinopavilyon 

kinopərəst 

kinopərəstlik 

kinoplakat 

kinoplakatçı 

kinoplakatçılıq 

kinoplazma 

kinoplyonka 

kinopoema 

kinoportret 

kinopovest 

kinoprodüser 

kinoprodüserlik 

kinoprokat 

kinoproqram 

kinoproses 

kinoproyeksiya 

kinoproyektor 

kinopublisist 

kinopublisistik 

kinopublisistika 

kinorejissor 

kinorejissorluq 

kinoreklam 

kinoreportaj 

kinorevyü 

kinorinx (-lər) 

kinoroman 

kinosalon 

kinoseans 

kinoserpantin 

kinosevər (-lər) 

kinosəhərcik 

kinosənət 

kinosənətçi 

kinosənətçilik 

kinosimfoniya 

kinoskript 

kinossenari           

kinossenariçi        

kinossenariçilik 

kinostudiya 

kinosüjet 

kinosüjetçi 

kinosüjetçilik 

kinoşəkil 

kinoşirkət 

kinoşou 

kinoşünas 

kinoşünaslıq 

kinoteatr 

kinotexnika 

kinotədqiqat 

kinotədqiqatçı 

kinotənqid 

kinotənqidçi 

kinotənqidçilik 

kinotəsvir 

kinotrilogiya 

kinotrük 

kinoulduz 

kinovar (miner.) 

kinoveriliş 

kino-video 

kinozal 

kinsiz 

kinsiz-ədavətsiz 

kinsiz-küdurətsiz 

kinsizlik 

kintouri 

kiosk 

kioskçu 

kiot 

kip 

kiparis (bot.) 

kipcə 

kipcək 

kipçərək 

kipkəc 

kipkəcli 

kip-kip 

kipləmə 

kipləmək 

kiplənmə 

kiplənmək 

kipləşdirici 

kipləşdirilmə 

kipləşdirilmək 

kipləşdirmə 

kipləşdirmək 

   

kinoqabağı - kipləşdirmək  



 327 

kip kir kir 

   

kipləşən samitlər 

kipləşən-partlayan samitlər 

kipləşmə 

kipləşmək 

kiplik 

kip-möhkəm 

kiprli (-lər) 

kir 

kirayə 

kirayəçi 

kirayəçilik 

kirayələmə 

kirayələmək 

kirayələnmə 

kirayələnmək 

kirayələtmə 

kirayələtmək 

kirayəli 

kirayəlik 

kirayənişin 

kirayənişinlik 

kirayəvermə 

kir-çirk 

kir-çirkli 

kir-çirksiz 

kirəc 

kirəcdaşı 

kirəcduzu 

kirəcləmə 

kirəcləmək 

kirəcləndirmə 

kirəcləndirmək 

kirəclənmə 

kirəclənmək 

kirəcləşmə 

kirəcləşmək 

kirəclətmə 

kirəclətmək 

kirəcli 

kirəclik 

kirəmit 

kirəmitbişirən 

kirəmitçi 

kirəmitli 

kirxa, lüteran məbədi 

kiridilmə 

kiridilmək 

kiril əlifbası 

kirimə 

kirimək 

kirimişcə 

kiriş 

kirişçi 

kirişləmə 

kirişləmək 

kirişmə 

kirişmək 

kiritmə 

kiritmək 

kirkirə 

kirkirəli 

kirkirəsiz 

kirkit 

kirkitləmə 

kirkitləmək 

kirkitlənmə 

kirkitlənmək 

kirkitlətmə 

kirkitlətmək 

kirkitmə 

kirkitmək 

kirləmə 

kirləmək 

kirləndirilmə 

kirləndirilmək 

kirləndirmə 

kirləndirmək 

kirlənmə 

kirlənmək 

kirlətmə 

kirlətmək 

kirli 

kirli-çirkli 

kirli-kirli 

kirlilik 

kirli-paslı  

kir-pas 

kirpi 

kirpibalığı 

kirpibaş (bot.) 

kirpiburun 

kirpik 

kirpikli 

kirpikli (-lər)  (zool.) 

kirpiksiz 

kirpiksizlik 

kirpiotu 

kirs 

kirsiz 

kirsiz-çirksiz 

kirsizlik 

kirsiz-passız 

kirsli 

kirssiz 

kirşan 

kirşançəkən 

kirşanlama 

kirşanlamaq 

kirşanlanma 

kirşanlanmaq 

kirşanlatma 

kirşanlatmaq 

kirşanlı 

kirşansız 

kirşanvuran 

kirşə 

kirşəbağlayan 

kirşəçi 

kirşəçilik 

kirşəsürən 

kirtik 

kirvə 

kirvəlik  

   

kipləşən samitlər - kirvəlik 



 328 

kir kiş kit 

   

kirza 

kisel 

kisə 

kisəcik 

kisəçəkən 

kisəçəkmə 

kisəçi 

kisəçilik 

kisədibi 

kisə-kisə 

kisələmə 

kisələmək 

kisələnmə 

kisələnmək 

kisələtdirmə 

kisələtdirmək 

kisələtmə 

kisələtmək 

kisəli (-lər) (zool.) 

kisəsiz 

kisətikən 

kisətoxuyan 

kisəvari 

kisəyi 

kista (tib.) 

kişi 

kişicanlı 

kişi-kişi 

kişi-kişiyanə 

kişi-qadın 

kişiqırığı (dan.) 

kişilənmə 

kişilənmək 

kişiləşmə 

kişiləşmək 

kişili 

kişili-arvadlı 

kişilik 

kişili-kişisiz 

kişili-qadınlı 

kişisayağı 

kişisifət 

kişisifətli 

kişisiz 

kişisiz-arvadsız 

kişisiz-qadınsız 

kişləmə 

kişləmək 

kişlətmə 

kişlətmək 

kişmiş 

kişmişi 

kişmişli 

kişmişli-şabalıdlı 

kişmişsiz 

kişnək 

kişnəmə 

kişnəmək 

kişnərti 

kişnəşmə 

kişnəşmək 

kişnətmə 

kişnətmək 

kişnəyiş 

kitab 

kitab-albom 

kitabaltı 

kitabarası 

kitabbağlayan 

kitabça 

kitabçı 

kitabçılıq 

kitabdaşıyan 

kitabə 

kitabxana 

kitabxanaçı 

kitabxanaçı-biblioqraf 

kitabxanaçılıq 

kitabxanaçılıq-biblioqrafiya 

kitabxanalararası 

kitabxanaşünas 

kitabxanaşünaslıq 

kitablı 

kitablı-kitabsız 

kitabpərəst 

kitabpərəstlik 

kitabsaxlama 

kitabsaxlayan 

kitabsatan 

kitabsevər (-lər) 

kitabsız 

kitabşünas 

kitabşünaslıq 

kitabüzləmə 

kitabüzləyən 

kitabyayan 

kitabyayma 

kitel 

kitelli 

kitrə 

kitrələmə (poliq.) 

kitrələmək 

kitrəli 

kitrəsiz 

kiv-aerobika 

kivano (bot.) 

kiver (hərb.) 

kivi 

kivili 

kiviyəbənzər 

kiy 

kiyston 

kizerit (miner.) 

kladodi (bot.) 

kladofora (bot.) 

kladogenez (biol.) 

kladoniya (bot.) 

klan 

klançı 

klançılıq 

klanizm 

klapan 

klapanlı 

   

kirza - klapanlı  
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kla kli klo 

   

klapansız 

klapeyron (riyaz.) 

klapştok 

klark (kim.) 

klarnet 

klarnetçi 

klarnetçilik 

klarnet-zurna 

klassik 

klassika 

klassisizm 

klaster (inform.) 

klastik, süxur  

klastogen 

klatç 

klaustrofobiya 

klauzula  (hüq.) 

klavesin  (mus.) 

klaviatura 

klaviaturalı 

klavikord  (mus.) 

klavir 

klaviraussuq  (mus.) 

klaviş 

klavişli 

kleoma 

klepper 

kleptofobiya (hüq.) 

kleptoman (tib.) 

kleptomaniya 

klerikal 

klerikalizm 

klerikallıq 

klerikal-monarxist 

klerk 

kleruxiya 

kletra (bot.) 

klevok  (hərb.) 

kleyetipiya (poliq.) 

kleyn (tex.) 

kleystoqamiya (biol.) 

klif (coğr.) 

klimaks (tib.) 

klimakterik (tib.) 

klimatip 

klimat-kontrol 

klimatoqraf 

klimatoqrafiya 

klimatoqram 

klimatologiya 

klimatoloji 

klimatoloq 

klimator 

klimatoterapiya 

klimatron 

klinik 

klinika 

klinikaçı 

klinik-diaqnostik 

klinik-laborator 

klinist 

klinker 

klinostat 

klio 

kliona 

klip 

klipart (poliq.) 

kliper (dəniz.) 

klipmeyker 

klir 

klirens 

klirinq (iqt.) 

klirinq-bank 

kliros 

klistran (elekt.) 

klişe (poliq.) 

klişeçi 

klişeli 

klişoqraf 

klitor (anat.)  

klivaj (geol.)  

kliver (dəniz.) 

kloaka (biol.) 

klobuk 

klon   

klonus 

kloun 

klounada 

klovis 

klub 

klub-çayxana 

klub-kitabxana 

klub-komanda 

klublararası 

klüz (dəniz.) 

knesset 

knyaginya 

knyajna 

knyaz 

knyazlıq  

koaksial (tex.) 

koaquloqraf 

koaquloqram 

koaqulyant (-lar) (kim.) 

koaqulyasiya 

koalisiya 

koalisiyalı 

koalisiyasız 

koartikulyasiya 

koaservasiya 

kobalt 

kobaltin 

kobaltlı 

koban 

kobol 

kobra 

kobrayabənzər 

kobud 

kobudca 

kobudcasına 

kobudxasiyyətli 

kobudxasiyyətlilik 

kobudlaşdırılma  

   

klapansız - kobudlaşdırılma  
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kob koğ koq 

   

kobudlaşdırılmaq 

kobudlaşdırma 

kobudlaşdırmaq 

kobudlaşma 

kobudlaşmaq 

kobudluq 

kobudyunlu 

kobudyunluluq 

kobza  (mus.) 

kobzar 

kod 

kodaçma   

kodal, tələ 

kodeks 

koder 

kodifikasiya 

kodlama 

kodlamaq 

kodlanma 

kodlanmaq 

kodlaşdırılma 

kodlaşdırılmaq 

kodlaşdırma 

kodlaşdırmaq 

kodlatma 

kodlatmaq 

kodlu 

kodoskop 

kodsuz 

koersitiv 

koevolyusiya 

kofe-breyk 

kofein 

kofeinli 

kofeterapiya 

kofta 

koftalı 

koftalıq 

koftasız 

kofta-tuman  

kofta-tumanlıq 

koğa 

koğalı 

koğasız 

koğuş 

koğuşlanma 

koğuşlanmaq 

koğuşlu 

koherensiya (dilç.) 

koherent 

koherentlik (fiz.) 

koheziya (dilç.) 

kox çöpləri 

kok (tib.) 

kokain 

kokainçəkən 

kokainçi 

kokainli 

kokainsiz 

kokarboksilaza (əcz.) 

kokarda 

kokardalı 

koketka 

kokos (bot.) 

kokoslu 

kokpit  

koks  (kim.) 

koksaki   virusu 

koksid (-lər) (zool.) 

koksidioz 

koksinellid (-lər) 

koksit (tib.) 

koks-kimya 

kokslama 

kokslamaq 

kokslaşdırılma 

kokslaşdırılmaq 

kokslaşdırma 

kokslaşdırmaq 

kokslaşma 

kokslaşmaq 

kokteyl 

koqnistiya (dilç., psix.) 

koqnitiv  

koqnitivistika 

koqnitivlik 

koqorta 

kol 

kola 

kolabənzər 

kolabənzərlik 

kolabrasiya 

kolabuynuz 

kolabuynuzlu 

kolabuynuzluluq 

kolahürən 

kolanı (-lar) 

kolaoxşar 

kolarası 

kolba 

kolbacıq 

kolbasa 

kolbasaçı 

kolbasaçılıq 

kolbasa-çörək 

kolbasalı 

kolbasalıq 

kolbasar 

kolbasayabənzər 

kolbasayaoxşar 

kolbaşəkilli 

kolbaşı 

kolbektizm 

kolçedan 

kolçedanlı 

koldibi 

koldkrem 

kolenkor 

kolenkorlu 

koleoptil (bot.) 

kolxoz  

kolxozçu 

kolxozçuluq 

   

kobudlaşdırılmaq - kolxozçuluq   
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kol kol kol 

   

kolxoz-kooperativ 

kolxozlararası 

kolxozlaşdırılma 

kolxozlaşdırılmaq 

kolxozlaşdırma 

kolxozlaşdırmaq 

kolxozlaşma 

kolxozlaşmaq 

kolibakterioz 

kolit (tib.)  

kolizey 

kol-kos 

kol-koslu 

kol-kosluq 

kolqıran 

kollaborasionist 

kollaborasionizm 

kollagen 

kollaj 

kollama 

kollamaq 

kollandırma 

kollandırmaq 

kollanma 

kollanmaq 

kollaps  (tib.) 

kollararası 

kollaşma 

kollaşmaq 

kollayder 

kollec 

kollegial 

kollegiallıq 

kollegium 

kollegiya 

kolleksioner 

kolleksionerlik 

kolleksiya 

kolleksiyaçı 

kolleksiyaçılıq 

kollektiv 

kollektivçi 

kollektivçilik 

kollektivist 

kollektivizm 

kollektivləşdirilmə 

kollektivləşdirilmək 

kollektivləşdirmə 

kollektivləşdirmək 

kollektivləşmə 

kollektivləşmək 

kollektivlik 

kollektor 

kollektor-dren 

kollektorlu 

kolliqasiya 

kollimator 

kollinear 

kolliziya  

kollodium 

kolloid 

kolloidal 

kolloidlik 

kolloid-maye 

kollokart 

kollokasiya 

kolloksilin 

kollokvium 

kolloplas 

kollopsion 

kollotipiya 

kollu 

kollu-koslu 

kollüvi, aşınma materialları 

kollüvial (geol.) 

kollüvium 

kolmataj 

kolobaşki  (idm.) 

kolodka 

kolomenka 

kolometrik 

kolometriya 

kolonial 

kolonializm 

kolonist 

koloniya 

kolonka 

kolonna (memar.) 

kolonrəqəm 

kolontitul (poliq.) 

koloratur (mus.) 

kolorektal (tib.) 

kolorimetr (kim.) 

kolorimetrik 

kolorimetriya (astr.) 

kolorist 

koloristika 

kolorit 

koloritli 

koloşnik  (tex.) 

kolpan 

kolpanlıq 

kolposkop 

kolpotomiya 

kolşəkilli 

kolt 

kolumbit 

kolumbiyalı (-lar) 

kolumnist 

kolvari 

kolyuriya 

kom 

koma 

komacıq 

koma-koma 

komalama 

komalamaq 

komalanma 

komalanmaq 

komalaşma 

komalaşmaq 

komalatma 

komalatmaq  

   

kolxoz-kooperativ - komalatmaq 
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kom kom kom 

   

komalıq 

komanda 

komandalıq 

komandan 

komandanlıq 

komandir 

komandirlik 

komandor 

komandos (hərb.) 

komba 

kombayn 

kombaynçı 

kombaynçılıq 

kombaynqayıran  

kombaynsürən 

kombi 

kombikorm 

kombili 

kombinasiya 

kombinasiyaçı 

kombinasiyalı 

kombinasiyasız 

kombinat 

kombinator 

kombinatorika 

kombinezon 

kombinezonlu 

kombinezonsuz 

kombinə 

kombinələmə 

kombinələmək 

kombinələşdirmə 

kombinələşdirmək 

kombinəli 

kombisiz 

kombiyem (k.t.) 

komediant 

komediantlıq 

komedioqraf 

komedioqrafiya 

komediya 

komediya-balet 

komediyaçı 

komediyaçılıq 

komediyalı 

komediyalılıq 

komediya-pamflet 

komefor (zool.) 

komendant 

komendantlıq 

komendatura 

komendor (dəniz.) 

kometa 

komfort 

komfortlu 

komi (-lər) 

komicə 

komik 

komiklik 

komiks 

komintern (tar.) 

komi-permyak (-lar) 

komissar 

komissariat 

komissarlıq 

komissioner 

komissiya 

komissura 

komisyon (iqt.) 

komisyonçu 

komisyonçuluq 

komitativ 

komitent (iqt.) 

komitə 

komitsiya (iqt.) 

komizm 

kom-kom 

komlama 

komlamaq 

komlanma 

komlanmaq 

komlaşma  

komlaşmaq 

komlatma 

komlatmaq 

kommelina 

kommendasiya 

kommensal 

kommensalizm (biol.) 

komment 

kommentari 

kommentator 

kommersant 

kommersiya  

kommersiyalaşdırılma 

kommersiyalaşdırılmaq 

kommersiyalaşdırma 

kommersiyalaşdırmaq 

kommersiyalaşma 

kommersiyalaşmaq 

kommuna 

kommunal 

kommunal-energetik 

kommunal-inşaat 

kommunal-məişət 

kommunal-mühəndis 

kommunal-texnik 

kommunikasiya 

kommunikativ 

kommunikativlik 

kommunikativistika 

kommunikator 

kommunist  

kommunistləşdirilmə 

kommunistləşdirilmək 

kommunistləşmə 

kommunistləşmək 

kommunistlik 

kommunizm 

kommutasiya 

kommutasiyalı 

kommutat 

kommutativ   

   

komalıq - kommutativ  
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kom kom kom 

   

kommutativlik 

kommutator 

kommutatorçu 

kommünike 

komod 

komodlu 

komonim 

komonimiya 

kompakt 

kompaktlıq 

kompander 

kompaniya, şirkət 

kompanyon 

komparativ (dilç.) 

komparativist 

komparativistika 

komparativizm 

komparator 

kompas 

kompaslı 

kompassız 

kompaund (tex.) 

kompensasiya 

kompensasiyaçı 

kompensasiyaedici 

kompensasiyalı 

kompensasiyasız 

kompensator 

kompensə 

kompetensiya 

kompilyasiya 

kompilyasiyaçı 

kompilyativ 

kompilyator (inform.) 

komplanar (riyaz.) 

kompleks 

komplekslərarası 

kompleksləşdirilmə 

kompleksləşdirilmək 

kompleksləşdirmə 

kompleksləşdirmək 

kompleksləşdirtmə 

kompleksləşdirtmək 

kompleksləşmə 

kompleksləşmək 

kompleksli 

komplekssiz 

kompleksonometriya 

komplekt 

komplektləşdirici 

komplektləşdirilmə 

komplektləşdirilmək 

komplektləşdirmə 

komplektləşdirmək 

komplektləşdirtmə 

komplektləşdirtmək 

komplektləşmə 

komplektləşmək 

komplektli 

komplektsizlik 

komplementarlıq 

kompliment   

komplimentbaz 

komplimentbazlıq 

komplimentçi (dan.) 

komplussiv (psix.) 

komponent 

komponentli 

kompost 

komposter 

komposterləmə 

komposterləmək 

komposterlənmə 

komposterlənmək 

komposterlətmə 

komposterlətmək 

komposterli 

kompostersiz 

kompostlanma 

kompostlanmaq 

kompostlaşdırılma 

kompostlaşdırılmaq  

kompostlaşdırma 

kompostlaşdırmaq 

kompostlaşma 

kompostlaşmaq 

kompostlu 

kompot 

kompotluq 

kompozisiya 

kompozisiyalı 

kompozit 

kompres 

kompresləmə 

kompresləmək 

kompreslənmə 

kompreslənmək 

kompresli 

kompressiya 

kompressor 

kompressorçu 

kompressorçuluq 

kompressorxana 

kompressorlu 

kompromat 

kompromis 

kompromisli 

kompromissiz 

kompton 

kompüter 

kompüterçi 

kompüterçilik 

kompüterçi-operator 

kompüter-dəstəkli 

kompüter-internet 

kompüterləşdirilmə 

kompüterləşdirilmək 

kompüterləşdirmə 

kompüterləşdirmək 

kompüterləşmə 

kompüterləşmək 

kompüterli 

kompüteromaniya  

   

kommutativlik - kompüteromaniya   
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kom kon kon 

   

kompütersiz  

komsomol (tar.) 

komsomolçu 

komtometr 

kondensasiya 

kondensasiyalama 

kondensasiyalamaq 

kondensasiyalanma 

kondensasiyalanmaq 

kondensasiyalaşdırıcı 

kondensat 

kondensatlı 

kondensator 

kondensatorlu 

kondensə 

kondensit 

kondensor 

kondiloma 

kondilus 

kondilusarası 

kondisioner 

kondisionerləşdirmə 

kondisionerləşdirmək 

kondisionerli  

kondisioneryığan 

kondisioneryığma 

kondisiya 

kondisiyaedici 

kondisiyalaşdırıcı 

kondisiyalaşdırma 

kondisiyalaşdırmaq 

kondisiyalı 

kondisiyasız 

kondominat (hüq.) 

kondor 

kondotta 

kondotyer 

konduit 

konduktometriya 

konduktor 

konduktorlu 

konduktorluq 

konduktorsuz 

konfederasiya 

konfederativ 

konfeksion 

konferansye 

konferansyelik 

konfessional 

konfessiya 

konfet 

konfetbükən 

konfetqabı 

konfetli 

konfetsiz 

konfidensial 

konfidensiallıq 

konfidensiya 

konfiqurasiya 

konfiqurasiyalı 

konfirmasiya 

konflikt 

konfliktli 

konfliktlilik 

konfliktologiya 

konfliktoloq 

konfliktsiz 

konfliktsizlik 

konform  (riyaz.) 

konformasiya  (fiz.) 

konformist 

konformizm 

konfrans 

konfranslararası 

konfrans-salon 

konfrontasiya 

konfrontativ 

konfusiçi (-lər) 

konfusiçilik 

konxiologiya 

konxoida 

konxoskop (tib.)  

konidi 

koniferin  (bot.) 

konik 

konka 

konkaçı 

konki 

konkistador  (tar.) 

konkisürən 

konkisürmə 

konklav 

konkordans 

konkordat (hüq.) 

konkrement (tib.) 

konkresiya  (geol.) 

konkret 

konkretləşdirilmə 

konkretləşdirilmək 

konkretləşdirmə 

konkretləşdirmək 

konkretləşmə 

konkretləşmək 

konkretlik 

konkurs 

konqlomerasiya 

konqlomerat 

konqreqasiya 

konqres 

konqresmen 

konqrev (poliq.) 

konqruyensiya (riyaz.) 

konqruyent 

konqruyentlik (riyaz.) 

konneks (-lər) 

konnektor 

konnotasiya 

konnotativ (dilç.) 

konolof (zool.) 

konosament  (iqt.) 

konsaltinq (iqt.) 

konsedimentasion (geol.) 

konsekvent   

   

kompütersiz - konsekvent  



 335 

kon kon kon 

   

konsensus 

konsensusəsaslı (hüq.) 

konsentrasiya  

konsentrat  

konsentratlı 

konsentrator 

konsentratsız 

konsentrik 

konsentriklik 

konsentrizm 

konsentr (-lər) (riyaz.) 

konsepsiya 

konsepsiyalı 

konsepsiyasız 

konsepsus 

konsept 

konseptakul (-lar)  

konseptosfer  

konseptsiz 

konseptsizlik 

konseptual 

konseptualizm (fəls.) 

konseptuallaşdırma 

konseptuallaşdırmaq 

konseptuallaşma 

konseptuallaşmaq 

konseptuallıq 

konsern 

konsernləşdirmə 

konsernləşdirmək 

konsernləşmə 

konsernləşmək 

konsert 

konsertino (mus.) 

konsertqabağı 

konsertlərarası 

konsertli 

konsertmeyster 

konsertmeysterlik 

konsert-oçerk 

konsert-rapsodiya 

konsertsiz 

konserv 

konservaçan 

konservant 

konservasiya 

konservativ 

konservatizm 

konservatoriya 

konservləmə 

konservləmək 

konservləşdirici 

konservləşdirilmə 

konservləşdirilmək 

konservləşdirmə 

konservləşdirmək 

konservləşmə 

konservləşmək 

konsessiya (hüq.) 

konsessiyaçı 

konsiqnant 

konsiqnasiya (iqt.) 

konsiqnator 

konsilium   

konsistensiya 

konsistent 

konsistometr 

konsistor 

konsistoriya 

konsolidasiya  

konsolidə 

konsonans  

konsonant  

konsonantizm 

konsonata 

konsorsium  (iqt.) 

konsorsiya 

konsort 

konspekt 

konspektli 

konspiralogiya 

konspirasiya 

konspirativ 

konspirativlik 

konspirator 

konstant 

konstantan (tex.) 

konstantlıq 

konstatasiya 

konstebl 

konstituent 

konstitusion 

konstitusional 

konstitusionalist 

konstitusionalizm 

konstitusiya 

konstitusiyaçı 

konstitusiyaçılıq 

konstitusiyalı 

konstitusiyasız 

konstitutiv 

konstrativ 

konstruksiya 

konstruksiyalaşdırma 

konstruksiyalaşdırmaq 

konstruksiyalı 

konstruktiv 

konstruktivist 

konstruktivizm 

konstruktivlik 

konstruktor 

konstruktorluq 

konsul 

konsulat 

konsulxana 

konsulluq 

konsultant 

konsultasiya 

konsultativ 

konsument 

konsumerizm 

konsummasiya  (hüq.) 

kontakt   

   

konsensus - kontakt   
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kon kon kon 

   

kontaktlı 

kontaktor 

kontaktölçən 

kontaktsız 

kontaqi  (tib.) 

kontaminasiya 

kontanqo  (mal.) 

kontantist 

kontekst 

kontekstləşdirmə 

kontekstləşdirmək 

kontekstləşmə 

kontekstləşmək 

kontekstual 

kontekstualizm 

kontekstuallıq 

kontent 

kontent-hekayə 

konteyner 

konteyner-dükan 

konteynerləşdirilmə 

konteynerləşdirilmək 

kontinent 

kontinental 

kontinentallıq 

kontingent 

kontingentləşdirilmə 

kontingentləşdirilmək 

kontingentləşdirmə 

kontingentləşdirmək 

kontinual-genetik (psix.) 

kontinuativ 

kontinuitet 

kontinuum 

konto (mal.) 

konto-ader  (iqt.) 

konto-avizo 

kontokorrent (iqt.) 

kontolor 

kontomat 

konto-passiv  

kontor 

kontorçu 

kontorçuluq 

kontorka 

konto-separato 

kontra (mal.) 

kontrabalans 

kontraband 

kontrabandçı 

kontrabandçılıq 

kontrabarometr 

kontrabas 

kontrabasçı 

kontrabasçılıq 

kontrabroker 

kontr-admiral 

kontr-admirallıq 

kontrafaksiya (hüq.) 

kontrafakt 

kontrafaktçılıq 

kontrafaktlı 

kontrafaqot   (mus.) 

kontragent  (hüq.) 

kontragentlik 

kontrajur 

kontraksion 

kontraksiya  (iqt.) 

kontrakt 

kontraktasiya 

kontraktlama 

kontraktlamaq 

kontraktura  (tib.) 

kontralto  (mus.) 

kontramarka 

kontrapost 

kontrapunkt  (mus.) 

kontrasepsiya  (tib.) 

kontraseptik 

kontraseptiv 

kontrasiqnasiya 

kontrasiqnatura  

kontrast 

kontrastiv (dilç.) 

kontratip (foto.) 

kontratitul (poliq.) 

kontr-buxar 

kontrfors (memar.) 

kontrhesab  (mal.) 

kontribusiya 

kontrqalop 

kontrqals 

kontrqayka 

kontr-mədəniyyət 

kontrmina 

kontrol 

kontrolçu 

kontroller (tex.) 

kontrollinq 

kontrolluq 

kontrol-ölçü 

kontrolsuz 

kontroverza 

kontrpres 

kontrstrategiya 

kontrşans 

kontrtitul (poliq.) 

kontrvariant 

kontur 

konturlama 

konturlamaq 

konturlaşdırıcı 

konturlaşdırılma 

konturlaşdırılmaq 

konturlaşdırma 

konturlaşdırmaq 

konturluq 

konturlu-yuvalı 

kontuziya 

kontuziyalanma 

kontuziyalanmaq 

kontuziyalı 

konulyari (zool.)   

   

kontaktlı - konulyari  
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kon kon kop 

   

konus 

konusabənzər 

konusaoxşar 

konuslararası 

konusşəkilli 

konusvari 

konveksion 

konveksiya  

konvektiv 

konvektor (tex.) 

konvensional 

konvensionalist 

konvensionalizm (fəls.) 

konvensionallıq 

konvensiya (hüq.) 

konvent 

konvergensiya 

konvergent (-lər) (dilç.) 

konversiya 

konvertasiya 

konverter 

konvertə, bank 

konveyer 

konveyerçi 

konveyerçilik 

konveyer-quruducu 

konveyerləşdirilmə 

konveyerləşdirilmək 

konveyerləşdirmə 

konveyerləşdirmək 

konveyerli 

konveyersiz 

konvoy (hərb.) 

konvulsiv (tib.) 

konvulsivlik 

konvulsiya 

konvulsiyalı 

konvulsiyasız 

konyak 

konyak-şərab 

konyuqasiya  

konyuqat 

konyunksiya 

konyunktiv (dilç.) 

konyunktiva (anat.) 

konyunktivit  

konyunktur 

konyunkturçu 

konyunkturçuluq 

kooperasiya  

kooperativ 

kooperativçi 

kooperativçilik 

kooperativləşdirilmə 

kooperativləşdirilmək 

kooperativləşdirmə 

kooperativləşdirmək 

kooperativləşmə 

kooperativləşmək 

kooperator 

kooptasiya (hüq.) 

koordinasiya 

koordinasiyaedici 

koordinasiyalama 

koordinasiyalamaq 

koordinasiyalanma 

koordinasiyalanmaq 

koordinat 

koordinatoqraf 

koordinator 

koordinatölçən 

koordinə  etmək 

koortasiya 

kopal (poliq.) 

kopirayter 

kopiraytinq 

kopiyalama 

kopiyalamaq 

kopiyalanma 

kopiyalanmaq 

kopolimer 

koppuş  

koprofagiya 

koptik 

kopulyasiya 

kopyor (tex.) 

kopyorçu 

kor 

kora (məh.) 

korabuğum 

korafəhm 

korafəhmlik 

koralama 

koralamaq 

koralanma 

koralanmaq 

koralatma 

koralatmaq 

koramal 

koramalotu 

koramaz 

korazehin 

korazehinlik 

korbucaq 

korbucaqlı 

korcasına 

korçiban 

kord (iqt.) 

korda (tex.) 

kordait (-lər) (bot.) 

kordebalet 

kordiamin 

kordiyerit 

kordodrom 

kordon (hərb.) 

koreopsis (bot.) 

koreyaca 

koreyalı (-lar) 

korgöz 

korgözlü 

koridor 

korifey 

korifeylik  

   

konus - korifeylik 
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kor kor kor 

   

korinebakterioz 

korinebakteriya 

korinozomoz 

koriolis (riyaz.) 

kor-kar 

kor-kar-lal 

kor-kobud 

kor-kobudluq 

kor-koranə 

kor-koranəlik 

korlama 

korlamaq 

korlanma 

korlanmaq 

korlaşma 

korlaşmaq 

korlatma 

korlatmaq 

korluq 

korma 

kormofit (-lər) (bot.) 

korner 

kornet 

kornetçi 

kornuel dili 

koroğluluq 

koroğlusayağı 

koroğluşünas 

koroğluşünaslıq 

koroğluyana 

koronafobiya 

koronavirus 

koronaviruslu 

koronavirussuz 

koronoqraf 

koronometr 

kor-peşman 

kor-peşmancasına 

kor-peşmanlıq 

korporant 

korporasiya (iqt.) 

korporativ 

korporativizm 

korporativlik 

korporator 

korpus 

korpusçu 

korpuslararası 

korpuslu 

korpussuz 

korreksiya 

korreksiyaedici 

korrekt, nəzakətli 

korrektə işləri 

korrektor 

korrektorluq 

korrektura 

korrekturaçı 

korrelyasiya 

korrelyat (dilç.) 

korrelyativ 

korrelyativizm 

korrelyativlik 

korrelyator 

korrida, öküzlə döyüş 

korrozimetr 

korroziya   

korroziyalı 

korroziyayadavamlı (tex.) 

korrupsioner 

korrupsionerlik 

korrupsiya 

korrupsiyaçı 

korrupsiyaçılıq 

korrupsiyalaşdırma 

korrupsiyalaşdırmaq 

korrupsiyalaşma 

korrupsiyalaşmaq 

korrupsiyalı 

korrupsiyasız 

korsaj 

korsar, pirat 

korset 

korsetli 

korsetsiz 

korsikalı (-lar) 

korş 

korşalma 

korşalmaq 

korşaltma 

korşaltmaq 

kor-şil 

kor-şillik 

kort (idm.) 

kortaderiya 

kortalma (məh.) 

kortalmaq 

kortej 

kortes 

kortəbii 

kortəbiicəsinə 

kortəbiilik 

kortikosteroid 

kortikotropin 

kortizon (tib.) 

koruxma 

koruxmaq 

korund (miner.) 

korun-korun yanmaq 

koruş 

koruş-koruş baxmaq 

koruşlanma 

koruşlanmaq 

koruşluq 

korvet 

koryak (-lar) 

koryakca 

koryuşka  (zool.) 

kos 

kosa 

kosagəlin 

kosa-kosa (etn.) 

kosala 

   

korinebakterioz - kosala  
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kos kos kov 

   

kosalaşma 

kosalaşmaq 

kosaldıqaç, oyun 

kosalıq 

kosasaqqal 

kosasaqqallı 

kosekans 

kosinus 

kosinusoid 

kos-kos 

kosmetik 

kosmetika 

kosmetologiya 

kosmetoloji 

kosmetoloq 

kosmetoloqluq 

kosmik 

kosmodrom 

kosmofizik 

kosmofizika 

kosmogenez 

kosmoxronologiya 

kosmokimya 

kosmoqonik 

kosmoqoniya 

kosmoqraf 

kosmoqrafiya 

kosmologiya 

kosmoloji 

kosmonavt 

kosmonavt-həkim 

kosmonavtika 

kosmonavtlıq 

kosmonavt-mühəndis 

kosmonim 

kosmonimika 

kosmonimiya 

kosmopolit 

kosmopolitik 

kosmopolitiklik 

kosmopolitizm   

kosmopsixologiya 

kosmopsixoloq 

kosmos 

kosmotəbabət 

kosmotoponim 

kosmoviziya 

kosmozoonim 

kos-nağara 

kostarikalı (-lar) 

kostioz 

kostiya (zool.) 

kostyol 

kostyum 

kostyumçu 

kostyumlu 

kostyumluq 

kostyumsuz 

koşenil (zool.) 

koşnay (mus.) 

kotan 

kotancıq 

kotancıqlı 

kotançı 

kotançılıq 

kotangens 

kotanlama 

kotanlamaq 

kotanlanma 

kotanlanmaq 

kotanlatma 

kotanlatmaq 

kotilozavr (-lar) 

kotlassiya 

kotlet 

kotletli 

kotletlik 

kottec 

kottecəbənzər tikili 

kottecəoxşar 

kotteclik ərazi 

kovalent  

kovboy 

kovellin (tex.) 

koverkot 

kovxa 

kovxalıq 

kovrolit 

kovrolitləmə 

kovrolitləmək 

kovrolitlənmə 

kovrolitlənmək 

koyne (dilç.) 

koysan  dilləri 

köbə 

köbələmə 

köbələmək 

köbələnmə 

köbələnmək 

köbələtmə 

köbələtmək 

köbəli 

köbəlik 

köbər (məh.) 

köbəsiz 

köbəsizlik 

köbətikən 

köç 

köçdürmə 

köçdürmək 

köçdürtmə 

köçdürtmək 

köçdürücü 

köçdürülmə 

köçdürülmək 

köç-düş 

köçəbə, köçəri 

köçəbəlik  

köçəköç 

köçərgi 

köçəri 

köçərilik 

köç-külfət   

   

kosalaşma - köç-külfət  
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köç köh kök 

   

köç-külfətli 

köç-külfətsiz  

köçkün 

köçkünlük 

köçlü-külfətli 

köçmə 

köçmək 

köçsüz-külfətsiz 

köçürdülmə 

köçürdülmək 

köçürmə 

köçürmək 

köçürtmə 

köçürtmək 

köçürücü 

köçürülmə 

köçürülmək 

köçüstü hazırlıq 

köhlən 

köhlənlik 

köhnə 

köhnəçi 

köhnəçilik 

köhnəfikirli 

köhnə-köhnə 

köhnə-köşkül 

köhnə-kültə 

köhnəldilmə 

köhnəldilmək 

köhnələnmə 

köhnələnmək 

köhnələşmə 

köhnələşmək 

köhnəlik 

köhnəlmə 

köhnəlmək 

köhnəltmə 

köhnəltmək 

köhnə-möhnə 

köhnəpərəst 

köhnəpərəstlik 

köhnəsayaq 

köhnəüsullu 

köhnə-yırtıq 

köhül, mağara 

kök 

kökağızlı (-lar) 

kökalma (riyaz.) 

kökaltı 

kökatma 

kökayaqlı (-lar) 

kökbaşlı (-lar) 

kökbecərən 

kökcük 

kökçıxaran 

kökdoğrayan 

kökə 

kökəbənzər 

kökəcik 

kökəldici 

kökəldilmə 

kökəldilmək 

kökəlmə 

kökəlmək 

kökəltdirmə 

kökəltdirmək 

kökəltmə 

kökəltmək 

kökən 

kökənli 

kökəoxşar 

kökkəsən 

kökəyəbənzər 

kökəyəoxşar 

kökləmə 

kökləmək 

köklənmə 

köklənmək 

kökləşdirmə 

kökləşdirmək 

kökləşmə 

kökləşmək 

köklətmə  

köklətmək 

kökləyici 

köklü 

köklü-budaqlı 

köklü-gövdəli 

köklük 

köklü-köməcli 

köklülük 

kökotu 

köks 

kök-saqqız 

köksalma 

köksdaxili 

köksdolusu 

köksifət 

köksözlü (dilç.) 

köksüdolu 

köksüz 

köksüzlük 

köktəmizləyən 

kökümeyvəli (-lər) 

kökümsov 

kökümsovlu bitkilər 

köküstü 

köküyumru (-lar) 

kökvermə 

kökyeyən (bot.) 

kökyumrusu (bot.) 

kölə 

köləcəsinə 

köləlik 

kölgə 

kölgələmə 

kölgələmək 

kölgələndirmə 

kölgələndirmək 

kölgələnmə 

kölgələnmək 

kölgələyici   

kölgəli    

   

köç-külfətli - kölgəli 
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köl köm kön 

   

kölgəlik 

kölgəsevən (-lər) (bot.) 

kölgəsiqalın 

kölgəsiz 

kölgəsizlik 

kölgəyədavamlı 

kölgəyədavamsız 

kölgəyədözümlü 

kölgəyədözümsüz 

kömbə 

kömbəçi 

kömbədodaq 

kömbədodaqlı 

kömbəsifət 

kömbəsifətli 

köməc (bot.) 

köməclənmə 

köməclənmək 

köməcli 

kömək 

köməkçi 

köməkçilik 

köməkçi-podratçı 

köməkləşmə 

köməkləşmək 

köməkli 

köməklik 

köməksiz 

köməksizlik 

kömür 

kömüraxtaran 

kömürbasan 

kömürçıxaran 

kömürçıxarma 

kömürçü 

kömürçülük 

kömürdaşıma 

kömürdoğrayan 

kömürxana 

kömürxırdalayan 

kömürqabı  

kömürqazıyan 

kömürqazma 

kömür-qrafit 

kömürlənmə 

kömürlənmək 

kömürləşdirilmə 

kömürləşdirilmək 

kömürləşdirmə 

kömürləşdirmək 

kömürləşmə 

kömürləşmək 

kömürlü 

kömürlü-gilli 

kömürlük 

kömür-metallurgiya 

kömürsatan 

kömürsındıran 

kömürsoran  (tex.) 

kömürsüz 

kömürsüzlük 

kömürtəmizləmə 

kömürtəmizləyən 

kömür-yanacaq 

kömüryandıran 

kömüryandırma 

kömüryuyan 

kömüryükləyən 

köndələn 

köndələninə 

könlüaçıq 

könlüaçıqlıq 

könlüqara 

könlüqaralıq 

könlüqırıq 

könlüqırıqlıq 

könlüqubar 

könlüqubarlı 

könlüsınıq 

könlüsınıqlıq 

köntöy 

köntöy-köntöy  

köntöyləşmə 

köntöyləşmək 

köntöylük 

könül 

könülaçan 

könüldaş 

könüllənmə 

könüllənmək 

könüllü 

könülsevən 

könülsındıran 

könülsüz 

könülsüzcəsinə 

könülsüz-könülsüz 

könülsüzlük 

köp 

köpdürmə 

köpdürmək 

köpdürülmə 

köpdürülmək 

köpək 

köpəkbalığı 

köpəkcik 

köpəkdili (bot.)  

köpəkləmə 

köpəkləmək 

köpəkləşmə 

köpəkləşmək 

köpəkli 

köpəklik 

köpəş 

köpəşik 

köpəşimə 

köpəşimək 

köpəşmə 

köpəşmək 

köpgər (zool.) 

köpgərlik 

köpmə 

köpməcə 

köpmək  

   

kölgəlik - köpmək   
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köp kör köş 

   

köpüb-şişmə 

köpüb-şişmək 

köpük 

köpükcük 

köpükləmə 

köpükləmək 

köpükləndirici 

köpükləndirilmə 

köpükləndirilmək 

köpükləndirmə 

köpükləndirmək 

köpüklənə-köpüklənə 

köpüklənib-daşma 

köpüklənib-daşmaq 

köpüklənmə 

köpüklənmək 

köpükləşdirici 

köpükləşmə 

köpükləşmək 

köpüklətmə 

köpüklətmək 

köpüklü 

köpüklü-köpüklü 

köpüklülük 

köpüksüz 

köpürmə 

köpürmək 

köpürtmə 

köpürtmək 

köpüşük 

körəməz 

körfəz 

körfəzətrafı 

körfəziçi 

körfəzyanı 

kör-köhnə 

kör-kötük 

körpə 

körpəcə 

körpəcəli 

körpəcik 

körpəciyəz 

körpə-körpə 

körpəli 

körpəlik 

körpü 

körpücük 

körpücükaltı (anat.) 

körpücükarası  

körpücük-dilaltı 

körpücük-döş 

körpücük-məməyəbənzər 

körpücüküstü 

körpüçü 

körpülü 

körpüsalan 

körpüsalma 

körpüsüz 

körpütikən 

körpütikmə 

körpü-yönləndici 

körük 

körükbasan 

körükçü 

körükçülük 

körükləmə 

körükləmək 

körüklənmə 

körüklənmək 

körüklətmə 

körüklətmək 

körükləyə-körükləyə 

körüklü 

körüksayaq 

körük-zindan 

kösöv 

kösövləmə 

kösövləmək 

kösövlənmə 

kösövlənmək 

köstəbək 

köşə 

köşəbaşı (sənət.) 

köşəbənd 

köşəçəkmə 

köşək 

köşəkgöz 

köşəkgözlü 

köşəkləmə 

köşəkləmək 

köşələmə 

köşələmək 

köşəlik 

köşk 

köşkçü 

kötək 

kötək-dəyənək 

kötək-dəyənəkli 

kötəkləmə 

kötəkləmək 

kötəklənmə 

kötəklənmək 

kötəkləşmə 

kötəkləşmək 

kötəklətmə 

kötəklətmək 

kötücə 

kötük 

kötükcük 

kötükçə 

kötükçıxaran 

kötüklənmə 

kötüklənmək 

kötükləşmə 

kötükləşmək 

kötüklü 

kötüklü-kötüklü 

kötür  (məh.) 

kötür-kötür 

kötürlü 

kövrək 

kövrəkcəsinə 

kövrəklənmə  

   

köpüb-şişmə - kövrəklənmə   
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köv köz kra 

   

kövrəklənmək 

kövrəkləşmə 

kövrəkləşmək 

kövrəklik 

kövrəlmə 

kövrəlmək 

kövrəltmə 

kövrəltmək 

kövşən 

kövşənləmə 

kövşənləmək 

kövşənli 

kövşənlik 

köy, kənd 

köylü 

köynək 

köynəkcək 

köynəkcik 

köynəkçə 

köynək-köynək 

köynəkli 

köynəklik 

köynəkotu 

köynəksiz 

köynək-şalvar 

köynək-tuman 

köz 

közə 

közəl, iri saman 

közənək, sulu yer 

közərdilmə 

közərdilmək 

közərib-alışma 

közərib-alışmaq 

közərib-yanma 

közərib-yanmaq 

közərmə 

közərmək 

közərti 

közərtmə 

közərtmək 

köz-köz 

közləmə 

közləmək 

közlənmə 

közlənmək 

közlətmə 

közlətmək 

kraxmal 

kraxmallama 

kraxmallamaq 

kraxmallanma 

kraxmallanmaq 

kraxmallı 

kraxmallı-ütülü 

kraxmalsız 

krakovyak (inc.) 

kral 

kraliça 

kraliçalıq 

krallıq 

krambol  (dəniz.) 

kramer (riyaz.) 

kran 

kranaltı 

kranblok 

krancıq 

krançı 

krançı-ekskavatorçu 

krançılıq 

kran-ekskavator 

kranets  (dəniz.) 

kran-gəmi 

kranioqrafiya 

kraniologiya 

kranioloji 

kraniometr 

kraniometrik (tib.) 

kraniometriya 

kraniopaq 

kranioskopiya 

kraniotomiya  

kran-katamaran  (dəniz.) 

kranqayırma 

kranquraşdırma 

kranlı 

kransız 

krater, vulkan çökəyi 

kratogen  (geol.) 

kraton 

krayt (-lar) 

krazis 

kreasionist 

kreasionizm 

kreatin 

kreativ,  yaradıcı 

kreativlik 

kreatura 

kredit   (iqt.) 

kreditalan 

kreditalma 

kredit-borc 

kreditçi 

kreditgötürmə 

kredit-hesablaşma 

kreditləmə 

kreditləmək 

kreditləşdirilmə 

kreditləşdirilmək 

kreditləşdirmə 

kreditləşdirmək 

kreditləşmə 

kreditləşmək 

kreditli 

kredit-maliyyə  

kreditor 

kreditsiz 

kreditverən 

kreditvermə 

kredo 

krek (idm.) 

krekinq (kim.) 

krekinqləmə 
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kre kre kri 

   

krekinqləmək  

krekinqləşdirilmə 

krekinqləşdirilmək 

krekinqləşdirmə 

krekinqləşdirmək 

krem 

kremalyer 

kremasiya 

krematori 

krem-balzam 

krem-boya 

kreməbənzər 

kreməoxşar 

kreml 

kremləmə 

kremləmək 

kremlənmə 

kremlənmək 

kremlətmə 

kremlətmək 

kremli 

kremli-sodalı 

kremli-yağlı 

krem-pendir 

krem-premakiyaj 

kremsiz 

kremsiz-sodasız 

krem-soda 

kremvari 

kren (dəniz.) 

krenometr (dəniz.) 

kreol 

kreolin 

kreozot  (kim.) 

krep, parça 

krepdeşin, ipək parça 

krep-fay 

krep-jorjet 

krep-maroken 

krepon, parça növü 

krep-sətin 

krep-şifon 

kreslo 

kreslo-araba 

kreslo-xərək 

kres (bot.) 

kreşento  (mus.) 

kretin, gicbəsər 

kretinizm 

kretinoid 

kreton, parça  

krevetka (-lar) 

krevetkalı 

krevo 

kreyser 

krezol 

krım-tatar (-lar) 

kriket 

kriminal 

kriminalcasına 

kriminalçı 

kriminalçı-ekspert 

kriminalist 

kriminalistik 

kriminalistika 

kriminallaşdırna 

kriminallaşdırmaq 

kriminallaşma 

kriminallaşmaq 

kriminallıq 

kriminogen 

kriminologiya 

kriminoloji 

kriminoloq 

kriminoloqluq 

krimplen 

krinolin (dəniz.) 

krio dili 

kriobiologiya 

kriocərrahiyyə 

kriodestruksiya 

krioəməliyyat 

kriofil  (biol.) 

kriofit 

kriofobiya   

kriogen 

kriohidrat 

kriolit (miner.) 

kriolitozona 

kriologiya 

krioloq 

kriomaqnit 

kriomasaj 

kriosar 

kriosfer  (astr.) 

krioskopiya 

kriostat   (fiz.) 

krioterapiya  (tib.) 

kriotəsir 

kriotibb 

kriotron  (fiz.) 

kripteya 

kripto 

kriptoanaliz 

kriptodayanıqlılıq 

kriptodepressiya 

kriptoəməliyyat 

kriptofit (-lər)  (bot.) 

kriptogen 

kriptoqamiya 

kriptoqraf 

kriptoqrafik 

kriptoqrafiya 

kriptoqram 

kriptolaliya 

kriptolemus 

kriptologiya 

kriptomer (-lər) 

kriptomeriya 

kripto-məzənnə 

kripto-mübadilə 

kripton (fiz.) 

kriptonim   

   

krekinqləmək - kriptonim 



 345 

kri kri kru 

   

kriptonium 

kriptonlu 

kriptoradiometr 

kriptorxizm, xəstəlik 

kriptostomat (-lar) 

kriptotəhlil 

kriptovalyuta 

kriptozoy (geol.) 

kristal 

kristalabənzər 

kristalaoxşar 

kristalcıq 

kristalhidrat 

kristallaşdırıcı 

kristallaşdırılma 

kristallaşdırılmaq 

kristallaşdırma 

kristallaşdırmaq 

kristallaşma 

kristallaşmaq 

kristallı 

kristallıq 

kristallizator 

kristallofizika 

kristallogeniya 

kristalloid 

kristallokimya 

kristalloqraf 

kristalloqrafiya 

kristallooptika 

kristalon 

kristalşəkilli 

kristalvari 

krişnaizm 

kriteri 

kriteriya 

kritik 

kritikləşdirmə 

kritikləşdirmək 

kritikləşmə 

kritikləşmək  

kritisizm 

kritli (-lər) 

kriviç (-lər) 

kroket  (idm.) 

kroketçi 

kroki 

krokus, zəfəran 

krol 

kromvell 

kron, pul vahidi 

kronqlas  (fiz.) 

kronpərgar 

kronsirkul  

kronşnep (-lər) 

kronşteyn,  detal 

kronşteynli 

kronşteynsiz 

krop 

kropper (-lər)  (iqt.) 

kros 

kros-assambler (inform.) 

krosçu   

kros-dokinq 

kros-faktor 

krosinq 

kros-kompilyator 

kros-listinq 

krosman 

kros-məzənnə 

krosovka 

krosovkalı 

krosvord 

kru (-lar) 

kruassan 

kruiz 

kruiz-kontrol 

krujeva 

krujevaçı 

krujevaçılıq 

krujevalama 

krujevalamaq  

krujevalanma 

krujevalanmaq 

krujevalı 

krujevasız 

krup  (tib.) 

kruzeyro,  pul vahidi 

krüşon 

kryaj (geol.) 

ksantofil (-lər) (biol.) 

ksantofobiya 

ksantogenat 

ksantoma 

ksantomatoz 

ksantopsiya 

ksantorreya 

ksenobiotik 

ksenofob 

ksenofobiya 

ksenofont 

ksenokarpiya 

ksenoqamiya (tib.)  

ksenolit (geol.) 

ksenon (kim.) 

ksenotransplantasiya 

ksero 

kseroderma 

kserodermiya 

kserofil (-lər) 

kserofit (-lər) (bot.) 

kseroks 

kseroqrafiya 

kseromorfizm 

kserostomiya 

kserosurət 

ksilem, oduncaq  

ksilema  

ksilit (kim.) 

ksilo 

ksilofit 

ksilofobiya 

ksilofon (mus.)     

   

kriptonium - ksilofon   



 346 

ksi kul kum 

   

ksiloqraf 

ksiloqrafik 

ksiloqrafiya (inc.) 

ksiloqravür (poliq.) 

ksilol 

ksilolit 

ksul (mus.) 

kşatra (-lar) 

ktematonim (dilç.) 

ktenofor 

kub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kubabənzər 

kubaçi (-lər) 

kubalı (-lar) 

kubanit 

kubaoxşar 

kubist 

kubizm  (inc.) 

kubmetr 

kubmetrik 

kubmetrlik 

kubok 

kubrik (dəniz.) 

kubsantimetr 

kubsayağı 

kubşəkilli 

kubu (-lar) 

kubvari 

kudu, balqabaq 

kufi, ərəb xətt növü 

kukla 

kuklaçı 

kuklaçı-aktyor 

kuklaçılıq 

kuklaşünas 

kuklaşünaslıq 

kulbaba (bot.) 

kuler (inform.) 

kulinar 

kulinar-aşpaz 

kulinariya 

kulinarlıq 

kulis 

kulisarxası 

kulminasiya 

kulon 

kulon-kontur 

kulonometr 

kulonometriya 

kulon-volt 

kult 

kultivasiya 

kultivator 

kultivatorçu 

kultivatorçuluq 

kultlaşdırılma 

kultlaşdırılmaq 

kultlaşdırma 

kultlaşdırmaq 

kultlaşma 

kultlaşmaq 

kultluq 

kulturist 

kulturistlik 

kulturizm 

kulturologiya 

kulturoloji 

kulturoloji-innovativ 

kulturoloq 

kuluar  

kuluf 

kuluflama 

kuluflamaq 

kuluflanma 

kuluflanmaq 

kuman (-lar) 

kumarin 

kumir 

kumirlik 

kumite 

kumja (zool.) 

kumkvat    

kumol 

kumpir (kul.) 

kumpul 

kumulyasiya 

kumulyativ 

kuna 

kunq-fu (idm.)  

kunninqamiya 

kupaj 

kupe 

kupeli 

kupelyasiya 

kupesiz 

kupfer (zool.) 

kuplet 

kupletçi 

kupletçilik 

kupon 

kuporos (kim.) 

kuprit (miner.) 

kupula 

kupür (iqt.) 

kura (bot.) 

kuralıq 

kurant 

kurare (bot.) 

kurasiya 

kurator 

kuratorluq 

kuray (mus.) 

kurbet (idm.) 

kurçatovium (kim.) 

kurfürst (-lər) 

kurikulum 

kurioz 

kuriya 

kurkum (bot.) 

kurqan (tar.) 

kurqan-muzey 

kurort 

kurortçu 
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kur kut küç 

   

kurortdankənar 

kurortluq  yer 

kurortologiya 

kurortoloji 

kurortoloq 

kurortşünas 

kurortşünaslıq 

kurosio 

kurs 

kursant 

kursantlıq 

kursiv 

kursivli 

kursivsiz 

kursoqraf 

kursor 

kurtaj  (iqt.) 

kurti (-lər) 

kurtuaz (inc.)  

kurtye (iqt.) 

kurus (-lar) 

kuruş (iqt.) 

kurvimetr, cihaz  

kuryer 

kuryerlik 

kus (mus.) 

kuskokvium (kim.) 

kuskus (kul.) 

kustar 

kustarcasına 

kustarçı 

kustarçılıq 

kustarlıq 

kustod (poliq.) 

kuşan (-lar) 

kuşit dili 

kuti (-lər)  

kutikula 

kutin (bot.) 

kutinləşmə 

kutinləşmək 

kut-kut 

kutlaşdırma 

kutlaşdırmaq 

kutlaşma 

kutlaşmaq 

kutor (zool.) 

kutriqur 

kutter  

kuturye 

kuza, ban 

kuzalı 

kuzasız 

kuzə 

kuzəçi 

kuzəçilik 

kuzov 

kübar 

kübarca 

kübarcasına 

kübarlaşma 

kübarlaşmaq 

kübarlıq 

kücü (xalç.) 

küçə 

küçəarası 

küçəaşağı 

küçə-bazar 

küçəbəküçə 

küçəboyu 

küçə-küçə 

küçəli 

küçəsalan 

küçəsalma 

küçəsiz 

küçəsulayan 

küçəsüpürən 

küçətəmizləyən 

küçəyuxarı 

küçəyuyan 

küçük 

küçükləmə 

küçükləmək 

küçüklənmə 

küçüklənmək 

küçüklük   

küdrü (məh.) 

küdurət 

küdurətli 

küdurətlilik 

küflə 

küfr 

küfrlü 

küftə 

küftəbozbaş 

küftəbozbaşlıq 

küftəburun 

küftəburunlu 

küftəli 

küftəlik 

küftəsiz 

kühül 

küknar 

küknarlıq 

kükrək 

kükrək-kükrək 

kükrəklik 

kükrəmə 

kükrəmək 

kükrəyib-coşma 

kükrəyib-coşmaq  

kükrəyib-daşma 

kükrəyib-daşmaq 

kükü 

kükülü 

kükülük 

kükürd 

kükürdəritmə 

kükürdləmə 

kükürdləmək 

kükürdlənmə 

kükürdlənmək 

kükürdləşmə   
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kük kül kül 

   

kükürdləşmək 

kükürdlü 

kükürdsüz 

kül 

külafirəngi 

külafirəngili 

külafirəngisiz 

külbaş 

külbaşlıq 

külçə 

külçəaxtaran 

külçəkəsən 

külçələnmə 

külçələnmək 

külçəli 

küldan 

külə 

küləcə 

küləçalan 

küləçalar 

külək 

küləkçəkən 

küləkçəkər 

külək-çovğun 

küləkdöyən 

küləkdöyməz 

külək-elektrik 

külək-energetik 

küləkkeçirən 

küləkkeçirici 

küləkkeş 

küləkləmə 

küləkləmək 

küləklənmə 

küləklənmək 

küləklətmə 

küləklətmək 

küləkli 

küləkli-çovğunlu 

küləklik 

küləkli-qarlı 

küləkli-şaxtalı 

küləkli-tufanlı 

küləkli-yağışlı 

küləkölçən 

küləksiz 

küləksizlik 

külək-şaxta 

küləktutan 

küləktutmaz 

küləş 

küləşdoğrayan 

küləşəçalar 

küləşi-sarı 

küləşi-sarılıq 

küləşləmə 

küləşləmək 

küləşlənmə 

küləşlənmək 

küləşlətmə 

küləşlətmək 

küləşli 

küləşlik 

küləşörtüklü dam 

küləşyığan 

küləyədavamlı 

küləyədözümlü 

külfə 

külfət 

külfətarası 

külfətli 

külfətlik 

külfətsiz 

külfətsizlik 

külxan, hamam ocağı 

külxana 

külxanaçı 

külxanaçılıq 

külxançı 

kül-külfət 

külqabı 

küll 

külləmə 

külləmək 

küllənmə 

küllənmək 

külləşmə 

külləşmək 

küllətmə 

küllətmək 

külli 

külli-aləm 

külli-bəşər 

külli-ixtiyar 

külli-kainat 

külliyyat 

küllü 

küllücə 

küllük 

küllü-küllü 

külmə (zool.) 

külrəngi 

külsüz 

kültə 

kültəmizləyən 

kültutan 

külü  

külüf 

külüng 

külüngçü 

külüngçülük 

külüngləmə 

külüngləmək 

külünglənmə 

külünglənmək 

külünglətmə 

külünglətmək 

külünglü 

külüngsüz 

küm 

kümçü 

kümçülük 

kümdar   
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küm küp kür 

   

kümdarlıq 

kümetr 

kümə 

kümxana 

kümöyül  (zool.) 

künc 

künc-bucaq 

künclü 

küncüd 

küncüdlü 

küncüdsüz 

kündə 

kündəaçan 

kündəbölən 

kündəçi 

kündədodaq 

kündədodaqlı 

kündəgir 

kündəkəsən 

kündələmə 

kündələmək 

kündələnmə 

kündələnmək 

kündələtmə 

kündələtmək 

kündəli 

kündəlik 

kündəsifət 

kündətutan 

kündür 

küng 

küngüt (-lər) 

künotu 

künyə  (ədəb.) 

küp 

küpçə 

küpçü 

küpçülük 

küpə 

küpəcik 

küpəçi  

küpəçiçəyi (bot.) 

küpəgirən  qarı 

küpələmə 

küpələmək 

küpələnmə 

küpələnmək 

küpələtdirmə 

küpələtdirmək 

küpələtmə 

küpələtmək 

küpəli 

küpəmə 

küpəmək 

küpəsalan 

küpəsalma 

küpxana 

küpləmə 

küpləmək 

küplü 

küpsəmə 

küpsəmək 

kür 

kürd (-lər) 

kürdcə 

kürdlük 

kürdşünas 

kürdşünaslıq 

kürdü 

küret (tib.)   

kürə 

kürəaltı 

kürəarası  

kürəatma (idm.) 

kürəbənd 

kürəcik 

kürəcikli 

kürəçi 

kürəçilik 

kürəxana 

kürəitələmə  (idm.) 

kürək 

kürəkaltı 

kürəkayaqlı (-lar) 

kürək-bel 

kürəkburun (-lar) 

kürəkcik 

kürəkçi 

kürəkçilik 

kürəkən 

kürəkənlik 

kürək-körpücük 

kürək-kürəyə 

kürəkləmə 

kürəkləmək 

kürəklənmə 

kürəklənmək 

kürəklətmə 

kürəklətmək 

kürəkli 

kürəklik 

kürək-nəfəsborusu 

kürəksiz 

kürəkşəkilli 

kürəküstü 

kürəkvari 

kürələmə 

kürələmək 

kürəli 

kürən 

kürənbaş  (zool.) 

kürənbel  (zool.) 

kürənbığ 

kürənquyruq 

kürənlik 

kürənmə 

kürənmək 

kürənsaç 

kürənsaçlı 

kürənvari 

kürəsiz 

kürəşəkilli 

kürətdirmə 
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kür kür küs 

   

kürətdirmək              

kürəvari 

kürəvi 

kürəyəbənzər 

kürəyəc, məişət aləti 

kürəyəoxşar 

küri (fiz.)  

küriterapiya (tib.) 

kürk 

kürkçü 

kürkçülük 

kürklü 

kürklük 

kürksüz 

kürkür (zool.) 

kürləşmə 

kürləşmək 

kürlü 

kürlük 

kürmək 

kürnəc 

kürnəşmək 

kürreyi-ərz 

kürrə 

kürsək 

kürsü 

kürsülü 

kürsülük 

kürt toyuq 

kürtdüşmə 

kürtlük 

kürtük 

kürü 

kürüalma 

kürüçü 

kürüçülük 

kürük, at balası (məh.) 

kürüləmə 

kürüləmək 

kürülü 

kürümə 

kürümək 

kürünmə 

kürünmək 

kürüntü 

kürüş 

kürütdürmə 

kürütdürmək 

kürütmə 

kürütmək 

kürütökən 

kürütökmə 

kürvimetr  (coğr.) 

küsdüm (bot.) 

küsdümağacı 

küsdümgülü 

küsdümotu 

küsdümotukimi (-lər)  (bot.) 

küsdürmə 

küsdürmək 

küsənmə 

küsənmək 

küsəyən 

küsəyənlik 

küskü 

küskün 

küsküncəsinə 

küskün-küskün 

küskünləşmə 

küskünləşmək 

küskünlük 

küsmə 

küsmək 

küstüşam (bot.) 

küsü 

küsüb-barışma 

küsüb-barışmaq 

küsülü 

küsülü-küsülü 

küsülülük 

küsüsaxlayan 

küsüşmə 

küsüşmək 

küt 

kütağız  bıçaq 

kütağızlı 

kütbaxış 

kütbaxışlı 

kütbaş 

kütbeyin 

kütbucaq 

kütbucaqlı 

kütburun ayaqqabı 

kütdiş mişar 

kütdişli 

küt-küt 

kütlə 

kütlədaxili 

kütləlik 

kütləndirilmə 

kütləndirilmək 

kütləndirmə 

kütləndirmək 

kütlənmə 

kütlənmək 

kütləşdirilmə 

kütləşdirilmək 

kütləşdirmə 

kütləşdirmək 

kütləşmə 

kütləşmək 

kütləvi 

kütləviləşdirilmə 

kütləviləşdirilmək 

kütləviləşdirmə 

kütləviləşdirmək 

kütləviləşmə 

kütləviləşmək 

kütləvilik 

kütləvi-siyasi 

kütlük 

kütuc 

kütüm  

   

kürətdirmək - kütüm  
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küt kva kva 

   

kütümartırma 

kütyarpaq 

kütyarpaqlı 

küvelyaj 

küvet (poliq.) 

küvər (məh.) 

küvəz (tib.) 

küy 

küyçü 

küyçülük 

küy-kələk 

küy-kələkçi 

küy-kələkçilik 

küy-qalmaqal 

küyləmə 

küyləmək 

küyləşmə 

küyləşmək 

küyləyə-küyləyə 

küylü 

küylü-kələkli 

küylülük 

küyölçən 

küysüz 

küyül 

küyüldəmə 

küyüldəmək 

küyüldəşmə 

küyüldəşmək 

küyültü 

küyültülü 

küzgəl 

küzləmə 

küzləmək 

küzlü 

kvaça, pul vahidi 

kvadrafonik 

kvadrant  (riyaz.) 

kvadrantid 

kvadrat 

kvadratlama 

kvadratlamaq 

kvadratlıq 

kvadratmetr 

kvadratrisa 

kvadratşəkilli 

kvadratura 

kvadrat-yuva  üsulu 

kvadriqa 

kvadrilyon 

kvadrirem (dəniz.) 

kvadrokopter (tex.) 

kvadrosikl 

kvadrupl-dabl (idm.) 

kvaker 

kvalifikasiya 

kvalimetr 

kvalimetriya 

kvant (fiz.) 

kvantaliani 

kvant-elektron 

kvantifikasiya 

kvantil 

kvantitativ 

kvantlama 

kvantlamaq 

kvantlanma 

kvantlanmaq 

kvantlaşma 

kvantlaşmaq 

kvantlayıcı 

kvantor (riyaz.) 

kvanza, pul vahidi 

kvark 

kvark (-lar) (fiz.) 

kvars (miner.) 

kvarsit (miner.) 

kvarslı 

kvarta (mus.) 

kvartal 

kvartallıq 

kvarter 

kvarteron 

kvartet 

kvartet-poema 

kvartirmeyster 

kvas 

kvasçı 

kvasçılıq 

kvaternion 

kvatroçento 

kvazaq 

kvazar 

kvazi 

kvazialim 

kvazidemokrat 

kvazidil 

kvazidövlət 

kvazielastik 

kvazigeoid 

kvazihaker 

kvaziharmonik 

kvaziholoqram 

kvazikorporasiya 

kvaziqəhrəman 

kvaziqiymət 

kvaziməhkəmə 

kvazimütəxəssis 

kvazioptik 

kvazioptika 

kvazipul 

kvazirəqabət 

kvazistasionar 

kvaziyurisdiksiya 

kvazizərrəcik 

kverşlaq (geol.) 

kvest 

kvestor 

kvestura 

kvietist 

kvietizm 

kvinçento 

kvinoa  

   

kütümartırma - kvinoa   
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kvi kvi kvo 

   

kvinolon 

kvinta (mus.) 

kvintal, kütlə vahidi 

kvintesensiya (fəls.) 

kvintet (mus.) 

kvintil 

kvintilyon 

kvintuplet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvirinal 

kvit 

kvitləşmə 

kvitləşmək 

kvon 

kvota (iqt.) 

kvotalama 

kvotalamaq  

 

kvotalanma 

kvotalanmaq 

kvotalaşdırma 

kvotalaşdırmaq 

kvotalı 

kyat (iqt.)   

kyokusinkay (idm.)        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

kvinolon - kyokusinkay   
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qab qab qab 

   

Qq 
 

 

qab 

qaba 

qabacasına 

qabağardan 

qabağıalınmaz 

qabağıgörmə 

qabaxasiyyət 

qabaxasiyyətli 

qabaq 

qabaqböcəyi 

qabaqca 

qabaqcadan 

qabaqcıl 

qabaqcıllıq 

qabaqçiçəkli (-lər)          

qabaqdakı 

qabaqgörən 

qabaqgörənlik 

qabaqkəsən 

qabaqkəsmə (etn.) 

qabaqkı 

qabaqkimi (-lər) 

qabaq-qabağa 

qabaq-qarşı 

qabaq-qənşər 

qabaqlama 

qabaqlamaq 

qabaqlanma 

qabaqlanmaq 

qabaqlaşma 

qabaqlaşmaq 

qabaqlatma 

qabaqlatmaq 

qabaqlayıcı 

qabaqlı 

qabaqlıq 

qabalaşdırılma 

qabalaşdırılmaq   

qabalaşdırma 

qabalaşdırmaq 

qabalaşma 

qabalaşmaq 

qabalıq 

qaban 

qabar 

qabarböcəyi 

qabarcıq 

qabarcıqlandırma 

qabarcıqlandırmaq 

qabarcıqlanma 

qabarcıqlanmaq 

qabarcıqlı 

qabardılma 

qabardılmaq 

qabardin, parça 

qabarıq 

qabarıq-çökük 

qabarıq-qabarıq 

qabarıqlanma 

qabarıqlanmaq 

qabarıqlaşdırma 

qabarıqlaşdırmaq 

qabarıqlaşma 

qabarıqlaşmaq 

qabarıqlatma 

qabarıqlatmaq 

qabarıqlı 

qabarıqlı-çökük 

qabarıqlıq 

qabarıqsız 

qabarıq-yastı 

qabarılma 

qabarılmaq 

qabarit 

qabaritli 

qabaritölçən 

qabaritsiz 

qabar-qabar 

qabarlama  

qabarlamaq 

qabarlanma 

qabarlanmaq 

qabarlaşma 

qabarlaşmaq 

qabarlatma 

qabarlatmaq 

qabarlı 

qabarlı-cod 

qabarlılıq 

qabarma 

qabarma-çəkilmə 

qabarmaq 

qabarmaq-çəkilmək 

qabarmalı 

qabartı 

qabartılı 

qabartısız 

qabartma 

qabartmaq 

qabayunlu 

qabığabənzər 

qabığaoxşar 

qabıq 

qabıqaltı 

qabıqçıxaran 

qabıqdaxili 

qabıq-əzələ 

qabıqqoyma 

qabıqqurdu (zool.) 

qabıqlama 

qabıqlamaq 

qabıqlanma 

qabıqlanmaq 

qabıqlaşma 

qabıqlaşmaq 

qabıqlı 

qabıqlıq 

qabıqlı-qabıqlı 

qabıq-onurğa 

qabıqotu  

   

qab - qabıqotu 
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qab qab qaç 

   

qabıqsız 

qabıqsoyan 

qabıqüstü 

qabıqvermə 

qabıqyemə 

qabıqyeyən (zool.) 

qabırğa 

qabırğaaltı 

qabırğaarası 

qabırğa-boyun 

qabırğacıq 

qabırğa-döş 

qabırğa-fəqərə 

qabırğa-qoltuq 

qabırğalararası 

qabırğalı 

qabırğa-onurğa 

qabırğasayaq 

qabırğasıqalın 

qabırğasız 

qabırğaüstü 

qabil 

qabiliyyət 

qabiliyyətli 

qabiliyyətlilik 

qabiliyyətsiz 

qabiliyyətsizlik 

qabilləşmə 

qabilləşmək 

qabillik 

qab-qacaq 

qab-qacaqlı 

qab-qacaqsız 

qabqalaylayan 

qab-qaşıq 

qab-qaşıqlı 

qab-qaşıqsız 

qab-qazan 

qab-qazanlı 

qab-qazansız 

qablama  

qablamaq 

qablandırılma 

qablandırılmaq 

qablanma 

qablanmaq 

qablaşdırıcı 

qablaşdırılma 

qablaşdırılmaq 

qablaşdırma 

qablaşdırmaq 

qablaşma 

qablaşmaq 

qablatdırma 

qablatdırmaq 

qablatma 

qablatmaq 

qablayıcı 

qablı (kul.) 

qabro 

qabro-plagioqranit (miner.) 

qabyalayan 

qabyığan 

qabyuyan 

qac 

qacar (-lar) 

qacıma 

qacımaq 

qacınma 

qacınmaq 

qac-qac doğramaq 

qaclaşma 

qaclaşmaq 

qaclı 

qaclıq 

qaçağan 

qaçaq 

qaçaqaç 

qaça-qaça 

qaçaqbaşı 

qaçaqçılıq 

qaçaq-qaçaq, oyun 

qaçaq-qiyamçı 

qaçaq-quldur 

qaçaqlıq 

qaçaqmal 

qaçaqmalçı 

qaçaqmalçılıq 

qaçançayır (bot.) 

qaçar 

qaçaraq 

qaçaraqlama 

qaçaraqlamaq 

qaçaraqlanma 

qaçaraqlanmaq 

qaçatbasdı 

qaçdı-tutdu 

qaçıcı (idm.) 

qaçılma 

qaçılmaq 

qaçılmaz 

qaçılmazlıq 

qaçınma zonası 

qaçınmaq 

qaçırdılma 

qaçırdılmaq 

qaçırılma 

qaçırılmaq 

qaçırma 

qaçırmaq 

qaçırtma 

qaçırtmaq 

qaçış 

qaçışçı 

qaçışma 

qaçışmaq 

qaçqın 

qaçqın-köçkün 

qaçqınlıq 

qaçqınlıq-köçkünlük 

qaç-qov 

qaçma 

qaçmaq  

   

qabıqsız - qaçmaq  
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qaç qaf qax 

   

qaçma-qovma 

qada 

qada-bala 

qada-balalı 

qada-balasız 

qadağa 

qadağan 

qadağanedici 

qadaq 

qadalı 

qadasız 

qadayandırıcı (bot.) 

qadın 

qadıncasına 

qadınxasiyyət 

qadınxasiyyətli 

qadınxasiyyətlilik 

qadınxislət 

qadınxislətli 

qadın-kişi 

qadınlıq 

qadınpərəst 

qadınpərəstlik 

qadınsayağı 

qadınsifət 

qadınsifətli 

qadir 

qadirlik 

qafa 

qafalı 

qafasız 

qafasızlıq 

qafel (idm.) 

qafel-qardel (idm.) 

qafil 

qafilcəsinə 

qafilə, karvan 

qafil-qafil 

qafillik 

qafiyə 

qafiyəbaz  

qafiyəbazlıq 

qafiyələndirilmə 

qafiyələndirilmək 

qafiyələndirmə 

qafiyələndirmək 

qafiyələnmə 

qafiyələnmək 

qafiyəli 

qafiyəlilik 

qafiyəpərdaz 

qafiyəpərdazlıq 

qafiyəsiz 

qafiyəsizlik 

qafqazdilli 

qafqazlı (-lar) 

qafqazşünas 

qafqazşünaslıq 

qağayı 

qağıldama 

qağıldamaq 

qağıldaşma 

qağıldaşmaq 

qağıldatma 

qağıldatmaq 

qahmar 

qahmarçı 

qahmarçılıq 

qahmarlıq 

qax 

qaxac 

qaxacxana 

qaxacıma 

qaxacımaq 

qaxacıtma 

qaxacıtmaq 

qaxaclama 

qaxaclamaq 

qaxaclanma 

qaxaclanmaq 

qaxaclaşma 

qaxaclaşmaq  

qaxaclatma 

qaxaclatmaq 

qaxa-qaxa 

qaxdırma 

qaxdırmaq 

qaxılma 

qaxılmaq 

qaxınc 

qaxqurudan 

qaxma 

qaxmaq 

qaxotu 

qaxsıdılma 

qaxsıdılmaq 

qaxsıma 

qaxsımaq 

qaxsıtma 

qaxsıtmaq 

qaib 

qaibanə 

qaiblik 

qaimə 

qaqar (zool.) 

qaqarinit (geol.) 

qaqat (geol.) 

qaqauz (-lar) 

qaqauzca 

qaqqanaq 

qaqqıldama 

qaqqıldamaq 

qaqqıldaşma 

qaqqıldaşmaq 

qaqqıldatma 

qaqqıldatmaq 

qaqqıltı 

qaqqıltılı 

qaqqıltısız 

qaqum (zool.) 

qala 

qalaaltı 

qalabənd  

   

qaçma-qovma - qalabənd 



 356 

qal qal qal 

   

qalabəndlik 

qalabəyi 

qalabəyilik 

qalac 

qalacıq 

qalacıqlı 

qalacıqsız 

qalaça 

qalaçalı 

qalaçalıq 

qalaçasız 

qaladüzü 

qalaətrafı 

qalağan 

qalaiçi yol 

qala-istehkam 

qala-konsert 

qalaksit (miner.) 

qalaktik 

qalaktika 

qalaktikadaxili 

qalaktikalararası 

qalaktoza 

qalakturon (kim.) 

qalaq 

qala-qala, oyun 

qalaq-qalaq 

qalaqlama 

qalaqlamaq 

qalaqlanma 

qalaqlanmaq 

qalaqlatma 

qalaqlatmaq 

qalaqlaya-qalaqlaya 

qalaqurma (şahm.) 

qalalit 

qalama 

qalamaq 

qalanma 

qalanmaq 

qalantereya  

qalantereyaçı 

qala-tamaşa 

qalatdırma 

qalatdırmaq 

qalatma 

qalatmaq 

qalaüstü 

qalay 

qalayçı 

qalayçılıq 

qalaylama 

qalaylamaq 

qalaylanma 

qalaylanmaq 

qalaylatdırma 

qalaylatdırmaq 

qalaylatma 

qalaylatmaq 

qalaylı 

qalaysız 

qalça (anat.) 

qalça-bel 

qalça-çənbər 

qalça-daraq 

qalça-korbağırsaq 

qalça-qarınaltı 

qalça-qasıq 

qaldırıcı kran 

qaldırılma 

qaldırılmaq 

qaldırım 

qaldırma 

qaldırmaq 

qaldırtma 

qaldırtmaq 

qalenit (miner.) 

qalenobismutit 

qalera (dəniz.) 

qalereya 

qalereyalı 

qalet  

qalxaq  

qalxaqçiyin 

qalxaqçiyinli 

qalxaqlıq 

qalxan 

qalxanabənzər vəzi 

qalxanaoxşar 

qalxanbalığı 

qalxancıq (zool.) 

qalxan-çalov 

qalxan-qırtlaq 

qalxanqulaq 

qalxanqulaqlı 

qalxanquyruqlu (-lar) 

(zool.) 

qalxanlı 

qalxanlıca (bot.) 

qalxanotu 

qalxansız 

qalxansifət 

qalxanşəkilli 

qalxanşəkillilik 

qalxan-udlaq 

qalxanvari 

qalxıq 

qalxınma 

qalxınmaq 

qalxışma 

qalxışmaq 

qalxızma 

qalxızmaq 

qalxma 

qalxmaq 

qalıcı 

qalıcılıq 

qalıq 

qalıqlı 

qalıqsız  

qalım 

qalın 

qalınbaldır  

   

qalabəndlik - qalınbaldır 
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qal qal qal 

   

qalınbaldırlı 

qalınbığ 

qalınbığlı 

qalınca (kul.) 

qalındamaq 

qalındamaqlı 

qalındırnaq 

qalındırnaqlı 

qalındimdik 

qalındimdikli 

qalındivarlı 

qalındodaq 

qalındodaqlı 

qalınəkinli 

qalıngeyimli 

qalınqabıq 

qalınqabıqlı 

qalınqabırğa 

qalınqabırğalı 

qalınqabırğalıq 

qalınqafalı 

qalınqafalılıq 

qalınqaş 

qalınqaşlı 

qalın-qayım 

qalınlama 

qalınlamaq 

qalınlanma 

qalınlanmaq 

qalınlaşdırılma 

qalınlaşdırılmaq 

qalınlaşdırma 

qalınlaşdırmaq 

qalınlaşma 

qalınlaşmaq 

qalınlatma 

qalınlatmaq 

qalınlaylı 

qalınlıq 

qalınlıqölçən 

qalın-nazik  

qalınsaç 

qalınsaçlı 

qalıntüklü 

qalınyanaq 

qalınyanaqlı 

qalınyarpaq 

qalınyarpaqlı 

qalib 

qalibanə 

qalibcəsinə 

qalibiyyət 

qaliblik 

qalife 

qallisizm 

qallium 

qallon, çəki vahidi 

qallosianit 

qalluazit 

qalma 

qalmaq 

qalmaqal 

qalmaqalçı 

qalmaqalçılıq 

qalmaqallı 

qalmaqalsız 

qaloş 

qaloşlu 

qaloşluq 

qaloşsuz 

qalpaq 

qalpaqcıq 

qalpaqlı 

qalpaqsız 

qalstuk 

qalstuklu 

qalstuksuz 

qaltaq 

qaltaqçı 

qaltaqlama 

qaltaqlamaq 

qaltaqlanma  

qaltaqlanmaq 

qaltaqlı 

qaltaqsız 

qalvanizasiya 

qalvanizator 

qalvanizə 

qalvanizm 

qalvanofaradizasiya 

qalvanoqrafiya 

qalvanomaqnit 

qalvanomaqnitizm 

qalvanometr 

qalvanometrik 

qalvanometriya 

qalvanopalçıq 

qalvanopalçıqlıq 

qalvanoplastik 

qalvanoplastika 

qalvanoskop 

qalvanoskopiya 

qalvanotexnika 

qalvanoterapiya 

qalvanotipist 

qamagenez 

qamak 

qamarlama 

qamarlamaq 

qamarlanma 

qamarlanmaq 

qamarlaşdırma 

qamarlaşdırmaq 

qamaşdırıcı 

qamaşdırıcılıq 

qamaşdırma 

qamaşdırmaq 

qamaşıq 

qamaşma 

qamaşmaq 

qambit (şahm.) 

qambrinizm 

qambuziya 

   

qalınbaldırlı - qambuziya  
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qam qam qan 

   

qamçı  

qamçıayaqlı (-lar) 

qamçılama 

qamçılamaq 

qamçılanma 

qamçılanmaq 

qamçılatdırma 

qamçılatdırmaq 

qamçılatma 

qamçılatmaq 

qamçılı (-lar) (zool.) 

qamçısız 

qamelan 

qamet (-lər) (biol.) 

qametanki  

qametofit (bot.) 

qametogenez (zool.) 

qametoqamiya (bot.) 

qametosit (-lər) (tib.) 

qamət 

qamətibükük 

qamətibükülü 

qamətli 

qamətlilik 

qamətsiz 

qamətsizlik 

qamış 

qamış-incik (anat.) 

qamışit 

qamışquşu 

qamışlıq 

qamışsız 

qamışyığan 

qamqalaq 

qamqalama 

qamqalamaq 

qamqaldaq (dan.) 

qamma 

qamma-astronomiya 

qamma-defektoskop 

qamma-defektoskopiya 

qamma-dəmir 

qamma-diapazon 

qamma-dozimetr 

qamma-foton (-lar) 

qamma-fraza 

qamma-funksiya 

qamma-hissəcik 

qamma-hündürlükölçən 

qamma-kamera 

qamma-karotaj 

qamma-kvant (-lar) 

qamma-qlobulin 

qammaqrafik 

qammaqrafiya 

qamma-lazer 

qamma-metod 

qamma-proses 

qamma-radiasiya 

qamma-radioaktiv 

qamma-radioqrafiya 

qamma-radiometr 

qamma-rele 

qamma-rezonans 

qamma-sahə 

qamma-sellüloz 

qamma-sistem 

qammasizm (anat.) 

qamma-spektr 

qamma-spektrometr 

qamma-spektroskopiya 

qamma-şüa (-lar) 

qamma-şüalanma 

qamma-teleskop 

qamma-topoqraf 

qamma-uran 

qan 

qanabulanma 

qanacaq 

qanacaqlı 

qanacaqlılıq 

qanacaqsız  

qanacaqsızlıq 

qanad 

qanadabənzər 

qanadaçma 

qanadaoxşar 

qanadayaqlı (-lar) 

qanadçalma 

qanadıcı 

qanadıqalxanlı (-lar)  

qanadıyekə 

qanadıyekəlik 

qanad-qol 

qanadqollu 

qanad-quyruqsuz 

qanadlandırma 

qanadlandırmaq 

qanadlanma 

qanadlanmaq 

qanadlı 

qanadlıca (bot.) 

qanadönlüyü 

qanadsalma 

qanadsındıran 

qanadsız 

qanadsızlıq 

qanadşəkilli 

qanadşəkillilik 

qanadüstlüyü 

qanadvari 

qanaxıtma 

qanaxma 

qana-qan 

qana-qana 

qanalma 

qanama 

qanamaq 

qanaş, krem 

qanatdırma 

qanatdırmaq 

qanatma 

qanatmaq  

   

qamçı - qanatmaq 
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qan qan qan 

   

qanavat, parça 

qanazlığı 

qanbahası 

qanbatıran 

qanbatırma 

qanbatırmaz 

qanbir 

qanburaxma 

qancıq 

qançəkən 

qançır 

qançırlama 

qançırlamaq 

qançırlanma 

qançırlanmaq 

qandal 

qandalaq 

qandallama 

qandallamaq 

qandallanma 

qandallanmaq 

qandallatdırma 

qandallatdırmaq 

qandallatma 

qandallatmaq 

qandallı 

qandalsız 

qandayandıran 

qandayandırıcı 

qandırılma 

qandırılmaq 

qandırma 

qandırmaq 

qandizm 

qandonduran 

qane 

qaneedici 

qaneedicilik 

qanəvəzedici 

qangörmə 

qan-xata  

qanxor 

qanıacı 

qanıacılıq 

qanıbir 

qanıbirlik 

qanıisti 

qanıistilik 

qanıq 

qanıqaçıq 

qanıqaçıqlıq 

qanıqara 

qanıqaralıq 

qanıqatı 

qanıqatılıq 

qanıqatışıq 

qanıqatışıqlıq 

qanıqdırma 

qanıqdırmaq 

qanıq-ənik 

qanıq-ənikli 

qanıqlanma 

qanıqlanmaq 

qanıqlaşma 

qanıqlaşmaq 

qanıqlatma 

qanıqlatmaq 

qanıqlıq 

qanıqma 

qanıqmaq 

qanılma 

qanılmaq 

qanırıb-atma 

qanırıb-atmaq 

qanırıb-qırma 

qanırıb-qırmaq 

qanırılma 

qanırılmaq 

qanırma 

qanırmaq 

qanısoyuq 

qanışirin  

qaniçən 

qaniçənlik 

qaniçici 

qaniçicilik 

qanit (miner.) 

qanitirmə 

qankəsən 

qankəsici 

qanköçürmə 

qanqal 

qanqalçiçəkli (-lər) 

qanqallı 

qanqallıq 

qan-qan 

qanqaraldan 

qanqaraldıcı 

qanqaralığı 

qanqaraltısı 

qanqli (tib.) 

qanqlioblokator  

qanqlion  

qanqlionevrit  

qanqlionlararası 

qanqohumluğu 

qanqren (tib.) 

qanqrenli 

qanqrenoz 

qanqster 

qanqstercəsinə 

qanqsterizm 

qanqsterlik 

qanqurudan (bot.) 

qanquruducu 

qanqusan 

qanqusma 

qanlı 

qanlıbıçaq 

qanlıbıçaqlıq 

qanlı-qadalı 

qanlı-qanlı 

qanlılıq  

   

qanavat - qanlılıq  
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qan qan qan 

   

qan-limfa 

qanma 

qanmaq 

qanmaz 

qanmazca 

qanmazcasına 

qanmaz-qanmaz 

qanmazlıq 

qanoid (-lər) 

qanotu 

qanov  

qanovcuq 

qanovqazan 

qanovtəmizləyən 

qanovuz  

qanovuzu 

qanrılma 

qanrılmaq   

qansız 

qansız-qadasız 

qansız-qansız 

qansızlama 

qansızlamaq 

qansızlaşdırılma 

qansızlaşdırılmaq 

qansızlaşdırma 

qansızlaşdırmaq 

qansızlaşma 

qansızlaşmaq 

qansızlıq 

qansızma 

qansoran 

qansoranlıq 

qansorucu 

qansoruculuq 

qantar 

qantarçı 

qantarçılıq 

qantarğa 

qantarğalama 

qantarğalamaq  

qantarğalanma 

qantarğalanmaq 

qantarğalatma 

qantarğalatmaq 

qantarğalı 

qantarğasız 

qantəmizləmə 

qantəmizləyən 

qantəmizləyici 

qantəpər 

qan-tər 

qan-tərli 

qantökən 

qantökmə 

qantörədən 

qantörədici 

qanun 

qanunauyğun 

qanunauyğunluq 

qanunauyğunsuz 

qanunauyğunsuzluq 

qanunazid 

qanun-cəza 

qanunçu 

qanunçuluq 

qanundankənar 

qanuni 

qanuniləşdirilmə 

qanuniləşdirilmək 

qanuniləşdirmə 

qanuniləşdirmək 

qanuniləşmə 

qanuniləşmək 

qanunilik 

qanun-qayda 

qanun-qaydalı 

qanun-qaydasız 

qanunlaşdırılma 

qanunlaşdırılmaq 

qanunlaşdırma 

qanunlaşdırmaq  

qanunnamə 

qanunpərəst 

qanunpərəstlik 

qanunpərvər 

qanunpozan 

qanunpozma 

qanunsuz 

qanunsuzcasına 

qanunsuz-qanunsuz 

qanunsuzluq 

qanunşünas 

qanunşünaslıq 

qanunverici 

qanunvericilik 

qanverən 

qanvermə 

qanvurma 

qanyaradan 

qanyaradıcı 

qanyaranma 

qanyaratma 

qan-yaş 

qaoşan (-lar) 

qapadıcı 

qapadılma 

qapadılmaq 

qapağan 

qapaq 

qapaqaltı (tib.) 

qapaqap 

qapaqcıq  

qapaqlama 

qapaqlamaq 

qapaqlanma 

qapaqlanmaq 

qapaqlatma 

qapaqlatmaq 

qapaqlı 

qapaqlıq 

qapaq-məməcik 

qapaqsız  

   

qan-limfa - qapaqsız  



 361 

qap qap qap 

   

qapalı 

qapalı-bağlı    

qapalı-introvert  

qapalılıq 

qapama 

qapamaq 

qapan 

qapançı 

qapançılıq 

qapandar 

qapandarlıq 

qapanma 

qapanmaq 

qapan-tərəzi 

qapatdırılma 

qapatdırılmaq 

qapatdırma 

qapatdırmaq 

qapatma 

qapatmaq 

qapayıb-bağlama 

qapayıb-bağlamaq 

qapayıcı 

qapaz 

qapazaltı 

qapazlama 

qapazlamaq 

qapazlanma 

qapazlanmaq 

qapazlaşma 

qapazlaşmaq 

qapazlatma 

qapazlatmaq 

qapazlı 

qapazsız 

qapdırma 

qapdırmaq 

qapı 

qapı-baca 

qapıbir 

qapıcığaz  

qapıcıq 

qapıçı 

qapıçı-kuryer  

qapıçılıq 

qapıçırpma 

qapıdöymə 

qapı-qapı 

qapı-qapıya 

qapıqonşu 

qapıqulu 

qapılıq 

qapılma 

qapılmaq 

qapı-pəncərə 

qapı-pəncərəli 

qapı-pəncərəlik 

qapı-pəncərəsiz 

qapısıaçıq, qonaqpərəst 

qapısız 

qapısız-bacasız 

qapışa-qapışa 

qapışdırılma 

qapışdırılmaq 

qapışdırma 

qapışdırmaq 

qapış-qupuş 

qapışma 

qapışmaq 

qapqara 

qapqaralıq 

qapqaranlıq 

qaplamaçı 

qaplamaçılıq 

qaplan 

qapma 

qapmaq 

qapsama 

qapsamaq 

qapsanma 

qapsanmaq 

qapsatma  

qapsatmaq 

qar  

qara 

qara-ağ 

qaraağız 

qaraayaq 

qarabağır 

qarabağlı (-lar) 

qarabaqara 

qarabasma 

qarabaş  

qarabaşaq 

qarabaşlı (bot.) 

qarabaşlıq 

qarabaşyovşanı 

qarabatdaq (zool.) 

qarabayramlıq 

qarabeyin 

qarabəxt 

qarabəniz 

qarabənizli 

qarabığ 

qarabığlı 

qarabibər 

qarabibərli 

qaraboğaz 

qaraboğazlı 

qaraboyun 

qara-boz 

qarabörk 

qarabörklü 

qarabuğda 

qarabuğdayı 

qarabuğdayılıq 

qaraburnu, üzüm növü 

qaraca 

qaracadarı 

qaracadil (zool.) 

qaracalıq 

qaraciyər 

qaraciyər-mədə 

   

qapalı - qaraciyər-mədə  
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qar qar qar 

   

qaraciyərotu 

qaraçay-balkar (-lar) 

qaraçaylı (-lar) 

qaraçı (-lar) 

qaraçılıq 

qaraçıraq 

qaraçısayaq 

qaraçorlu (-lar) 

qaraçöhrə 

qaraçöhrəli 

qaraçöhrəlik 

qaraçörəkotu 

qaradaban 

qaradağlı (-lar) 

qaradalaq etmək 

qaradam 

qaradaş 

qaradeyin (-lər), tayfa 

qaradərili 

qaradırnaq 

qaradırnaqlı 

qaradimdik 

qaradimdikli 

qaradinməz 

qaradinməzcə 

qaradolaq (-lar) 

qaradöş (zool.) 

qaraduvaq 

qaragilə 

qaragiləkimi (-lər) 

qaragöz 

qaragözlü (-lər) 

qaragözlük etmək 

qaragözlülük 

qaragül 

qaragülçə   

qaragülçü 

qaragün 

qaragünçülük 

qaragüney 

qaragüneyli 

qaragünlü  

qaragünlük 

qaragüruh 

qaragüruhçu 

qaragüruhçuluq 

qarağac 

qarağackimi (-lər) 

qarağaclıq 

qarağacyarpaq 

qarağan (bot.) 

qarağat 

qarahəllə (bot.) 

qaraxallı 

qaraxani (-lər) 

qaraxəbər 

qaraxəşil 

qaraxətmi 

qaraj 

qaraj-dayanacaq 

qarakəhərli 

qarakəmər (idm.) 

qarakəmərli 

qarakirpik 

qarakirpikli 

qarakol (bot.) 

qarakollu 

qarakolluq 

qarakotan 

qaraköynək 

qaraköynəkli 

qarakülçə 

qaraqabaq 

qaraqabaqlı  

qaraqabaqlıq 

qaraqabar 

qaraqalpaq (-lar) 

qaraqalpaqca 

qaraqanad 

qaraqanadlı 

qaraqançır 

qaraqapaq  

qaraqarğa (zool.) 

qaraqarın (zool.) 

qaraqaş 

qaraqaşlı 

qaraqaytaran (bot.) 

qaraqılçıq 

qaraqınıq (bot.) 

qaraqıpçaq (-lar) 

qaraqırğız (-lar) 

qara-qırmızı 

qaraqışqırıq 

qaraqışqırıqçı 

qaraqızdırma 

qara-qonur 

qara-qorxu 

qaraqovaq 

qaraqovma, təqib  

qaraqovurma 

qaraqoyunlu (-lar) 

qaraqulaq 

qaraqulaqlı 

qara-qura 

qaraqurd 

qaraquş 

qaraquyruq 

qaraquyruqlu 

qaraquzey 

qaraquzeyli 

qaralama 

qaralamaq 

qaralanma 

qaralanmaq 

qaralaşdırma 

qaralaşdırmaq 

qaralaşma 

qaralaşmaq 

qaralatma 

qaralatmaq 

qaraldılma 

qaraldılmaq 

qaraleylək 

   

qaraciyərotu - qaraleylək 



 363 

qar qar qar 

   

qaralı aş 

qaralıq  

qaralma 

qaralmaq 

qaraltı 

qaraltma 

qaraltmaq 

qarama, lığ 

qaramac (kul.) 

qaramal 

qaramalçı 

qaramalçılıq 

qaramallı 

qaramalsız 

qaramanlı (-lar) 

qaramat 

qarameşə 

qarameşəlik 

qarameyvəli 

qaramıx (bot.) 

qaramtıl 

qaramtıl-bozumtul 

qaramtıllıq 

qaramum 

qaramurdarça (bot.) 

qaranal 

qaranəfəs 

qaranişan 

qaranquş 

qaranquşkimi (-lər) (zool.) 

qaranquşotu 

qaranlı (-lar) 

qaranlıq 

qaranlıqlama 

qaranlıqlamaq 

qaranlıqlanma 

qaranlıqlanmaq 

qaranlıqlaşdırılma 

qaranlıqlaşdırılmaq 

qaranlıqlaşdırma 

qaranlıqlaşdırmaq 

qaranlıqlaşma 

qaranlıqlaşma  

qaranlıqlaşmaq 

qaranlıqlatma 

qaranlıqlatmaq 

qaranlıqsahəli 

qaranlıqsevən 

qaranlıq-zülmət 

qarant 

qaraoxşar 

qaraot 

qarapacaq (-lar) 

qarapaça (zool.) 

qarapaltarlı 

qarapapaq (-lar) 

qarapapaqlı (-lar) 

qarapəncə 

qarasaç 

qarasaçlı 

qarasaçlılıq 

qarasaqqal 

qarasaqqallı 

qara-sarı 

qarasarmaşıq 

qarasarmaşıqlı 

qarasayağı 

qarasayaq 

qarasərmə, üzüm növü 

qarasına 

qarasınca 

qarasız 

qarasol (zool.) 

qarasov 

qaraşam (bot.) 

qaraşın 

qaraşınlıq 

qaraşirə, üzüm növü 

qaratel 

qaratelli 

qaratəhər 

qaratəpməcə 

qaratərə 

qaratikan 

qaratikanlı 

qaratikanlıq 

qaratoxmaq 

qaratorpaqlı 

qaratorpaqlıq 

qaratoyuq 

qaratuluq, barama 

xəstəliyi 

qaratüklü 

qaraürək 

qaraürəkli 

qaraürəklilik 

qaraüz 

qaraüzlü 

qaraüzlülük 

qaravəlli (ədəb.) 

qaravurğun 

qarayaxa 

qarayaxalıq 

qarayal 

qarayaman 

qarayanıq 

qarayanız 

qarayanızlıq 

qarayara 

qarayataq (dan.) 

qarayatalaq 

qarayaz 

qarayazı 

qarayazılıq 

qarayel 

qarayelin 

qarayəhər 

qarayol 

qarayonca 

qarayunlu 

qarazurna 

qar-boran 

qar-boranlı  

   

qaralı aş - qar-boranlı  
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qar qar qar 

   

qar-buz 

qarçiçəyi 

qar-çovğun 

qarda (idm.)    

qardaş 

qardaşarvadı 

qardaş-bacı 

qardaş-bacılıq 

qardaşcasına 

qardaşcığaz 

qardaşcıq 

qardaşqanı (bot.) 

qardaşqızı 

qardaşlaşma 

qardaşlaşmaq 

qardaşlı 

qardaşlıq 

qardaşmalı 

qardaşoğlu 

qardaşsız 

qarderob 

qarderobçu 

qarevait (geol.) 

qarəridən 

qarəritmə 

qarət 

qarətçi 

qarətçilik 

qarətkar  

qarətkarlıq  

qargilə (bot.) 

qargülləsi 

qargülü 

qarğa 

qarğaayağı (bot.) 

qarğabazarı 

qarğaburnu 

qarğaburun 

qargaburunlu 

qarğadili  

qargadimdik  

qarğaduzu (miner.) 

qarğagözü (bot.) 

qarğakimi (-lər) 

qarğa-quzğun 

qarğaotu 

qarğarəngi 

qarğa-sağsağan 

qarğasaqqızı 

qarğasoğanı 

qarğaşa 

qarğaşalı 

qarğaşalıq 

qarğaşasız 

qarğı 

qarğıdalı 

qarğıdalıbiçən 

qarğıdalıçı 

qarğıdalıçılıq 

qarğıdalılı 

qarğıdalılıq 

qarğıdalısəpən 

qarğıdalısız 

qarğıdalıyığan 

qarğı-qamış 

qarğı-qamışlı 

qarğı-qamışsız 

qarğılama 

qarğılamaq 

qarğılanma 

qarğılanmaq 

qarğılatma 

qarğılatmaq 

qarğılıq 

qarğıma 

qarğımaq 

qarğınma 

qarğınmaq 

qarğış 

qarğışlama 

qarğışlamaq 

qarğışlanma 

qarğışlanmaq 

qarğışlatma 

qarğışlatmaq 

qarğıtma 

qarğıtmaq 

qarı 

qarıcığaz 

qarıçqay (zool.)   

qarı-qoca 

qarılaşma 

qarılaşmaq 

qarıldama 

qarıldamaq 

qarıldaşma 

qarıldaşmaq 

qarıldatma 

qarıldatmaq 

qarıldaya-qarıldaya 

qarılıq 

qarıltı 

qarım 

qarıma 

qarımaq 

qarımış 

qarın 

qarınafətir (dan.) 

qarınaltı 

qarınayaqlı (-lar) 

qarınbağı 

qarın-bağırsaq 

qarıncıq 

qarındaxili 

qarındankənar (tib.) 

qarındolduran 

qarındolusu 

qarın-qarına 

qarın-qarta 

qarın-qasıq 

qarınqulu 

qarınqululuq 

qarınlı 

   

qar-buz - qarınlı 
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qar qar qar 

   

qarınlılıq 

qarınpərəst 

qarınpərəstlik 

qarınsız 

qarınüstü 

qarış 

qarışdıran 

qarışdırıcı  

qarışdırılma 

qarışdırılmaq 

qarışdırma 

qarışdırmaq 

qarışdırtma 

qarışdırtmaq 

qarışıq 

qarışıq-bulaşıq 

qarışıq-dolaşıq 

qarışıqlı 

qarışıqlıq 

qarışıqsız 

qarışılma 

qarışılmaq 

qarışılmaz 

qarışqa 

qarışqaayağı 

qarış-qarış 

qarışqayeyən 

qarış-quruş 

qarışlama 

qarışlamaq 

qarışma 

qarışmaq 

qarışmaz 

qarışmazlıq 

qarıyıb-qocalma 

qarıyıb-qocalmaq 

qarkürümə 

qarkürüyən 

qar-qar 

qarqar (-lar) 

qarqara 

qar-qiyamət 

qarquşu 

qarlama 

qarlamaq 

qarlaşma 

qarlaşmaq 

qarlı 

qarlı-boranlı 

qarlı-buzlu 

qarlı-çovğunlu 

qarlı-küləkli 

qarlıq 

qarlı-sazaqlı 

qarlı-tufanlı 

qarlı-yağışlı 

qarma 

qarmağabənzər 

qarmağaoxşar 

qarmaq 

qarma-qarış 

qarma-qarışıq 

qarma-qarışıqlıq 

qarmaqbuynuzlu 

qarmaqca (bot.) 

qarmaqcıq 

qarmaqçı 

qarmaqlama 

qarmaqlamaq 

qarmaqlanma 

qarmaqlanmaq 

qarmaqlatma 

qarmaqlatmaq 

qarmaqlı 

qarmaqsız 

qarmaqşəkilli 

qarmaq-tərəzi 

qarmaqvari 

qarmalama 

qarmalamaq 

qarmalanma 

qarmalanmaq 

qarmalatma 

qarmalatmaq 

qarmon 

qarmonçu 

qarmonçuluq 

qarnıac 

qarnıaçıq 

qarnıboş 

qarnıdolu 

qarnıkök 

qarnıköklük 

qarnıköp 

qarnıqurdlu 

qarnışişik 

qarnışişiklik 

qarnıtox 

qarnıtoxluq 

qarnıyarıq 

qarnıyarıqlıq 

qarnıyekə 

qanıyekəlik 

qarnıyoğun 

qarnıyoğunluq 

qarnir 

qarnitur  

qarniyerit 

qarnizon 

qarov 

qarovluq 

qarovul 

qarovulçu 

qarovulçuluq 

qarovulxana 

qarovullama 

qarovullamaq 

qarovulluq 

qarölçən 

qarpacaq (-lar) (anat.) 

qarpa-qarpa 

qarpınma 

qarpınmaq   

   

qarınlılıq - qarpınmaq 
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qar qar qas 

   

qarpışdırma 

qarpışdırmaq 

qarpışma 

qarpışmaq 

qarpız 

qarpızı 

qarpızlıq 

qarpma 

qarpmaq 

qarsaq 

qarsaqlama 

qarsaqlamaq 

qarsaqlanma 

qarsaqlanmaq 

qarsaqlatma 

qarsaqlatmaq 

qarsalama 

qarsalamaq 

qarsalanma 

qarsalanmaq 

qarsıma 

qarsımaq 

qarsıtma 

qarsıtmaq 

qarşı 

qarşıdakı 

qarşıdurma 

qarşı-qarşıya 

qarşıqoyma 

qarşılama 

qarşılamaq 

qarşılanma 

qarşılanmaq 

qarşılaşdırılma 

qarşılaşdırılmaq 

qarşılaşdırma 

qarşılaşdırmaq 

qarşılaşma 

qarşılaşmaq 

qarşılatma 

qarşılatmaq 

qarşılıq 

qarşılıq-güzəşt (dilç.) 

qarşılıqlı 

qarşısıalınmaz 

qart  

qartal 

qartalburun 

qartalburunlu 

qartalburunluluq 

qartəmizləmə 

qartəmizləyən 

qartıma 

qartımaq 

qart-qart  

qartlama 

qartlamaq 

qartlanma 

qartlanmaq 

qartlaşma 

qartlaşmaq 

qartlıq 

qartma 

qartmaq 

qartmaqlanma 

qartmaqlanmaq 

qartmaqlı 

qartmaqsız 

qartopu 

qarus, parça 

qaryağdıran (tex.) 

qaryağdırma 

qar-yağış 

qar-yağışlı 

qar-yağışsız 

qaryığan 

qasıq 

qasıqaltı 

qasıqarası 

qasıqbağı 

qasıq-bud 

qasıq-büzdüm 

qasıq-kapsul 

qasıqotu 

qasıqüstü 

qasılma 

qasılmaq 

qasırğa 

qasırğalı 

qasırğalı-tufanlı 

qasırğasız 

qasırğasız-tufansız 

qasid 

qasidlik 

qaskoneyd (geol.) 

qasnaq 

qasnaqlama 

qasnaqlamaq 

qasnaqlanma 

qasnaqlanmaq 

qasnaqlatma 

qasnaqlatmaq 

qasnaqlı 

qasnaqsız 

qasteromiset (-lər) 

qastinqsit (geol.) 

qastrit (tib.) 

qastroenterit 

qastroenterokolit 

qastroenterologiya 

qastroenteroloji 

qastroenteroloq 

qastroezofaqial (tib.) 

qastrofilyoz 

qastrol 

qastrolçu 

qastrolçuluq 

qastrolit (-lər) 

qastroloq 

qastronom 

qastronomik 

qastronomiya 

qastropod (-lar) 

   

qarpışdırma - qastropod (-lar) 
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qas qaş qat 

   

qastroptoz  

qastroskop 

qastroskopiya 

qaş 

qaşalan, alət 

qaşaldıran 

qaşaldırma 

qaşaltı 

qaşarası 

qaşbənd 

qaş-daş 

qaş-daşlı 

qaş-göz 

qaşıçatıq 

qaşıçatma 

qaşıq 

qaşıqaşı 

qaşıqçı 

qaşıqxəngəli 

qaşıqxörəyi 

qaşıq-qaşıq 

qaşıqqayıran 

qaşıqlama 

qaşıqlamaq 

qaşıqlanma 

qaşıqlanmaq 

qaşıqlatma 

qaşıqlatmaq 

qaşıma 

qaşımaq 

qaşına-qaşına 

qaşındırma 

qaşındırmaq 

qaşınma 

qaşınmaq 

qaşıntı 

qaşıtdırma 

qaşıtdırmaq 

qaşıtma 

qaşıtmaq 

qaşıya-qaşıya 

qaşqa 

qaşqabaq 

qaşqabaqlı 

qaşqal (məh.) 

qaşqaldaq 

qaşqay (-lar) 

qaşlama 

qaşlamaq 

qaşlanma 

qaşlanmaq 

qaşlatma 

qaşlatmaq 

qaşlı 

qaşlıq (kul.) 

qaşotu 

qaşov 

qaşovlama 

qaşovlamaq 

qaşovlanma 

qaşovlanmaq 

qaşovlatdırma 

qaşovlatdırmaq 

qaşovlatma 

qaşovlatmaq 

qaşovlu 

qaşovsuz 

qaşsız 

qaşsızlıq 

qaşüstü 

qat 

qatanqaz 

qatar 

qatararası 

qatarbağlayan (d.y.) 

qatardüzəldən (d.y.) 

qatar-qatar 

qatar-laboratoriya 

qatarlama 

qatarlamaq 

qatarlanma 

qatarlanmaq 

qatarlararası 

qatarlaşma 

qatarlaşmaq 

qatarlı 

qatbaqat 

qatdalaq (tib.) 

qatdırma 

qatdırmaq 

qathaqat 

qatı 

qatıaçılmamış 

qatıb-qarışdırma 

qatıb-qarışdırmaq 

qatıq 

qatıqaşı 

qatıqçı 

qatıq-çörək 

qatıqdoğraması 

qatıqquymağı 

qatıqlama 

qatıqlamaq 

qatıqlanma 

qatıqlanmaq 

qatıqlaşdırılma 

qatıqlaşdırılmaq 

qatıqlaşdırma 

qatıqlaşdırmaq 

qatıqlaşma 

qatıqlaşmaq 

qatıqlı 

qatıqotu 

qatıqsız 

qatıq-süd 

qatıq-südlü 

qatıq-südsüz 

qatıqüzü 

qatılanma 

qatılanmaq 

qatılaşdırıcı 

qatılaşdırılma  

qatılaşdırılmaq 

   

qastroptoz - qatılaşdırılmaq   
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qat qat qat 

   

qatılaşdırma 

qatılaşdırmaq 

qatılaşma 

qatılaşmaq 

qatılatma 

qatılatmaq 

qatılı 

qatılıq 

qatılış 

qatılma 

qatılmaq 

qatım-qatım 

qatır 

qatırabənzər 

qatıraoxşar 

qatırçı 

qatırçılıq 

qatırdırnağı (bot.) 

qatır-eşşək 

qatırxana 

qatırquyruğu (bot.) 

qatırquyruğukimi (-lər) 

qatırmuncuğu 

qatışdırılma 

qatışdırılmaq 

qatışdırma 

qatışdırmaq 

qatışıq 

qatışıqlıq 

qatışma 

qatışmaq 

qatil 

qatillik 

qat-qarış 

qat-qarışıq 

qat-qarışıqlıq 

qat-qat 

qatqatı 

qat-qatlıq 

qatqı 

qatqılanma 

qatqılanmaq 

qatqılı 

qatqısız 

qatlama 

qatlamaq 

qatlanan 

qatlanıb-açılma 

qatlanıb-açılmaq 

qatlanıb-bağlanma 

qatlanıb-bağlanmaq 

qatlanma 

qatlanmaq 

qatlanmaz 

qatlaşma 

qatlaşmaq 

qatlatdırma 

qatlatdırmaq 

qatlaya-qatlaya 

qatlayıcı (poliq.) 

qatlı 

qatma 

qatmaq 

qatma-qarış 

qatma-qarışıq 

qatma-qarışıqlıq 

qatmalı, xörək (məh.) 

qatmasız 

qatran 

qatrançı 

qatranlama 

qatranlamaq 

qatranlanma 

qatranlanmaq 

qatranlaşdırma 

qatranlaşdırmaq 

qatranlaşma 

qatranlaşmaq 

qatranlatma 

qatranlatmaq 

qatranlı 

qatransız 

qatsız 

qausmanit (miner.) 

qaval 

qavalçı 

qavalçılıq 

qavaldaş 

qaviata 

qavot, rəqs 

qavram 

qavrama 

qavramaq 

qavramlı 

qavranılma 

qavranılmaq 

qavranılmaz 

qavranma 

qavranmaq 

qavraya-qavraya 

qavrayış 

qavrayışlı 

qavrayışsız 

qaya 

qayaaltı 

qayacıq 

qayahörümçəyi 

qayakəsən 

qayakəsmə 

qayaqıran 

qayaqoruğu 

qayalı 

qayalıq 

qaya-mağara 

qayaotu 

qayasız 

qayaüstü 

qayayarpağı 

qayçı 

qayçıbatmaz 

qayçıkəsən (zool.) 

qayçıkəsməz 

qayçılama 

   

qatılaşdırma - qayçılama 
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qay qay qay 

   

qayçılamaq 

qayçılanma 

qayçılanmaq 

qayçılatdırılma 

qayçılatdırılmaq 

qayçılatdırma 

qayçılatdırmaq 

qayçılatma 

qayçılatmaq 

qayda 

qayda-qanun 

qayda-qanunlu 

qayda-qanunsuz 

qaydalı 

qaydamak (-lar) 

qaydasız 

qaydasızca 

qaydasız-qanunsuz 

qaydasızlıq 

qayə 

qayəli 

qayəlilik 

qayəsiz 

qayəsizlik 

qayğanaq 

qayğanaqlı 

qayğanaqsız 

qayğı 

qayğıbilməz 

qayğıcıl 

qayğıcıllıq 

qayğıkeş 

qayğıkeşlik 

qayğılandırma 

qayğılandırmaq 

qayğılanma 

qayğılanmaq 

qayğılı 

qayğılı-qayğılı 

qayğılılıq 

qayğısız 

qayğısızca 

qayğısızcasına 

qayğısızlıq 

qayıdan (riyaz.) 

qayıdış 

qayığabənzər 

qayığaoxşar 

qayıq 

qayıqçı 

qayıqçı-balıqçı 

qayıqçılıq 

qayıqsayağı 

qayıqsürən 

qayıqsürmə 

qayıqvari 

qayım 

qayım-qayım  

qayımlıq 

qayın 

qayınağacı 

qayınana 

qayınana-qayınata 

qayınanalı 

qayınanalıq 

qayınanasız 

qayınarvadı 

qayınata 

qayınata-qayınana 

qayınata-qayınanalı 

qayınata-qayınanalıq 

qayınata-qayınanasız 

qayınata-qayınanasızlıq 

qayınatalı 

qayınatalıq 

qayınatasız 

qayınxatın 

qayınlıq 

qayırma 

qayırmaq 

qayırtdırma 

qayırtdırmaq 

qayırtma 

qayırtmaq 

qayış 

qayışbaldır 

qayışqıran (bot.) 

qayışqurd (zool.) 

qayışləçək (bot.) 

qayışlı 

qayışsız 

qayıtma 

qayıtmaq 

qayıtmaz 

qayıtmazlıq 

qayka 

qaykaaçan 

qaykaaçma 

qaykabağlayan 

qaykaburan 

qaykakəsən 

qaykalı 

qaykasız 

qayka-vint 

qayka-vintaçan 

qayma, iri daş 

qaymaq 

qaymaqayıran 

qaymaqayırma 

qaymaqçəkən 

qaymaqçiçəkli (-lər) 

qaymaqçiçəyi 

qaymaqlanma 

qaymaqlanmaq 

qaymaqotu 

qaymalı (kul.) 

qaynadıcı 

qaynadılma 

qaynadılmaq 

qaynaq 

qaynaqçı 

qaynaqçılıq 

qaynaqedici  

   

qayçılamaq - qaynaqedici   
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qay qay qaz 

   

qaynaqetmə 

qaynaqlama 

qaynaqlamaq 

qaynaqlandırılma 

qaynaqlandırılmaq 

qaynaqlanma avadanlığı 

qaynaqlanmaq 

qaynaqlatma 

qaynaqlatmaq 

qaynaqlı 

qaynaqsız 

qaynama 

qaynamaq 

qaynar 

qaynar-qaynar 

qaynarlıq 

qaynaşma 

qaynaşmaq 

qaynatdırma 

qaynatdırmaq 

qaynatma 

qaynatmaq 

qaynaya-qaynaya 

qaynayıb-daşma 

qaynayıb-daşmaq 

qaynayıb-qarışma 

qaynayıb-qarışmaq 

qayo (-lar), xalq 

qayot (geol.) 

qayrılma 

qayrılmaq 

qaysaq 

qaysaqaltı 

qaysaqlama 

qaysaqlamaq 

qaysaqlandırma 

qaysaqlandırmaq 

qaysaqlanma 

qaysaqlanmaq 

qaysaqlayıb-qopma 

qaysaqlayıb-qopmaq 

qaysaqlı 

qaysaqsız 

qaysaqüstü 

qaysar 

qaysarlıq 

qaysava (kul.) 

qaysı 

qaysılıq 

qaytaq, belbağı 

qaytan 

qaytanqaş 

qaytanqaşlı 

qaytanlama 

qaytanlamaq 

qaytanlanma 

qaytanlanmaq 

qaytanlatma 

qaytanlatmaq 

qaytanlı 

qaytansız 

qaytar (-lar) 

qaytarıcı 

qaytarılma 

qaytarılmaq 

qaytarılmaz 

qaytarış 

qaytarma 

qaytarmaq 

qaytartdırma 

qaytartdırmaq 

qaytartma 

qaytartmaq 

qaz 

qazabaxan 

qazabənzər 

qazağı  

qazax (-lar) 

qazaxca 

qazalaq 

qazalaqçı 

qazalaqçılıq 

qazamat 

qazamatçı 

qazamat-zindan 

qazan 

qazanabənzər 

qazan-akkumulyator 

qazanalizator 

qazanaoxşar 

qazanc 

qazanccıl 

qazanclı 

qazancsız 

qazancsızlıq 

qazança 

qazan-çaydan 

qazan-çaynik 

qazançı 

qazançılıq 

qazandırma 

qazandırmaq 

qazangül 

qazanxana 

qazanılma 

qazanılmaq 

qazaniçi 

qazankababı 

qazankotleti 

qazanqalaylama 

qazanqayıran 

qazan-qazan 

qazanma 

qazanmaq 

qazansayaq 

qazanşəkilli 

qazan-tava 

qazantəmizləyən 

qazan-turbin 

qazaoxşar  

qazayağı (bot.)  

qazayırıcı 

qazayırma  

   

qaynaqetmə - qazayırma   
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qaz qaz qaz 

   

qazboyunlu   

qazbölüşdürücü 

qazçıxaran 

qazçıxarma 

qazdaşıma 

qazdaşıyan 

qazdırılma 

qazdırılmaq 

qazdırma 

qazdırmaq 

qazdırtma 

qazdırtmaq 

qazdoldurma 

qazdoldurucu 

qazemaledici 

qazemaledicilik 

qazəmələgətirici (kim.) 

qazəmələgətirmə 

qazgeneratorlu 

qazhidrat (-lar) 

qazholder 

qazı, şəriət hakimi 

qazıcı 

qazıq 

qazıq-qazıq 

qazıqumuq (-lar) 

qazılı 

qazılma 

qazılmaq 

qazıma 

qazımaq 

qazınma 

qazınmaq 

qazıntı 

qazıtdırma 

qazıtdırmaq 

qazıtma 

qazıtmaq 

qazıyıcı 

qazi, qalib  

qazifer (kim.) 

qazilik 

qazkeçirici 

qazkeçiricilik 

qazkəsici 

qazkimi (-lər) 

qaz-kompressor 

qaz-kondensat 

qazqaynağı 

qazqaynaqçısı 

qaz-qaz, parça 

qazqurudan 

qazlama 

qazlamaq 

qazlanma 

qazlanmaq 

qazlaşdırıcı 

qazlaşdırılma 

qazlaşdırılmaq 

qazlaşdırma 

qazlaşdırmaq 

qazlaşma 

qazlaşmaq 

qazlayıcı 

qazlı 

qazlılıq 

qazlı-ördəkli 

qazlı-tozlu 

qazlift 

qazma 

qazmacıq 

qazmaçı 

qazmaçılıq 

qazmaq 

qazmaqlama 

qazmaqlamaq 

qazmaqlanma 

qazmaqlanmaq 

qazmaqlaşma 

qazmaqlaşmaq 

qazmaqlatma 

qazmaqlatmaq 

qazmaqlı 

qazmaqsız 

qaznaq, çuxur 

qaz-neft 

qazoanalizator  

qazobeton 

qazogenerator 

qazogeneratorlu 

qazolin 

qazometr 

qazon 

qazotron 

qazoyl 

qazölçən 

qaz-ördək 

qazötürmə 

qazötürücü 

qazpaylama 

qazpaylayan 

qazpaylayıcı 

qazsız 

qazsızlanma 

qazsızlanmaq 

qazsızlaşdırılma 

qazsızlaşdırılmaq 

qazsızlaşdırma 

qazsızlaşdırmaq 

qazsızlaşma 

qazsızlaşmaq 

qazsızlatma 

qazsızlatmaq 

qazsızma 

qazsız-ördəksiz 

qazsız-tozsuz 

qazsoğanı  

qazsoran 

qazşəkilli 

qaztəmizləmə 

qaztəmizləyən 

qaztəmizləyici 

qaztənzimləmə 

   

qazboyunlu - qaztənzimləmə 
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qaz qey qey 

   

qaztənzimləyən 

qaztənzimləyici 

qaz-toz 

qaz-tozlu 

qaz-tozluluq 

qaz-turbin 

qaz-turbinli 

qaztutan 

qaztutucu 

qazudan 

qazuducu 

qazverici (-lik) 

qazvermə əmsalı 

qazvuran 

qazvurma 

qazvurucu 

qazyandırıcı 

qazyaradıcı 

qazyığan 

qazyığma 

qeyb 

qeybət 

qeybətcil 

qeybətcillik 

qeybətçi 

qeybətçilik 

qeybətedən 

qeybətləşmə 

qeybətləşmək 

qeyd 

qeydçi 

qeydedici 

qeydetmə 

qeydəalan 

qeydəalınma 

qeydəalma 

qeydiyyat 

qeydiyyatçı 

qeydli 

qeydsiz 

qeydsizlik 

qeydsiz-şərtsiz 

qeyd-şərt 

qeyd-şərtsiz 

qeyrət 

qeyrətkeş 

qeyrətkeşlik 

qeyrətlə 

qeyrətləndirmə 

qeyrətləndirmək 

qeyrətlənmə 

qeyrətlənmək 

qeyrətli 

qeyrətlilik 

qeyrətpərəst 

qeyrətpərəstlik 

qeyrətsiz 

qeyrətsizcə 

qeyrətsizcəsinə 

qeyrətsizlik 

qeyri 

qeyri-adekvat 

qeyri-adi 

qeyri-adilik 

qeyri-aktiv 

qeyri-aktual 

qeyri-antaqonist (geol.) 

qeyri-antiklinal 

qeyri-ardıcıl 

qeyri-asılılıq 

qeyri-Asiya 

qeyri-aşkar 

qeyri-aşkarlıq 

qeyri-Avropa 

qeyri-avtomatik 

qeyri-bədii 

qeyri-bədiilik 

qeyri-bərabər 

qeyri-bərabərlik 

qeyri-ciddi 

qeyri-ciddilik 

qeyri-dəqiq 

qeyri-dəqiqlik 

qeyri-diferensial 

qeyri-diplomatik 

qeyri-dövlət 

qeyri-dövri 

qeyri-düzxətli 

qeyri-düzünə (tib.) 

qeyri-ekvivalent 

qeyri-elastik 

qeyri-elektrolit 

qeyri-elektron 

qeyri-elmi 

qeyri-elmilik 

qeyri-etik 

qeyri-etiklik 

qeyri-evklid 

qeyri-ədəbi 

qeyri-əxlaqi 

qeyri-ənənəvi 

qeyri-ərzaq 

qeyri-fəal 

qeyri-fəallıq 

qeyri-filiz 

qeyri-formal 

qeyri-harmonik 

qeyri-həqiqi 

qeyri-hərbi 

qeyri-həssas 

qeyri-həyati 

qeyri-holonom 

qeyri-hökumət 

qeyri-xarakterik 

qeyri-xətti 

qeyri-xora (tib.) 

qeyri-ictimai 

qeyri-ixtiyari 

qeyri-insani 

qeyri-iradi  

qeyri-iradilik 

qeyri-istehsal 

qeyri-iş  

   

qaztənzimləyən - qeyri-iş 
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qey qey qey 

   

qeyri-kafi 

qeyri-kafilik 

qeyri-kamil 

qeyri-kapitalist 

qeyri-katalitik 

qeyri-keçici 

qeyri-koherent 

qeyri-kommersiya 

qeyri-kommunikativ 

qeyri-kompetent 

qeyri-kompetentlik 

qeyri-konstruktiv 

qeyri-qanuni 

qeyri-qaratorpaq 

qeyri-qənaətbəxş 

qeyri-qəti 

qeyri-qətilik 

qeyri-qida 

qeyri-qranit 

qeyri-leqal 

qeyri-likvid fond (iqt.) 

qeyri-maddi 

qeyri-maqnit 

qeyri-media 

qeyri-metal 

qeyri-məcburi 

qeyri-məhdud 

qeyri-məhsuldar 

qeyri-məhsuldarlıq 

qeyri-məqbul 

qeyri-məlum 

qeyri-məntiqi 

qeyri-məntiqilik 

qeyri-müəyyən 

qeyri-müəyyənlik 

qeyri-mükəmməl 

qeyri-mükəmməllik 

qeyri-mümkün 

qeyri-münasib 

qeyri-münasiblik 

qeyri-münbit 

qeyri-münbitlik 

qeyri-müntəzəm 

qeyri-müntəzəmlik 

qeyri-müsəlman 

qeyri-müstəqil 

qeyri-müstəqillik 

qeyri-müstəqim 

qeyri-mütəhərrik 

qeyri-mütəhərriklik 

qeyri-mütənasib 

qeyri-mütənasiblik 

qeyri-mütəşəkkil 

qeyri-mütəşəkkillik 

qeyri-müvafiq 

qeyri-neft 

qeyri-neft-qaz  

qeyri-nizami 

qeyri-nizamilik 

qeyri-normal 

qeyri-normallıq 

qeyri-normativ 

qeyri-nüvə 

qeyri-paralel 

qeyri-paralellik 

qeyri-parametrik 

qeyri-perpendikulyar 

qeyri-perpendikulyarlıq 

qeyri-peşəkar 

qeyri-peşəkarlıq 

qeyri-polemik 

qeyri-polyar 

qeyri-polyarlıq 

qeyri-predikativ (dilç.) 

qeyri-proporsional 

qeyri-proporsionallıq 

qeyri-rasional 

qeyri-rasionallıq 

qeyri-real 

qeyri-reallıq 

qeyri-rekursiv 

qeyri-relyativist 

qeyri-rezident 

qeyri-rəsmi  

qeyri-rəsmilik 

qeyri-sabit 

qeyri-sabitlik 

qeyri-sağlam 

qeyri-səlis 

qeyri-səlislik 

qeyri-səmavi 

qeyri-səmimi 

qeyri-səmimilik 

qeyri-sərbəst 

qeyri-sərbəstlik 

qeyri-simmetrik 

qeyri-simmetriklik 

qeyri-sintaktik  

qeyri-slavyan 

qeyri-spesifik 

qeyri-spesifiklik 

qeyri-stabil 

qeyri-stabillik 

qeyri-standart 

qeyri-standartlıq 

qeyri-stasionar 

qeyri-stasionarlıq 

qeyri-steroid (tib.) 

qeyri-şablon 

qeyri-şəffaf 

qeyri-şəffaflıq 

qeyri-şərti 

qeyri-şərtilik 

qeyri-şüuri 

qeyri-şüurilik 

qeyri-təbii 

qeyri-təbiilik 

qeyri-tənqidi 

qeyri-tənqidilik 

qeyri-təvazökar 

qeyri-təvazökarlıq 

qeyri-türk 

qeyri-uyğun 

   

qeyri-kafi - qeyri-uyğun   
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qey qəb qəd 

   

qeyri-uyğunluq 

qeyri-üzvi (kim.) 

qeyri-üzvilik  

qeyri-verbal 

qeyri-yaşayış sahəsi 

qeyri-zorakı 

qeysər 

qeysərlik 

qeysəriyyə (tib.) 

qeyz 

qeyzer (-lər) 

qeyzerit qaynağı (geol.) 

qeyz-qəzəb 

qeyz-qəzəbli 

qeyz-qəzəbsiz 

qeyzlə 

qeyzləndirilmə 

qeyzləndirilmək 

qeyzləndirmə 

qeyzləndirmək 

qeyzlənmə 

qeyzlənmək 

qeyzlətmə 

qeyzlətmək 

qeyzli 

qeyzli-qeyzli 

qeyzli-qəzəbli 

qəbahət 

qəbahətli 

qəbahətlilik 

qəbahətsiz 

qəbahətsizlik 

qəbilə 

qəbilə-tayfa 

qəbir 

qəbirçi 

qəbirdaşı 

qəbireşən (zool.) 

qəbirgötürmə 

qəbiristan 

qəbiristanlıq 

qəbirqazan 

qəbirqazma 

qəbirüstü 

qəbiz (tib.) 

qəbizlik 

qəbul 

qəbulçu 

qəbuledici 

qəbuledici-verici 

qəbuledilməz 

qəbullanma 

qəbullanmaq 

qəbz 

qəbzə 

qəbzəli 

qəbzəsiz 

qəcəc (bot.) 

qəcələ 

qədd 

qəddar 

qəddaranə 

qəddarca 

qəddarcasına 

qəddarlaşma 

qəddarlaşmaq 

qəddarlıq 

qədd-qamət 

qədd-qamətli 

qədd-qamətsiz 

qədəh 

qədəhcik 

qədəhəbənzər 

qədəhli 

qədəhsiz 

qədək 

qədəm 

qədəm-qədəm 

qədəmli 

qədəmsiz 

qədər 

qədəri 

qədərilik (fəls.) 

qədərlənmə 

qədərlənmək 

qədərsiz, ölçüsüz 

qədid (kul.) 

qədim 

qədimdənqalma 

qədimi 

qədimilik 

qədimləşmə 

qədimləşmək 

qədimlik 

qədimtarixli 

qədimyana 

qədir 

qədirağacı 

qədirbilən 

qədirbilənlik 

qədirbilməz 

qədirbilməzlik 

qədir-qiymət 

qədir-qiymətli 

qədir-qiymətlilik 

qədləmə 

qədləmək 

qədlənmə 

qədlənmək 

qədli-qamətli 

qədsiz-qamətsiz 

qədtəzə 

qəfəs 

qəfəsarası 

qəfəsə 

qəfəsəbənzər 

qəfəsəli 

qəfəsli 

qəfəssiz 

qəfil 

qəfilcə 

qəfildən 

qəflət 

   

qeyri-uyğunluq - qəflət 
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qəf qəh qəl 

   

qəflətən 

qəhər 

qəhərləndirmə 

qəhərləndirmək 

qəhərlənmə 

qəhərlənmək 

qəhərli 

qəhərsiz 

qəhət 

qəhətləşdirmə 

qəhətləşdirmək 

qəhətləşmə 

qəhətləşmək 

qəhətlik 

qəhqəhə 

qəhqəhəli 

qəhqəhəsiz 

qəhr 

qəhrəman 

qəhrəmanca 

qəhrəmancasına 

qəhrəmanlaşma 

qəhrəmanlaşmaq 

qəhrəmanlıq 

qəhrəmanlıqla 

qəhr-qəzəb 

qəhrlənmə 

qəhrlənmək 

qəhvə 

qəhvəaltı 

qəhvəcil 

qəhvəcillik 

qəhvəçi 

qəhvəçilik 

qəhvədan 

qəhvəxana 

qəhvəüyüdən 

qəhvəüyütmə 

qəhvəyi 

qəhvəyi-qırmızı 

qəhvəyilik 

qəhvəyi-sarı 

qəlb 

qəlbaçan 

qəlbdən 

qəlbdən-qəlbə 

qəlbən 

qəlbəyatan 

qəlbəyatanlıq 

qəlbəyatma 

qəlbi, yüksək  

qəlbiaçıq 

qəlbiaçıqlıq 

qəlbiçirkin 

qəlbidaş 

qəlbidolu 

qəlbigeniş 

qəlbigenişlik 

qəlbikövrək 

qəlbikövrəklik 

qəlbikür  

qəlbiqara 

qəlbiqaralıq 

qəlbiqırıq 

qəlbiqırıqlıq 

qəlbilənmə 

qəlbilənmək 

qəlbiləşdirmə 

qəlbiləşdirmək 

qəlbiləşmə 

qəlbiləşmək 

qəlbilətmə 

qəlbilətmək 

qəlbilik 

qəlbinazik 

qəlbinaziklik 

qəlbisınıq 

qəlbisınıqlıq 

qəlbizərif 

qəlbizəriflik 

qəlblik 

qəlboxşayan 

qəlbotu 

qəlbsiz 

qəlbsizcəsinə 

qəlbsizlik 

qələbə 

qələbəlik 

qələbəsiz 

qələm 

qələmcik 

qələmçə 

qələmdan 

qələmdanlı 

qələmdaş 

qələmə 

qələməlik 

qələmi 

qələm-kağız 

qələmqabı 

qələmqaş 

qələmqaşlı 

qələmləmə 

qələmləmək 

qələmlənmə 

qələmlənmək 

qələmlətmə 

qələmlətmək 

qələmli 

qələmlik 

qələmsiz 

qələmucu 

qələndər 

qələndərlik (fəls.) 

qələt 

qələti-məşhur 

qələvi 

qələvi-bazaltoid (geol.) 

qələvi-qabroid (geol.) 

qələvilənmə 

qələvilənmək 

qələviləşdirilmə 

qələviləşdirilmək 

   

qəflətən - qələviləşdirilmək 
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qəl qəl qəm 

   

qələviləşdirmə 

qələviləşdirmək 

qələviləşmə 

qələviləşmək 

qələvilətmə 

qələvilətmək 

qələvili 

qələvilik 

qələvi-metal (-lar) 

qələvi-oranitoid 

qələvisiz 

qələvi-torpaq (geol.) 

qələvi-ultraəsasi formasiya  

                             (geol.) 

qəlib 

qəlibalma 

qəlibçi 

qəlibçi-tökməçi 

qəlibləmə 

qəlibləmək 

qəliblənmə 

qəliblənmək 

qəlibləşdirilmə 

qəlibləşdirilmək 

qəliblətdirmə 

qəliblətdirmək 

qəliblətmə 

qəliblətmək 

qəlibləyici 

qəlibli 

qəlibsiz 

qəlibtəmizləyən 

qəlibtökən 

qəlibtökmə 

qəliz 

qəlizləndirmə 

qəlizləndirmək 

qəlizlənmə 

qəlizlənmək 

qəlizləşdirilmə 

qəlizləşdirilmək 

qəlizləşdirmə 

qəlizləşdirmək 

qəlizləşmə 

qəlizləşmək 

qəlizlik 

qəlp 

qəlpə 

qəlpə-qəlpə 

qəlpələmə 

qəlpələmək 

qəlpələndirilmə 

qəlpələndirilmək 

qəlpələndirmə 

qəlpələndirmək 

qəlpələnmə 

qəlpələnmək 

qəlpələşmə 

qəlpələşmək 

qəlpələtmə 

qəlpələtmək 

qəlpəli 

qəlpəli-fuqas 

qəlsəmə 

qəlsəməli (-lər) 

qəlsəməsiz 

qəlsəmətənəffüslü (-lər) 

qəltan 

qəlyan 

qəlyanaltı 

qəlyanaltıxana 

qəlyanbaşı 

qəlyanboğaz  

qəm 

qəmdağıdan 

qəmə 

qəm-ələm 

qəmələmə 

qəmələmək 

qəmələnmə 

qəmələnmək 

qəmələşmə 

qəmələşmək 

qəmələtmə 

qəmələtmək 

qəməli 

qəmər 

qəmərçöhrə 

qəmərçöhrəli 

qəmərüz 

qəmərüzlü 

qəmgin 

qəmgin-qəmgin 

qəmginləşdirmə 

qəmginləşdirmək 

qəmginləşmə 

qəmginləşmək 

qəmginlik 

qəmxana 

qəm-kədər 

qəm-kədərli 

qəm-kədərsiz 

qəm-qayğı 

qəm-qubar 

qəm-qüssə 

qəm-qüssəli 

qəm-qüssəsiz 

qəmləndirmə 

qəmləndirmək 

qəmlənmə 

qəmlənmək 

qəmli 

qəmli-kədərli 

qəmli-qəmli 

qəmlilik 

qəmsiz 

qəmsiz-qəmsiz 

qəmsizlik 

qəmzə 

qəmzəli 

qəmzəlilik 

qəmzəsiz 

qənaət  

   

qələviləşdirmə - qənaət  
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qən qən qər 

   

qənaətbəxş 

qənaətbəxşlik 

qənaətcil 

qənaətcillik 

qənaətçi 

qənaətçilik 

qənaətkar 

qənaətkarcasına 

qənaətkarlıq 

qənaətlə 

qənaətləndirici 

qənaətləndiricilik 

qənaətləndirmə 

qənaətləndirmək 

qənaətlənmə 

qənaətlənmək 

qənaətli 

qənaətlilik 

qənaətsiz 

qənaətsizlik 

qənbər 

qənbərqulu 

qənbərli 

qənbərlik 

qənd 

qəndab 

qənd-çay 

qənd-çaylı 

qənd-çaysız 

qənddan 

qənddoğrayan 

qəndxırdalayan 

qəndil 

qəndilli 

qəndqabı 

qəndqıran 

qəndli 

qəndli-çaylı 

qəndsındıran 

qəni 

qəni-qəni 

qənim 

qənimət 

qənimətcil 

qənimətçi 

qənimətçilik 

qənir 

qənirsiz 

qənirsizlik 

qənnadı 

qənnadıçı 

qənnadıçılıq 

qənşər 

qənşərləmə 

qənşərləmək 

qənşərlik 

qəpik 

qəpikcil 

qəpikgüdən 

qəpik-qəpik 

qəpik-quruş 

qəpik-quruşlu 

qəpik-quruşsuz 

qəpiklik 

qəpikotu 

qəpikpərəst 

qərar 

qərargah 

qərarlaşdırılma 

qərarlaşdırılmaq 

qərarlaşdırma 

qərarlaşdırmaq 

qərarlaşma 

qərarlaşmaq 

qərarlı 

qərarnamə 

qərarsız 

qərarsızlıq 

qərb 

qərbçi 

qərbçilik 

qərbi 

qərbli 

qərbpərəst 

qərbpərəstlik 

qərbşünas 

qərbşünaslıq 

qərbyönlü 

qərənfil 

qərənfilçiçəkli (-lər) 

qərənfilli  

qərənfillik 

qərəz 

qərəzcəsinə 

qərəzkar 

qərəzkarlıq 

qərəzlə 

qərəzli 

qərəzlik 

qərəzlilik 

qərəzsiz 

qərəzsizcə 

qərəzsizcəsinə 

qərəzsizlik 

qərib 

qəribcəsinə 

qəribçilik 

qəribə 

qəribə-qəribə 

qəribələşmə 

qəribələşmək 

qəribəlik 

qərib-qərib 

qəribləmə 

qəribləmək 

qəribləşmə 

qəribləşmək 

qəriblik 

qəribsəmə 

qəribsəmək 

qərinə 

qərq 

qərməti (-lər)  

   

qənaətbəxş - qərməti (-lər)  
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qər qəs qət 

   

qərmətilik, təriqət 

qərzək (məh.) 

qərzəkləmə  

qərzəkləmək  

qərzəklənmə 

qərzəklənmək  

qərzəkli  

qərzəksiz  

qərzəktəmizləyən  

qəsabə (etn.) 

qəsb 

qəsbkar 

qəsbkarlıq 

qəsd 

qəsdçi 

qəsdçilik 

qəsdən 

qəsd-qərəz 

qəsd-qərəzli 

qəsd-qərəzlik 

qəsd-qərəzsiz 

qəsdsiz 

qəsdsiz-qərəzsiz 

qəsdsizlik 

qəsəbə 

qəsəbəarası 

qəsəbədaxili 

qəsəbəiçi 

qəsəbəli 

qəsidə 

qəsidəçi 

qəsidəçilik 

qəsidəxan 

qəsidəxanlıq 

qəsidəyazan 

qəsr 

qəsrəbənzər 

qəsr-qala 

qəsrvari 

qəssab 

qəssabbaşı 

qəssabxana 

qəssablıq 

qəşəng 

qəşənglənmə 

qəşənglənmək 

qəşəngləşdirilmə 

qəşəngləşdirilmək 

qəşəngləşdirmə 

qəşəngləşdirmək 

qəşəngləşmə 

qəşəngləşmək 

qəşənglik 

qəşş etmək 

qət etmək 

qətedici 

qətfə 

qətfəçi 

qətfələmə 

qətfələmək 

qətfələnmə 

qətfələnmək 

qəti 

qətiləndirilmə 

qətiləndirilmək 

qətiləndirmə 

qətiləndirmək 

qətiləşdirmə 

qətiləşdirmək 

qətiləşmə 

qətiləşmək 

qətilətmə 

qətilətmək 

qətilik 

qətimkan tədbiri (hüq.) 

qətiyyən 

qətiyyət 

qətiyyətlə 

qətiyyətli 

qətiyyətlilik 

qətiyyətsiz 

qətiyyətsizlik  

qətl 

qətlgah 

qətliam 

qətl-qarət 

qətl-qarətçi 

qətl-qarətçilik 

qətnamə 

qətnaməli 

qətnaməsiz 

qətrə 

qətrəbəqətrə 

qətrə-qətrə 

qəvvas 

qəvvaslıq 

qəyyum 

qəyyumçuluq 

qəyyumluq 

qəza 

qəza-xilasetmə 

qəza-qədər 

qəzalı 

qəzasız 

qəzavat (din.) 

qəzet 

qəzetçi 

qəzetçilik 

qəzet-jurnal 

qəzetsatan 

qəzəb 

qəzəbləndirilmə 

qəzəbləndirilmək 

qəzəbləndirmə 

qəzəbləndirmək 

qəzəblənmə 

qəzəblənmək 

qəzəbli 

qəzəbli-qəzəbli 

qəzəl 

qəzəlçi 

qəzəlçilik 

qəzəlxan 

   

qərmətilik - qəzəlxan   
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qəz qıc qıd 

   

qəzəlxanlıq 

qəzəliyyat 

qəzəlləmə 

qəzəlləmək 

qəzil 

qəzilləmə (məh.) 

qəzilləmək 

qəzillənmə 

qəzillənmək 

qəzilləşmə 

qəzilləşmək 

qəzillətmə 

qəzillətmək 

qəzilli 

qəzillik 

qəzilsiz 

qəziyyə 

qəziyyəli 

qəziyyəsiz 

qəznəvi (-lər) 

qıc 

qıcama 

qıcamaq 

qıcandırma 

qıcandırmaq 

qıcanma 

qıcanmaq 

qıcatma 

qıcatmaq 

qıchaqıc 

qıcıq 

qıcıqlama 

qıcıqlamaq 

qıcıqlandırıcı 

qıcıqlandırıcılıq 

qıcıqlandırılma 

qıcıqlandırılmaq 

qıcıqlandırma 

qıcıqlandırmaq 

qıcıqlanma 

qıcıqlanmaq 

qıcıqlaşdırıcı 

qıcıqlatma 

qıcıqlatmaq 

qıcıqlayıcı 

qıcıma 

qıcımaq 

qıcırdama 

qıcırdamaq 

qıcırdatma 

qıcırdatmaq 

qıcırtı 

qıcırtma 

qıcırtmaq 

qıcışma 

qıcışmaq 

qıcıtma 

qıcıtmaq 

qıcqırma 

qıcqırmaq 

qıcqırtma  

qıcqırtmaq 

qıclıq 

qıcolma 

qıcpula, oyun 

qıç 

qıça 

qıçaçiçəkli (-lər) 

qıçalama 

qıçalamaq 

qıçalanma 

qıçalanmaq 

qıçalatma 

qıçalatmaq 

qıça-puça 

qıçatəmizləyən 

qıçıaçıq 

qıçıbağlı 

qıçsız 

qıçsız-qolsuz 

qıçsızlıq 

qıdıq 

qıdıqlama 

qıdıqlamaq 

qıdıqlanma 

qıdıqlanmaq 

qıdıqlaşma 

qıdıqlaşmaq 

qıdıqlatma 

qıdıqlatmaq 

qıdıqlı 

qıdıqsız 

qıf 

qıfabənzər 

qıfaoxşar 

qıfgülü 

qıfıl 

qıfılaçan 

qıfılaçma 

qıfılbənd 

qıfılçı 

qıfılçılıq 

qıfıllama 

qıfıllamaq 

qıfıllanma 

qıfıllanmaq 

qıfıllatdırma 

qıfıllatdırmaq 

qıfıllatma 

qıfıllatmaq 

qıfıllı 

qıfotu 

qıfsəbət (bot.) 

qıfşəkilli 

qıfvari 

qığ 

qığılcım 

qığılcımlandırma 

qığılcımlandırmaq 

qığılcımlanma 

qığılcımlanmaq 

qığılcımlatma 

qığılcımlatmaq 

   

qəzəlxanlıq - qığılcımlatmaq   



 380 

qığ qıl qıl 

   

qığılcımlı 

qığılcımsaçan 

qığılcımsız 

qığılcımtutan 

qığıldama 

qığıldamaq 

qığıldanma 

qığıldanmaq 

qığıldaşma 

qığıldaşmaq 

qığıldatma 

qığıldatmaq 

qığıltı 

qığırdaq 

qığırdaqarası 

qığırdaqiçi 

qığırdaqlı  

qığırdaqsız 

qığırdaqüstü 

qığlama 

qığlamaq  

qığlıq 

qığsız 

qıxmıq (məh.) 

qıxmıqlama 

qıxmıqlamaq 

qıjhaqıj 

qıjı 

qıjıkimi (-lər) (bot.) 

qıjılama 

qıjılamaq 

qıjılatma 

qıjılatmaq 

qıjıldama 

qıjıldamaq 

qıjılıq 

qıjıltı 

qıjıltılı 

qıjqıjı 

qıjov 

qıl 

qılaf 

qılaflı 

qılbaş 

qılboyun 

qılça 

qılçalama 

qılçalamaq 

qılçalanma 

qılçalanmaq 

qılçıq 

qılçıqlama 

qılçıqlamaq 

qılçıqlanma 

qılçıqlanmaq 

qılçıqlı 

qılçıqsız 

qılçıqsız-tozsuz 

qılçıqşəkilli 

qılçıqvari 

qıldırma 

qıldırmaq 

qılıq 

qılıqlama 

qılıqlamaq 

qılıqlanma 

qılıqlanmaq 

qılıqlı 

qılıqsız 

qılınc 

qılıncbalığı 

qılıncı 

qılınc-qalxan 

qılıncqayıran 

qılınc-qırğın 

qılıncquyruq (-lar) 

qılıncquyruqlu (-lar) 

qılınclama 

qılınclamaq 

qılınclanma 

qılınclanmaq 

qılınclaşma 

qılınclaşmaq 

qılınclatma 

qılınclatmaq 

qılınclı 

qılınclı-qalxanlı 

qılıncotu 

qılıncoynadan 

qılıncoynatma (idm.) 

qılınc-tüfəng 

qılıncvari 

qılıncyarpaq 

qılınma 

qılınmaq 

qılqurd 

qılquyruq (zool.)  

qıllanma 

qıllanmaq 

qıllı 

qıllıca 

qıllılıq 

qılma 

qılmaq 

qılman 

qılov 

qılovlama 

qılovlamaq 

qılovlu 

qılsız 

qılyarpaq 

qım (bot.) 

qımıldama 

qımıldamaq 

qımıldanma 

qımıldanmaq 

qımıldaşma 

qımıldaşmaq 

qımıldatma 

qımıldatmaq 

qımıltı 

qımışdırma 

qımışdırmaq 

   

qığılcımlı - qımışdırmaq 
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qım qır qır 

   

qımışıq 

qımışma 

qımışmaq 

qımız 

qın 

qınaq 

qınaqlı 

qınaqsız 

qınaq-töhmət 

qınama 

qınamaq 

qınanılma 

qınanılmaq 

qınanma 

qınanmaq 

qınc 

qıncalma 

qıncalmaq 

qıncama 

qıncamaq 

qıncanma 

qıncanmaq 

qındırğa (bot.) 

qınlı 

qıpçaq (-lar) 

qıpçaqca 

qıpıq 

qıpıqgöz 

qıpıqgözlü 

qıpıqlıq 

qıpqırmızı 

qıpma 

qıpmaq 

qır 

qıra (məh.) 

qıracaq, nal aləti 

qıraq 

qıraqbasan 

qıraq-bucaq 

qıraqdakı 

qıraqdan 

qıraqəyən (tex.) 

qıraqkəsən 

qıraqlama 

qıraqlamaq 

qıraqlayıcı 

qıraqlı 

qıraqsız 

qıraqyonan 

qırbasan 

qırbasma 

qırbişirən 

qırbişirmə 

qırçı 

qırçılıq 

qırçın 

qırçın-qırçın 

qırçınlama 

qırçınlamaq 

qırçınlanma 

qırçınlanmaq 

qırçınlatma 

qırçınlatmaq 

qırçınlı 

qırçınma 

qırçınmaq 

qırçınsız 

qırç-qırç 

qırdı-qaçdı 

qırdı-qaçdılıq 

qırdırılma 

qırdırılmaq 

qırdırma 

qırdırmaq 

qırdöşəmə 

qırdöşəyən 

qırğı 

qırğıburun 

qırğıburunlu 

qırğın 

qırğıotu 

qırğız (-lar) 

qırğızca 

qırhaqır 

qırx 

qırxaçar 

qırxayaq 

qırxbayır 

qırxbuğum 

qırxbuğumkimi (-lər) 

qırxçəllək 

qırxçıraq 

qırxdamar 

qırxdamarlı 

qırxdırılma 

qırxdırılmaq 

qırxdırma 

qırxdırmaq 

qırxdırtma 

qırxdırtmaq 

qırxdilli 

qırxdon (bot.) 

qırxdüymə 

qırxdüyməli 

qırxgünlük 

qırxhaqırx 

qırxıcı 

qırxıcılıq 

qırxıq 

qırxılama (etn.) 

qırxılamaq 

qırxılanma 

qırxılanmaq 

qırxılatma 

qırxılatmaq 

qırxılı 

qırxılıq, alət 

qırxılma 

qırxılmaq 

qırxım 

qırxın 

qırxıncı, 40-cı, XL 

qırxınçı 

   

qımışıq - qırxınçı 
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qır qır qır 

   

qırxınçılıq 

qırxıntı 

qırxillik 

qırxlıq 

qırxma 

qırxmaq 

qırxsütun 

qırxsütunlu 

qırxtonluq 

qırxyarpaq 

qırxyaşlı 

qırıb-atma 

qırıb-atmaq 

qırıb-çatma 

qırıb-çatmaq 

qırıcı 

qırıcı-bombardmançı 

qırıcı-kəşfiyyatçı 

qırıq 

qırıqçı 

qırıqçılıq 

qırıq-çökük 

qırıqxətli 

qırıqxətsiz 

qırıq-qırıq 

qırıq-quraq 

qırıq-quruq 

qırıq-quruqlu 

qırıq-quruqsuz 

qırıqlıq 

qırıq-salxaq 

qırıq-salxaqlıq 

qırıq-sökük 

qırıq-söküklük 

qırıq-tökük 

qırıldama 

qırıldamaq 

qırıldaşma 

qırıldaşmaq 

qırıldatma 

qırıldatmaq 

qırılma 

qırılmaq 

qırılmaz 

qırılmazlıq 

qırılmış 

qırıltı 

qırım 

qırım-qırıntı 

qırım-qırıntılı 

qırım-qırıntısız 

qırım-qırtı 

qırımlı 

qırımsız 

qırıntı 

qırıntılı 

qırıntısız 

qırış 

qırış-büzüş 

qırışdırma 

qırışdırmaq 

qırışıq 

qırışıq-büzüşük 

qırışıqlı 

qırışıqlıq 

qırışıqsız 

qırışıqsifət 

qırışıqsifətli 

qırış-qırış 

qırışma 

qırışmaq 

qırışmal 

qırışmallıq 

qırışsifət 

qırışsifətli 

qır-qıra, oyuncaq 

qır-qırıntı 

qırqovul 

qırqovulkimi (-lər) 

qırqovullu 

qırqovulplov 

qırlama 

qırlamaq 

qırlanğıç 

qırlanma 

qırlanmaq 

qırlaşma 

qırlaşmaq 

qırlatdırılma 

qırlatdırılmaq 

qırlatdırma 

qırlatdırmaq 

qırlatma 

qırlatmaq 

qırlı 

qırma 

qırmaaxını 

qırmaatan 

qırmabadam 

qırma-barıt 

qırmabığ 

qırmabığlı 

qırmadaş 

qırmadaşlı 

qırmakabab 

qırmaq 

qırmaq-əzələ 

qırmaqlıq 

qırmanaxış 

qırmanc 

qırmanclama 

qırmanclamaq 

qırmanclanma 

qırmanclanmaq 

qırmanclatma 

qırmanclatmaq 

qırmanclaya-qırmanclaya 

qırmanclı 

qırmancsız 

qırmasaqqal 

qırmasaqqallı 

qırmatüfəng 

qırmavari (geol.) 

   

qırxınçılıq - qırmavari 



 383 

qır qır qır 

   

qırmızböcəyi 

qırmızı 

qırmızıbaldır (bot.) 

qırmızıbaş, göbələk 

qırmızıbaşlı (-lar) 

qırmızıbayraqlı 

qırmızı-bənövşəyi 

qırmızıbirçək 

qırmızıboğaz (zool.) 

qırmızıburun 

qırmızıburunlu 

qırmızıca 

qırmızıçiçək 

qırmızıdərili (-lər) 

qırmızıdimdik 

qırmızıdimdikli 

qırmızıdodaq 

qırmızıdodaqlı 

qırmızıgöz 

qırmızıgözlü 

qırmızıköynək 

qırmızıköynəkli 

qırmızıqabıq 

qırmızıqaşlı (-lar) 

qırmızı-qəhvəyi 

qırmızı-qonur 

qırmızıqulaq 

qırmızılama 

qırmızılamaq 

qırmızılanma 

qırmızılanmaq 

qırmızılaşdırılma 

qırmızılaşdırılmaq 

qırmızılaşdırma 

qırmızılaşdırmaq 

qırmızılaşma 

qırmızılaşmaq 

qırmızılı 

qırmızılıq 

qırmızımtıl 

qırmızımtıl-göyümtül 

qırmızımtıl-qəhvəyi 

qırmızımtraq 

qırmızımtraqlıq 

qırmızınişanlı (-lar) 

qırmızıpeysər 

qırmızısaqqal 

qırmızısaqqallı 

qırmızısifət 

qırmızısifətli 

qırmızıtəhər 

qırmızıtüklü 

qırmızıyanaq 

qırmızıyanaqlı 

qırmızı-yaşıl 

qırmızı-yaşılı 

qırna, kran 

qırnalı 

qırnasız 

qırov 

qırovdüşən ay 

qırovlama 

qırovlamaq 

qırovlanma 

qırovlanmaq 

qırovlu 

qırovlu-qırovlu 

qırpıq 

qırpılma 

qırpılmaq 

qırpım 

qırpımlıq 

qırpınma 

qırpınmaq 

qırpıtma 

qırpıtmaq 

qırpma 

qırpmaq 

qır-saqqız  

qırsalan 

qırsız 

qırt 

qırta-qırta 

qırtıc (bot.) 

qırtıq 

qırtıq-qırtıq 

qırtıldama 

qırtıldamaq 

qırtıldanma 

qırtıldanmaq 

qırtıldaşma 

qırtıldaşmaq 

qırtıldatma 

qırtıldatmaq 

qırtıltı 

qırtıltılı 

qırtıltısız 

qırtlaq 

qırtlaq-udlaq 

qırtlaqüstü 

qırtlama 

qırtlamaq 

qırtlaşma 

qırtlaşmaq 

qırtlıq 

qırtma 

qırtma-çırtma 

qırtmaq 

qırtmıq 

qıs vurmaq 

qısa 

qısaayaq 

qısaayaqlı 

qısabarmaq 

qısabarmaqlı 

qısabığ 

qısabığcıq 

qısabığcıqlı (-lar) 

qısabığlı 

qısaboğaz 

qısaboğazlı 

qısaborulu 

qısaboy 

   

qırmızböcəyi - qısaboy  
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qıs qıs qıs 

   

qısaboylu 

qısaboyun 

qısaboyunlu 

qısabuynuz 

qısabuynuzlu 

qısaca 

qısacıq 

qısadalğa 

qısadalğaçı 

qısadalğalı 

qısadimdik 

qısadimdikli 

qısadövrlü 

qısafokuslu 

qısagövdəli 

qısahəcmli 

qısaqanad 

qısaqanadlı 

qısaqapanma (elek.) 

qısaqıç 

qısaqıçlı 

qısa-qısa 

qısaqol 

qısaqollu 

qısaqundaq 

qısaqundaqlı 

qısaquyruq 

qısaquyruqlu 

qısaldılma 

qısaldılmaq 

qısalıb-kiçilmə 

qısalıb-kiçilmək 

qısalıq 

qısalifli 

qısalma 

qısalmaq 

qısaltdırma 

qısaltdırmaq 

qısaltma 

qısaltmaq 

qısametrajlı 

qısaməsafəli 

qısamüddətli 

qısaömürlü 

qısaraq 

qısasaç 

qısasaçlı 

qısaşüalı 

qısatük 

qısatüklü 

qısayol (inform.) 

qısdırma 

qısdırmaq 

qısıcı 

qısıq 

qısıqlıq 

qısıla-qısıla 

qısılma 

qısılmaq 

qısınma 

qısınmaq 

qısıntı 

qısır 

qısırəmən 

qısırqalan 

qısırqalma 

qısırlama 

qısırlamaq 

qısırlaşma 

qısırlaşmaq 

qısırlatma 

qısırlatmaq 

qısırlıq 

qısqac 

qısqaclı 

qısqacsız 

qısqacşəkilli 

qısqanc 

qısqanclıq 

qısqandırılma 

qısqandırılmaq 

qısqandırma 

qısqandırmaq 

qısqanma 

qısqanmaq 

qısqı 

qısqılama 

qısqılamaq 

qısqılanma 

qısqılanmaq 

qısqılatma 

qısqılatmaq 

qısqıntı 

qısqıra-qısqıra 

qısqırdılma 

qısqırdılmaq 

qısqırma 

qısqırmaq 

qısqırtma 

qısqırtmaq 

qıs-qıvraq 

qısma 

qısmaq 

qısnaq 

qısnama 

qısnamaq 

qısnanıb-durma 

qısnanıb-durmaq 

qısnanma 

qısnanmaq 

qısnatdırma 

qısnatdırmaq 

qısnatma 

qısnatmaq 

qısraq 

qış 

qışadavamlı 

qışadavamsız 

qışadözümlü 

qışadözümsüz 

qışçiçəyi 

qışqabağı 

qışqıra-qışqıra 

   

qısaboylu - qışqıra-qışqıra   
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qış qıv qıv 

   

qışqır-bağır 

qışqırıq 

qışqırıq-bağırıq 

qışqırıqçı 

qışqırıqsalan 

qışqırışma 

qışqırışmaq 

qışqırma 

qışqırmaq 

qışqırtı 

qışqırtı-bağırtı 

qışqırtı-bağırtılı 

qışqırtılı 

qışqırtılı-bağırtılı 

qışqırtma 

qışqırtmaq 

qışla 

qışlaq 

qışlaqbaşı 

qışlaqçı 

qışlaqotu 

qışlama 

qışlamaq 

qışlanma 

qışlanmaq 

qışlatma 

qışlatmaq 

qışlayıcı 

qışlıq 

qışotu 

qıt 

qıtıqotu 

qıtlaşdırılma 

qıtlaşdırılmaq 

qıtlaşdırma 

qıtlaşdırmaq 

qıtlaşma 

qıtlaşmaq 

qıtlıq 

qıvırcıq  

qıvırcıqlama 

qıvırcıqlamaq 

qıvırcıqlanma 

qıvırcıqlanmaq 

qıvırcıqlı 

qıvırcıqsaç 

qıvırcıqsaçlı 

qıvırcıqsız 

qıvırcıqtel 

qıvırcıqtelli 

qıvırcıqtük 

qıvırcıqtüklü 

qıvraq 

qıvraqbədən 

qıvraqbədənli 

qıvraqlanma 

qıvraqlanmaq 

qıvraqlaşdırma 

qıvraqlaşdırmaq 

qıvraqlaşma 

qıvraqlaşmaq 

qıvraqlıq 

qıvrıq 

qıvrılış 

qıvrılma 

qıvrılmaq 

qıvrıltma 

qıvrıltmaq 

qıvrım 

qıvrım-qıvrım 

qıvrımlanma 

qıvrımlanmaq 

qıvrımlaşdırılma 

qıvrımlaşdırılmaq 

qıvrımlaşdırma 

qıvrımlaşdırmaq 

qıvrımlaşma 

qıvrımlaşmaq 

qıvrımlatma 

qıvrımlatmaq 

qıvrımlı 

qıvrımlıq 

qıvrımsaç 

qıvrımsaçlı 

qıvrımsaqqal 

qıvrımsaqqallı 

qıvrımşəkilli (memar.) 

qıvrımtel 

qıvrımtelli 

qıvrımtüklü 

qıy 

qıyaqotu 

qıyçəkən 

qıyçəkmə 

qıyğac 

qıyğacı 

qıyğacı-qıyğacı 

qıyğacılanma 

qıygacılanmaq 

qıyğacılatma 

qıyğacılatmaq 

qıyğaclama 

qıyğaclamaq 

qıyhaqıy 

qıyıq 

qıyıqdan 

qıyıqgöz 

qıyıqgözlü 

qıyıqgözlülük 

qıyıldama 

qıyıldamaq 

qıyılma 

qıyılmaq 

qıyıltı 

qıylama 

qıylamaq 

qıyma 

qıymaca (kul.) 

qıymaq 

qıymaz, əlibərk 

qıymazlıq 

qıynaq, caynaq 

qıynaqlama 

   

qışqır-bağır - qıynaqlama 
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qıy qız qız 

   

qıynaqlamaq 

qıynaqlanma 

qıynaqlanmaq 

qıynaqlı 

qıyya 

qız 

qızaraq (bot.) 

qızara-qızara 

qızardılma 

qızardılmaq 

qızarıb-bozarma 

qızarıb-bozarmaq 

qızarıb-pörtmə 

qızarıb-pörtmək 

qızarıq 

qızarışma 

qızarışmaq 

qızarma 

qızarmaq 

qızartdaq 

qızartdırma 

qızartdırmaq 

qızartı 

qızartı-bozartı 

qızartılı 

qızartıotu 

qızartısız 

qızartma 

qızartmaq 

qızbibi 

qızbibilik 

qızcığaz 

qızcıq 

qızçiçəyi 

qızdırıb-isitmə 

qızdırıb-isitmək 

qızdırıb-titrəmə 

qızdırıb-titrəmək 

qızdırıcı 

qızdırıcılıq 

qızdırılma 

qızdırılmaq 

qızdırma 

qızdırmaq 

qızdırmalı 

qızdırmaölçən 

qızdırma-titrəmə 

qızdırtma 

qızdırtmaq 

qız-gəlin 

qızğın 

qızğınca 

qızğıncasına 

qızğınlaşdırma 

qızğınlaşdırmaq 

qızğınlaşma 

qızğınlaşmaq 

qızğınlıq 

qızıl 

qızılağac 

qızılağaclıq 

qızılaxtaran 

qızılaxtarma 

qızılala (zool.) 

qızılazar 

qızılbalıq 

qızılbalıqkimi (-lər) 

qızılbaş (-lar) 

qızılbayraqlı 

qızılbənd 

qızılbəndli 

qızılboğaz 

qızılboya 

qızılboz, rəng 

qızılböcək 

qızılburun 

qızılca 

qızılcalı 

qızılcasız 

qızılcıq 

qızılçətir (bot.) 

qızılçətirlik 

qızılçıxaran 

qızılçıxarma 

qızılçiçək 

qızılçubuqotu 

qızıldərili 

qızıldiş 

qızıldişli 

qızılemaledici 

qızıləhmədi  

qızılgöz 

qızılgözlü 

qızılgül 

qızılgüllü 

qızılgüllük 

qızıl-gümüş 

qızıl-gümüşlü 

qızıl-gümüşsüz 

qızılxallı (zool.)  

qızılı 

qızılı-boz 

qızılı-kürən 

qızılısaç 

qızılısaçlı 

qızılı-sarı 

qızılqanadlı 

qızılqarın (zool.) 

qızılqaya 

qızılqaz 

qızıl-qırmızı 

qızılqurd 

qızılquş 

qızılquyruq (zool.) 

qızıllama 

qızıllamaq 

qızıllanma 

qızıllanmaq 

qızıllaşdırma 

qızıllaşdırmaq 

qızıllaşma 

qızıllaşmaq 

qızıllatma 

   

qıynaqlamaq - qızıllatma   
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qız qız qid 

   

qızıllatmaq 

qızıllı 

qızıllı-gümüşlü 

qızıllıq 

qızılmedalçı 

qızılözən 

qızılpapaq 

qızılpapaqlı 

qızılpencər 

qızılsaç 

qızılsaçlı 

qızılsaqqal (bot.) 

qızılsarmaşıq 

qızılsatan 

qızılsatma 

qızılsəbət 

qızılsığırçın 

qızılsöyüd 

qızıltəpə 

qızılulduzlu 

qızılüzgəc 

qızıl-valyuta 

qızılyel 

qızılyığan 

qızılyığma 

qızılyun 

qızılyunlu 

qızılzanbaq 

qızındırma 

qızındırmaq 

qızınıb-isinmə 

qızınıb-isinmək 

qızınma 

qızınmaq 

qızırqalama 

qızırqalamaq 

qızırqalanma 

qızırqalanmaq 

qızırqama 

qızırqamaq 

qızırqanma 

qızırqanmaq 

qızışdırıcı 

qızışdırıcılıq 

qızışdırılma 

qızışdırılmaq 

qızışdırma 

qızışdırmaq 

qızışıb-coşma 

qızışıb-coşmaq 

qızışqan 

qızışqanlıq 

qızışma 

qızışmaq 

qızqarğası 

qızqaytaran, çarıq 

qızquşu 

qızlarağası 

qızlarquşu (zool.) 

qızlıq 

qızma 

qızmaq 

qızmar 

qızmarlıq 

qibleyi-aləm 

qiblə 

qibləgah 

qibtə 

qibtəedici 

qibtəedilməz 

qibti (-lər) 

qida 

qidalandırıcı 

qidalandırılma 

qidalandırılmaq 

qidalandırma 

qidalandırmaq 

qidalanma 

qidalanmaq 

qidalı 

qidalılıq 

qidasız 

qidasızlıq 

qidaverici 

qidavermə 

qiraət 

qiraətçi 

qiraətxana 

qiraətxanaçı 

qisas 

qisasçı 

qisasçılıq 

qisim 

qisim-qisim 

qismən 

qismət 

qismətli 

qismətsiz 

qismətsizlik 

qissə 

qissəxan 

qişa 

qişalı (tib.) 

qişasız  

qişaaltı 

qişaüstü 

qitə 

qitəaşırı 

qitədaxili 

qitələrarası 

qiyabi 

qiyabiçi 

qiyabilik 

qiyafə 

qiyafəli 

qiyafəsiz 

qiyafət 

qiyafətli 

qiyaq (bot.) 

qiyal (bot.) 

qiyam 

qiyamçı 

qiyamçılıq 

   

qızıllatmaq - qiyamçılıq 
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qiy qiy qlo 

   

qiyamət 

qiymə 

qiyməbalıq 

qiyməçəkmə 

qiyməçığırtma 

qiyməxəngəl 

qiyməkeş 

qiymə-qiymə 

qiyməqovurma 

qiymələmə 

qiymələmək 

qiymələndirmə 

qiymələndirmək 

qiymələnmə 

qiymələnmək 

qiymələtmə 

qiymələtmək 

qiyməli 

qiyməlik 

qiyməplov 

qiymət 

qiymətdəndüşmə (iqt.) 

qiymətəminmə 

qiymət-franko (iqt.) 

qiymətkəsən 

qiymətkəsmə 

qiymətqoyan 

qiymətqoyma 

qiymətləndirici 

qiymətləndirilmə 

qiymətləndirilmək 

qiymətləndirmə 

qiymətləndirmək 

qiymətlənmə 

qiymətlənmək 

qiymətləşmə 

qiymətləşmək 

qiymətlətdirmə 

qiymətlətdirmək 

qiymətli 

qiymətlilik 

qiymət-nomenklatura 

qiymətsiz 

qiymətsizləşdirilmə 

qiymətsizləşdirilmək 

qiymətsizləşdirmə 

qiymətsizləşdirmək 

qiymətsizləşmə 

qiymətsizləşmək 

qiymətsizlik 

qiymətşünas 

qiymətverən 

qiymətverici 

qiymətvermə 

qiyyə, qıy 

qladiator 

qladiatorluq 

qladiolus 

qlaqolisa (dilç.) 

qlamur 

qlasial 

qlasiologiya 

qlasioloq 

qlaukodod 

qlaukofan 

qlaukoma 

qlaukomalı 

qlaukonit 

qlaukonitli 

qlaukopirit (geol.) 

qlikol (-lar) 

qlikoldinitrat 

qlikoliz 

qlikoprotein (-lər) 

qlipt 

qliptika 

qliptoteka 

qliserid 

qliserin 

qliserinli 

qlisin (əcz.) 

qlisser (dəniz.) 

qlobal 

qlobalizasiya 

qloballaşdırma 

qloballaşdırmaq 

qloballaşma 

qloballaşmaq 

qloballıq 

qlobigerin (-lər) 

qlobigerinli 

qlobulin 

qlobulyar 

qlobus 

qlobusabənzər 

qlobuslu 

qlobusşəkilli 

qlobusvari 

qloksiniya 

qlossa (dilç.) 

qlossari  

qlossem 

qlossematik məktəb 

qlossematika (dilç.) 

qlossolaliya 

qlossologiya (dilç.) 

qlottal (dilç.) 

qlottis  

qlottogenez 

qlottoxronologiya (dilç.) 

qlottoqonik 

qlottoqoniya 

qlutamin 

qlutation 

qlükoza 

qlükozid 

qlükozuriya 

qlyasiologiya 

qlyasioloji 

qlyasioloq 

qneseologiya (fəls.) 

qneseoloji 

qnostik (fəls.) 

   

qiyamət - qnostik 
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qno qoç qoh 

   

qnostisizm  

qnoziofobiya 

qnu (zool.) 

qobelen 

qobelençi 

qoboy 

qoboyçu 

qobu 

qobu-dərə 

qobu-dərəli 

qobulu 

qobuluq 

qobur 

qoburlu 

qobursuz 

qobustan 

qoca 

qocafəndi 

qoca-qoca 

qocalaşdırma 

qocalaşdırmaq 

qocalaşma 

qocalaşmaq 

qocalı-cavanlı 

qocalıq 

qocalma 

qocalmaq 

qocaltma 

qocaltmaq 

qocaman 

qocasayağı 

qocasayaq 

qocayana 

qocayemişi 

qocayerişi 

qoç 

qoçaq 

qoçaqcasına 

qoçaqlanma 

qoçaqlanmaq 

qoçaqlaşma 

qoçaqlaşmaq 

qoçaqlıq 

qoçbaşı 

qoçbaz 

qoçbazlıq 

qoçbuynuz 

qoçbuynuzu 

qoçluq 

qoçu 

qoçubaşı 

qoçubazlıq 

qoçuluq 

qoduq 

qoduqlama 

qoduqlamaq 

qoduqlanma 

qoduqlanmaq 

qoduqluq 

qodu-qodu (etn.) 

qoğal 

qoğalbişirən 

qoğal-moğal 

qohum 

qohumarası 

qohumbaz 

qohumbazlıq 

qohumcanlı 

qohumcanlılıq 

qohum-əqrəba 

qohum-əqrəbalı 

qohum-əqrəbasız 

qohum-qardaş 

qohum-qonaq 

qohum-qonşu 

qohum-quda 

qohumlaşdırma 

qohumlaşdırmaq 

qohumlaşma 

qohumlaşmaq 

qohumlu 

qohumluq 

qohumpərəst 

qohumpərəstlik 

qohumsuz 

qohumsuzluq 

qohum-tanış 

qoxarca (zool.) 

qoxu 

qoxuduyma 

qoxulama 

qoxulamaq 

qoxulandırma 

qoxulandırmaq 

qoxulanma 

qoxulanmaq 

qoxulaşma 

qoxulaşmaq 

qoxulatma 

qoxulatmaq 

qoxulu 

qoxululuq 

qoxuma 

qoxumaq 

qoxusuz 

qoxusuzluq 

qoxutma 

qoxutmaq 

qoji (bot.) 

qol 

qola (-lar) 

qolac 

qolac-qolac 

qolaclama 

qolaclamaq 

qolaclanma 

qolaclanmaq 

qolaxçası, zinət 

qolatma 

qolay 

qolay-qolay 

qolaylandırma 

qolaylandırmaq 

   

qnostisizm - qolaylandırmaq 
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qol qol qol 

   

qolaylanma 

qolaylanmaq 

qolaylaşdırılma 

qolaylaşdırılmaq 

qolaylaşdırma 

qolaylaşdırmaq 

qolaylaşma 

qolaylaşmaq 

qolaylatma 

qolaylatmaq 

qolazlama 

qolazlamaq 

qol-bacaq 

qolbağı 

qolbaq 

qolbaqlı 

qolbasdırma 

qol-baş 

qolbənd 

qol-bilək 

qol-boyun 

qol-budaq 

qol-budaqatma 

qol-budaqlanma 

qol-budaqlı 

qol-budaqsız 

qolçaq 

qolçaqlı 

qolçaqsız 

qolçomaq (tar.) 

qolçomaqlıq 

qold (-lar) 

qoldangüclü 

qoldanqüvvətli 

qoldanzəif 

qoleador (idm.) 

qolf (idm.) 

qolfi 

qolfstrim (coğr.) 

qol-qabırğa 

qol-qanad 

qol-qanadlı 

qol-qanadsız 

qol-qıç 

qol-qılça 

qol-qola 

qollama 

qollamaq 

qollanma 

qollanmaq 

qollu 

qollu-budaqlı 

qolluq 

qollu-qanadlı 

qolsuz 

qolsuz-budaqsız 

qolsuz-qanadsız 

qolsuzluq 

qoltuğuboş 

qoltuğudolu 

qoltuq 

qoltuqağacı 

qoltuqaltı 

qoltuqçu 

qoltuqçuluq 

qoltuqqulu 

qoltuqlama 

qoltuqlamaq 

qoltuqlanma 

qoltuqlanmaq 

qoltuqlatma 

qoltuqlatmaq 

qoltuqlu divan 

qoltuqsuz 

qolubağlı 

qoluçirməkli 

qolugüclü 

qolukəsik 

qoluqüvvətli 

qolusınıq 

qoluşikəst 

qoluşikəstlik 

qoluyoğun 

qoluzəif 

qoluzorba 

qoluzorbalıq 

qoluzorlu 

qoluzorluluq 

qom 

qomalama 

qomalamaq 

qomarğa 

qomarlama 

qomarlamaq 

qomarlanma 

qomarlanmaq 

qom-qom etmək 

qomlama 

qomlamaq 

qommoz, bitki xəstəliyi 

qonada (-lar) 

qonaq 

qonaqcanlı 

qonaqcanlılıq 

qonaqcıl 

qonaqcıllıq 

qonaqçı 

qonaqçılıq 

qonaq-qara 

qonaq-qaralı 

qonaq-qarasız 

qonaqlama 

qonaqlamaq 

qonaqlı 

qonaqlıq 

qonaqlı-qaralı 

qonaqotu 

qonaqpərəst 

qonaqpərəstlik 

qonaqpərvər 

qonaqpərvərlik 

qonaqsevər 

qonaqsevərlik 

   

qolaylanma - qonaqsevərlik   
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qon qon qor 

   

qonaqsevməz 

qonaqsevməzlik 

qonaqsız-qarasız 

qond (-lar) 

qondara, çəkmə (məh.) 

qondaraçı  

qondaraçılıq  

qondara-qondara  

qondaralı  

qondarasız  

qondaratikən  

qondaratikmə  

qondarılma 

qondarılmaq 

qondarma 

qondarmaçı 

qondarmaçılıq 

qondarmaq 

qondola 

qondolaçı 

qondolyera 

qondurma 

qondurmaq 

qoniometr, cihaz 

qoniometriya 

qonit (tib.) 

qonq (mus.) 

qonma 

qonmaq 

qonokok (tib.) 

qonorar 

qonorarlı 

qonorarsız 

qonşu 

qonşucuğaz 

qonşulaşma 

qonşulaşmaq 

qonşuluq 

qonşusuz 

qonşusuzluq 

qonum-qonşu 

qonum-qonşulu 

qonum-qonşusuz 

qonur 

qonurgöz 

qonurgözlü 

qonurgözlülük 

qonur-kürən 

qonurlaşma  

qonurlaşmaq 

qonurluq 

qonur-sarı 

qonurvari 

qonzo-jurnalistika 

qoparaq 

qoparaqlama 

qoparaqlamaq 

qoparaqlanma 

qoparaqlanmaq 

qoparaqlatma 

qoparaqlatmaq 

qopardıcı 

qoparılma 

qoparılmaq 

qoparma 

qoparmaq 

qopartdırma 

qopartdırmaq 

qopartma 

qopartmaq 

qopma 

qopmaq 

qopuq 

qopuşma 

qopuşmaq 

qopuz (mus.) 

qor 

qora 

qoraba 

qorabasdırma 

qorabaşı (bot.) 

qorabişirən ay 

qoradöyən 

qoradöymə 

qoraley (zool.) 

qoralı 

qorasız 

qorasuyu 

qorbuşa 

qorçu (tar.) 

qorçubaşı  

qorelyef (inc.) 

qorelyef-portret 

qorğanma (məh.) 

qorğanmaq 

qorxacaq 

qorxacaqlıq 

qorxaq 

qorxaqcasına 

qorxaqlıq 

qorxa-qorxa 

qorxma 

qorxmaq 

qorxmalı 

qorxmaz 

qorxmazlıq 

qorxu 

qorxub-çəkinmə 

qorxub-çəkinmək 

qorxubilməz 

qorxubilməzlik 

qorxub-titrəmə 

qorxub-titrəmək 

qorxuda-qorxuda 

qorxudulma 

qorxudulmaq 

qorxulu 

qorxululuq 

qorxunc 

qorxuncluq 

qorxusuz 

qorxusuzluq 

qorxusuz-ürküsüz  

   

qonaqsevməz - qorxusuz-ürküsüz 
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qor qor qoş 

   

qorxuşma 

qorxuşmaq 

qorxutma 

qorxutmaq 

qorxu-ürkü 

qorxu-üşütmə 

qorxu-üşütməli 

qorilla 

qorqon (-lar) 

qorqonari (-lər) 

qorqudşünas 

qorqudşünaslıq 

qorlama 

qorlamaq 

qorlandırma 

qorlandırmaq 

qorlanma 

qorlanmaq 

qorlaşma 

qorlaşmaq 

qorlatma 

qorlatmaq 

qorlu 

qorluq 

qorlu-qorlu 

qoruq 

qoruqbağı 

qoruqçu 

qoruqçuluq 

qoruqdaxili 

qoruqiçi 

qoruq-qaytaq 

qoruq-qaytaqlı 

qoruq-qaytaqsız 

qoruqluq 

qoruq-muzey 

qoruq-şəhər 

qoruqyanı 

qoruma 

qorumaq 

qorunma 

qorunmaq 

qoruyucu 

qoruyuculuq 

qoşa 

qoşaaşırımlı 

qoşaatlı 

qoşaavarlı 

qoşabuta, naxış 

qoşabuynuz 

qoşabuynuzlu 

qoşacib 

qoşacibli 

qoşadəlik 

qoşadəlikli 

qoşadırnaq 

qoşadırnaqlı (-lar) 

qoşadodaq 

qoşadodaqlı 

qoşaelektron 

qoşagörən 

qoşagörmə 

qoşahərfli 

qoşaq, birgə 

qoşaqalma 

qoşaqanadlı 

qoşaqapılı 

qoşa-qoşa 

qoşalama 

qoşalamaq 

qoşalanma 

qoşalanmaq 

qoşalaşdırılma 

qoşalaşdırılmaq 

qoşalaşdırma 

qoşalaşdırmaq 

qoşalaşma 

qoşalaşmaq 

qoşalatdırılma 

qoşalatdırılmaq 

qoşalatdırma 

qoşalatdırmaq 

qoşalatma 

qoşalatmaq 

qoşalıq 

qoşalülə 

qoşamotorlu 

qoşanağara 

qoşasaitli 

qoşasalonlu 

qoşasamitli 

qoşasəsli 

qoşaşdırma 

qoşaşdırmaq 

qoşaşma 

qoşaşmaq 

qoşatəkərli 

qoşatərkibli 

qoşayarpaqlı 

qoşayelənli 

qoşayelkənli 

qoşdurma 

qoşdurmaq 

qoşdurtma 

qoşdurtmaq 

qoşdurulma 

qoşdurulmaq 

qoşqu 

qoşqulanma 

qoşqulanmaq 

qoşqulu 

qoşqusuz 

qoşma 

qoşmaq 

qoşmasız əlaqə (dilç.) 

qoşub-düzmə 

qoşub-düzmək 

qoşub-yazma 

qoşub-yazmaq 

qoşucu 

qoşuq, şeir növü 

qoşulma 

qoşulmaq 

   

qorxuşma - qoşulmaq 
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qoş qot qov 

   

qoşulmama hərəkatı 

qoşulmamaq 

qoşun 

qoşun-qoşun 

qoşunlu 

qoşunluq 

qoşunsuz 

qoşunsuzluq 

qoşunyığma 

qot (-lar) 

qotaz 

qotazasma 

qotazbağlama 

qotazlama 

qotazlamaq 

qotazlanma 

qotazlanmaq 

qotazlaşma 

qotazlaşmaq 

qotazlatma 

qotazlatmaq 

qotazlı 

qotazlıq 

qotazsız 

qotazvari 

qotik 

qotika (memar.) 

qotman, ot topası (məh.) 

qotmanlama 

qotmanlamaq 

qotmanlanma 

qotmanlanmaq 

qotmanvuran  

qottentot (-lar) 

qotur 

qoturlama 

qoturlamaq 

qoturlanma 

qoturlanmaq 

qoturlaşma 

qoturlaşmaq 

qoturluq 

qoturotu 

qov (bot.) 

qovaq 

qovaqlı 

qovaqlıq 

qovaqsız 

qovan, arı pətəyi 

qovcuq 

qovdu-qaçdı 

qovdurma 

qovdurmaq 

qovdurulma 

qovdurulmaq 

qovğa 

qovğaçı 

qovğaçılıq 

qovğalı 

qovğasız 

qovhaqov 

qov-qaç 

qovlama 

qovlamaq 

qovlanma 

qovlanmaq 

qovlatdırılma 

qovlatdırılmaq 

qovlatdırma 

qovlatdırmaq 

qovlatma 

qovlatmaq 

qovluq 

qovluqlu 

qovluqsuz 

qovma 

qovmaq 

qovotu 

qovrulma 

qovrulmaq 

qovşaq 

qovşaqyığan 

qovşaqyığma 

qovuq 

qovuqayaqlı (-lar) 

qovuqca (bot.) 

qovuqcuq 

qovuqlama 

qovuqlamaq 

qovuqlanma 

qovuqlanmaq 

qovuqlu 

qovuqsuz 

qovulma 

qovulmaq 

qovun 

qovunağacı 

qovun-qarpız 

qovun-qarpızlı 

qovun-qarpızsız 

qovunlu-qarpızlı 

qovunsuz-qarpızsız 

qovurğa 

qovurğa-çərəz 

qovurğalı-çərəzli 

qovurğasız-çərəzsiz 

qovurma 

qovurmabozbaş 

qovurmaçı 

qovurmaçılıq 

qovurmaçilov 

qovurma-çörək 

qovurmaq 

qovurmalı 

qovurmalıq 

qovurmaplov 

qovurtma 

qovurtmaq 

qovuş 

qovuşdurma 

qovuşdurmaq 

qovuşdurtma 

qovuşdurtmaq 

   

qoşulmama hərəkatı - qovuşdurtmaq 
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qov qoz qöv 

   

qovuşdurucu 

qovuşdurulma 

qovuşdurulmaq 

qovuşma 

qovuşmaq 

qovuşuq 

qovuşuqluq 

qovut 

qovzadılma 

qovzadılmaq 

qovzama  

qovzamaq  

qovzanma  

qovzanmaq  

qovzatma 

qovzatmaq 

qoydurma 

qoydurmaq 

qoyma 

qoymaq 

qoyucu 

qoyulma 

qoyulmaq 

qoyuluş 

qoyun 

qoyunabaxan 

qoyunboğan (bot.) 

qoyunboğaz 

qoyunçu 

qoyunçuluq 

qoyun-keçi 

qoyunkökəltmə 

qoyun-qoltuq 

qoyunqulağı 

qoyun-quzu 

qoz 

qoza 

qozabənzər 

qozacıq 

qozalama 

qozalamaq 

qozalanma 

qozalanmaq 

qozalaşma 

qozalaşmaq 

qozaoxşar 

qozaoxşarlıq 

qozavari 

qozbel 

qozbellik 

qozçiçəkli (-lər) 

qoz-fındıq 

qoz-fındıqlı 

qozkimi (-lər) 

qoz-kişmiş 

qozqara (məh.) 

qoz-qoz 

qozqurab (bot.) 

qozlanma (dan.) 

qozlanmaq  

qozlu 

qozlu-kişmişli 

qozluq 

qozlu-meyvəli 

qozsındıran 

qozsuz 

qozşəkilli 

qönçə 

qönçəcik 

qönçədodaq 

qönçədodaqlı 

qönçələnmə 

qönçələnmək 

qönçəli 

qönçəlik 

qönçəsiz 

qövm 

qövm-əqrəba 

qövr etmək 

qövs 

qövsaltı 

qövsarası 

qövsdamarlı 

qövsdözümlülüyü (elek.) 

qövsi 

qövsi-qüzeh 

qövsşəkilli 

qövsüstü 

qövsvari 

qradiometr 

qradiyent (riyaz.) 

qradiyentometr 

qradualizm (iqt.) 

qraf 

qrafa 

qarafekon 

qrafem 

qrafik 

qrafika 

qrafikaçı 

qrafik-analitik 

qrafin 

qrafinya 

qrafit (miner.) 

qrafit-qaz 

qrafit-polimer 

qrafit-su 

qraflıq 

qrafologiya 

qrafoloji 

qrafoloq 

qrafoman 

qrafomaniya 

qrafomanlıq 

qram 

qram-atom 

qram-ekvivalent 

qram-ion 

qramisidin 

qram-kalori 

qram-kütlə 

qram-qüvvə 

qramlıq 

   

qovuşdurucu - qramlıq    
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qra qra qri 

   

qrammatik 

qrammatika 

qrammatikləşmə (dilç.) 

qrammatik-semantik 

qrammem (dilç.) 

qrammofon 

qram-molekul 

qram-molekulyar 

qramplastinka 

qramrentgen 

qramsantimetr 

qran 

qrand (-lar) 

qranit 

qranitləmə 

qranitləmək 

qranitlənmə 

qranitlənmək 

qranitləşmə 

qranitləşmək 

qranit-oneys qatı 

qranodiorit 

qran-pri 

qrant almaq 

qrant-element 

qrantor, yanğın nasosu 

qranul 

qranulema 

qranulematoz 

qranulemetriya 

qranulit-qneys 

qurşaqları 

qranulosit (-lər) (biol.) 

qranulyasiya 

qranulyator 

qranulyatorçu 

qrasiya (-lar) 

qratifikasiya 

qratis 

qraundefekt 

qrauvakka 

qravelit 

qravimetr 

qravimetrik 

qravimetriya 

qravitasiya 

qravür 

qravürçü 

qravürçülük 

qravürləmə 

qravürləmək 

qreyder 

qreyderçi 

qreyder-elevator 

qreyfer 

qreyferli 

qreypfrut (bot.) 

qreyzen 

qreyzenləşmə 

qreyzenləşmək 

qrız (-lar) 

qrızca 

qrif 

qrifel 

qrifli 

qrifon 

qrifsiz 

qrifvermə 

qril 

qriletta 

qril-tabaka (kul.) 

qrilyaj 

qrim 

qrimçi 

qrimçi-rəssam 

qrimləmə 

qrimləmək 

qrimlənmə 

qrimlənmək 

qrimlətmə 

qrimlətmək 

qrimli 

qrimsiz 

qrin 

qrinbek (-lər) 

qrinders (-lər) 

qrin-kart 

qrinmeyl 

qrinmeyler 

qrinpis 

qrip 

qripləmə 

qripləmək 

qriplətmə 

qriplətmək 

qripli 

qripli-qripli 

qrivna, pul vahidi 

qrizayl 

qrosbux (iqt.) 

qrosmeyster  

qrosmeysterlik 

qrosulyar (miner.) 

qroş, pul vahidi 

qrotesk (inc.) 

qrunt 

qruntqarışdıran 

qruntqarışdırma 

qruntlama 

qruntlamaq 

qruntlanma 

qruntlanmaq 

qruntlu 

qruntsuz 

qrup 

qrupbaz 

qrupbazlıq 

qrupçu 

qrupçuluq 

qruplaşdırılma 

qruplaşdırılmaq 

qruplaşdırma 

qruplaşdırmaq 
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qru quc quq 

   

qruplaşma 

qruplaşmaq 

qruppeto (mus.) 

qrusi (-lər), xalq 

qründer 

qründerlik 

qu 

quaş 

quayava (bot.) 

quba, vəhşi qaz 

quba-qaz 

qubar 

qubarlama 

qubarlamaq 

qubarlandırma 

qubarlandırmaq 

qubarlanma 

qubarlanmaq 

qubarlatma 

qubarlatmaq 

qubarlı 

qubarlı-qubarlı 

qubernat 

qubernator 

qubernatorluq 

quberniya 

qucaq 

qucaq-qucaq 

qucaqlama 

qucaqlamaq 

qucaqlanma 

qucaqlanmaq 

qucaqlaşma 

qucaqlaşmaq 

qucarat dili 

qucaratlı (-lar) 

qucma 

qucmaq 

qucu 

quculma 

quculmaq 

qucum 

quda 

quda-quda 

qudalaşma 

qudalaşmaq 

qudalıq 

qudamakar (-lar) 

qudok 

qudron 

qudronator 

qudronlama  

qudronlamaq 

qudronlanma 

qudronlanmaq 

qudronlu 

qudronsuz 

qudurğan 

qudurğanca 

qudurğancasına  

qudurğanlaşma 

qudurğanlaşmaq 

qudurğanlıq   

qudurma 

qudurmaq 

qudurtma 

qudurtmaq 

quduz 

quduzcasına 

quduzlaşdırma 

quduzlaşdırmaq 

quduzlaşma 

quduzlaşmaq 

quduzluq 

quduzotu (bot.) 

quğu 

quğuldama 

quğuldamaq 

quqqu (zool.) 

quqquldama 

quqquldamaq 

quqquldaşma 

quqquldaşmaq 

quqqultu 

quqqulu 

quql          

ququ (zool.) 

ququçiçəyi 

ququkimi (-lər) 

ququotu 

qul 

qulağagirən (zool.) 

qulağıaçıq 

qulağıağır 

qulağıdeşik 

qulağıkəsik 

qulaq 

qulaqaltı 

qulaqaltı-çeynəmə (tib.) 

qulaqardı 

qulaqbalışı 

qulaqbatıran 

qulaqbatırıcı 

qulaqbatma (tib.) 

qulaqburması 

qulaqcıq 

qulaqcıq-mədəcik 

qulaqdeşən 

qulaqdibi 

qulaq-ənsə 

qulaqətrafı 

qulaqiçi 

qulaqkəsən 

qulaq-quyruq 

qulaqlama 

qulaqlamaq 

qulaqlaşma, pıçıldaşma 

qulaqlaşmaq 

qulaqlı 

qulaqlıq 

qulaqseyvanı 

qulaqsız 

qulaqucu 

   

qruplaşma - qulaqucu   
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qul qul qum 

   

qulaqyanı (tib.) 

qulaqyastığı 

qulaqyoldaşı 

qulam, qul 

qulan 

qulançar (bot.) 

qulan-quşqun 

qulbeçə 

qulcasına 

qulcuğaz 

quldar 

quldarlıq 

qulden, pul vahidi 

quldur 

quldurbasdı 

quldurbaşı 

quldurbaşılıq 

quldurcasına 

quldurluq 

qul-qarabaş 

qullab 

qullabı 

qullablama 

qullablamaq 

qulluq 

qulluqbaz 

qulluqbazlıq 

qulluqçu 

qulluqçu-qarabaş 

qulluqçuluq 

qulluqedici krem 

qulluqpərəst 

qulluqpərəstlik 

qulluqsevən 

qulluq-vəzifə 

qulp 

qulplama 

qulplamaq 

qulplanma 

qulplanmaq 

qulplatma 

qulplatmaq 

qulplu 

qulpsuz 

qulun 

qulunc 

qulunca 

quluncan (bot.) 

quluncqırma 

quluncsındırma 

qulungül 

qulunlama 

qulunlamaq 

qulunlu 

qulunsalma 

qulyabanı 

qum 

qumar 

qumarbaz 

qumarbazlıq 

qumarçı 

qumarçılıq 

qumarxana 

qumaş 

qumbrin 

qumbrinli 

qumbrinsiz 

qumdarısı (bot.) 

qumdaşı (geol.) 

qumeşən (zool.) 

qumələyən 

qum-qum (dan.) 

qumquma, su qabı 

qumlaq 

qumlama 

qumlamaq 

qumlanma 

qumlanmaq 

qumlatma 

qumlatmaq 

qumlu 

qumluca 

qumlu-gilli 

qumluq 

qumluluq 

qumma (tib.) 

qumral 

qumrallıq 

qumralsaç 

qumralsaçlı 

qumrov, zınqırov 

qumrovlu 

qumrovsuz 

qumru 

qumsal 

qumsallı 

qumsallıq 

qumsiçanı 

qumsovuran 

qumsuz 

qum-şırnaq 

qum-torpaq 

qumuq (-lar) 

qumuqca 

qumüfürən 

qumüfürücü (tex.) 

qumvari 

qumverici 

qunc 

qunclu 

quncsuz 

quncudar 

quncuəyri 

quncugen 

quncuqısa 

quncuuzun 

qundağıkəsik tüfəng 

qundaq 

qundaqbağı 

qundaqçı 

qundaqlama 

qundaqlamaq 

qundaqlanma 

   

qulaqyanı - qundaqlanma 
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 qun qur qur 

   

qundaqlanmaq 

qundaqlatma 

qundaqlatmaq 

qundaqlı 

qundaqlıq 

qundaqsaz 

qundaqsız 

qunduş (bot.) 

qunduz (zool.) 

qunduzçu 

qunduzçuluq 

qupquru 

qupta (-lar) 

qurabiyə 

quraq 

quraqlaşma 

quraqlaşmaq 

quraqlı 

quraqlığadavamlı 

quraqlığadözümlü 

quraqlıq 

quraqsıma, quruma 

quraqsımaq  

qurama (etn.)  

quramaçı 

quramaçılıq 

quramaq 

qurama-qurama söhbət 

quramalıq 

quramanaxış 

quramanaxışlı 

quramatikən 

quramit (bot.) 

Quran 

quraşdırıcı 

quraşdırılma 

quraşdırılmaq 

quraşdırma 

quraşdırmaq 

quraşdırma-sınaq 

quraşıq 

quraşıqlı 

quraşıqsız 

quraşma 

quraşmaq 

qurbağa 

qurbağacıq 

qurbağagöz 

qurbağalıq 

qurbağaotu 

qurban 

qurbangah 

qurbankəsmə 

qurbanlıq 

qurban-sadağa 

qurbansız 

qurbanvermə 

qurcalama 

qurcalamaq 

qurcalanma 

qurcalanmaq 

qurcalatma 

qurcalatmaq 

qurd 

qurdabənzər 

qurdabənzərlik 

qurdağzı (bot.) 

qurdağzıçiçəkli (-lər) 

qurdalama 

qurdalamaq 

qurdalandırma 

qurdalandırmaq 

qurdalanma 

qurdalanmaq 

qurdalaşma 

qurdalaşmaq 

qurdalatma 

qurdalatmaq 

qurdaoxşar 

qurdayağı 

qurdbağrı 

qurdbasan 

qurdboğan 

qurd-çaqqal 

qurdeşənəyi 

qurdkolu 

qurdkökü 

qurdqovan (bot.) 

qurdqovucu (bot.) 

qurd-quş 

qurdlama 

qurdlamaq 

qurdlaşma 

qurdlaşmaq 

qurdlu 

qurdluq 

qurdluluq 

qurdotu 

qurdpəncəsi 

qurdsayağı 

qurdsuz 

qurdtökən 

qurdtökmə 

qurdtökücü dərman 

qurdurma 

qurdurmaq 

qurdurtma 

qurdurtmaq 

qurdürək 

qurdürəkli 

qurdürəklik 

qurdyağı 

qurdyeməz 

qurğu 

qurğu-dekor 

qurğu-dəzgah 

qurğu-istehkam 

qurğuşun 

qurğuşunçiçəyi 

qurğuşunlama 

qurğuşunlamaq 

qurğuşunlanma 

qurğuşunlanmaq  

   

qundaqlanmaq - qurğuşunlanmaq 
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qur qur qur 

   

qurğuşunlaşma 

qurğuşunlaşmaq 

qurğuşunlatma 

qurğuşunlatmaq 

qurğuşunlu 

qurğuşunotu 

qurğuşunsuz 

qurğuşun-üzvi 

quriyalı (-lar) 

qur-qur (dan.) 

qurma 

qurmaq 

qurman 

qurna 

qurnaz  

qurnazcasına 

qurnazlıq 

qurs 

qursağıboş 

qursağıdar 

qursaq 

qursaqcıq 

qursaqlı 

qursaqlıq  

qursaqsız 

qursal  

qurşaq  

qurşaqaltı 

qurşaqarası 

qurşaqlama 

qurşaqlamaq 

qurşaqlanma 

qurşaqlanmaq 

qurşaqlaşma 

qurşaqlaşmaq 

qurşaqlatma 

qurşaqlatmaq 

qurşaqlı 

qurşaqlıq 

qurşaqsız 

qurşaqtutan 

qurşaqtutdu (etn.) 

qurşama 

qurşamaq 

qurşanma 

qurşanmaq 

qurşatma 

qurşatmaq 

qurşun 

qurtaracaq 

qurtarıcı 

qurtarılma 

qurtarılmaq 

qurtarış 

qurtarma 

qurtarmaq 

qurtarmaz 

qurtuldatma 

qurtuldatmaq 

qurtulma 

qurtulmaq 

qurtuluş 

qurtum 

qurtum-qurtum 

qurtumlama 

qurtumlamaq 

quru 

quru-boş 

quruboşalma (elek.) 

qurub-yaratma 

qurub-yaratmaq 

quruca 

qurucu 

quruculuq 

quru-çürük 

qurudan 

qurudaşı (kul.) 

qurudimdik qaz 

quruducu 

quruduculuq 

qurudulma 

qurudulmaq 

quruqurbağası 

quru-quru 

qurulama 

qurulamaq 

qurulanma 

qurulanmaq 

qurulaşma 

qurulaşmaq 

qurulatma 

qurulatmaq 

qurulayan 

quruldama 

quruldamaq 

quruldaşma 

quruldaşmaq 

quruldatma 

quruldatmaq 

qurulma 

qurulmaq 

qurultay 

qurultaydan-qurultaya 

qurultayqabağı 

qurultaylararası 

qurultaysayağı 

qurultu 

qurulu 

quruluq 

qurulum (inform.) 

quruluş 

quruluşçu 

quruluşlu 

quruluşma 

quruluşmaq 

qurulu-yaşlı 

qurum 

quruma 

qurumaq 

qurum-his 

qurumlama 

qurumlamaq 

qurumlanma 

   

qurğuşunlaşma - qurumlanma  
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qur quş quş 

   

qurumlanmaq 

qurumlatma 

qurumlatmaq 

qurumlu 

qurumlu-hisli 

qurumsaq 

qurumsaqlıq 

qurumsuz 

qurumuş 

qurunma 

qurunmaq 

quruot 

quruotlu 

quruş 

quruşluq 

qurut 

qurutdurma 

qurutdurmaq 

qurutəhər 

qurutxəngəli 

qurutma 

qurutmaxana 

qurutmaq 

qusa-qusa 

qusar 

qusdurma 

qusdurmaq 

qusdurmaotu 

qusdurucu 

qusduruculuq 

qusli (mus.) 

qusma 

qusmaq 

qusuntu 

quş 

quşabaxan 

quşalusu (bot.) 

quşaparan (bot.) 

quşarmudu 

quşatan 

quşbaxışı 

quşbaşı qar 

quşbaz 

quşbazlıq 

quşbeyin 

quşbeyinli 

quşbeyinlik 

quşbuğdası 

quşburaxan (dan.) 

quşburnu 

quşburun 

quşburunlu 

quşcuğaz 

quşcuq 

quşçanaqlı 

quşçu 

quşçuluq 

quşdarısı 

quşdili 

quşələyi 

quşəppəyi 

quşxana 

quşkeçməz 

quşkəsən 

quşkəsmə 

quşqalxmaz 

quşqonmayan 

quşqonmaz 

quşqu 

quşqulanma 

quşqulanmaq 

quşqun 

quşqunlama 

quşqunlamaq 

quşqunlanma 

quşqunlanmaq 

quşqunlatma 

quşqunlatmaq 

quşquyruğu (bot.) 

quşquyruq 

quşlama 

quşlamaq 

quşluq 

quşmamırı 

quşnişan 

quşotu 

quşsatan 

quşsevən 

quştərəsi 

quştutan 

quştutma 

quşürək 

quşürəkli 

quşüzümü 

quşvuran 

quşyemişi 

quşyeyən 

qutab 

qutabbişirən 

qutabxana 

qutabotu 

qutabsatan 

qutan  

qutankimi (-lər) (zool.) 

qutanquşu 

qutsal 

qutsallıq 

qutsul (-lar) 

qutta (bot.) 

quttaperça 

quttaperçalı 

quttasiya səslər 

qutturallaşma  

qutturallaşmaq  

qutu 

qutubağlama 

qutubağlayan 

qutucuq 

qutulama 

qutulamaq 

qutulu 

qutuluq 

qutusuz 

   

qurumlanmaq - qutusuz 
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quy quy qüd 

   

quylama 

quylamaq 

quylanma 

quylanmaq 

quylatdırma 

quylatdırmaq 

quylatma 

quylatmaq 

quymaq 

quymaqlı 

quymaqsız 

quyruğukəsik 

quyruq 

quyruqaltı 

quyruqbulama 

quyruqbulayan 

quyruqcuq 

quyruqcuqlu 

quyruqiçi 

quyruqlama 

quyruqlamaq 

quyruqlanma 

quyruqlanmaq 

quyruqlu 

quyruqsuz 

quyruqüstü 

quyruqyağı 

quyruqyanı 

quyu 

quyuağzı 

quyuçu 

quyuçuluq 

quyudibi 

quyuiçi 

quyuqazan 

quyuqazma 

quyulama 

quyulamaq 

quyulanma 

quyulanmaq 

quyulararası 

quyulatma 

quyulatmaq 

quyuüstü 

quyuvuran 

quyuvurma 

quzanlı (-lar) 

quzey 

quzeydəki 

quzey-güney 

quzeyli 

quzeyli-güneyli 

quzğun 

quzğunqılıcı (bot.) 

quzu 

quzu-çəpiş 

quzuçu 

quzuçuluq 

quzudili (bot.) 

quzudişi 

quzugöbələyi 

quzugörən (bot.) 

quzukəsən 

quzukəsmə 

quzuqıran (bot.) 

quzuqulağı 

quzulama (məh.) 

quzulamaq 

quzulayıb-tökülmə 

quzulayıb-tökülmək 

quzulu-çəpişli 

quzuluq 

quzuotaran 

quzuotu 

quzuplov 

quzusuz 

quzusuz-çəpişsiz 

qübbə 

qübbəli 

qübbəşəkilli 

qübbəvari 

qüddə (anat.) 

qüddəli 

qüdrət 

qüdrətlənmə 

qüdrətlənmək 

qüdrətli 

qüdrətlilik 

qüdrətsiz 

qüdrətsizlik 

qüdsiyyət 

qüllə 

qülləçi 

qülləli 

qülləsiz 

qülləvari 

qürbət 

qürbətçi 

qürbətlik 

qüreyşi (-lər) 

qürrə 

qürrələnmə 

qürrələnmək 

qürrəli 

qürub 

qürur 

qürurlanma 

qürurlanmaq 

qürurlu 

qürurluluq 

qürursuz 

qürursuzluq 

qüsl 

qüsllü 

qüslsüz 

qüssə 

qüssəgətirən 

qüssələndirici 

qüssələndirilmə 

qüssələndirilmək 

qüssələndirmə 

qüssələndirmək 

qüssələnmə  

   

quylama - qüssələnmə 
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qüs qüt qüv 

   

qüssələnmək 

qüssəli 

qüssəlilik 

qüssəsiz 

qüssəsizlik 

qüsur 

qüsurlu 

qüsurluluq 

qüsursuz 

qüsursuzluq 

qütb 

qütbarxası 

qütbçü 

qütbçülük 

qütbətrafı 

qütblərarası 

qütblü 

qütblük 

qütblülük 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qütbsüz 

qütbsüzlük 

qütbyanı 

qüvvə 

qüvvədəndüşmə 

qüvvələndirmə 

qüvvələndirmək 

qüvvələnmə 

qüvvələnmək 

qüvvəli 

qüvvəlilik 

qüvvəölçən 

qüvvəsiz 

qüvvəsizlik 

qüvvət 

qüvvətləndirici 

qüvvətləndirilmə 

qüvvətləndirilmək 

qüvvətləndirmə 

 

qüvvətləndirmək 

qüvvətlənmə 

qüvvətlənmək 

qüvvətli 

qüvvətlilik 

qüvvətli-zorlu 

qüvvətsiz 

qüvvətsizlik 

qüvvətverici 

qüvvəverici 

qüzeh 

qvardiya 

qvardiyaçı 

qvardiyalı 

qvardiyasız 

qvatemalalı (-lar) 

qvayula (bot.)     
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lab lağ lak 

   

Ll 
 

 

labada (bot.) 

labil (tib.) 

labillik 

labiodental  

labirint 

labirintit (tib.) 

labirintli (-lər) (zool.) 

labirintodonot (-lar) 

labirintopatiya (tib.) 

laborant 

laborantlıq 

laboratoriya 

labradorit (miner.) 

labüd 

labüdlük 

lacivərd 

lacivərdi 

lacivərdlik  

laçın 

laçınquyruğu (bot.) 

lad (mus.) 

ladan 

lafet 

lafetçi 

lafetli 

lafetsiz  

lagerr (riyaz.)  

lağ 

lağar (məh.) 

lağbaz 

lağbazlıq 

lağçı 

lağçılıq 

lağım 

lağımatan 

lağımatma 

lağımçı 

lağımçılıq 

lağ-lağ  

lağlağı  

lağlağıçı  

lağlağıçılıq  

lağlağılı  

lağlağılıq  

lağ-loğaz 

lahıc (-lar)  

lahıcca 

lahmacun 

lax 

laxladılma 

laxladılmaq 

laxlaq 

laxlama 

laxlamaq 

laxlanma 

laxlanmaq 

laxlatdırma 

laxlatdırmaq 

laxlatma 

laxlatmaq 

laxlıq 

laxta 

laxta-laxta 

laxtalama 

laxtalamaq 

laxtalandırıcı (tib.) 

laxtalanma 

laxtalanmaq 

laxtalaşma 

laxtalaşmaq 

laxtalatma 

laxtalatmaq 

laj (iqt.) 

lak 

lak (-lar) 

lak-boya 

lak-boyaq 

lakca 

lakçı 

lakçılıq 

lakey 

lakeylik 

lakin 

lakkolit, süxur (geol.) 

laklama 

laklamaq 

laklandırılma 

laklandırılmaq 

laklanma 

laklanmaq 

laklatdırma 

laklatdırmaq 

laklatma 

laklatmaq 

laklayıcı 

laklı 

laklılıq 

lakmus 

lakmusotu 

lakonik 

lakonikləşdirmə 

lakonikləşdirmək 

lakonikləşmə 

lakonikləşmək 

lakoniklik 

lakoniya 

lakonizm 

lakrimator (-lar) 

laksız 

laktasiya 

laktogen 

laktoqlobulin 

laktometr 

lakton (-lar) (kim.) 

laktoskop 

laktoza 

lakuna  

laqeyd 

laqeyd-laqeyd 

laqeydləşmə 

   

labada - laqeydləşmə 
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laq lal lam 

   

laqeydləşmək 

laqeydlik 

laqqıltı 

laqqırtı 

laqlin (dəniz.)   

laqometr 

laqranj 

lal 

laldili 

lal-dinməz 

lalə 

laləçiçək 

laləçiçəkli (-lər) 

lalədodaq 

lalədodaqlı 

lalələnmə 

lalələnmək 

laləli 

laləlik 

laləli-nərgizli 

lalərəng 

laləsiz 

laləüz 

laləüzlü 

laləyanaq 

laləyanaqlı 

laləzar 

laləzarlıq 

lalıq 

lalıqlama 

lalıqlamaq 

lalıqlanma 

lalıqlanmaq 

lalıqlaşma 

lalıqlaşmaq 

lalıqlıq 

lal-kar 

lal-karlıq 

lallaşma 

lallaşmaq 

lallıq 

lal-mat 

lama 

lamaist 

lamaizm (din.) 

lamarkizm (biol.) 

lambeozavr (zool.) 

lambert, ölçü vahidi 

lambir 

lambirləmə 

lambirləmək 

lambirlənmə 

lambirlənmək 

lambirlətmə 

lambirlətmək 

lamer (inform.) 

laməkan 

laməzhəb 

lamina (tib.) 

laminar 

laminariya 

laminasiya 

laminasiyalanma 

laminasiyalanmaq 

laminasiyalı 

laminasiyasız 

laminat 

laminatlama 

laminatlamaq 

laminatlanma 

laminatlanmaq 

laminator 

laminat-parket 

lamisə 

lampa 

lampaaltı 

lampaaltlığı 

lampacıq 

lampaçı 

lampalı 

lampas (hərb.) 

lampasız patron 

lampaslı  

lampaüstlüyü 

lampaüstü 

lampion 

lamprid  

lamprofir  

lamus 

lamut (-lar) 

landqraf (tar.) 

lando 

landşaft 

landşaftşünas 

landşaftşünaslıq 

landşturm (hərb.) 

landtaq (tar.) 

langet 

lankaster (-lər) 

lanqobard (-lar) 

lanqust (-lar) (zool.) 

lanolin 

lanset 

lansetnik (zool.) 

lansetşəkilli 

lansetvari 

lantan (kim.) 

lantanoid (kim.) 

lanuqo  

lao (-lar) 

laoslu (-lar) 

lap 

lapan (bot.) 

lapar 

lapar-lapar 

laparoskop  

laparoskopiya  

laparotomiya (tib.) 

lapçın 

lapçınçı 

lapilli (coğr.) 

lap-lap (dan.) 

laponoid (-lər) 

   

laqeydləşmək - laponoid (-lər) 
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lap lat lav 

   

laporoskopik (tib.) 

laporoskopiya 

ları, toyuq cinsi 

lari, pul vahidi 

laringit 

larinqal (dilç.) 

larinqofon 

larinqologiya 

larinqoloji 

larinqoloq 

larinqoskop 

larinqoskopiya 

larinqospazm 

larinqotomiya 

larinqotraxeit 

larqo (mus.) 

las 

laslama 

laslamaq 

las-las 

lassalçı (-lar) 

lassalçılıq 

lasso 

last 

lastik 

lataniya (bot.) 

latayır, hərzə 

latayırçı 

latayırçılıq 

latayır-latayır 

latayırlıq 

lateks 

latent 

latentlik 

lateral 

laterallaşma 

laterallaşmaq 

laterit (geol.) 

lateritləşmə 

lateritləşmək 

latın (-lar) 

latınca 

latınlaşdırılma 

latınlaşdırılmaq 

latınlaşdırma 

latınlaşdırmaq 

latınlaşma 

latınlaşmaq 

latınşünas 

latınşünaslıq 

latış (-lar) 

latışca 

latifundiya 

latifundiyaçı 

latifundizm 

latimeriya (zool.) 

latinist 

latinizm 

latit (geol.) 

latqal (-lar) 

latun  

latviyalı (-lar) 

laueqram 

laurdalit 

laureat 

laureatlıq 

lava 

lavanda  

lavaş 

lavaşa 

lavaşalama 

lavaşalamaq 

lavaşana 

lavaşanalıq 

lavaşbişirən 

lavaşbişirmə 

lavaşçı 

lavaşçılıq 

lavaşqulaq 

lavaşlama 

lavaşlamaq 

lavaşlı 

lavaşsalan 

lavaşsız 

lavra 

lavrasiya 

lavrovit 

lavsan 

lay 

layaoxşar 

layarası 

layba (dəniz.) 

laybalay 

laydaxili 

laydır (k.t.) 

laydırlı 

layihə 

layihə-axtarış 

layihəçi 

layihəçilik 

layihə-konstruktor 

layihələmə 

layihələmək 

layihələndirilmə 

layihələndirilmək 

layihələndirmə 

layihələndirmək 

layihələnmə 

layihələnmək 

layihələşdirilmə 

layihələşdirilmək 

layihələşdirmə 

layihələşdirmək 

layihə-smeta 

layiq  

layiqi 

layiqincə 

layiqli 

layiqlilik 

layiqsiz 

layiqsizlik 

layka      

layla 

   

laporoskopik - layla 
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lay laz leh 

   

laylalı 

laylama 

laylamaq 

laylandırılma 

laylandırılmaq 

laylandırma 

laylandırmaq 

laylanma 

laylanmaq 

laylasız  

laylaşma 

laylaşmaq 

laylatdırma 

laylatdırmaq 

laylatma 

laylatmaq 

lay-lay, qat-qat 

laylay   

laylaylı 

laylaysız 

laylı 

laylı-laysız 

laymərdan, cüssəli 

layner 

layner-ekspres 

layner-teploxod 

laysız 

layşəkilli 

laytəzyiqi 

layüstü 

layvari 

laz (-lar) 

lazaret (hərb.) 

lazca 

lazer 

lazer-radar 

lazım 

lazımınca 

lazımi 

lazımlı 

lazımlıq 

lazımsız  

lazımsızlıq 

lazurit (miner.)   

leçxumi (-lər)  

ledeburit 

lederin (poliq.)  

ledi      

legion (tar.) 

legionçu  

legioner  

legirləmə (kim.)  

legirləmək  

legirlənmə  

legirlənmək  

legirlətmə  

legirlətmək   

legirləyici  

legislatura (hüq.) 

legist (hüq.)  

legitim 

legitimasiya (hüq.) 

legitimist (-lər)  

legitimizm 

legitimləşdirmə  

legitimləşdirmək 

legitimləşmə 

legitimləşmək 

legitimlik 

lehim 

lehimçi 

lehimçilik 

lehimləmə 

lehimləmək 

lehimlənmə 

lehimlənmək 

lehimlətdirmə 

lehimlətdirmək 

lehimlətmə 

lehimlətmək 

lehimləyici 

lehimli 

lehimlilik 

lehimsiz 

lehimsizlik 

lehinə 

lehmə 

lehməqarın 

lehməli 

lehməlik 

lehməsiz 

lek, pul vahidi 

lekal 

leksem 

leksik 

leksika 

leksik-fonetik 

leksik-frazeoloji 

leksik-qrammatik 

leksikləşmə 

leksikləşmək 

leksik-morfoloji 

leksikoqraf 

leksikoqrafik 

leksikoqrafiya 

leksikologiya 

leksikoloji 

leksikoloq 

leksikon 

leksik-semantik 

leksik-sintaktik 

leksik-statistik 

leksik-üslubi 

leksiya  

lektor 

lektoriya 

lektorluq 

leq (-lər) 

leqal 

leqallaşdırılma 

leqallaşdırılmaq 

leqallaşdırma 

leqallaşdırmaq  

   

laylalı - leqallaşdırmaq 
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leq lep ley 

   

leqallaşma 

leqallaşmaq 

leqallıq  

leqato (mus.) 

leqhorn 

lemma (riyaz.) 

lemminq (-lər) (zool.) 

lempira, pul vahidi 

lemur (zool.) 

lend-liz (iqt.) 

lendlord (iqt.) 

lendlordizm 

leninçi 

leninizm 

lent 

lentçəkmə 

lentəbənzər 

lentəoxşar 

lentikulit (geol.) 

lentikulyar 

lentkəsmə 

lentləmə 

lentləmək 

lentlənmə 

lentlənmək 

lentləyici 

lentli 

lentsiz 

lentşəkilli 

lenttutan (tex.) 

lentvari 

leonid (-lər) (astr.) 

leopard 

lepidolit (miner.) 

lepidozavr  

lepra (tib.) 

lepromin 

lepta 

lepton (-lar) (fiz.) 

leptosit 

leptospiroloq 

leptospiroz (tib.) 

leş 

leş-leşə 

leşsökən 

leşyeyən (-lər) 

letargiya 

letilan 

lev, pul vahidi 

leveric (iqt.) 

leviafan 

levirat (hüq.) 

levit 

levitasiya 

levkas 

levomenol 

levorin 

levulyoza (bot.) 

ley (zool.) 

leyb-qvardiya 

leyborist (-lər) 

leyborizm 

leykemiya 

leykobirləşmə (-lər) 

leykodermiya 

leykoensefalit 

leykokrat, süxur 

leykoqram 

leykoma (anat.) 

leykonixiya (tib.) 

leykopatiya 

leykopeniya  

leykoplast (-lar) 

leykoplastır 

leykosit 

leykositoqram 

leykositoz 

leykotomiya 

leykoz 

leylacı 

leylək 

leyləkçiçəyi  

leyləkkimi (-lər) 

leyləkotu 

leyomioma (tib.) 

leysan 

leysin 

leyst (-lər) 

leyşmanioz (tib.) 

leyşmaniya 

leytenant 

leytenantlıq 

leytmelodiya 

leytmotiv 

leyttembr 

ləbbadə, üst geyim 

ləbələb 

ləbləbi 

ləc 

ləcləşmə 

ləcləşmək 

ləclik 

ləçək 

ləçəkaltlığı 

ləçək-ləçək 

ləçəklənmə 

ləçəklənmək 

ləçəkli 

ləçəklik 

ləçəkotu 

ləçəksiz 

ləçər 

ləçər-ləçər 

ləçərlik 

ləğəndə (k.t.) 

ləğv 

ləğvedilmə 

ləğvetmə 

ləğvolunma 

ləğvolunmaz 

ləhcə 

ləhcəli 

ləhcəsiz   

   

leqallaşma - ləhcəsiz   
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ləh lək ləl 

   

ləhcəşünas 

ləhcəşünaslıq 

ləhləmə 

ləhləmək 

ləhləşmə 

ləhləşmək 

ləhlətmə 

ləhlətmək 

ləhləyə-ləhləyə 

lək  

ləkə 

ləkəaparan 

ləkəatma 

ləkəcik 

ləkəçıxaran 

ləkəçıxarma 

ləkədüşmə 

ləkəgötürən 

ləkəgötürməz 

ləkə-ləkə 

ləkələmə 

ləkələmək 

ləkələndirilmə 

ləkələndirilmək 

ləkələndirmə 

ləkələndirmək 

ləkələnmə 

ləkələnmək 

ləkələtmə 

ləkələtmək 

ləkəli 

ləkəlilik 

ləkəsiz 

ləkəsizlik 

ləkətəmizləmə 

ləkətəmizləyən 

ləkətəmizləyici 

ləkləmə 

ləkləmək 

ləklənmə 

ləklənmək 

ləklətmə 

ləklətmək 

ləkli 

ləksiz 

ləkz (-lər) 

ləqəb 

ləqəbli 

ləqəbli-ayamalı 

ləqəbsiz 

ləqəbsiz-ayamasız 

ləl 

ləl-cəvahirat 

ləl-cəvahiratlı 

ləl-cəvahiratsız 

lələ 

lələdağ etmək (məh.) 

lələgilə 

lələk 

lələkbaş (bot.) 

lələkbölümlü 

lələkdamarlı 

lələkdəyişmə 

lələkqəlsəməli (-lər) 

lələkqusan (zool.) 

lələkləmə 

lələkləmək 

lələklənmə 

lələklənmək 

lələkli 

lələklik 

lələkotu 

lələksiz 

lələkşəkilli 

lələktökmə 

lələkvari-yarıqlı 

lələkyeyən (-lər) 

lələlik 

lələş 

lələyəbənzər 

lələyəoxşar 

ləli, nənni 

ləlimə 

ləlimək 

ləliyə-ləliyə 

ləlöyün 

ləlöyünləşmə 

ləlöyünləşmək 

ləlöyünlük 

ləm 

ləmə, rəf 

ləməli 

ləməsiz 

ləms 

ləmsləşmə 

ləmsləşmək 

ləmslik 

ləmyesir (dan.) 

lənbər vurmaq 

lənət 

lənətləmə 

lənətləmək 

lənətləndirmə 

lənətləndirmək 

lənətlənmə 

lənətlənmək 

lənətli 

lənətsiz 

lənətullah 

ləng 

ləngər 

ləngəri, mis qab 

ləngərləmə 

ləngərləmək 

ləngərlənə-ləngərlənə 

ləngərlənmə 

ləngərlənmək 

ləngərlətmə 

ləngərlətmək 

ləngərli 

ləngərsiz 

ləngəryeriş 

ləngəryerişli  

   

ləhcəşünas - ləngəryerişli 
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lən lər ləz 

   

ləngidici 

ləngidicilik 

ləngidilmə 

ləngidilmək 

ləngimə 

ləngimək 

ləngitmə 

ləngitmək 

lənglik 

ləngtərpənişli 

ləngyerişli 

ləpə 

ləpəaltı 

ləpəcik 

ləpəçıxaran 

ləpədöyən 

ləpələmə 

ləpələmək 

ləpələndirilmə 

ləpələndirilmək 

ləpələndirmə 

ləpələndirmək 

ləpələnmə 

ləpələnmək 

ləpə-ləpə 

ləpələtmə 

ləpələtmək 

ləpəli 

ləpəsındıran 

ləpəsiz 

ləpətəmizləyən 

ləpəyarpaq 

ləpəyarpaqlı 

ləpəyarpaqsız 

ləpəyeyən 

ləpik 

ləpikdaş, uşaq oyunu 

ləpir 

ləpirçi 

lərgə (bot.) 

lərgəlik 

lərgəvər (bot.) 

lərzə 

lərzələnmə 

lərzələnmək 

lət 

lətafət 

lətafətli 

lətafətlilik 

lətafətsiz 

lətafətsizlik 

lətif 

lətifə 

lətifəbaz 

lətifəbazlıq 

lətifəçi 

lətifəçilik 

lətifləşmə 

lətifləşmək 

lətiflik 

lətlənmə 

lətlənmək 

lətləşmə 

lətləşmək 

lətli 

lətlik 

lətsiz 

ləvazimat 

ləvəngi 

ləvərə (məh.) 

ləyaqət 

ləyaqətli 

ləyaqətlilik 

ləyaqətsiz 

ləyaqətsizlik 

ləyən 

ləyəncik 

ləyənçə 

ləzgi (-lər) 

ləzgicə 

ləziz 

ləzzət 

ləzzətləndirmə 

ləzzətləndirmək 

ləzzətlənmə 

ləzzətlənmək 

ləzzətli 

ləzzətlilik 

ləzzətsiz 

ləzzətsizlik 

lığ 

lığa 

lığlama 

lığlamaq 

lığlanma 

lığlanmaq 

lığlaşma 

lığlaşmaq 

lığlatma 

lığlatmaq 

lığlı 

lıqvər (bot.) 

lırt 

lırtlaşma 

lırtlaşmaq 

lırtlıq 

liana (bot.) 

libas 

libaslı 

libassız 

libassızlıq 

liberal 

liberal-burjuaziya 

liberalcasına 

liberal-demokrat 

liberal-humanist 

liberalizm 

liberallaşma 

liberallaşmaq 

liberallıq 

liberal-mühafizəkar 

liberti, parça 

libido  

   

ləngidici - libido 
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lib lik lim 

   

libor (iqt.) 

libretto 

librettoçu 

licim 

licimli 

licimsiz 

licimsiz-licimsiz 

licimsizlik 

lidaza (tib.) 

lider 

liderlik 

lif 

lifayıran 

lifayırma 

lifçi 

lifçilik 

lifə 

lifəli 

lifəsiz 

lifləmə 

lifləmək 

liflənmə 

liflənmək 

liflətmə 

liflətmək 

lifli 

lifsiz 

lift 

liftçi 

liftçilik 

liftinq  

liftquraşdıran 

liftquraşdırma 

liftli 

liftsiz 

lixenologiya (bot.) 

lixter (dəniz.) 

likopod (bot.) 

likör 

likör-araq  

liktor 

likvasiya 

likvator 

likvid (iqt.) 

likvidant 

likvidat 

likvidli     

likvidlik 

likvoreya 

liqa 

liqanda (kim.) 

liqatura 

liqnin 

liqnit 

liqroin 

liqulyoz 

lil 

liliput 

liliputluq 

lilləmə 

lilləmək 

lilləndirmə 

lilləndirmək 

lillənmə 

lillənmək 

lilləşmə 

lilləşmək 

lillətmə 

lillətmək 

lilli 

lillilik 

lilotu 

lilpar (bot.) 

lilsiz 

lilsizlik 

liman 

limançı 

limançılıq 

limb (astr.) 

limfa 

limfadenit 

limfadenoid 

limfadenoqrafiya 

limfangit 

limfaplast (-lar) 

limfatik 

limfodrenaj 

limfoid 

limfoqranulematoz (tib.) 

limfoleykosit 

limfosarkoma 

limfosit (-lər) 

limfostaz 

limit 

limitativ 

limitləmə 

limitləmək 

limitləndirmə 

limitləndirmək 

limitlənmə 

limitlənmək 

limitləşdirilmə 

limitləşdirilmək 

limitləşdirmə 

limitləşdirmək 

limitləşmə 

limitləşmək 

limitlətmə 

limitlətmək 

limitsiz 

limniqraf 

limnofil 

limnofobiya 

limnologiya 

limnoloji 

limnoloq 

limnonim (dilç.) 

limokimya 

limon 

limonad 

limonari 

limonçu 

limonçuluq 

   

libor - limonçuluq  
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lim lin lir 

   

limonen 

limonit (geol.) 

limonium (bot.) 

limonlu 

limonluq 

limon-mandarin 

limon-naringi 

limonotu 

limonsuz 

limuzin 

linc  

linclik 

linç məhkəməsi 

linçləmə 

linçləmək 

linçlənmə 

linçlənmək 

ling 

lingcik 

lingləmə 

lingləmək 

link 

linqafon 

linqala 

linqva-coğrafi 

linqvist 

linqvistik 

linqvistika 

linqvoetik 

linqvokulturologiya 

linqvokulturoloji 

linqvonim 

linqvopoetik 

linqvopoetika 

linqvosemiotik 

linqvosemiotika 

linqvostilistik 

linqvostilistika 

linqvopsixologiya 

linqvopsixoloji 

linqvotekstologiya 

linqvotekstoloji 

linqvotekstoloq 

linneit (miner.) 

linoqravür 

linoleum 

linoleumçu 

linoleumlama 

linoleumlamaq 

linoleumlanma 

linoleumlanmaq 

linoleumlatdırma 

linoleumlatdırmaq 

linoleumlu  

linoleumsuz 

linotip (poliq.) 

linotipçi 

linotipçilik 

lint 

linza 

linza-kollektor 

linzalı 

linza-obyektiv 

linzasız 

linzavari 

linzayabənzər 

linzayaoxşar 

liofil 

liofob 

liparit, süxur 

lipaza (-lar) (biol.) 

lipid (-lər) 

lipofillinq (tib.) 

lipofustsin 

lipoid (-lər) 

lipoma (tib.) 

lipopilinq  

lipoproteid (-lər) 

liposaksiya (tib.) 

lira (mus.) 

liraquyruq (zool.) 

liraşəkilli  

lirə, pul vahidi 

lirid (-lər) 

lirik 

lirika 

lirik-didaktik 

lirik-dramatik 

lirik-emosional 

lirik-epik 

lirik-fəlsəfi 

lirik-komik 

lirikləşdirmə 

lirikləşdirmək 

lirikləşmə 

lirikləşmək 

liriklik 

lirik-mistik 

lirik-psixoloji 

lirik-publisist 

lirik-romantik 

lirik-satirik 

lirik-sentimental 

lirik-yumoristik 

lirizm 

lisenziya (hüq.) 

lisenziyalaşdırılma 

lisenziyalaşdırılmaq 

lisenziyalaşdırma 

lisenziyalaşdırmaq 

lisenziyalaşma 

lisenziyalaşmaq 

lisenziyalı 

lisenziyasız 

lisey 

liseyçi  

listerioz (tib.) 

listvenit, süxur  

litavra (mus.)  

liter  

litera (poliq.) 

literli 

litersiz 

   

limonen - litersiz   
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lit liz lok 

   

litium 

litoatmosfer 

litofil 

litofit (-lər) (bot.) 

litogenezis 

litokimyəvi 

litoqlif 

litoqlifika 

litoqraf (poliq.) 

litoqrafçı 

litoqrafçılıq 

litoqrafiya 

litologiya (geol.) 

litoloji 

litoloji-petroqrafik  

litoloq 

litonim (dilç.) 

litopon (kim.) 

litoral (geol.) 

litosfer 

litota 

litr  

litraj 

litrajlı 

litrajlıq 

litrlik 

litsentrat 

litsini, qanun 

liturgiya (din.) 

litvaca 

litvalı (-lar) 

liuvill, teorem 

liv (-lər) 

livanlı (-lar) 

liviyalı (-lar) 

lizardit (geol.) 

lizbek (iqt.) 

lizin (biol.) 

lizinq (iqt.) 

lizis (tib.) 

lizoform 

lizogeniya 

lizol 

lobbi 

lobbiçi 

lobbiçilik 

lobbist (-lər) 

lobbizm 

lobotomiya 

lobya (bot.) 

lobyaçilov 

lobyalı 

lobyalıq 

lobyasız 

lobzik 

loci-terras 

lociya (memar.) 

login 

logistik 

logistika 

loğma 

loğmalama 

loğmalamaq 

loğmalanma 

loğmalanmaq 

loğmalıq 

loğman 

loğmancasına 

loğmanlıq 

loja 

lojalı 

lojasız 

loka (geol.) 

lokal 

lokalizator 

lokalizə 

lokalizm 

lokallaşdırılma 

lokallaşdırılmaq 

lokallaşdırma 

lokallaşdırmaq 

lokallaşma 

lokallaşmaq 

lokallıq 

lokasiya 

lokator 

lokatorçu 

lokaut (hüq.) 

lokautçu 

lokay, at cinsi 

lokayata (fəls.) 

lokomasiya (tib.) 

lokomat  

lokomobil (tex.) 

lokomobilçi 

lokomotiv  

lokomotivçi 

lokomotivqayırma 

lokomotivli 

lokomotivsiz 

loksodromiya (geol.) 

lokusiya (dilç.) 

loqarifm  

loqarifmik 

loqarifmləmə 

loqarifmləmək 

loqarifmlənmə 

loqarifmlənmək 

loqquldama 

loqquldamaq 

loqquldatma 

loqquldatmaq 

loqqultu 

loqqultulu 

loqqultusuz 

loqo 

loqofobiya 

loqometr 

loqopat 

loqopatiya 

loqoped 

loqopedik əlifba 

loqopediya  

   

litium - loqopediya 
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loq los löh 

   

loqoreya 

loqoritm  

loqotip 

loqrollinq 

loqudor dili 

lollard (-lar) (tar.) 

lom 

lomba 

lombalama 

lombalamaq 

lomba-lomba 

lombard  

lomontit 

lonjeron (tex.) 

lopa 

lopabığ 

lopabığlı 

lopagödən 

lopagödənli 

lopagödənlik 

lopalama 

lopalamaq 

lopa-lopa 

lopar (-lar) 

lopatikan 

lopital (riyaz.) 

lopolit, süxur 

lopuq 

lopuq-lopuq, oyun 

lor (tib.) 

lord 

lord-kansler 

lordluq 

lord-mer 

lordoz (tib.) 

lori (-lər) 

lornet 

lornetşəkilli 

loru 

lorucasına 

loruluq 

losman 

losmanlıq 

losyon 

loş (məh.) 

loş-loş 

loşluq 

loşmid (fiz.) 

lot (dəniz.) 

lotereya 

lotlin 

loto 

lotoçu 

lotos (bot.)  

lototron 

lotu 

lotubaşı 

lotubeçə 

lotufason 

lotuxana 

lotulanma 

lotulanmaq 

lotulaşma 

lotulaşmaq 

lotu-lotuyana 

lotuluq 

lotu-potu 

lotuyana 

lourensium 

lov (dan.) 

lovğa 

lovğalanma 

lovğalanmaq 

lovğalaşma 

lovğalaşmaq 

lovğalıq 

lovğa-lovğa 

lovlu 

loyal 

loyallaşma 

loyallaşmaq 

loyallıq 

löhrəm, dəvə yerişi 

löhrəmləmə 

löhrəmləmək 

löhrəmlətmə 

löhrəmlətmək 

löhrən, məhsuldar 

löhrənlik 

lök 

lökdodaq 

lökdodaqlı 

lökküldəmə 

lökküldəmək 

lökkültü 

lökkültülü 

lökkültüsüz 

lökləmə 

lökləmək 

lökü (məh.) 

löküt (kul.) 

lösit (kim.) 

lövbər 

lövbərli 

lövbərotu 

lövbərsiz 

lövhə 

lövhəcik 

lövhəqəlsəməli (-lər) 

lövhəli 

lövhəli-lansetvari 

lövhəşəkilli 

lövhətullama (idm.) 

lövhətullayan 

lubrikator 

ludçu (-lar) (tar.) 

luidor 

lujise, mədəniyyət 

lujiseli (-lər) 

lukan (-lar) 

lullubi (-lər) 

lunapark 

lunatik  

   

loqoreya - lunatik 
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lun lül lüp 

   

lunatizm 

lunit, süxur 

lunoxod 

lunomobil 

lupa 

lupalı 

lupin (-lər) 

lur (-lar) 

luza (idm.) 

luzitan (-lar) 

lüfə (bot.) 

lüğət 

lüğətçə 

lüğətçi 

lüğətçilik 

lüğətşünas 

lüğətşünaslıq 

lüğəvi 

lüizit (kim.) 

lük 

lüklü 

lüks 

lüksemburqlu (-lar) 

lüksmetr 

lüksüz 

lül 

lülatəş 

lülə 

lülək 

lüləkabab 

lüləkabablıq 

lüləkli 

lüləksiz 

lüləqazan 

lüləqazma 

lülələmə 

lülələmək 

lülələnmə 

lülələnmək 

lüləli 

lüləlik 

lülə-lülə 

lüləmaya 

lüləpər 

lüləsiz 

lüləşəkilli 

lüləyəbənzər 

lüləyəoxşar 

lüləyin 

lülqənbər 

lümbaqo  

lümen 

lümen-metr 

lümen-saat 

lümen-saniyə 

lümə 

lümək 

lüməkləmə 

lüməkləmək 

lüməklənmə 

lüməklənmək 

lüməklətmə 

lüməklətmək 

lüməklik 

lümək-lümək 

lümə-lümə 

lüminal 

lüminator 

lüminessensiya 

lüminessent 

lüminessent-bituminoloji 

lüminofor 

lümlüt 

lümpen 

lümpenləşdirmə 

lümpenləşdirmək 

lümpenləşmə 

lümpenləşmək 

lümpen-proletariat (tar.) 

lünet (hərb.) 

lüpus (tib.) 
lüt 

lüt-anadangəlmə 

lütboyun toyuq 

lütcə 

lüteotrop, hormon 

lüteran 

lüteranlıq 

lütesium 

lüt-ətcə 

lütf 

lütfən 

lütfkar 

lütfkarcasına 

lütfkarlıq 

lütflü 

lütfsüz 

lütiçi (-lər) 

lütləmə 

lütləmək 

lütləndirmə 

lütləndirmək 

lütlənmə 

lütlənmək 

lütləşmə 

lütləşmək 

lütlük 

lütnya (mus.) 

lüt-üryan 

lüt-üryanlıq 

lüzum 

lüzumlu 

lüzumluluq 

lüzumsuz 

lüzumsuzluq 

lya (mus.) 

lyamblioz 

lyambliya 

lyapis (kim.)    

 

  

   

lunatizm - lyapis 
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maa mad mag 

   

Mm 
 

 

maarif 

maarifçi 

maarifçi-demokrat 

maarifçi-liberal 

maarifçilik 

maarifləndirici 

maarifləndirilmə 

maarifləndirilmək 

maarifləndirmə 

maarifləndirmək 

maariflənmə 

maariflənmək 

maarifpərvər 

maarifpərvərlik 

maaş 

maaşlı 

maaşlıq 

maaşsız 

maaşsızlıq 

mac (k.t.) 

macal 

macalsız 

macalsızlıq 

macar (-lar) 

macarca 

macəra 

macərabaz 

macərabazlıq 

macəraçı 

macəraçılıq 

macəralı 

macərasız 

maç (dan.) 

maça 

maça-maça, oyun 

madam 

madapolam, parça 

madar, yeganə övlad 

madaroz (tib.) 

maddə 

maddəbəmaddə 

maddə-maddə 

maddi 

maddi-istehsal 

maddiləşdirmə 

maddiləşdirmək 

maddiləşmə 

maddiləşmək 

maddilik 

maddi-mənəvi 

maddi-məsul şəxs 

maddi-texniki 

maddiyyat 

madərşah 

madərşahlıq 

madlen mədəniyyəti 

madmazel 

madonna 

madriqal (ədəb.) 

madur  dili 

madyan 

madyanlıq 

maestro 

mafar, macal 

mafə, tabut xərəyi 

mafəli 

mafəsiz 

mafioz 

mafiozluq 

mafiya 

mafiyabaz 

mafiyabazlıq 

mafiyaçı 

mafiyaçılıq 

mafiyalı 

mafiyasız   

magistr 

magistral 

magistrallararası 

magistrallıq 

magistrant 

magistrat (hüq.) 

magistratura 

magistrlik 

magiya 

magizm 

mağar 

mağara 

mağaralararası 

mağar-toyxana 

mağaza 

mağazaçı 

mağazaçılıq 

mağaza-salon 

mağazasız 

mahaqon 

mahaqoni (bot.) 

mahal 

mahcamal 

mahcamallı 

mahir 

mahiranə 

mahircəsinə 

mahirləşmə 

mahirləşmək 

mahirlik 

mahiyyət 

mahiyyətcə 

mahiyyət-essens 

mahiyyətli 

mahiyyətli-məzmunlu 

mahiyyət-məzmun 

mahiyyətsiz 

mahiyyətsizlik 

mahlıc 

mahlıcayıran 

mahlıclama 

mahlıclamaq 

mahlıclanma 

mahlıclanmaq  

   

maarif - mahlıclanmaq 
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mah mak mak 

   

mahlıclatma 

mahlıclatmaq 

mahliqa 

mahmız 

mahmızcıqotu 

mahmızçiçək 

mahmızı (bot.) 

mahmızlalə (bot.) 

mahmızlama 

mahmızlamaq 

mahmızlanma 

mahmızlanmaq 

mahmızlatma 

mahmızlatmaq 

mahmızlı 

mahnı 

mahnı-ballada 

mahnılı 

mahnısayağı 

mahnısevər 

mahnısız 

mahud 

max verməmək 

maxinasiya 

maxinator 

maxist 

maxizm (fəls.) 

maxorka 

mail 

maili 

mailləndirilmə 

mailləndirilmək 

maillik 

maillikölçən 

major  

majorat (iqt.) 

majoritar 

makaka (zool.)  

makaka-rezus 

makao 

makaron 

makaronlu 

makaronsuz 

makasar (-lar) 

makedonca 

makedoniyalı (-lar) 

maket 

maketçi 

maketçilik 

makethazırlayan 

maketqurma 

maketləşdirilmə 

maketləşdirilmək 

maketləşdirmə 

maketləşdirmək 

makina 

makinaçı 

makinaçılıq 

makiyaj 

makiyajçı 

makiyajlama 

makiyajlamaq 

makiyajlanıb-bəzənmək 

makiyajlanma 

makiyajlanmaq 

makiyajlatma 

makiyajlatmaq 

makiyajlayıb-bəzəmə 

makiyajlayıb-bəzəmək 

makkartizm 

makler (iqt.) 

makleriat 

maklerlik 

maklüra (bot.) 

makrel (zool.) 

makreyker 

makroaqreqat 

makroaləm 

makroanalitik 

makroanaliz 

makroassambler 

makroatmosfer 

makroavtoqraf 

makrobentos 

makrobiotika 

makrobirlik 

makroblast 

makroblok 

makroçağırış 

makroçəkiliş 

makrodeformasiya 

makrodil 

makrodilçilik 

makrodövrə 

makroelement 

makroetnonim 

makroevolyusiya 

makroəvəzləmə 

makrofaq 

makrofauna 

makrofiliya 

makrofit (-lər) (bot.) 

makroflora 

makrofollikulyar 

makrofon 

makrofonem 

makrofoniya 

makroforma 

makrofotoqrafiya 

makrogenerasiya 

makrogenişlənmə 

makrogenitosomiya 

makrogeniya 

makrogöstərici 

makrohəndəsə 

makrohidronim 

makroiqlim 

makroiqtisadi 

makroiqtisadiyyat 

makrokardiya 

makrokinetik 

makrokinetika 

makroklimatologiya 

   

mahlıclatma - makroklimatologiya 
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mak mak mak 

   

makrokomanda 

makrokomponent 

makrokosmos 

makrokristal 

makroqametofit 

makroqamiya 

makroquruluş 

makrolandşaft 

makrolid (tib.) 

makrolinqvistika 

makrolit (tar.) 

makromarket 

makromedia 

makromexanika 

makromexaniki 

makrometeorologiya 

makrometeoroloji 

makromətn 

makromikroskop 

makromikroskopik 

makromiqyas 

makromodel 

makromolekul 

makromolekulyar 

makromorfem 

makromorfologiya 

makromühit 

makroobyekt 

makrooperator 

makrooronim 

makrooykonim 

makroplankton 

makroplast 

makropod 

makropodiya 

makroproqram 

makroproses 

makroproyekt 

makropsiya 

makroradioqrafiya 

makrorayon 

makroregion 

makrorelyef 

makros (inform.) 

makroseqment 

makroseysmik 

makrosəs  

makrosəviyyə 

makrosintaksis 

makrosistem 

makrosit 

makroskop 

makroskopik 

makroskopiya 

makrosnoptik 

makrosoma 

makrosomiya 

makrostruktur 

makrotexnologiya 

makrotəhlil 

makrotəkamül 

makrotərcümə 

makrotəsir 

makrotiraj 

makrotoponim 

makrotoponimik 

makrotoponimika 

makrotoponimiya 

makrotoposistem 

makrovirus 

makroyanaşma 

maksimaks 

maksimal 

maksimalçı 

maksimalçılıq 

maksimalizm  

maksimallaşdırma 

maksimallaşdırmaq 

maksimallaşma 

maksimallaşmaq 

maksimallıq 

maksimal-minimal 

maksimum 

makulatura 

makulaturaçı 

maq, kahin; ovsunçu 

maqarelyef 

maqas (d.y.) 

maqqaş 

maqqaşlama 

maqqaşlamaq 

maqqaşlanma 

maqqaşlanmaq 

maqqaşlatma 

maqqaşlatmaq 

maqma 

maqmatik 

maqmatizm 

maqnali (kim.) 

maqnalium (kim.) 

maqnat 

maqnatlıq 

maqnetik 

maqnetik-kinetik 

maqnetit (miner.) 

maqnetitli 

maqnetizm 

maqnetoelektrik 

maqnetokimya 

maqnetometr 

maqnetometrik 

maqneton 

maqnetron 

maqnezit 

maqnezium 

maqneziya 

maqnit 

maqnitçi 

maqnit-hərəkət 

maqnit-istilik 

maqnitləmə 

maqnitləmək 

maqnitləndirilmə  

   

makrokomanda - maqnitləndirilmə   
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maq maq mal 

   

maqnitləndirilmək 

maqnitləndirmə 

maqnitləndirmək 

maqnitlənmə 

maqnitlənmək 

maqnitləşdirici 

maqnitləşdirmə 

maqnitləşdirmək 

maqnitləşmə 

maqnitləşmək 

maqnitli 

maqnitlik 

maqnit-mexaniki 

maqnit-müqavimət 

maqnitobiologiya 

maqnitoelektrik 

maqnitofon 

maqnitokardioqraf 

maqnitokardioqram 

maqnitoqraf 

maqnitola 

maqnitologiya 

maqnitoloq 

maqnitomexanika 

maqnitomexaniki 

maqnitometr 

maqnitometrik 

maqnitometriya 

maqnitooptik 

maqnitooptika 

maqnitoradiola 

maqnitosfer 

maqnitostatik 

maqnitostatika 

maqnitostriksiya 

maqnitoterapiya 

maqnitotron 

maqnitotropizm 

maqnitölçən 

maqnitötürücü 

maqnitsiz 

maqnitsizləşdirilmə 

maqnitsizləşdirilmək 

maqnitsizləşdirmə 

maqnitsizləşdirmək 

maqnitsizləşmə 

maqnitsizləşmək 

maqnituda 

maqnolit 

maqnoliya (bot.) 

maqnon 

mal 

mala 

malaaltı 

malabaxan 

malaçəkən 

malaçı 

malaçılıq 

malahəris 

malahərislik 

malax (bot.) 

malaxit (miner.) 

malakan (-lar) 

malakanlıq 

malakeş 

malakeşlik 

malakofiliya (bot.) 

malakologiya (zool.) 

malalama 

malalamaq 

malalan (iqt.) 

malalanma 

malalanmaq 

malalatdırma 

malalatdırmaq 

malalatma 

malalatmaq 

malalı 

mala-mal 

malanizm 

malapropizm 

malasız 

malaşərik 

malata, xəmir mayası 

malavan 

malay (-lar) 

malayca 

malayıran 

malayırma 

malaza (məh.) 

malbaş 

malbaşlıq 

malcanlı 

malcanlılıq 

malcəhət vergi 

malçəkən 

malçəkmə 

malçibini 

maldar 

maldarlıq 

mal-davar 

maldili (bot.) 

maldivcə 

maldivli (-lər) 

mal-dövlət 

malein, turşu 

malgöndərən (iqt.) 

malgöndərici 

mal-heyvan 

mal-heyvanlı 

malxulya 

malxulyaçı 

malxulyaçılıq 

malxulyalı 

malik 

malikanə 

malikiyyət 

malikizm 

malisa, paltar 

maliyyə 

maliyyə-bank 

maliyyəçi 

maliyyə-kredit  

   

maqnitləndirilmək - maliyyə-kredit 
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mal mal man 

   

maliyyələşdirici 

maliyyələşdirilmə 

maliyyələşdirilmək 

maliyyələşdirmə 

maliyyələşdirmək 

maliyyələşmə 

maliyyələşmək 

maliyyə-sənaye 

maliyyəsiz 

maliyyəsizlik 

maliyyət 

maliyyətli 

maliyyətsiz 

maliyyə-uçot 

malkələmi 

malkökəltmə 

mal-qara 

mal-qaraçı 

mal-qaraçılıq 

mal-qaralı 

mal-qarasız 

mal-qoyun 

mallaşdırma (iqt.) 

mallaşdırmaq 

mallaşma 

mallaşmaq 

mallı 

mallı-heyvanlı 

mallı-qoyunlu 

mallı-mülklü 

mallı-pullu 

mal-madar 

mal-mülk 

malorus (-lar) 

malotaran 

malotarma 

malpərəst 

malpərəstlik 

malpiki (zool.) 

mal-pul 

malsız 

malsız-heyvansız 

malsızlıq 

malsız-pulsuz 

malta dili 

maltalı (-lar) 

maltoza (kim.) 

maltusçu 

maltusçuluq 

malyariologiya 

malyariya 

malyariyalı 

malyeməz 

malyeməzlik 

mama 

mamaça 

mamaçalıq 

mama-ginekoloq 

mamalıq 

mamba (zool.) 

mamır 

mamırabənzər 

mamıraoxşar 

mamırkimi (-lər) 

mamırlanma 

mamırlanmaq 

mamırlı 

mamırlıq 

mamırotu 

mamırsız 

mamırvari 

mamlımatan 

mammaliologiya (zool.) 

mammoqrafik  diaqnostika 

mammoqrafiya (tib.)  

mammoplastika (tib.) 

mamont 

mamontağacı 

man, eyib 

manat 

manatlıq 

manat-manat 

mancalaq (bot.) 

mancanaq 

mancanaqçı 

mancanaqlı 

mancanaqsız 

mancur (-lar) 

mancurca 

mancurozavr 

mandal (məh.)    

mandallı 

mandalsız 

mandamus (hüq.) 

mandarin 

mandarinlik 

mandat 

mandatari (hüq.) 

mandatlı 

mandatsız 

mande dilləri 

mandeizm 

mandola (mus.) 

mandolina 

mandolinaçı 

mandraqora (bot.) 

mandril, meymun 

mane olmaq 

maneçilik   

maneə 

maneəli 

maneəsiz 

maneəsizlik 

manej 

maneken 

manekençi 

manekenli 

manekensiz 

manera 

maneraçılıq 

maneralı 

manerasız 

manevr  

   

maliyyələşdirici - manevr 
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man man man 

   

manevredici 

manevretmə 

manevrli 

manevrsiz 

mani 

maniakal (tib.) 

maniakal-depressiv 

maniçi 

maniçilik 

manifest 

manifestasiya (hüq.) 

manifestə 

manixeist 

manixeizm 

manikür 

manikürçü 

manikürçülük 

manikürləmə 

manikürləmək 

manikürlənmə 

manikürlənmək 

manikürlü 

manikürsüz 

manilik 

maniok (bot.) 

manipulə 

manipulyasiya 

manipulyasiyalı 

manipur dili 

manipurlu (-lar) 

manivela 

manivelalı 

manivelasız 

maniya (tib.) 

maniyalı 

manizm 

manjet (tex.) 

manjetləmə 

manjetləmək 

manjetlənmə 

manjetlənmək 

manjetli 

manjetsiz 

manko (iqt.) 

manqa 

manqabaşçı 

manqabaşçılıq 

manqabaşçısı 

manqabaşı 

manqabaşılıq 

manqal 

manqalçı 

manqalüstü 

manqan (kim.) 

manqanin 

manqanit 

manqanlı 

manqansız 

manqıt (-lar) 

manqo 

manqold (bot.) 

manqostan (bot.) 

manqrov 

manqurt 

manqurtlaşdırma 

manqurtlaşdırmaq 

manqurtlaşma 

manqurtlaşmaq 

manqurtluq 

manqust (zool.) 

mannalı (-lar) 

mannoza (tib.) 

manometr 

manometriya (tib.) 

mansard 

mansardlı 

mansardsız 

mansi (-lər) 

mansicə 

mansipasiya (hüq.) 

manşet 

manşetli 

manşetsiz 

manşır 

manşırlama 

manşırlamaq 

manşırlanma 

manşırlanmaq 

mantar 

mantilya 

mantissa 

mantiya 

mantiyalı 

mantiyasız 

manto 

mantolu 

mantosuz 

manual (tib.) 

manualterapiya 

manufaktura   

manufakturaçı 

manufakturaçılıq 

manul  

manultif (poliq.) 

manyak 

manyakcasına 

manyaklıq 

manyerizm (inc.)  

maoçu 

maoizm 

maopərəst 

maopərəstlik 

maori (-lər) 

mar (-lar) 

marabu (zool.) 

marafon   

marafonçu 

marafonçuluq 

marakuya (bot.) 

maraq 

maraqlandırma 

maraqlandırmaq 

maraqlanma 

   

manevredici - maraqlanma   
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mar mar mar 

   

maraqlanmaq 

maraqlı 

maraqlılıq 

maraqsız 

maraqsızlıq 

maral 

maralbaxışlı 

maralça (zool.) 

maralçı 

maralçılıq 

maralçiçəyi 

maralfındığı 

maralkimi (-lər) 

maralkökü 

maralotu 

maralyoncası 

maralyosunu 

maran (-lar) 

marazm (psix.) 

marazmatik 

marcin (hüq.) 

marçıldama 

marçıldamaq 

marçıldatma 

marçıldatmaq 

marçıltı 

marçıltılı 

mard (-lar) 

marena (bot.) 

mareoqraf 

marginal 

marginalizm 

marginallıq 

marğız (k.t.) 

marıq 

marıqlama 

marıqlamaq 

marıt 

marıtlama 

marıtlamaq 

mari (-lər) 

maricə 

marixuana 

marikultura 

marimba (mus.) 

marimonda (zool.) 

marinad 

marinibiosfer 

marinist (inc.) 

marinizm 

marinka, balıq 

marinobiosfer 

marionet, kukla 

marionetka 

marja (mal.) 

marjinal (iqt.) 

marjinalizm 

marjinallıq 

marka 

markalama 

markalamaq 

markalanma 

markalanmaq 

markalaşdırma 

markalaşdırmaq 

markalı 

markasız 

markazit (miner.) 

marker 

markerləmə 

markerləmək 

markerlənmə 

markerlənmək 

markerli 

market 

marketinq 

marketologiya 

marketoloq 

marketri 

markitant 

markiz 

markiza 

markizet, parça 

markqraf 

markoman (-lar) 

marksçı 

marksist 

marksistcəsinə 

marksist-dialektik 

marksist-leninçi 

marksizm 

marksizm-leninizm 

markşeyder 

marqanes 

marqarin 

marqarinli 

marqarinsiz 

marmelad 

marmeladlı 

maroken  

maroni 

mars 

marsionim 

marsionimiya 

marslı (-lar) 

marş 

marşal 

marşallıq 

marş-manevr 

marşrut 

marşrutlaşdırılma 

marşrutlaşdırılmaq 

marşrutlaşdırma 

marşrutlaşdırmaq 

marşrutlayıcı 

marşrutlu 

marşrutsuz 

marşsayağı 

marş-yürüş 

mart 

marten sobası 

martençi 

martençilik  

   

maraqlanmaq - martençilik 
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mar mas maş 

   

martenist 

martı (zool.) 

martinist 

martinizm 

martinqal 

martit (miner.) 

marzan (poliq.) 

marzipan 

masa 

masaaltı 

masabəyi 

masabəyilik 

masaətrafı 

masai (-lər) 

masaicə 

masaj 

masajçı 

masajçılıq 

masajxana 

masajlama 

masajlamaq 

masajlanma 

masajlanmaq 

masajlatma 

masajlatmaq 

masaüstü 

masayanı 

maserasiya (bot.) 

maska 

maskalama 

maskalamaq 

maskalanma 

maskalanmaq 

maskalatma 

maskalatmaq 

maskalı 

maska-örtük 

maska-patç  

maskarad 

maskasız 

maskirator 

maskon (astr.) 

maskulinizm (tib.) 

maskut (-lar) 

masqura 

masmedia 

mason 

masonçu 

masonçuluq 

masonluq 

massaget (-lər) 

massiv 

master-kart 

master-klas 

mastika 

mastikalama 

mastikalamaq 

mastikalanma 

mastikalanmaq 

mastikalı 

mastit (tib.) 

mastoidit (tib.) 

mastopatiya 

mastoragiya 

mastositoz 

mastotomiya 

masturbasiya 

maş   

maşa 

maşalama 

maşalamaq 

maşallah 

maşın 

maşın-alət 

maşınarası 

maşınçı 

maşınçılıq 

maşınxana 

maşın-kilometr 

maşınqayıran 

maşınqayırma 

maşınquraşdıran 

maşınquraşdırma 

maşınlama 

maşınlamaq 

maşınlanma 

maşınlanmaq 

maşınlaşdırılma 

maşınlaşdırılmaq 

maşınlaşdırma 

maşınlaşdırmaq 

maşınlaşma 

maşınlaşmaq 

maşınlatdırma 

maşınlatdırmaq 

maşınlı 

maşın-meliorasiya 

maşın-mühərrik 

maşın-növbə 

maşın-saat 

maşınsazlama 

maşınsazlayan 

maşınsız 

maşınsızlıq 

maşınşünas 

maşınşünaslıq 

maşın-traktor 

maşınyığan 

maşınyuma 

maşınyuyan 

maşona (-lar) 

mat 

matabele (-lər) 

matador 

matah 

matahlı 

matahlıq 

matako-maka dilləri 

matan (dan.) 

matç 

matçbol 

matçqabağı 

matçlararası  

   

martenist - matçlararası   



 423 

mat mat may 

   

matç-revanş 

matç-turnir 

matdım-matdım 

matelot (dəniz.) 

material 

materialbaz 

materialist 

materialistcəsinə 

materializm 

materiallaşdırma 

materiallaşdırmaq 

materiallıq 

materialşünas 

materialşünaslıq 

material-texniki 

materik 

materikdaxili (coğr.) 

materiklərarası 

materiya 

matəm 

matəmli 

matəmlilik 

matəmsiz 

mat-qut  

mat-mat baxmaq 

mat-məəttəl 

matra 

matriarxat (tar.) 

matriarxatlıq 

matriks (poliq.) 

matrikul 

matrilokal 

matris (riyaz.) 

matrisalı 

matrisasız 

matrona 

matronim 

matronimik 

matros 

matros-xilasedici 

matroska 

matroskalı 

matroskasız 

matrosluq 

matros-operator 

mauntinbayk (idm.) 

mauzer 

mauzerli 

mauzersiz 

mavi 

mavidəbilqəli (-lər) 

mavigeyimli 

mavigöz 

mavigözlü 

mavi-gümüşü 

maviköynəkli 

maviləşdirmə 

maviləşdirmək 

maviləşmə 

maviləşmək 

mavilik 

mavitəhər 

mavivari 

maviyəçalan 

mavr (-lar) 

mavrı (məh.) 

mavzoley 

may 

maya 

mayabaş 

mayabaşlıq 

mayabud 

mayak 

mayaka (bot.) 

mayakçı 

mayaklı 

mayaksız 

mayalama 

mayalamaq 

mayalandırılma 

mayalandırılmaq 

mayalandırma 

mayalandırmaq 

mayalanma 

mayalanmaq 

mayalatma 

mayalatmaq 

mayalı 

mayalıq 

mayallaq 

mayaotu 

mayasarmaşığı 

mayasız 

mayasızlıq 

mayböcəyi 

mayçiçəyi 

maye 

maye-buxar 

mayedaşıyan 

maye-kristal 

mayeqarışdıran 

mayeqarışdırıcı 

mayeləşdirici 

mayeləşdirilmə 

mayeləşdirilmək 

mayeləşdirmə 

mayeləşdirmək 

mayeləşmə 

mayeləşmək 

mayeli 

mayesiz 

maye-şəffaf  görünüşlü 

mayevuran 

mayevurma (tex.) 

mayəmir, mədəniyyət 

maygülü 

may-iyun ayları 

mayka 

maykalı 

maykalıq 

mayka-tuman 

mayqabağı 

maymaq  

   

matç-revanş - maymaq   
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may maz med 

   

maymaqcasına 

maymaqlaşma 

maymaqlaşmaq 

maymaqlıq 

maymaq-maymaq 

mayolika 

mayonez 

mayonezli 

mayonezsiz 

mayor 

mayorat (hüq.) 

mayorluq 

mayuskul, yazı 

mayya (-lar) 

maz 

mazaq 

mazaqlaşma 

mazaqlaşmaq 

mazandaranlı (-lar) 

mazaoxşar 

mazat, naz 

mazdeizm 

mazı 

mazı-mazı, oyun 

mazlama 

mazlamaq 

mazlanma 

mazlanmaq 

mazlatma 

mazlatmaq 

mazlı 

mazoxist 

mazoxistlik 

mazoxizm 

mazur (-lar) 

mazurka, rəqs 

mazut 

mazutlama 

mazutlamaq 

mazutlanma 

mazutlanmaq 

mazutlatma 

mazutlatmaq 

mazutlu 

mazutluq 

mazutsuz 

mazutyandırma 

meandr (coğr.) 

meatomiya (tib.) 

mebel 

mebelçi 

mebelçilik 

mebelqayıran 

mebelqayırma 

mebelquraşdıran 

mebelquraşdırma 

mebelli 

mebelsiz 

mebelyığan 

mebelyığma 

medal 

medalçı 

medalkəsən 

medallı 

medalsız 

medalyon 

medalyonlu 

medalyonsuz 

media 

mediabazar 

mediafasad 

mediafayl 

mediaforum 

mediaholdinq 

mediakiller 

mediakit 

mediakratiya 

mediaqrafiya 

medialandşaft 

medialinqvistika 

medialogistika 

mediamaqnat 

mediamarketinq 

mediamenecer 

mediamenecment 

mediamorfoz               

median (riyaz.) 

medianta (mus.) 

mediaplan 

mediapleyer 

mediasiya 

mediastinit (anat.) 

mediateka 

mediatənqidçi 

mediator 

mediatur 

mediavirus 

medikament 

medikamentoz 

medioqrafiya 

meditasiya 

meditativ 

medium 

medkartinq 

meduza 

medye 

meh 

mehçəkən 

mehdiçi (-lər) 

mehdiçilik 

mehli 

mehman 

mehmandar 

mehmandarlıq 

mehmanxana 

mehmanxanaçı 

mehmanxanaçılıq 

mehmanlama 

mehmanlamaq 

mehr 

mehrab 

mehrani (-lər) 

mehriban 

   

maymaqcasına - mehriban   
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meh mex meq 

   

mehribancasına 

mehribanlaşdırma 

mehribanlaşdırmaq 

mehribanlaşma 

mehribanlaşmaq 

mehribanlıq 

mehriban-mehriban 

mehrlənmə 

mehrlənmək  

mehrli 

mehr-məhəbbət 

mehrsiz 

mehsiz 

mehtər 

mehtərbaşı 

mehtərbaşılıq 

mehtərxana 

mehtərlik 

mehtutan 

mehtutmaz 

mehvər 

mexanik 

mexanika 

mexanikaçı 

mexanika-riyaziyyat 

mexaniki 

mexanikilik 

mexaniki-tökmə 

mexaniki-yığma 

mexanikləşdirilmə 

mexanikləşdirilmək 

mexanikləşdirmə 

mexanikləşdirmək 

mexanikləşmə 

mexanikləşmək 

mexaniklik 

mexaniksiz 

mexanist 

mexanistik 

mexanizasiya 

mexanizator 

mexanizatorluq 

mexanizə 

mexanizm 

mexanizmli 

mexanoxoriya 

mexanolamarkizm 

mexanoterapiya 

mexanotron 

meksikalı (-lar) 

meqa, böyük 

meqabar 

meqabayt 

meqabiosfer 

meqabit 

meqablok 

meqacoul 

meqadövrə 

meqaelektronvolt 

meqafauna 

meqafon 

meqafonlu 

meqahers 

meqaxron 

meqakalori 

meqakarpiya 

meqalit (tar.) 

meqalozavr 

meqametrik 

meqantiklinal 

meqantrop 

meqaobyekt 

meqaom 

meqaommetr, cihaz 

meqapaskal 

meqapiksel 

meqapolis 

meqara 

meqarelyef 

meqaron 

meqaseysmik 

meqasikl 

meqasinklinal 

meqaskop 

meqasporofil 

meqastar 

meqastruktur 

meqaşou 

meqatayp (poliq.) 

meqatəkamül 

meqaton (hərb.) 

meqatrend 

meqavat 

meqavat-saat 

meqavolt 

meqrel (-lər) 

meqrelcə 

melamin 

melamin-formaldehid 

melaneziyalı (-lar) 

melanxolik 

melanxoliya (psix.) 

melanxolizm 

melanin 

melanizm 

melanj 

melanokrat, süxur növü 

melanoz (tib.) 

melassa 

melxior 

melinit 

meliorant 

meliorasiya 

meliorativ 

meliorator 

melioratorluq 

meliorizm (tar.) 

meliya 

melizm 

mellon (-lar) 

melodeklamasiya 

melodeklamator 

melodik  

   

mehribancasına - melodik    
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mel men mer 

   

melodika 

melodiklik 

melodiya 

melodiyalı 

melodiyasız 

melodizm 

melodram 

melodramatik 

melodramatiklik 

melodramatizm 

meloman 

melomaniya 

meloplastika 

melos 

meloterapiya 

melotipiya (poliq.) 

melpomena (inc.) 

memar  

memarbaşı (tar.) 

memar-dizayner 

memarlıq-dizayn 

memarlıq-inşaat 

memar-mühəndis 

memar-mühəndislik 

memarsız 

membran 

membranologiya 

membranoloq  

memorandum 

memorial 

memorial-order 

memuar 

memuarçı 

memuarçılıq 

memuar-salnamə 

menarxe 

mendeleyevit (kim.) 

mendeleyevium  

mendelizm 

menecer 

menecerlik 

menecment 

menecment-konsaltinq 

menestrel 

meningit 

meningitli 

meningitlik 

menisk (tib.) 

meniskli 

menopauza 

menorragiya 

menşevik  

menşevik-bolşevik 

çəkişməsi 

menşeviklik 

menşevizm 

mental 

mentalitet 

mentalitetli 

mentalitetsiz 

mentalizasiya 

mentalizm (dilç.) 

mentallıq 

mentol (kim.) 

menuet, rəqs 

menyer (tib.) 

menyok (zool.) 

menyu  

menyulu   

menyusuz 

menzula (geod.) 

menzura (mus.) 

menzurka 

menzurkalı 

meot (-lar) 

mer 

merac 

merçandayzer 

merçandayzinq 

merejka 

merejkalı 

merenqa (kul.) 

mergel, süxur  

meridian 

meridional 

merinos 

meristema (biol.) 

meritokratiya (hüq.) 

meriya 

merizm 

merkantil, maddiyatçı 

merkantilizm  

merkantillik 

merkaptan (kim.) 

merkuran 

merkurionim 

merkurionimiya 

merlik 

mer-meyvə 

mer-meyvəli 

merostomlu (-lar) 

merotomiya 

merovinq (-lər) 

merserizasiya 

merya (-lar) 

mesaj 

mesajçı 

mesajlaşma 

mesajlaşmaq 

mesenat 

mesenatlıq 

mesencer 

mesidor 

meskuri (iqt.) 

messa (din.) 

messianizm 

messo 

messo-soprano 

messo-tinto  

meşə 

meşəalması 

meşəaltı 

meşəaltlığı (bot.) 

   

melodika - meşəaltlığı  
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meş meş met 

   

meşəarası 

meşəarmudu 

meşəbaşı 

meşəbərpa 

meşəbəyi 

meşəbəyilik 

meşəcik 

meşəcüllütü 

meşə-çəmən 

meşəçətirotu 

meşəçi 

meşəçiçəyi 

meşəçilik 

meşəçiyələyi 

meşə-çöl 

meşəətəyi 

meşəətrafı 

meşəəzgili 

meşəgilası 

meşəxoruzu 

meşəkənarı 

meşə-kol 

meşəqırağı 

meşəqıran 

meşə-qoruq 

meşələndirmə 

meşələndirmək 

meşələnmə 

meşələnmək 

meşələrarası 

meşələşdirilmə 

meşələşdirilmək 

meşələşdirmə 

meşələşdirmək 

meşəli 

meşəlik 

meşəlik-çöllük 

meşəlik-kolluq 

meşə-meliorasiya 

meşə-meliorativ 

meşənovruzu 

meşə-park 

meşəsalan (-lar) 

meşəsalma 

meşəsiz 

meşəsizləşdirilmə 

meşəsizləşdirilmək 

meşəsizləşdirmə 

meşəsizləşdirmək 

meşəsizləşmə 

meşəsizləşmək 

meşəsizlik 

meşəşünas 

meşəşünaslıq 

meşətorağayı 

meşətoyuğu 

meşə-tundra (coğr.) 

meşəyanı 

meşəyetişdirən 

meşəyetişdirmə 

meşin 

meşinçi 

meşinçilik 

meşinli 

meşmeşi (bot.) 

meşşan 

meşşancasına 

meşşanlaşma 

meşşanlaşmaq 

meşşanlıq 

metabazalt 

metabilik 

metabioz 

metabolik 

metabolit (-lər) 

metabolizm (biol.) 

metadil 

metadilçilik 

metaetika 

metaədəbiyyat 

metafayl 

metafaza 

metafiqura 

metafizik 

metafizika ( fəls.) 

metafizikcəsinə 

metafiziki 

metafloema 

metafor 

metaforik 

metaforikləşdirmə 

metaforikləşdirmək 

metaforikləşmə 

metaforikləşmək 

metaforiklik 

metaforlaşma 

metaforlaşmaq 

metaforlu 

metaforsuz 

metafos 

metafosfat 

metafosfit 

metafraza (ədəb.) 

metagenez (biol.)  

metaxromatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

metaxromaziya 

metainformasiya   

metainformatik                                                                 

metakommunikasiya 

metakommunikativ 

metakompilyator 

metakril, turşu 

metakrilat, duz 

metaqalaktika (astr.) 

metaqram 

metal 

metalabənzər 

metalabənzərlik 

metalaxtaran 

metalaxtarma 

metalaoxşar 

metalaoxşarlıq 

metalçəkən 

   

meşəarası - metalçəkən  
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met met met 

   

metalçəkmə 

metalçı 

metalçılıq 

metaldehid 

metaldoğrama 

metaldoğrayan 

metalepsis 

metaləridən 

metaləritmə 

metal-gil 

metal-gips 

metalinqvistik 

metalinqvistika 

metalişləmə 

metal-keramik 

metal-keramika 

metalkəsən 

metalkəsici 

metalkəsmə 

metalkonstruksiya 

metalquraşdırma 

metallama 

metallamaq 

metallanma 

metallanmaq 

metallaşdırılma 

metallaşdırılmaq 

metallaşdırma 

metallaşdırmaq 

metallaşma 

metallaşmaq 

metallı 

metallı-keramikalı 

metallid 

metallik 

metallizasiya 

metallofizika 

metallofiziki 

metallofon (mus.) 

metallogenik 

metallogeniya 

metalloid (kim.) 

metalloizol 

metalloqraf 

metalloqrafik 

metalloqrafika 

metalloqrafiya 

metallomaqnit 

metallometrik 

metallometriya 

metallooptika 

metalloplast 

metallotermiya 

metallotropizm 

metallurgiya 

metallurji 

metallurq 

metalmaqnetizm 

metaloqrafika 

metalpolimer 

metal-saxsı 

metalsız 

metalşünas 

metalşünaslıq 

metaltərkibli 

metaltökən 

metaltökmə 

metaltutumu 

metal-üzvi birləşmə 

metalvari 

metalyayan 

metalyayma 

metalyonan 

metameriya 

metaməntiq 

metamərkəz 

metamətn 

metamorfik 

metamorfizm 

metamorfogen 

metamorfoz 

metampsixoz 

metan (kim.) 

metanəzəriyyə 

metanlaşma 

metanol (kim.) 

metantenk 

metaplastik 

metaplaziya 

metaplazma  

metapsixologiya 

metariyaziyyat 

metasemiotik 

metasentr 

metasilikat 

metasimvol 

metasomatik 

metasomatizm 

metastabil 

metastabillik 

metastatik 

metastaz 

metatexnologiya 

metatexnoloq 

metateq (inform.)  

metateorem 

metateza (dilç.) 

metatoniya 

metazid 

metazoa (zool.) 

meteohəssas 

meteohəssaslıq 

meteohissiyyat 

meteolabillik 

meteopatik 

meteopatiya 

meteopost 

meteor (astr.) 

meteorit 

meteoritçi 

meteoritika 

meteoritmənşəli 

meteorizm    

   

metalçəkmə - meteorizm      
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met met met 

   

meteoroqraf  cihaz 

meteoroqrafiya 

meteorologiya 

meteoroloji 

meteoroloq 

meteostansiya 

metikal 

metil 

metilamin (kim.) 

metil-butadien 

metilen (kim.) 

metilxlorid 

metilkauçuk 

metilkofein 

metillənmə 

metillənmək 

metilləşdirmə 

metilləşdirmək 

metilləşmə 

metilləşmək 

metilmetakrilat 

metilnaftalin 

metilnitrat 

metilnitrit 

metiloranj 

metilsulfat 

metiltestosteron 

metionin 

metis 

metisləşdirilmə 

metisləşdirilmək 

metisləşdirmə 

metisləşdirmək 

metisləşmə 

metisləşmək 

metlax 

metlaxlama 

metlaxlamaq 

metlaxlanma 

metlaxlanmaq 

metlaxlatdırma 

metlaxlatdırmaq 

metod 

metodbirləşmə 

metodik 

metodika 

metodikalı 

metodiki 

metodiklik 

metodist 

metodizm 

metodkabinet 

metodlu 

metodluluq 

metodmərkəz 

metodologiya 

metodoloji 

metodoloq 

metodsuz 

metodsuzluq 

metodşura 

metol 

meton 

metonimik 

metonimiklik 

metonimiya 

metr 

metraj 

metrajlı 

metramper 

metranpaj (poliq.) 

metrçi 

metrik 

metrit (tib.) 

metrlik 

metr-metr 

metro 

metrobus 

metroçəkən 

metroçəkmə 

metroçu 

metroçuluq 

metrodaxili 

metroiçi 

metrologiya (fiz.) 

metroloji 

metroloq 

metroloqluq 

metrolu 

metroluq 

metromaniya 

metronom  cihaz 

metropark 

metroplastika 

metropol 

metropoliten 

metropolitençi 

metropoliten-muzey 

metropoliya 

metroritm 

metroritmik 

metrosalma 

metrosalon 

metrosuz 

metrosuzluq 

metso-soprano (mus.) 

metyuriti (iqt.) 

mey 

meyar 

meydan 

meydança 

meydanətrafı 

meydanlı 

meydanlıq 

meyxana 

meyxanaçı 

meyxanaçılıq 

meyxoş 

meyxoşluq 

meyil 

meyiledici 

meyiletdirici 

meyilləndirmə   
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mey mey mez 

   

meyilləndirmək 

meyillənmə 

meyillənmək 

meyillətmə 

meyillətmək 

meyilli 

meyillilik 

meyilsiz 

meyilsizcə 

meyilsizlik 

meyit 

meyitbasdıran 

meyitdaşıyan 

meyitxana 

meyitsifət 

meyityaran 

meyityuyan 

meyli-məzəli 

mey-məzə 

mey-məzəli 

mey-məzəsiz 

meymun 

meymunabənzər 

meymunağacı 

meymunaoxşar 

meymuncığaz 

meymunçörəyi (bot.) 

meymunluq 

meymunoynadan 

meymunsayağı 

meymunsayaq 

meymunsifət 

meynə 

meynəqurdu 

meynəlik 

meyoz 

meypərəst 

meypərəstlik 

meyrulu (bot.) 

meysiz 

meysiz-məzəsiz 

meyvə 

meyvəcat 

meyvə-çərəz 

meyvəçi 

meyvəçilik 

meyvəkolu 

meyvəkök 

meyvəköklü (-lər) 

meyvəkökü 

meyvəqurudan 

meyvəqurutma 

meyvələnmə 

meyvələnmək 

meyvəli 

meyvəlik 

meyvəpərəst 

meyvəpərəstlik 

meyvəsatan 

meyvəsatma 

meyvəsiz 

meyvəsizlik 

meyvətəmizləyən 

meyvə-tərəvəz 

meyvəverən 

meyvəvermə 

meyvəyanlığı 

meyvəyetirici 

meyvəyeyən 

meyvəyığan 

meyvəyuyucu 

mezalyans 

mezenxima 

mezenterium 

mezo 

mezoatom (fiz.) 

mezoderma (biol.) 

mezoekosistem 

mezoelement 

mezofauna                                                                                                            

mezofaza 

mezofil (bot.) 

mezofit (bot.)   

mezoforma 

mezohidronim 

mezohippus 

mezoiqlim 

mezokarp 

mezokaynozoy 

mezokefaliya 

mezoklimat 

mezokotil 

mezoqamiya 

mezolit 

mezolit-neolit 

mezomeriya 

mezomolekul 

mezomorf 

mezon (-lar) 

mezonin 

mezopauza (coğr.) 

mezoplankton 

mezoplazma 

mezopodi 

mezorelyef 

mezosap 

mezosfer 

mezotexnologiya 

mezoterapevt 

mezoterapevtik 

mezoterapiya  

mezotrof 

mezozavr 

mezozevqma (dilç.) 

mezozona 

mezozoy   

məbəd 

məbədgah 

məbləğ 

məcaz 

məcazi 

məcaziləşdirmə 

məcaziləşdirmək  
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məc məd məd 

   

məcaziləşmə 

məcaziləşmək 

məcazilik 

məcazlaşma 

məcazlaşmaq 

məcazlı 

məcazsız 

məcbur 

məcburedici 

məcburetmə 

məcburən 

məcburi 

məcburilik 

məcburiyyət 

məcburluq 

məcəllə 

məcəllələşdirilmə 

məcəllələşdirilmək 

məcəllələşdirmə 

məcəllələşdirmək 

məchul 

məchullu 

məchulluq 

məclis 

məcməyi 

məcmu 

məcmuə 

məcnun 

məcnunanə 

məcnuncasına 

məcnunlaşma 

məcnunlaşmaq 

məcnunluq 

məcnunsayaq 

məcnunsifət 

məcnunsöyüd 

məcra 

məcralı 

məcrasız 

məcun 

mədaxil 

mədaxilli 

mədaxil-məxaric 

mədaxilsiz 

məddah 

məddahçı 

məddahçılıq 

məddahlıq 

mədə 

mədəaltı 

mədə-bağırsaq 

mədəcik 

mədəcikarası 

mədəciküstü 

mədə-çənbər 

mədə-dalaq 

mədəiçi 

mədən 

mədənarası 

mədəncik 

mədənçi 

mədənçilik 

mədəndaxili 

mədən-geologiya 

mədən-xilasetmə 

mədəni 

mədəni-elmi 

mədəni-ədəbi 

mədəni-kütləvi 

mədəni-quruculuq 

mədəniləşdirici 

mədəniləşdiricilik 

mədəniləşdirilmə 

mədəniləşdirilmək 

mədəniləşdirmə 

mədəniləşdirmək 

mədəniləşmə 

mədəniləşmək 

mədənilik 

mədəni-maarif 

mədəni-məişət 

mədəni-milli 

mədəni-tarixi 

mədəni-texniki 

mədəniyyət 

mədəniyyətçi 

mədəniyyətçilik 

mədəniyyətlərarası 

mədəniyyətli 

mədəniyyətlilik 

mədəniyyətsiz 

mədəniyyətsizlik 

mədəniyyətşünas 

mədəniyyətşünaslıq 

mədənqurucu 

mədənlərarası 

mədən-metallurgiya 

mədən-zavod 

mədəüstü 

mədəyuma 

mədəyumşaldan 

mədəyumşaldıcı 

mədh 

mədhiyyə 

mədhiyyəçi 

mədhiyyəçilik 

mədhnamə 

mədrəsə 

məəttəl 

məəttəlçilik (dan.) 

məəttəllik 

məfhum 

məfhumi 

məfhumilik 

məfkurə 

məfkurəli 

məfkurəlilik 

məfkurəsiz 

məfkurəsizlik 

məfkurəvi 

məftil 

məftilaçan 

məftilçəkən  
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məf məğ məh 

   

məftilçəkmə 

məftilçi 

məftilhazırlayan 

məftilqayıran 

məftilqurdu 

məftilləmə 

məftilləmək 

məftillənmə 

məftillənmək 

məftillətmə 

məftillətmək 

məftilli 

məftilötürücü 

məftilsiz 

məftun 

məftuncasına 

məftunedici 

məftunedicilik 

məftunlaşma 

məftunlaşmaq 

məftunluq 

məftun-məftun 

məgər 

məğlub 

məğlubedilməz 

məğlubedilməzlik 

məğlubiyyət 

məğlubiyyətlik 

məğlubiyyətsiz 

məğlubiyyətsizlik 

məğlubluq 

məğmun 

məğmunlaşma 

məğmunlaşmaq 

məğmunluq 

məğrur 

məğruranə 

məğrurcasına 

məğrurlaşma 

məğrurlaşmaq 

məğrurluq 

məğrurluqla 

məğrur-məğrur 

məğz 

məğzli 

məğzsiz 

məharət 

məharətlə 

məharətli 

məharətlilik 

məharətsiz 

məharətsizlik 

məhbəs 

məhbəsxana 

məhbus 

məhbusluq 

məhdud 

məhdudedici 

məhdudiyyət 

məhdudlanma 

məhdudlanmaq 

məhdudlaşdırıcı 

məhdudlaşdırılma 

məhdudlaşdırılmaq 

məhdudlaşdırma 

məhdudlaşdırmaq 

məhdudlaşma 

məhdudlaşmaq 

məhdudlayıcı 

məhdudluq 

məhəbbət 

məhəbbətçiçəyi 

məhəbbətli 

məhəbbətnamə 

məhəbbətsiz 

məhəbbətsizlik 

məhəccər 

məhəccərli 

məhəccərsiz 

məhək 

məhəkdaşı 

məhəl 

məhəlçilik 

məhəllə 

məhəlləarası 

məhəllədaxili 

məhəllələrarası 

məhəlləli 

məhəllə-məhəllə 

məhəlli 

məhəlliçilik 

məhərrəm, ay 

məhərrəmlik 

məhkəmə 

məhkəmə-ballistik 

məhkəmə-baytarlıq 

məhkəməbaz 

məhkəməbazlıq 

məhkəmə-bioloji 

məhkəmədənkənar 

məhkəmə-ekspert 

məhkəmə-istintaq 

məhkəməqabağı 

məhkəməlik 

məhkəmə-patoloji 

məhkəmə-psixiatriya 

məhkəmə-təhqiqat 

məhkəmə-tibbi 

məhkəməyəqədər 

məhkəməyəqədərki 

məhkum 

məhkumetmə 

məhkumluq 

məhlul 

məhlullaşdırma 

məhlullaşdırmaq 

məhlullaşma 

məhlullaşmaq 

məhlullu 

məhlulluq 

məhlulsuz 

məhrəba 

məhrəm 
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məh məx mək 

   

məhrəmanə 

məhrəmcəsinə 

məhrəmləşmə 

məhrəmləşmək 

məhrəmlik 

məhrum 

məhrumetmə 

məhrumiyyət 

məhrumiyyətli 

məhrumiyyətsiz 

məhrumluq 

məhsul 

məhsulat 

məhsuldar 

məhsuldarlaşdırma 

məhsuldarlaşdırmaq 

məhsuldarlaşma 

məhsuldarlaşmaq 

məhsuldarlıq 

məhsullaşdırılma 

məhsullaşdırılmaq 

məhsullaşdırma 

məhsullaşdırmaq 

məhsullu 

məhsulluluq 

məhsulsuz 

məhsulsuzluq 

məhsulverən 

məhsulverici 

məhsulverimi 

məhsulverimli 

məhsulvermə 

məhsulyığan 

məhşər 

məhv 

məhvedici 

məhvedicilik 

məhvedilməz 

məhvedilməzlik 

məhvetmə 

məhz 

məxaric 

məxəz 

məxəzli 

məxəzsiz 

məxəzşünas 

məxəzşünaslıq 

məxfi 

məxfiləşdirmə 

məxfiləşdirmək 

məxfiləşmə 

məxfiləşmək 

məxfilik 

məxluq 

məxluqat 

məxmər 

məxmərək 

məxmərgülü 

məxməri 

məxmərli 

məxrəc 

məxrəcli 

məxrəcsiz 

məxsus 

məxsusən 

məxsusi 

məişət 

məişətçilik 

məişətləşdirmə 

məişətləşdirmək 

məişətləşmə 

məişətləşmək 

məkan 

məkansız 

məkansızlıq 

məkr 

məkrli 

məkrlilik 

məkrsiz 

məktəb 

məktəbdaxili 

məktəbdənxaric 

məktəbdənkənar 

məktəbəhazırlıq 

məktəbəqədər 

məktəbətrafı 

məktəb-internat 

məktəblərarası 

məktəbli 

məktəblilərarası 

məktəb-sanatoriya 

məktəbsiz 

məktəbsizlik 

məktəbşünas 

məktəbşünaslıq 

məktəbyanı 

məktəbyaşlı 

məktub 

məktublaşma 

məktublaşmaq 

məqalə 

məqam 

məqamlı 

məqamsız 

məqbərə 

məqbərəli 

məqbərəsiz 

məqbul 

məqbulluq 

məqsəd 

məqsədəmüvafiq 

məqsədəuyğun 

məqsədəuyğunluq 

məqsədilə 

məqsədli 

məqsədlilik 

məqsədsiz 

məqsədsizlik 

məqsədyönlü 

məqsədyönlülük 

məqsədyönümlü 

məqsədyönümlülük 

məqtə (ədəb.) 
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məl məl məl 

   

məlahət 

məlahətlənmə 

məlahətlənmək 

məlahətləşmə 

məlahətləşmək 

məlahətli 

məlahətlilik 

məlahətli-məlahətli 

məlahətsiz 

məlahətsizlik 

məlaikə 

məlal 

məlalət 

məlallı 

məlamət 

mələ (zool.) 

mələfə 

mələfəli 

mələk 

mələkcəsinə 

mələkçöhrə 

mələkçöhrəli 

mələkotu 

mələksifət 

mələksifətli 

mələksima 

mələksimalı 

mələksurət 

mələksurətli 

mələküz 

mələküzlü 

mələküzlülük 

mələkzadə 

mələləmə 

mələləmək 

mələmə 

mələmək 

mələr 

mələrti 

mələrtili 

mələrtisiz 

mələs (bot.) 

mələşə-mələşə 

mələşər-mələşməz 

mələşmə 

mələşmək 

mələtdirmə 

mələtdirmək 

mələtmə 

mələtmək 

mələz 

mələzləşdirilmə 

mələzləşdirilmək 

mələzləşdirmə 

mələzləşdirmək 

mələzləşmə 

mələzləşmək 

məlhəm 

məlhəməbənzər 

məlhəməoxşar 

məlhəmli 

məlhəmlik 

məlik 

məlikə 

məliklik 

məlul 

məlulluq 

məlul-məhzun 

məlul-məlul 

məlum 

məlumat 

məlumat-axtarış 

məlumatalma 

məlumat-biblioqrafiya 

məlumatçı 

məlumat-hesablama 

məlumatlandırılma 

məlumatlandırılmaq 

məlumatlandırma 

məlumatlandırmaq 

məlumatlanma 

məlumatlanmaq 

məlumatlı 

məlumatlılıq 

məlumatötürən 

məlumatötürmə 

məlumatötürücü 

məlumatsız 

məlumatsızlıq 

məlumatverən 

məlumatverici 

məlumluq 

məlun 

məluncasına 

məlunluq 

məmə 

məməcik 

məməli (-lər) (zool.) 

məməsiz 

məməyeyən 

məməyəbənzər 

məməyəoxşar 

məmləkət 

məmlük (-lər) 

məmnun 

məmnuniyyət 

məmnunluq 

məmnun-məmnun 

məmulat 

məmur 

məmurbaşı 

məmurbaşılıq 

məmurcasına 

məmurluq 

mən 

məna 

mənaca 

mənafe 

mənalandırılma 

mənalandırılmaq 

mənalandırma 

mənalandırmaq 

mənalanma  
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mən mən mən 

   

mənalanmaq 

mənalı 

mənalılıq 

mənalı-mənalı 

mənalı-mənasız 

mənasız 

mənasızca 

mənasızcasına 

mənasızlıq 

mənbə 

mənbəşünas 

mənbəşünaslıq 

məncə 

mənciyəz 

məndəcər, xam torpaq 

məndəcərlik 

məndil 

məndilli 

məndulə, parça 

mənəmlik 

mənəm-mənəm 

mənəm-mənəmlik 

mənən 

mənənə (-lər) 

mənəvi 

mənəvi-hüquqi 

mənəvi-ideoloji 

mənəvi-poetik 

mənəvi-psixoloji 

mənəviyyat 

mənəviyyatca 

mənəviyyatsız 

mənəviyyatsızlıq 

mənfəət 

mənfəətgüdən 

mənfəətgüdənlik 

mənfəətli 

mənfəətlilik 

mənfəətpərəst 

mənfəətpərəstlik 

mənfəətsiz 

mənfəətverən 

mənfəətverici 

mənfi 

mənfilik 

mənfur 

mənfurluq 

məngənə 

məngənəçi 

məngənəli 

məngirləmə 

məngirləmək 

məngirlənmə 

məngirlənmək 

məngirlətmə 

məngirlətmək 

mənimsədilmə 

mənimsədilmək 

mənimsəmə 

mənimsəmək 

mənimsənilmə 

mənimsənilmək 

mənimsənmə 

mənimsənmək 

mənimsətmə 

mənimsətmək 

mənimsəyici 

mənlik 

mənlikli 

mənliksiz 

mənliksizlik 

mənli-sənli 

mən-mən demək 

mənsəb 

mənsəbli 

mənsəbpərəst 

mənsəbpərəstlik 

mənsəbsiz 

mənsiz 

mənsizlik 

mənsub 

mənsubiyyət 

mənsubluq 

mənsur 

mənşə 

mənşəcə 

mənşəli 

mənşəlilik 

mənşəsiz 

məntəqə 

məntəqə-məntəqə 

məntiq 

məntiqcə 

məntiqçi 

məntiqçilik 

məntiqi 

məntiqi-cəbri 

məntiqi-deduktiv 

məntiqi-fəlsəfi 

məntiqi-funksional 

məntiqi-qnoseoloji 

məntiqi-qrammatik 

məntiqilik 

məntiqi-metodoloji 

məntiqi-riyazi 

məntiqi-semantik 

məntiqi-sintaktik 

məntiqi-üslubi 

məntiqli 

məntiqlilik 

məntiqsiz 

məntiqsizlik 

məntiqşünas 

məntiqşünaslıq 

mənzərə 

mənzərəçi 

mənzərəli 

mənzərəsiz 

mənzil 

mənzilbaşı 

mənzil-istismar 

mənzil-kommunal 

mənzil-qərargah 
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mən mər mər 

   

mənzilli 

mənzillik 

mənzil-məkan 

mənzil-mənzil 

mənzil-muzey 

mənzilsiz 

mənzilsizlik 

mənzil-tikinti  

mənzum 

mənzumə 

mənzuməçi 

mənzuməçilik 

mərakeşli (-lər) 

məram 

məramlı 

məramnamə 

məramnaməli 

məramnaməsiz 

məramsız 

məramsızlıq 

mərasim 

mərasimli 

mərc 

mərcan 

mərcangilə (bot.) 

mərcangülü 

mərcanı 

mərcanqulu 

mərcanqurdu 

mərcanlıq 

mərcanotu 

mərcanvari 

mərcək 

mərcəki (bot.)  

mərci 

mərciçilov 

mərcili 

mərcimək 

mərciməkli 

mərciməyəbənzər 

mərciməyəoxşar 

mərciplov 

mərcisiz 

mərciyəbənzər 

mərciyəoxşar 

mərcləşmə 

mərcləşmək 

mərd 

mərdanə 

mərdanəlik 

mərdanə-mərdanə 

mərdcəsinə 

mərdimazar 

mərdimazarcasına 

mərdimazarlıq 

mərdlik 

mərdlik-mərdanəlik 

mərd-mərdanə 

mərə 

mərəçüyüd 

mərəçüyüdlük 

mərək 

mərəkə 

mərəkəçi 

mərəkəçilik 

mərəkli 

mərəksiz 

mərə-mərə, oyun 

mərəndi (bot.) 

mərəz 

mərəzli 

mərgimüş 

mərgimüşlü 

mərhələ 

mərhələli 

mərhələsiz 

mərhəm 

mərhəmət 

mərhəmətkar 

mərhəmətkarcasına 

mərhəmətkarlıq 

mərhəmətli 

mərhəmətlilik 

mərhəmətsiz 

mərhəmətsizcəsinə 

mərhəmətsizlik 

mərhum 

mərhumə 

mərifət 

mərifətləndirilmə 

mərifətləndirilmək 

mərifətləndirmə 

mərifətləndirmək 

mərifətlənmə 

mərifətlənmək 

mərifətli 

mərifətlilik 

mərifətpərvər 

mərifətsiz 

mərifətsizlik 

məriz 

mərizxana 

mərizlik 

mərkəz 

mərkəzçi 

mərkəzçilik 

mərkəzdaxili 

mərkəzdənxaric 

mərkəzdənqaçan 

mərkəzdənqaçma 

mərkəzəqaçan 

mərkəzəqaçma 

mərkəzətrafı 

mərkəzi 

mərkəziyyət 

mərkəziyyətçi 

mərkəziyyətçilik 

mərkəzləmə 

mərkəzləmək 

mərkəzlənmə 

mərkəzlənmək 

mərkəzləşdirilmə 

mərkəzləşdirilmək   
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mər mər məs 

   

mərkəzləşdirmə 

mərkəzləşdirmək 

mərkəzləşmə 

mərkəzləşmək 

mərkəzli 

mərkəzönü 

mərkəzsiz 

mərkəzyanı 

mərmər 

mərmərbədənli 

mərmərçıxaran 

mərmərəbənzər 

mərmərəoxşar 

mərmərəoxşarlıq 

mərmərik (bot.) 

mərmərkəsən 

mərmərkəsmə 

mərmərlik 

mərmərüzlü 

mərmərüzlüklü 

mərmərvari 

mərmi 

mərovca (bot.) 

mərsin (bot.) 

mərsinəbənzər 

mərsiyə 

mərsiyəçi 

mərsiyəçilik 

mərsiyəxan 

mərsiyəxanlıq 

mərtəbə 

mərtəbəarası 

mərtəbəcik 

mərtəbədaxili 

mərtəbələrarası 

mərtəbəli 

mərtəbəlik 

mərtəbə-mərtəbə 

mərtəbəsiz 

mərtəbəyarım 

məruz 

məruzə 

məruzəçi 

məruzəçilik 

mərvani (-lər) 

məryəmböcəyi 

məryəmqurdu 

məryəmnoxudu 

məryəmotu 

mərz 

mərzə (bot.) 

mərzləmə 

mərzləmək 

mərzlənmə 

mərzlənmək 

mərzlətmə 

mərzlətmək 

məs, ayaqqabı növü 

məsafə 

məsafəli 

məsafəlilik 

məsafəölçən 

məsafəsiz 

məsamə 

məsaməli 

məsaməlilik 

məsaməsiz 

məsaməsizlik 

məsarif 

məsarifli 

məsarifsiz 

məscid 

məscid-mədrəsə 

məscid-türbə 

məsdər 

məsəl 

məsəlçi 

məsəlçilik 

məsələ 

məsələ-misal 

məsələn 

məsxərə 

məsxərəçi 

məsxərəçilik 

məsihi 

məsihilik 

məskən 

məskun 

məskunlaşdırılma 

məskunlaşdırılmaq 

məskunlaşdırma 

məskunlaşdırmaq 

məskunlaşma 

məskunlaşmaq 

məsləhət 

məsləhətamiz 

məsləhətçi 

məsləhətçi-həkim 

məsləhətçi-hüquqşünas 

məsləhətçilik 

məsləhətçi-müəllim 

məsləhətçi-mühəndis 

məsləhətdaş 

məsləhətxana 

məsləhətləşmə 

məsləhətləşmək 

məsləhətli 

məsləhət-məşvərət 

məsləhətsiz 

məsləhətverən 

məslək 

məsləkbaz 

məsləkdaş 

məsləkdaşlıq 

məsləkli 

məsləklilik 

məsləksiz 

məsləksizlik 

məsməsi (bot.) 

məsnəvi 

məsrəf 

məsrəfli 

məsrəfsiz 

   

mərkəzləşdirmə - məsrəfsiz  
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məs məş məş 

   

məst 

məstalıbəyli (-lər) 

məstan 

məstanə 

məstedici 

məstedicilik 

məstləndirici 

məstlik 

məsud 

məsudluq 

məsul 

məsuliyyət 

məsuliyyətli 

məsuliyyətlilik 

məsuliyyətsiz 

məsuliyyətsizcə 

məsuliyyətsizcəsinə 

məsuliyyətsizlik 

məsulluq 

məsum 

məsumanə 

məsumcasına 

məsumluq 

məsum-məsum 

məşədi 

məşədilik 

məşəqqət 

məşəqqətli 

məşəqqətsiz 

məşəl 

məşəlçi 

məşəlçilik 

məşəldar 

məşəllənmə 

məşəllənmək 

məşəlli 

məşəllik 

məşəlsiz 

məşəlsizlik 

məşəlyandıran 

məşəlyandırma 

məşğələ 

məşğələqabağı 

məşğələlərarası 

məşğul 

məşğulat 

məşğuliyyət 

məşğulluq 

məşhur 

məşhuri-cahan 

məşhurlaşdırılma 

məşhurlaşdırılmaq 

məşhurlaşdırma 

məşhurlaşdırmaq 

məşhurlaşma 

məşhurlaşmaq 

məşhurluq 

məşq 

məşqarası 

məşqçi 

məşqçi-həkim 

məşqçilik 

məşqçi-masajçı 

məşqçi-seleksiyaçı 

məşqetdirici 

məşqetmə 

məşqqabağı 

məşqlərarası 

məşqlik 

məşqlilik 

məşqsiz 

məşqsizlik 

məşuq 

məşuqə 

məşuqəbaz 

məşuqəbazlıq 

məşuqəli 

məşuqəlik 

məşuqəsiz 

məşuqluq 

məşum 

məşumluq 

məşvərət 

məşvərətçi 

məşvərətçilik 

məşvərətli-məsləhətli 

məşvərət-məsləhət 

məşvərətsiz-məsləhətsiz 

mət, qatı şirə 

məta, əmtəə, mal 

mətanət 

mətanətli 

mətanətlilik 

mətanətsiz 

mətanətsizlik 

mətbəə 

mətbəəçi 

mətbəəçilik 

mətbəəçi-operator 

mətbəx 

mətbəxböcəyi 

mətbəxxana 

mətbəxxərci 

mətbəxqurdu 

mətbəxli 

mətbəxsiz 

mətbu 

mətbuat 

mətbuatçı 

mətbuatyayımı 

mətçəkən 

mətə 

mətə-mətə, oyun   

mətin 

mətinləşdirmə 

mətinləşdirmək 

mətinləşmə 

mətinləşmək 

mətinlik 

mətlə (ədəb.) 

mətləb 

mətləbli 

mətləbsiz 
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mət məy məz 

   

mətləbsizlik 

mətləşdirmə 

mətləşdirmək 

mətləşdirtmə 

mətləşdirtmək 

mətləşmə 

mətləşmək 

mətli 

mətlilik 

mətli-mətli 

mətli-şirəli 

mətn 

mətnaltı 

mətnarası 

mətndaxili 

mətn-hekayə 

mətnlərarası 

mətnləşdirmə 

mətnləşdirmək 

mətnləşmə 

mətnləşmək 

mətnlik 

mətnsiz 

mətnşünas 

mətnşünas-dilçi  

mətnşünas-ədəbiyyatçı 

mətnşünaslıq  

mətnşünas-tarixçi 

mətnüstü 

məvacib 

məvacibli 

məvacibsiz 

məvacibsizlik 

məyus 

məyusanə 

məyusca 

məyuscasına 

məyusedici 

məyuslanma 

məyuslanmaq 

məyuslaşma 

məyuslaşmaq 

məyusluq 

məyus-məyus 

məzac 

məzaclı 

məzalim (hüq.) 

məzar 

məzarçı 

məzarçılıq 

məzarıstan 

məzarqazan 

məzarlı 

məzarlıq 

məzarüstü 

məzdəki (-lər) 

məzdəkilik 

məzdəkizm 

məzə 

məzəcil 

məzəçi 

məzələnə-məzələnə 

məzələnmə 

məzələnmək 

məzəli 

məzəlilik 

məzəmmət 

məzəmmətedici 

məzəmmətləmə 

məzəmmətləmək 

məzəmmətləndirmə 

məzəmmətləndirmək 

məzəmmətlənmə 

məzəmmətlənmək 

məzəmmətli 

məzəmmətlilik 

məzəmmətsiz 

məzənnə 

məzənnələşmə 

məzənnələşmək 

məzənnəli 

məzənnəsiz 

məzəsiz 

məzəsizlik 

məzhəb 

məzhəbsiz 

məzhəbsizlik 

məzhəkə 

məzhəkəçi 

məzhəkəçilik 

məzhəkəli 

məzhəkəsiz 

məziyyət 

məziyyətli 

məziyyətlilik 

məziyyətsiz 

məzlum 

məzlumcasına 

məzlumluq 

məzlum-məzlum 

məzmun 

məzmunca 

məzmunlu 

məzmunluluq 

məzmunsuz 

məzmunsuzlaşdırma 

məzmunsuzlaşdırmaq 

məzmunsuzlaşma 

məzmunsuzlaşmaq 

məzmunsuzluq 

məzun 

məzuniyyət 

məzuniyyətçi 

məzyədi (-lər) 

mığmığa 

mıx 

mıxabənzər 

mıxaoxşar 

mıxça 

mıxça-çəkic 

mıxçalama 

mıxçalamaq 

mıxçalanma     
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mıx mır mia 

   

mıxçalanmaq 

mıxçalatma 

mıxçalatmaq 

mıxçalı 

mıxçasız 

mıx-çəkic 

mıxçıxaran 

mıxqayıran 

mıxlama 

mıxlamaq 

mıxlanma 

mıxlanmaq 

mıxlatdırma 

mıxlatdırmaq 

mıxlatma 

mıxlatmaq 

mıxlı 

mıxsız 

mıxvari 

mıxvuran 

mılonaft, turşu 

mırıq 

mırıqdiş 

mırıqdişli 

mırıqlıq 

mırıldama 

mırıldamaq 

mırıldanma 

mırıldanmaq 

mırıldaşma 

mırıldaşmaq 

mırıldaya-mırıldaya 

mırıltı   

mırmırı (zool.) 

mırt vurmaq 

mırtamırt 

mırtıldama 

mırtıldamaq 

mırtıldanma 

mırtıldanmaq 

mırtlama 

mırtlamaq 

mırtlaşma 

mırtlaşmaq 

mırt-mırt 

mısmırıq 

mısmırıqlı 

mısmırıqlılıq 

mısmırıqsız 

mışhamış 

mışıldama 

mışıldamaq 

mışıldaya-mışıldaya 

mışılhamışıl 

mışıl-mışıl 

mışıltı 

mışıltılı 

mışıltısız 

mışovul 

mışovultutan 

mız 

mızı 

mızıldama 

mızıldamaq 

mızıldanma 

mızıldanmaq 

mızıldaşma 

mızıldaşmaq 

mızıldatma 

mızıldatmaq 

mızıldaya-mızıldaya 

mızılıq 

mızıltı 

mızıltılı 

mızıltısız 

mızmızı 

mızmızılıq 

mi (mus.) 

mialgiya 

miargirit (miner.) 

miasteniya (tib.) 

miaz  

miazm 

miçətkən 

miçətkənli 

miçman 

miçmanlıq 

miço (dəniz.) 

midbər 

midiyalı (-lar) 

midqal, parça 

mielit (tib.) 

mif 

mifik 

mifləşdirilmə 

mifləşdirilmək 

mifləşdirmə 

mifləşdirmək 

mifləşmə 

mifləşmək 

mifoantroponim 

mifofitonim 

mifologiya 

mifoloji 

mifoloq 

mifoloqluq 

mifomaniya 

mifonim 

mifopersonim 

mifotoponim 

mifozoonim 

mifşünas 

mifşünaslıq 

mixək 

mixəkçiçəkli (-lər)  

mixəkgülü 

mixəkkimi (-lər) 

mixəkli 

mixəksiz 

mixəyi 

mixi 

mijə (xalç.) 

mijəli  
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mij mik mik 

   

mijəsiz 

mikanit 

mikobakteriya 

mikoflora 

mikokütlə 

mikolitik 

mikologiya (bot.) 

mikoloji 

mikoloq 

mikoloqluq 

mikoplazma 

mikoriza (bot.) 

mikotoksikoz 

mikotoksin (-lər) (bot.) 

mikotrof (bot.) 

mikotrofizm  

mikotrofluq 

mikoz (tib.) 

mikozin 

mikroaerodrom 

mikroaləm 

mikroalət 

mikroalışma 

mikroamper 

mikroampermetr 

mikroanaliz 

mikroanalizator 

mikroaparat 

mikroaralıq  

mikroarxitektura 

mikroarxiv 

mikroaşqar 

mikroatmosfer 

mikroavtobus 

mikroavtomobil 

mikrob 

mikrobakteriya 

mikrobar 

mikrobaroqraf 

mikrobarometr 

mikrobentos 

mikrobıçaq  

mikrobillinq 

mikrobiologiya 

mikrobioloji 

mikrobioloq 

mikrobioloqluq 

mikrobiomasin 

mikrobiosenoz 

mikroblast 

mikrobleydinq 

mikroblok 

mikrobloklu 

mikrobloksuz 

mikrobloq 

mikrobloqinq 

mikroblu 

mikroborucuq (-lar) 

mikroboşluq 

mikroboşluqlu 

mikrobölgü 

mikrobrauzer 

mikrobsuz 

mikrobsuzlaşdırılma 

mikrobsuzlaşdırılmaq 

mikrobsuzlaşdırma 

mikrobsuzlaşdırmaq 

mikrobsuzluq 

mikrobtörədici 

mikrobus 

mikrobüret 

mikrocanlı (-lar)  

mikrocazibə 

mikrocəmiyyət 

mikrocərrahiyyə 

mikrocərrahlıq  

mikrocihaz 

mikrocisim 

mikroçıxıntı  

mikroçıxıntılı 

mikroçip 

mikrodalğa 

mikrodalğalı 

mikrodamar 

mikrodeformasiya 

mikroderma 

mikrodermabraziya 

mikrodeşici 

mikrodilaltı 

mikrodiod 

mikrodozator 

mikrodozatorçu  

mikrodövr 

mikroekosistem 

mikroelektrod 

mikroelektrodozator 

mikroelektromaşın 

mikroelektronika 

mikroelement (-lər)   

mikroemulsiya 

mikroetnonim 

mikroevolusiya 

mikroəmr (inform.) 

mikroəyilmə 

mikroəyrilik 

mikrofaq 

mikrofanerofit 

mikrofarad 

mikrofaradmetr 

mikrofauna 

mikrofibra 

mikrofil 

mikrofiliya 

mikrofilm 

mikrofilmləşdirilmə 

mikrofilmləşdirilmək 

mikrofilmləşdirmə 

mikrofilmləşdirmək  

mikrofiş 

mikrofit 

mikrofizika 

mikrofiziki 

mikrofiziologiya 
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mik mik mik 

   

mikrofizioloji 

mikroflora 

mikrofobiya 

mikrofon   

mikrofoniya        

mikrofonlu 

mikrofonsuz 

mikroforma 

mikroformat 

mikrofotoaparat 

mikrofotoqrafiya 

mikrofotometr 

mikrofotosurət 

mikroftalm 

mikrogeologiya 

mikrogərginlik 

mikrogörüntü 

mikrogübrə 

mikrogübrələmə 

mikrogübrələmək 

mikrogübrələtmə 

mikrogübrələtmək 

mikrohenri 

mikrohes 

mikrohesablayıcı 

mikrohəndəsə 

mikrohəndəsi 

mikrohidronim 

mikrohissəcik (-lər)  

mikroiqlim 

mikroiqlimşünas 

mikroiqlimşünaslıq 

mikroiqtisadçı 

mikroiqtisadi 

mikroiqtisadiyyat 

mikroindikator 

mikroinsult 

mikrointer 

mikrointerferometr  

mikrointerval 

mikroiynə 

mikrokalkulyator 

mikrokalorimetr 

mikrokanonik 

mikrokapsul 

mikrokardiya 

mikrokator 

mikrokimya 

mikrokimyəvi 

mikrokineskop 

mikrokinoaparat 

mikrokitab 

mikroklimat 

mikroklin 

mikroklinləşmə 

mikrokod 

mikrokok (-lar)  

mikrokomanda 

mikrokompleks 

mikrokompressor  

mikrokompüter 

mikrokonstruktor 

mikrokontekst 

mikrokontinent 

mikrokontrolyor 

mikrokosmos 

mikrokredit 

mikrokristal 

mikrokristallik 

mikrokristalloskopik 

mikrokristalloskopiya 

mikrokulon 

mikrokultura 

mikroküri 

mikroqamet 

mikroqatışıq 

mikroqayçı 

mikroqayçılı 

mikroqliya 

mikroqlobulin 

mikroqlossiya 

mikroqoniometr 

mikroqrafika 

mikroqrafiya 

mikroqram  

mikroqramlı 

mikroqravitasiya 

mikroqravür 

mikroqravürlü 

mikroqruplaşma 

mikroquruluş  

mikroquruluşlu 

mikroqüsur 

mikrolampa  

mikrolampalı 

mikrolampasız 

mikrolandşaft 

mikrolift 

mikrolit 

mikrolitik 

mikrolizosom (-lar) 

mikrolüğət 

mikromafiya 

mikromaqnit 

mikromaliyyə 

mikromanipulyasiya 

mikromanipulyator 

mikromanometr  

mikromarket 

mikromarketinq 

mikromasaj 

mikromaşın 

mikromatç 

mikromexanika 

mikromexaniki 

mikromexanizm 

mikromeliya 

mikrometeor 

mikrometeorit 

mikrometod 

mikrometr 

mikrometrik 

mikrometriya 
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mik mik mik 

   

mikrometrlik 

mikroməhəllə 

mikromənzərə 

mikroməsamə 

mikroməsaməli 

mikromətn 

mikromikron 

mikromiqyas 

mikromillimetr 

mikrominiatür 

mikrominiatürçü 

mikromodel 

mikromodelləşdirmə 

mikromodelləşdirmək 

mikromodul 

mikromonitor 

mikromontaj  

mikromorfem 

mikromorfologiya 

mikromühit 

mikron 

mikronez dilləri 

mikroneziyalı (-lar) 

mikronizasiya  

mikronovella 

mikronukleus 

mikronüvə 

mikroobyekt 

mikroobyektiv 

mikroom 

mikroom-metr 

mikroorqanizm 

mikroosilloqraf 

mikroovuntu 

mikrooykonim 

mikroölçən 

mikropaleontologiya 

mikropaleontoloji 

mikropaleontoloq 

mikropertit 

mikropərdə  

mikropile 

mikropilinq 

mikropiramida 

mikroplankton 

mikroplyonka 

mikropreparat 

mikroprofil 

mikroproqram 

mikroproqramlaşdırma 

mikroproqramlı 

mikroproses 

mikroprosessor 

mikroproyeksiya 

mikroproyektor 

mikropsiya 

mikroradio 

mikroradiodalğa 

mikroradioqəbuledici 

mikroraket 

mikrorayon 

mikrorayonlaşdırılma 

mikrorayonlaşdırılmaq 

mikrorayonlaşdırma 

mikrorayonlaşdırmaq 

mikrorayonlaşma 

mikrorayonlaşmaq 

mikroreaksiya  

mikroregion 

mikrorelyef 

mikrorentgen 

mikroresenziya 

mikroroller 

mikrosahə 

mikrosaniyə 

mikrosap  

mikrosayğac 

mikrosayğaclı 

mikrosefal 

mikrosefaliya 

mikrosefaliyalı 

mikroseqmentləmə 

mikrosenoz 

mikroseysmik 

mikrosənaye 

mikrosəviyyə 

mikrosxem  

mikrosxemli 

mikrosintaqmatika 

mikrosintez 

mikrosirkulyasiya 

mikrosistem  

mikroskop 

mikroskopik 

mikroskopiklik 

mikroskopiya 

mikrosoplazma 

mikrososiologiya 

mikrososioloji 

mikrosoyuducu 

mikrospektoskop 

mikrospor 

mikrosporangi 

mikrosporidi (-lər) 

mikrosporiya 

mikrosporofer 

mikrosporofil 

mikrosporogenez 

mikrostruktur 

mikroşəhər 

mikroşəkil  

mikroşəkilli 

mikroşəkilsiz 

mikroşərait 

mikroşlif 

mikrotaksonomiya 

mikrotarix 

mikrotexnika 

mikrotexnologiya 

mikrotelefon 

mikrotelefonlu 

mikrotelekamera 

mikrotelevizor  
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mik mik mil 

   

mikrotelevizorlu 

mikroterm 

mikrotezlikli 

mikrotədris 

mikrotərəzi 

mikrotip 

mikrotipik 

mikrotitrləmə 

mikrotiya 

mikrotoponim 

mikrotoponimiya 

mikrotoposistem 

mikrotrofizm 

mikrovat 

mikrovatmetr 

mikrovirus 

mikrovolt 

mikrovoltmetr 

mikrovolyumetr (poliq.) 

mikroyazılış 

mikroyığcam 

mikroyosun 

mikrozədələnmə 

mikrozolaqlı 

mikrozond 

mikrozoospor 

mikser 

mikserləmə 

mikserləmək 

mikserlənmə 

mikserlənmək 

mikserli 

miks-fond 

miksin 

miksobakteriya (-lar) 

miksodem (tib.) 

miksomiset (-lər) 

miksoplazma 

miksoploidiya 

miksospora 

miksosporidi (-lər) 

miksotrof 

mikstura (tib.) 

mikşer 

mikşerləmə 

mikşerləmək 

mikşerlənmə 

mikşerlənmək 

miqdar 

miqdarca 

miqdari analiz  

miqdarsız 

miqma 

miqmasel 

miqmatit 

miqmatron 

miqnatis 

miqrant 

miqrasiya 

miqren 

miqyas 

miqyaslama 

miqyaslamaq 

miqyaslanma 

miqyaslanmaq 

miqyaslı 

miqyassız 

mil 

milad 

miladi 

mil-bilək 

milçə  

milçək 

milçəkqapan (-lar) 

milçəkqıran 

milçəkqovan 

milçəkquşu 

milçəklənmə 

milçəklənmək 

milçəktutan 

milçəkyeyən 

mil-dirsək 

miledi 

milem, pul vahidi  

miləmil  

miləmilli 

miləmillik 

milis 

milisioner 

milisionerlik 

militarist 

militaristləşdirmə 

militaristləşdirmək 

militarizasiya 

militarizm 

millenium 

milləmə 

milləmək 

milləndirmə 

milləndirmək 

millənmə 

millənmək 

millət 

millətbaz 

millətbazlıq 

millətçi 

millətçilik 

millətdaxili 

millətlərarası  

millətmə 

millətmək 

millətpərəst 

millətpərəstlik 

millətpərvər 

millətpərvərlik 

millətsevən 

millətsevənlik 

millətsevər 

millətsevərlik 

millətsiz 

millətsizlik 

milli 

milliamper 

   

mikrotelevizorlu - milliamper  
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mil mil min 

   

milliamperlik 

milliampermetr 

millibar 

milli-demokratik 

milli-etnik 

milli-inqilabi 

millik 

milliküri  

milliqram 

milliqram-faiz 

milliləşdirilmə 

milliləşdirilmək 

milliləşdirmə 

milliləşdirmək 

milliləşmə 

milliləşmək 

millilik 

millima, pul vahidi 

millimetr 

millimetrlik 

milli-mədəni  

milli-mənəvi 

millimikron 

millisaniyə 

millivat 

millivolt 

millivoltmetr 

milliyyət  

milliyyətcə 

milliyyətçi 

milliyyətçilik 

mil-mil 

milord 

milori (poliq.) 

milreys (mal.) 

milyard 

milyardca 

milyardçı 

milyarder 

milyarderlik 

milyardıncı  

milyardlarca 

milyardlı  

milyard-milyard 

milyon 

milyonca 

milyonçu 

milyonçu-şəhər 

milyonçu-təyyarəçi 

milyoner 

milyonerlik 

milyonlarca 

milyonlu  

milyonluq 

milyon-milyon 

milyonuncu 

mimeoqraf (poliq.) 

mimeoqrafiya 

mimik 

mimika 

mimikaçı 

mimiki  

mimiklik 

mimikriya (biol.) 

mimitizm (biol.) 

mimləmə (inform.) 

mimləmək 

mimlənmə 

mimlənmək 

mimoza (bot.) 

min 

mina (hərb.) 

minaaxtaran 

minaaxtarma 

minaatan 

minaatıcı 

minaatma 

minaçı 

minaçılıq 

minaçiçəyi 

mina-detanator 

minadiş 

minadişli 

minadüzən 

minadüzmə 

minagülü 

minalama 

minalamaq 

minalanma 

minalanmaq 

minalatma 

minalatmaq 

minalı 

minalıq 

minarə 

minarəli 

minarəsiz 

minasaçan  

minasaçma 

minasız 

minatəmizləmə 

minatəmizləyən 

minbaşı 

minbaşılıq 

minbər 

mindilli 

mindirilmə 

mindirilmək 

mindirmə 

mindirmək 

mindirtmə 

mindirtmək 

mineraqrafiya 

mineral 

mineralit 

mineralizasiya 

mineralizator 

minerallaşdırılma 

minerallaşdırılmaq 

minerallaşdırma 

minerallaşdırmaq 

minerallaşma 

minerallaşmaq 
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min min min 

   

minerallı 

mineralogiya 

mineraloji 

mineraloq 

mineral-saxsı 

minezinger 

miniareal 

miniatür 

miniatürçü 

miniatürçülük 

miniatürləşdirmə 

miniatürləşdirmək 

miniatürlük 

miniavtobus 

minibasketbol 

minib-düşmə 

minib-düşmək 

miniblok 

minibloklu 

minibomba 

minici 

minicilik 

miniçarcer 

minidiktofon 

minidükan 

miniətək 

minifabrik 

minifutbol 

minik 

minikineskop 

minikitab 

minikombayn 

minikompüter 

minilafet 

minillik 

minilmə 

minilmək 

minimağaza 

minimaks 

minimaksimal 

minimal 

minimalist 

minimalizm 

minimallaşdırma 

minimallaşdırmaq 

minimallaşma 

minimallaşmaq 

minimallıq 

minimarket 

minimasa 

minimizasiya 

minimotoidman 

minimum 

mininci, 1000-ci, M 

minincilik 

minioturacaq 

minipalto 

minipansionat 

minipartiya 

miniport 

miniradio 

miniraket 

minireqbi 

minireportaj 

minirobot 

minisüngər 

miniş 

minişalvar 

minişmə 

minişmək 

minitank 

minitelefon 

minitelevizor 

minitəyyarə  

minitipoqrafiya 

minitraktor 

miniturnir 

miniven 

minivoleybol 

miniyarış 

minizavod 

minlərcə 

minlərlə 

minlik 

minmə 

minmək 

min-min 

minnət 

minnətçi 

minnətçilik 

minnətdar 

minnətdarlıq 

minnətlə 

minnətli 

minnətsiz 

minnətsizlik 

minnət-sünnət  

minoklinal (geod.) 

minoqa 

minomyot 

minomyotçu 

minomyotçuluq 

minonos 

minor 

minorat, əmlak 

minorka, toyuq cinsi 

minotavr 

minoy, mədəniyyət 

minsifətli 

mintonluq 

minus 

minus-plyus  

minval 

minyon (poliq.) 

miofaq (zool.) 

miofibril (biol.) 

miogen 

miogensinklinal 

miokard (tib.) 

miokardiodistrofiya 

miokardit 

mioqlobin 

mioqraf 

   

minerallı - mioqraf 
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mio mis mis 

   

miologiya (anat.) 

mioloji 

mioloq 

mioloqluq 

mioma (tib.) 

miomatoz 

miopatiya (tib.) 

miopiya (tib.)  

miostimulyasiya 

miostimulyator 

miozin 

miozit 

mira (astr.) 

mirabel (bot.) 

mirabilit 

miraxur 

miraxurluq 

miraj 

miralay 

miranda 

miras 

mirassız 

mirassızlıq 

mirbaşı 

mirçalıq (bot.) 

mirqəzəb 

mirqəzəblik 

mirvari 

mirvarili  

mirvarilik 

mirzə  

mirzəcəlilşünas 

mirzəcəlilşünaslıq 

mirzəlik 

mirzəyanə 

mis 

misal 

misallı 

misalsız 

mis-ammonyak 

misçıxaran 

misdiminor (hüq.) 

misella 

misəridən 

misəritmə 

misgər 

misgərxana 

misgərlik 

mis-xrom 

misil 

misilsiz 

misilsizlik 

misirli (-lər) 

misirşünas 

misirşünaslıq 

miskənə 

miskin 

miskincəsinə 

miskinləşdirmə 

miskinləşdirmək 

miskinləşmə 

miskinləşmək 

miskinlik 

miskin-miskin 

mis-kömür 

misqal  

misqalı tirmə 

misqallı 

misqallıq 

misqal-misqal 

misqal-tərəzi  

mis-qrafit 

mis-qrafitli  

mis-qrafitsiz 

misl 

misləmə 

misləmək 

misləşdirmə 

misləşdirmək 

misli-bərabəri olmamaq 

mis-manqan 

mismar 

mismarabənzər 

mismaraoxşar 

mismarlama 

mismarlamaq 

mismarlanma 

mismarlanmaq 

mismarlatma 

mismarlatmaq 

mismarlı 

mismarlıq 

mismarsız 

mismarvari 

mis-nikel 

mis-nikelli 

misra 

misraaşırı 

misralıq 

misra-misra 

misri  qılınc 

missaflaşdıran 

missaflaşdırma 

missal (poliq.) 

mis-sink 

missioner 

missionerlik 

missis 

missiya  

mister 

misteriya 

mistəmizləmə 

mistəmizləyici 

mistifikasiya 

mistifikasiyaçı 

mistifikasiyaçılıq 

mistik 

mistika 

mistikaçı 

mistikləşdirilmə 

mistikləşdirilmək 

mistikləşdirmə 

mistikləşdirmək  

   

miologiya - mistikləşdirmək 
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mis mit miz 

   

mistikləşmə 

mistikləşmək 

mistiklik 

mistisizm 

mistral 

misyayan 

misyayma 

mişar 

mişarabənzər 

mişarağzı 

mişaraoxşar 

mişarbalığı  

mişarçəkən 

mişarçəkmə 

mişarçı 

mişarçılıq 

mişardaşı 

mişardiş 

mişardişli 

mişardişlilik 

mişarxana 

mişari (-lər)  

mişarkənarlı  

mişarkəpəyi  

mişarlama 

mişarlamaq 

mişarlanma 

mişarlanmaq 

mişarlatdırma 

mişarlatdırmaq 

mişarlatma 

mişarlatmaq 

mişarlı 

mişarsız 

mitil 

mitilləmə 

mitilləmək 

mitillənmə 

mitillənmək 

mitilləşmə (dan.) 

mitilləşmək 

mitillik 

mitilsiz 

mitinq 

mitinqbaz 

mitinqbazlıq 

mitinqçi 

mitinqçilik 

mitinq-konsert 

mitqal 

mitogenetik 

mitoxondri (-lər) 

mitoz (biol.) 

mitozarası 

mitra (din.) 

mitraizm 

mitralyoz (hərb.) 

mitralyozçu 

mitropolit 

mittelşpil (şahm.) 

miyança 

miyançı 

miyançılıq 

miyanə 

miyoldama 

miyoldamaq 

miz 

mizaltı 

mizan 

mizanqul (zool.)  

mizansəhnə 

mizan-tərəzi 

mizantrop 

mizantropiya 

mizantropluq 

mizid (zool.) 

mizləmə 

mizləmək  

mizlənmə 

mizlənmək 

mizlətmə 

mizlətmək 

mizli 

mizmar  (mus.) 

mizrab  

mizrabşəkilli 

mizrabvari  

mizraq 

mizraqlı 

mizsiz 

mizüstü 

mnemo 

mnemometr 

mnemosxem 

mnemosina 

mnemotexnika 

moa (zool.) 

mobil  

mobilizasiya 

mobilizm (geol.) 

mobillik 

mobil-operator 

moçika, mədəniyyət 

moda 

modabaz 

modabazlıq 

modaçı 

modaçılıq 

modal (dilç.) 

modalı 

modallıq 

modapərəst  

modapərəstlik  

modasevən 

modasız 

model 

modelçi 

modelçilik 

modelhazırlayan 

modelist 

modelizm (idm.) 

modelqayıran 

modelqayırma 

   

mistikləşmə - modelqayırma 
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mod mod mol 

   

modelləşdirici 

modelləşdirilmə 

modelləşdirilmək 

modelləşdirmə 

modelləşdirmək 

modelləşmə 

modelləşmək 

modelyer-dizayner 

modelyer-kuturye 

modelyerlik 

modem 

modenizasiya 

moderato (mus.) 

moderator 

moderatorluq 

modern 

modernist 

modernistcəsinə 

modernistlik 

modernizə 

modernizm 

modernləşdirilmə 

modernləşdirilmək 

modernləşdirmə 

modernləşdirmək 

modernləşmə 

modernləşmək 

modifikasiya 

modifikasiyalı 

modifikator 

modlu 

modul 

modullaşdırılma 

modullaşdırılmaq 

modullaşdırma 

modullaşdırmaq 

modullaşma 

modullaşmaq 

modullatma 

modullatmaq 

modullu 

modulometr 

modulyasiya 

modulyator 

modus 

modyam,  şərik 

mofet 

mogikan (-lar) 

moğol (-lar) 

moher, parça 

moi (-lər) 

moizə 

moizəçi 

moizəçilik 

moizəxan 

moizəxanlıq 

moizm (fəls.) 

mokasin 

mokko 

mokşa (-lar) 

mokşa-mordva 

moqar (bot.) 

moqus 

mol 

molbert 

moldav 

moldavan (-lar) 

moldavca 

moleksin (poliq.) 

molekul 

molekuldaxili 

molekullararası 

molekullu 

molekulyar 

molekulyar-genetik 

moleskin, parça 

molibden (kim.) 

molibdenit (miner.) 

molibdenli 

molismologiya 

molla 

mollabaş 

mollabaşı 

mollabaşılıq 

mollaxana 

mollalıq 

mollanəsrəddinçi 

mollanəsrəddinçilik 

mollanəsrəddinşünas 

mollanəsrəddinşünaslıq 

mollanüma 

mollanümalıq 

mollasayaq 

mollatütək (zool.) 

moltanı 

moltanılıq 

molyal məhlul 

molyar məhlul 

molyusk  

molyuskabənzər 

molyuskaoxşar 

moment 

monada (fəls.) 

monadologiya 

monax 

monaxlıq 

monarda (bot.) 

monarx 

monarxist 

monarxistlik 

monarxiya  

monarxiyalı 

monarxizm 

monarxlıq 

monastır 

monazit (miner.) 

mondializm (hüq.) 

monel-metal 

monem (dilç.) 

monet (mal.) 

monetar sistem (iqt.) 

monetarist 

monetarizm 

   

modelləşdirici - monetarizm    
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mon mon mon 

   

moniezioz 

monist (fəls.) 

monistik 

monisto 

monitor 

monitorinq                          

monizm ( fəls.) 

monqol (-lar)  

monqolabənzər 

monqolabənzərlik 

monqolaoxşar 

monqolaoxşarlıq 

monqolca 

monqolist 

monqolistika 

monqoloid,  irq 

monqolşünas 

monqolşünaslıq 

monqol-tatar 

monqol-türk 

monobiont 

monoblok 

monodaktiloskopiya (hüq.) 

monodiya (mus.) 

monodrom 

monoedr 

monoelastik 

monoesiya (bot.) 

monoetik  

monofagiya  

monofaq (-lar) (zool.) 

monofiliya 

monofizit 

monofizitizm 

monofonematik 

monofonik 

monofoto 

monoftonq 

monoftonqlaşma 

monogenetik 

monogenizm 

monoginiya 

monohibrid 

monohidrat 

monoxazi 

monoxlorbenzol 

monoxord 

monoxoreya 

monoxrom 

monoxromat 

monoxromatik 

monoxromator 

monoxromaziya 

monoxromiya  

monoimpuls 

monoimpulslu 

monokanal 

monokarpik bitki 

monokl 

monoklin 

monoklinal 

monoklinik 

monoklinik-sinqoniya 

monokliza 

monokristal 

monokultur 

monokulyar cihaz 

monoqam 

monoqamiya  

monoqamlı 

monoqrafik 

monoqrafiya 

monoqram 

monoqravür 

monoqütblü  

monolin 

monolinqvist 

monolinqvizm 

monolit 

monolitləşdirmə 

monolitləşdirmək 

monolitləşmə 

monolitləşmək 

monolitlik 

monoloji 

monoloq  

monoman (tib.) 

monomaniya 

monomatik (poliq.) 

monometallik 

monometallizm (iqt.) 

monometr  

monomodal 

monomolekulyar  

monomüalicə 

monopartiya 

monoperfosfat 

monopersulfat 

monoplan 

monopol 

monopolçu 

monopolist 

monopoliya (iqt.) 

monopolizm 

monopredikativ 

monopson (iqt.) 

monopsoniya 

monorels 

monorelsli 

monorem 

monorespublika 

monorxizm 

monorim 

monosaxarid (-lər) 

monosefal 

monosefaliya 

monosemiya 

monosenoz 

monosentrizm 

monosillabik 

monosillabizm 

monosit 

monositogenez 

   

moniezioz - monositogenez 
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mon mon mor 

   

monoskop 

monosoma 

monospermiya 

monosulfofosfat 

monotamaşa 

monotarizm 

monoteist  

monoteistlik 

monoteizm 

monotelefon 

monoteokratik 

monoterapiya 

monotip (poliq.) 

monotipçi 

monotipiya (poliq.) 

monoton 

monotonçu  

monotonik (dilç.) 

monotonlaşma 

monotonlaşmaq 

monotonluq 

monotorizm (iqt.) 

monotrixal 

monovaksin 

monovariant 

monoveriliş 

monovokalik 

monoyazı 

monoyem 

monpası  

monpasılı 

monsonit 

monstr 

montaj 

montajçı 

montajçılıq 

montajlama 

montajlamaq 

montajlanma 

montajlanmaq 

montajlatma   

montajlatmaq 

montyor 

montyorluq  

montyor-nəzarətçi 

monument 

monumental 

monumental-bəzək 

monumentalçı 

monumental-dekorativ 

monumentalist 

monumentalistika 

monumentalistlik 

monumentallıq 

moped 

mopla 

mops, it cinsi 

mor 

moral 

moralist 

moralizm 

moratori 

moratorium (hüq.) 

moratoriya 

mordent (mus.) 

mordov dilləri 

mordvin (-lər) 

mordvincə 

moren (geol.)  

morfem (dilç.) 

morfematik 

morfemika 

morfi  

morfin (tib.) 

morfinist 

morfinizm 

morfinq 

morfinomaniya 

morfodiagenez 

morfofiziologiya 

morfofonemika 

morfogenetik 

morfogenez 

morfoiqlim  

morfoklimaks 

morfoqrafiya 

morfologiya   

morfoloji 

morfolojiləşmə (dilç.) 

morfoloq 

morfoloqluq 

morfometrik 

morfometriya (coğr.) 

morfonem 

morfonemik 

morfonemika 

morfonologiya (dilç.) 

morfonoloji 

morfosintaksis (dilç.) 

morfostruktur 

morfotektonik 

morfotektonika 

morisk (-lər) 

morj 

morjkimi (-lər) 

morq 

morqan (-lar) 

morqanatik nikah 

morqançı 

morqanizm 

mormonizm (din.) 

mormor 

mors, içki 

mortifikasiya 

mortira (hərb.) 

moruq 

moruqkimi (-lər) 

moruqlu 

moruqluq 

moruqsuz 

moruqyeyən (zool.) 

morze əlifbası 

morzeçi  

   

monoskop - morzeçi 
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mor mot moz 

   

morzeçilik 

morzist   

mosi (-lər) 

motal 

motalçı 

motalqarın 

motalpapaq 

motalpapaqlı 

motel 

motet (mus.) 

motiv  

motivasiya  

motivlənmə 

motivlənmək 

motivləşdirilmiş  (dilç.) 

motivləşdirmə 

motivləşdirmək   

motivləşmə 

motivləşmək 

motmotu (bot.) 

motoalay 

motoatıcı 

motoblok 

motobol 

motobolçu 

motodiviziya 

motodrezin  

motodrom  

motoidman 

motokar 

motoklub 

motokolyaska 

motokompressor 

motokros 

motoneyron 

motopiyada 

motoplaner 

motopompa 

motor 

motoralli 

motor-çarx           

motorçu 

motorçuluq 

motor-generator 

motorxana 

motorika (tib.) 

motorqayıran 

motorqayırma 

motorquraşdırma 

motorlaşdırılma 

motorlaşdırılmaq 

motorlaşdırma 

motorlaşdırmaq 

motorlu 

motoroller 

motor-reduktor 

motorsuz 

motoryığan 

motosaat 

motosalon 

motosiklet 

motosikletçi 

motosiklet-qayıq 

mototrek 

mototurist 

motovelosiped 

motovoz 

motoyürüş 

motto, aforizm 

movuldama 

movuldamaq  

movuldaya-movuldaya 

movultu 

movultulu 

movultusuz 

moyva (zool.) 

mozaik 

mozaika 

mozaikaçı 

mozaikalı  

mozaiklik 

mozaist 

mozalan 

mozazavr 

mozolin (tib.) 

möbius (riyaz.) 

möcüzə 

möcüzəli 

möcüzəsiz 

möcüzəvi 

möhkəm  

möhkəmcə  

möhkəmləndirilmə 

möhkəmləndirilmək 

möhkəmləndirmə 

möhkəmləndirmək 

möhkəmlənmə 

möhkəmlənmək 

möhkəmləşdirmə 

möhkəmləşdirmək 

möhkəmləşmə 

möhkəmləşmək 

möhkəmlətmə 

möhkəmlətmək 

möhkəmlik 

möhkəm-möhkəm 

möhlət 

möhlətli 

möhlətlilik 

möhlətsiz 

möhnət 

möhnətkeş 

möhnətkeşlik 

möhnətli 

möhnətsiz 

möhrə 

möhrələmək 

möhrəli 

möhrəsiz 

möhtac 

möhtaclıq 

möhtəkir 

möhtəkirlik  

   

morzeçilik - möhtəkirlik    
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möh möv muc 

   

möhtərəm 

möhtərəmlik 

möhtəşəm 

möhtəşəmlik 

möhtəvi (miner.) 

möhür 

möhürbənd 

möhürbəndli 

möhürləmə 

möhürləmək 

möhürlənmə 

möhürlənmək 

möhürlətmə 

möhürlətmək  

möhürlü 

möhürsüz 

möhürvuran 

mömin  

mömincəsinə  

möminlik 

mötəbər 

mötəbərcə 

mötəbərcəsinə 

mötəbərlik  

mötədil 

mötədilləşmə 

mötədilləşmək  

mötədillik 

mötərizə 

mötərizəli 

mötərizəsiz 

mövcud 

mövcudiyyət 

mövcudluq 

mövhum 

mövhumat 

mövhumatçı 

mövhumatçılıq 

mövhumat-xurafat 

mövhumatpərəst 

mövhumatpərəstlik 

mövhumi  

mövqe  

mövqedəyişmə 

mövqeli 

mövqeseçmə 

mövqesiz 

mövqesizlik 

mövqetutma 

mövlana 

mövləvi 

mövləvilik 

mövləviyyə 

mövləviyyəlik 

mövlud 

mövsüm 

mövsümarası 

mövsümçü 

mövsümçülük 

mövsümi 

mövsümilik 

mövsümqabağı 

mövsümlərarası 

mövsümlük 

mövsümsonu 

mövüc 

mövücü (bot.)   

mövzu 

mövzulararası əlaqə 

mövzulu 

mövzusuz                                               

mridanqam (mus.)  

muavr (riyaz.) 

mucuq (məh.) 

mucuqlama 

mucuqlamaq  

mucuqlanma 

mucuqlanmaq 

mucul 

mucullama 

mucullamaq 

mucullanma 

mucullanmaq 

mucullatma 

mucullatmaq 

mudexar (memar.) 

mufel 

mufelli 

muflon 

mufta 

muftacıq 

muğ (-lar) 

muğam 

muğamat 

muğamatçı 

muğamatşünas 

muğamatşünaslıq 

muğamçı 

muğamçılıq 

muğamlıq 

muğamoxuma 

muğamoxuyan 

muğampərəst 

muğampərəstlik 

muğamsayağı  

muğamsevər (-lər) 

muğanlı (-lar) 

muğayat 

muxtar 

muxtariyyət 

muxtariyyətçilik 

muxtariyyətli 

muxtariyyətlik 

muxtarlıq 

mukor (bot.) 

mulat 

mulça (k.t.) 

mulçalama 

mulçalamaq 

mulçalanma 

mulçalanmaq 

mulçalatma 

mulçalatmaq 

   

möhtərəm - mulçalatmaq  
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mul mul mun 

   

mulçalı 

mulçalıq 

mulda 

muline, rəngli sap 

multibişirici 

multidisiplinar  

multietnik 

multifunksional 

multifunksionallıq 

multikollinear 

multikollinearlıq 

multikultural 

multikulturalizm 

multikulturallıq 

multimedia  

multimedialı 

multimedia-server 

multimesaj 

multimədəniyyət 

multimədəniyyətli 

multimədəniyyətlilik 

multimilyardçı  

multimilyarder 

multimilyonçu  

multimilyoner 

multiplatforma 

multipleksor  

multiplikasiya 

multiplikasiyaçı 

multiplikasiyalı 

multiplikativ 

multiplikator 

multiproqram 

multiproqramlaşdırma 

multirotasiya  

multirum 

multiseqment 

multisiklon 

multisiqnal 

multistandart 

multivibrator           

multivideo 

multivitamin 

multivitaminli 

multiyayım 

multiyayımlı 

mulyaj 

mulyajçı 

mulyajlı 

mum 

mumabənzər  

mumaoxşar 

mumgüvəsi 

mumiya 

mumiyalama 

mumiyalamaq 

mumiyalanma 

mumiyalanmaq 

mumiyalatma 

mumiyalatmaq 

mumiyalı 

mumiyasız 

mumlama 

mumlamaq 

mumlanma 

mumlanmaq 

mumlatma 

mumlatmaq 

mumlu 

mumluq 

muncuğabənzər 

muncuğaoxşar 

muncuq 

muncuqgöz 

muncuqgözlü 

muncuqlama 

muncuqlamaq 

muncuqlanma 

muncuqlanmaq 

muncuqlu 

muncuq-muncuq 

muncuqvari 

mundial (idm.) 

mundir 

mundirli  

munis  

muniscəsinə 

munisipiya (-lar) 

munislik  

munis-munis 

munts-metal 

murad 

muradçiçəkli (-lər) 

muradquşu 

murdar 

murdarça (bot.) 

murdarçakimi (-lər) 

murdarçaçiçəkli (-lər) 

murdarçı 

murdarçılıq 

murdarlama 

murdarlamaq 

murdarlanma 

murdarlanmaq 

murdarlaşma 

murdarlaşmaq  

murdarlatma 

murdarlatmaq 

murdarlıq 

murdar-murdar 

murquz (bot.) 

murquzluq 

murmurdar  

murov (tar.) 

murovluq 

musəvilik 

musiqar 

musiqi 

musiqiçi 

musiqiçilik 

musiqili 

musiqili-ədəbi  

musiqipərəst   

   

mulçalı - musiqipərəst 



 455 

mus muz müa 

   

musiqipərəstlik 

musiqisevər (-lər) 

musiqisiz 

musiqişünas 

musiqişünaslıq 

muskat (bot.) 

muskoq (-lar) 

muskovit (miner.) 

muslin, parça 

musson (coğr.) 

mustanq (zool.) 

muşket 

muşketyor  

muşketyorluq 

muşqurma 

muşqurmaq 

muşqurtu  

muşquruq 

muşmula 

muştuluq 

muştuluqçu 

muştuluqlama 

muştuluqlamaq 

muştuluqlanma 

muştuluqlanmaq 

muştuluqlu 

muştuluqsuz  

muştut 

mutagen 

mutagenez 

mutalizm 

mutant 

mutarotasiya 

mutasiya 

mutator 

mutatsionizm 

mutizm 

muton 

mutualizm (biol.) 

muymul (zool.) 

muza 

muzd 

muzdlu 

muzdluluq 

muzdsuz 

muzdsuzluq 

muzdur 

muzdurçuluq 

muzdurluq 

muzeologiya 

muzey 

muzeyçilik 

muzey-qoruq 

muzey-lektoriya 

muzeyli 

muzeylik 

muzey-malikanə 

muzey-park 

muzey-sərgi 

muzeysiz 

muzeyşünas 

muzeyşünaslıq 

muzey-yasaq 

muzik-holl 

muzoterapiya  

müalicə  

müalicəxana  

müalicəolunmaz 

müalicə-profilaktika 

müalicəsiz 

müalicəsizlik 

müalicəvi  

müamilə  

müamiləçi 

müamiləçilik 

müamiləli 

müamiləsiz  

müasir 

müasirbaxışlı 

müasirdavranışlı 

müasirgörkəmli 

müasirgörünüşlü 

müasirgörüşlü 

müasirləşdirici 

müasirləşdirilmə 

müasirləşdirilmək 

müasirləşdirmə 

müasirləşdirmək 

müasirləşmə 

müasirləşmək  

müasirlik 

müasirtipli 

müavin 

müavinət  

müavinətli 

müavinətsiz 

müavinlik 

müayinə 

müayinə-müalicə 

mübadilə (iqt.) 

mübadiləedici 

mübahisə 

mübahisəçi 

mübahisəçilik 

mübahisəli 

mübahisəlik 

mübahisə-münaqişə 

mübahisə-münaqişəsiz 

mübahisəsiz 

mübaliğə 

mübaliğəçi 

mübaliğəçilik  

mübaliğəli 

mübaliğəsiz 

mübarək 

mübariz 

mübarizə 

mübarizəçi 

mübarizəli 

mübarizəsiz 

mübarizlənmə 

mübarizlənmək 

mübarizləşmə 

   

musiqipərəstlik - mübarizləşmə  
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müb müd müə 

   

mübarizləşmək 

mübarizlik 

mübtəda 

mübtədalı 

mübtədasız 

mücadilə 

mücahid 

mücahidlik 

mücərrəd 

mücərrədçi 

mücərrədləşdirilmə 

mücərrədləşdirilmək 

mücərrədləşdirmə 

mücərrədləşdirmək 

mücərrədləşmə 

mücərrədləşmək 

mücərrədlik  

mücəssəmə 

mücrü 

müctəhid 

müctəhidlik 

müctəs (ədəb.) 

müdafiə 

müdafiəçi 

müdafiəçilik 

müdafiəedici 

müdafiəli 

müdafiəsiz 

müdafiəsizlik 

müdaxilə 

müdaxiləçi 

müdaxiləçilik 

müdaxiləsiz 

müdaxiləsizlik 

müdavim 

müdavimlik 

müddəa 

müddət 

müddətcə 

müddətli 

müddətlilik   

müddətsiz 

müddətsizlik 

müdhiş 

müdhişcəsinə 

müdhişlik 

müdir 

müdiriyyət 

müdir-katibə  

müdirlik  

müdir-müavin 

müdrik 

müdrikcəsinə 

müdrikləşdirmə 

müdrikləşdirmək 

müdrikləşmə 

müdrikləşmək 

müdriklik 

müəllif 

müəlliflik 

müəllim 

müəllim-defektoloq 

müəllimə 

müəllimlik 

müəllim-loqoped 

müəllim-məşqçi 

müəllim-psixoloq 

müəllim-repetitor 

müəllim-şagird 

müəllim-tələbə 

müəllim-tərbiyəçi 

müəllim-valideyn 

müəmma 

müəmmalı 

müəmmalılıq 

müəmmasız 

müəmmasızlıq 

müəssisə 

müəssisədaxili 

müəssisədənkənar 

müəssisə-fabrik 

müəssisə-firma 

müəssisələrarası 

müəssisə-zavod 

müəyyən 

müəyyənedici 

müəyyənedicilik 

müəyyənləşdirilmə 

müəyyənləşdirilmək 

müəyyənləşdirmə 

müəyyənləşdirmək 

müəyyənləşmə 

müəyyənləşmək 

müəyyənlik 

müfəssəl 

müfəssəllik 

müfəttiş 

müfəttişlik 

müflis 

müfliscəsinə 

müflisləşdirilmə 

müflisləşdirilmək 

müflisləşdirmə 

müflisləşdirmək 

müflisləşmə 

müflisləşmək 

müflislik  

müflisolma (iqt.) 

müftə 

müftəcə 

müftəxor  

müftəxorcasına 

müftəxorluq 

müftə-müftə 

müftə-müsəlləm 

müftəyeyən 

müfti 

müftilik 

müğənni 

müğənni-aktyor 

müğənni-aşıq 

müğənni-bəstəkar  

müğənni-xanəndə 

   

mübarizləşmək - müğənni-xanəndə  
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müğ müh müx 

   

müğənni-ifaçı 

müğənnilik  

mühacir 

mühacirət  

mühacirlik 

mühafizə 

mühafizəçi 

mühafizəçilik 

mühafizəedici 

mühafizəkar 

mühafizəkarlıq  

mühakimə 

mühakiməli 

mühakiməsiz 

mühakiməsizlik 

müharibə 

müharibəqabağı  

müharibələrarası 

müharibəli 

müharibəsiz 

mühasib 

mühasibat 

mühasiblik 

mühasirə 

mühazirə 

mühazirəçi 

mühazirəçilik 

mühazirə-ekskursiya  

mühazirə-konsert 

mühazirə-seminar 

mühazirə-tamaşa 

mühəndis 

mühəndis-axtarış 

mühəndis-elektromexanik 

mühəndis-elektrotexnik 

mühəndis-fizik 

mühəndis-geokimyəvi 

mühəndis-geoloji 

mühəndis-geoloq 

mühəndis-hesablama 

mühəndis-hidrotexnik 

mühəndis-iqtisad 

mühəndis-iqtisadçı 

mühəndis-kommunikasiya 

mühəndis-konstruktor 

mühəndislik 

mühəndis-texnik 

mühəndis-texniki  

mühərrik 

mühərrik-generator 

mühərrikqayırma 

mühərrikquraşdıran 

mühərrikquraşdırma 

mühərriklik  

mühərriksazlama 

mühərriksiz 

mühərrikyığan 

mühərrikyığma 

mühit  

mühüm 

müxalif 

müxalifət 

müxalifətçi 

müxalifətçilik 

müxalifətdaxili 

müxalifətyönlü 

müxalifətyönlülük 

müxalifətyönümlü 

müxalifətyönümlülük 

müxbir 

müxbirlik 

müxəmməs 

müxənnəs 

müxənnəslik 

müxənnət 

müxənnətlik 

müxtəlif 

müxtəlifadlı 

müxtəlifcəhətli 

müxtəlifcəhətlilik 

müxtəlifcinsli 

müxtəlifcinslilik 

müxtəlifçalarlı 

müxtəlifçalarlılıq 

müxtəlifdilli 

müxtəlifdillilik 

müxtəlifdinli 

müxtəlifdinlilik 

müxtəlifdünyagörüşlü 

müxtəlifəqidəli 

müxtəlifəqidəlilik  

müxtəliffazalı 

müxtəlifformatlı  

müxtəlifformatlılıq 

müxtəlifgörünüşlü 

müxtəlifxarakterli 

müxtəlifxasiyyətli 

müxtəlifxislətli 

müxtəlifixtisaslı 

müxtəlifkalibrli 

müxtəlifqamçılı (-lar) 

müxtəlifqollu 

müxtəlifqolluluq 

müxtəlifləşdirilmə 

müxtəlifləşdirilmək 

müxtəlifləşdirmə 

müxtəlifləşdirmək 

müxtəlifləşmə 

müxtəlifləşmək 

müxtəliflik 

müxtəlifmənalı 

müxtəlifmənalılıq 

müxtəlifməsləkli 

müxtəlifməzmunlu 

müxtəlifnövlü 

müxtəlifölçülü  

müxtəlifpeşəli 

müxtəlifrəngli 

müxtəlifrəyli 

müxtəlifsahibli  

müxtəlifsənətli 

müxtəlifsəsli  

müxtəlifsəviyyəli 

   

müğənni-ifaçı - müxtəlifsəviyyəli   
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müx mük müq 

   

müxtəlifsistemli 

müxtəlifsistemlilik 

müxtəlifsporlu (zool.)  

müxtəlifşəkilli 

müxtəliftəbiətli  

müxtəliftərəfli 

müxtəliftərəflilik 

müxtəliftipli  

müxtəlifüzlü 

müxtəlifyanlı 

müxtəsər 

müxtəsəri 

müxtəsərləşdirilmə 

müxtəsərləşdirilmək 

müxtəsərləşdirmə 

müxtəsərləşdirmək 

müxtəsərləşmə 

müxtəsərləşmək  

müxtəsərlətmə 

müxtəsərlətmək 

müxtəsərlik 

müjdə 

müjdəçi 

müjdəçilik 

müjdələmə 

müjdələmək  

müjdələnmə 

müjdələnmək 

müjdəli 

müjdəlik 

müjdəsiz 

mükafat 

mükafatçı 

mükafatlandırılma 

mükafatlandırılmaq 

mükafatlandırma 

mükafatlandırmaq 

mükafatlanma 

mükafatlanmaq 

mükafatlı 

mükafatsız 

mükalimə  

mükaliməli 

mükaliməsiz 

mükəlləfiyyət 

mükəlləfiyyətli 

mükəlləfiyyətsiz 

mükəmməl 

mükəmməlləşdirilmə 

mükəmməlləşdirilmək 

mükəmməlləşdirmə 

mükəmməlləşdirmək 

mükəmməlləşmə 

mükəmməlləşmək 

mükəmməllətmə 

mükəmməllətmək 

mükəmməllik 

müqabil 

müqabillik 

müqavilə 

müqaviləli 

müqavilənamə  

müqaviləsiz 

müqavimət 

müqavimətli 

müqayisə 

müqayisəedilməz 

müqayisə-qarşılaşdırma 

müqayisələndirilmə 

müqayisələndirilmək 

müqayisələnmə 

müqayisələnmək 

müqayisəli 

müqayisəli-qarşılaşdırma 

müqayisəlilik 

müqayisəli-tarixi 

müqayisəli-təsviri  

müqayisəli-tipoloji 

müqayisəolunmaz 

müqayisəsiz  

müqayisəyəgəlməz 

müqəddərat 

müqəddəs 

müqəddəslik 

müqəddimə 

müqəddiməli 

müqəddiməsiz 

müqəssir 

müqəssircəsinə 

müqəssirlik 

müqəvva 

müqtədir 

müqtədircəsinə 

müqtədirlik 

mülahizə 

mülahizəli 

mülahizəsiz 

mülahizəsizlik 

mülayim 

mülayimcəsinə 

mülayim-günəşli 

mülayimləşdirmə 

mülayimləşdirmək 

mülayimləşmə 

mülayimləşmək 

mülayimlik  

mülayim-tutqun 

müləmmə (ədəb.) 

mülk 

mülkədar 

mülkədar-bəy 

mülkədarlıq 

mülki 

mülki-hüquqi 

mülkilik 

mülk-imarət 

mülki-prosessual 

mülkiyyət 

mülkiyyətçi 

mülkiyyətçilik 

mülklü 

mülklü-zorlu 

mülk-mal  

   

müxtəlifsistemli - mülk-mal  
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mül mün mür 

   

mülksüz 

mümkün  

mümkünat 

mümkünlük  

mümkünsüz 

mümkünsüzlük 

münacat 

münaqişə 

münaqişəli 

münaqişəsiz 

münasib 

münasibət 

münasibətilə 

münasibətli 

münasibətlilik 

münasibətli-

münasibətsiz 

münasibətsiz 

münasibətsizlik 

münasiblik 

münbit  

münbitləndirilmə 

münbitləndirilmək 

münbitlənmə  

münbitlənmək 

münbitləşdirmə 

münbitləşdirmək 

münbitləşmə 

münbitləşmək 

münbitlətmə 

münbitlətmək 

münbitlik 

münbitsiz 

münbitsizlik 

mündəricat 

mündəricatlı 

mündəricatsız 

mündəricə 

mündəricəli 

mündəricəsiz 

münəccim 

münəccimbaşı 

münəccimbaşılıq 

münəccimlik 

münsərih (ədəb.) 

münsif 

münsiflik 

müntəxəbat 

müntəzəm 

müntəzəmlik 

müntəzir 

müraciət 

müraciətnamə 

mürcüm 

mürcümləmə 

mürcümləmək 

mürcümlənmə 

mürcümlənmək 

mürdəşir  

mürdəşirlik 

mürəbbe (ədəb.) 

mürəbbə 

mürəbbəli 

mürəbbəlik 

mürəbbəsiz 

mürəbbi 

mürəbbilik 

mürəxxəs 

mürəkkəb 

mürəkkəbçiçəkli (-lər) 

mürəkkəbdilli 

mürəkkəbqabı  

mürəkkəb-qələm 

mürəkkəb-qələmli 

mürəkkəbqurudan 

mürəkkəbləmə 

mürəkkəbləmək 

mürəkkəbləşdirilmə 

mürəkkəbləşdirilmək 

mürəkkəbləşdirmə 

mürəkkəbləşdirmək 

mürəkkəbləşmə 

mürəkkəbləşmək  

mürəkkəblətmə 

mürəkkəblətmək 

mürəkkəbli 

mürəkkəblik 

mürəkkəbsiz 

mürəttib 

mürəttiblik 

mürgü  

mürgüləmə 

mürgüləmək 

mürgülü 

mürgülü-mürgülü 

mürgüotu 

mürid 

müridizm 

müridlik  

mürid-mürşid 

mürşid 

mürşidlik 

mürtəce 

mürtəcelik  

mürtəd 

mürvər (bot.) 

mürvət 

mürvətli 

mürvətlilik 

mürvətsiz 

mürvətsizlik 

müsabiqə 

müsabiqə-baxış 

müsabiqədənkənar 

müsabiqə-imtahan 

müsabiqə-yarış 

müsadirə 

müsafir 

müsafirxana 

müsafirxanaçı  

müsafirlik 

müsahib 

müsahibə     

   

mülksüz - müsahibə 
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müs müs müş 

   

müsahibəçi 

müsahiblik 

müsaid 

müsamirə 

müsavat 

müsavatçı 

müsavatçılıq 

müsavatsayağı 

müsavatyönlü 

müsavatyönümlü 

müsbət 

müsbətlik 

müsəbbe 

müsəddəs 

müsəlləh 

müsəlman  

müsəlmancasına 

müsəlmanlıq 

müsəmməs 

müsibət 

müsibət-faciə 

müsibət-fəlakət 

müsibətli 

müsibətsiz 

müstəbid 

müstəbidcəsinə 

müstəbidlik 

müstəqil  

müstəqilləşmə 

müstəqilləşmək 

müstəqillik 

müstəqim 

müstəqimlik 

müstəmləkə 

müstəmləkəçi 

müstəmləkəçilik 

müstəmləkələşdirilmə 

müstəmləkələşdirilmək 

müstəmləkələşdirmə 

müstəmləkələşdirmək 

müstəmləkələşmə 

müstəmləkələşmək 

müstəntiq 

müstəntiqlik 

müstəsna 

müstəsnalıq 

müstəsnasız 

müstəvi 

müstəvi-çökük 

müstəvilik 

müstəvi-meridian 

müstəvi-paralel 

müstəzad 

müsyö 

müşahidə 

müşahidəçi 

müşahidəçilik 

müşahidəedici 

müşahidəsiz 

müşahidəsizlik 

müşavir 

müşavirə 

müşavirəbaz 

müşavirəbazlıq 

müşavirəçi  

müşavirə-iclas 

müşavirə-seminar 

müşavirlik 

müşayiət 

müşayiətçi 

müşayiətçilik 

müşayiətedici 

müşayiətli 

müşəmbə 

müşəmbələmə 

müşəmbələmək 

müşəmbələnmə 

müşəmbələnmək 

müşəmbələtmə 

müşəmbələtmək 

müşəmbəli 

müşfiq, mehriban 

müşfiqanə 

müşfiqşünas 

müşfiqşünaslıq 

müşk 

müşk-ənbər 

müşkqozu 

müşksaçan 

müşkül 

müşkülləşdirilmə 

müşkülləşdirilmək 

müşkülləşdirmə 

müşkülləşdirmək 

müşkülləşmə 

müşkülləşmək 

müştaq 

müştəbeh 

müştəbehlik 

müştərək 

müştərəklik 

müştəri 

müştərilərarası 

müştərilik  

müştəri-server 

müştük 

müştüklü  

mütaliə 

mütaliəçi 

mütaliəçilik 

mütaliəli 

mütaliəsiz 

mütaliəsizlik 

mütəəssir 

mütəəssirlənmə 

mütəəssirlənmək 

mütəfəkkir 

mütəfəkkiranə  

mütəfəkkircəsinə 

mütəfəkkirlik 

mütəhərrik 

mütəhərriklik 

mütəxəssis     

   

müsahibəçi - mütəxəssis   
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müt müt müv 

   

mütəxəssislik 

mütəkəbbir 

mütəkəbbirlik 

mütəkkə 

mütəqarib (ədəb.) 

mütəmadi 

mütəmadilik 

mütənasib 

mütənasiblik 

mütərcim 

mütərcimlik 

mütərəqqi 

mütərəqqilik 

mütəşəkkil 

mütəşəkkilləşdirilmə 

mütəşəkkilləşdirilmək 

mütəşəkkilləşdirmə 

mütəşəkkilləşdirmək 

mütəşəkkilləşmə 

mütəşəkkilləşmək 

mütəşəkkillik  

müti 

müticəsinə  

mütiləşdirilmə 

mütiləşdirilmək 

mütiləşdirmə 

mütiləşdirmək 

mütiləşmə 

mütiləşmək 

mütilik  

 

mütləq 

mütləqiyyət 

mütləqiyyətçi 

mütləqiyyətçilik 

mütləqiyyət-feodal 

mütləqiyyətpərəst 

mütləqiyyətpərəstlik 

mütləqiyyət-təhkimçi 

mütləqiyyət-təhkimçilik  

mütləqləşdirmə 

mütləqləşdirmək 

mütləqləşmə 

mütləqləşmək 

mütrüb 

mütrüblük 

müttəfiq 

müttəfiqlik 

müttəfiqsiz 

müttəfiqsizlik 

müttəhim 

müttəhimlik 

müvafiq 

müvafiqlik 

müvazi  

müvazi-alternativ 

müvazilik 

müvazinət 

müvazinətləşdirilmə 

müvazinətləşdirilmək 

müvazinətləşdirmə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müvazinətləşdirmək 

müvazinətləşmə 

müvazinətləşmək 

müvazinətli 

müvazinətlilik  

müvazinətsaxlayıcı 

müvazinətsiz 

müvazinətsizlik 

müvəffəq 

müvəffəqiyyət 

müvəffəqiyyətli 

müvəffəqiyyətlilik 

müvəffəqiyyətsiz 

müvəffəqiyyətsizlik 

müvəkkil 

müvəkkillik 

müvəqqəti 

müvəqqətilik 

müyəssər 

müyəssərlik 

müzakirə 

müzakirəli 

müzakirəlik 

müzakirəsiz 

müzare (ədəb.) (dilç.) 

müzəffər 

müzikl 

müzikl-tamaşa 

myao (-lar)        

 

 

mütəxəssislik - myao (-lar)    
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nab nag nağ 

   

Nn 
 

 

nabat  

nabatı 

nabatlı 

nabatsız 

nabələd 

nabələdcəsinə 

nabələdlik 

nacaq 

nacins 

nacinslik 

naçar 

naçarlıq 

naçar-naçar 

nadan 

nadancasına 

nadanlıq 

nadfil 

nadinc 

nadinclik 

nadir 

nadirlik 

nadürüst 

nadürüstcəsinə 

nadürüstlük 

naəlac 

naəlaclıq 

naftalan 

naftalin 

naftalinləmə 

naftalinləmək 

naftalinlənmə 

naftalinlənmək 

naftalinlətmə 

naftalinlətmək 

naftalinli 

naften  

naftoxinon (-lar) (kim.) 

naftol 

nagah 

nagahan 

nagahdan 

nagüman 

nagümanlıq 

nagüman-nagüman 

nağara 

nağaraçı 

nağaraçılıq 

nağaraxana 

nağara-qaval 

nağaralı 

nağaralı-zurnalı 

nağarasız 

nağarasız-zurnasız 

nağara-zurna 

nağd 

nağdlaşdırma 

nağdlaşdırmaq 

nağdlaşma 

nağdlaşmaq 

nağdsız 

nağıl 

nağılbaşı  

nağılbaz 

nağılbazlıq 

nağılçı 

nağılçılıq 

nağıl-dastan 

nağıl-film 

nağıl-hekayət 

nağıllaşdırma 

nağıllaşdırmaq 

nağıllaşma 

nağıllaşmaq 

nağıl-opera 

nağıl-pyes 

nağıl-rəvayət 

nağıl-roman 

nağılsayağı 

nağılsevər 

nağılsonu  

nağılvari 

nahaq 

nahaqcasına 

nahaqdan 

nahaqlıq 

nahamar 

nahamarlıq 

nahar 

nahararası 

naharqabağı 

naharlıq 

naharsız 

nahiyə 

nax dilləri  

naxakimi (-lər) 

naxələf 

naxələflik 

naxır 

naxırçı 

naxırçılıq 

naxırlıq 

naxırotaran 

naxış 

naxışaçan 

naxışaçma 

naxışbənd 

naxışbəndlik 

naxışçı 

naxışçılıq 

naxışlama 

naxışlamaq 

naxışlanma 

naxışlanmaq 

naxışlatdırma 

naxışlatdırmaq 

naxışlatma 

naxışlatmaq 

naxışlı 

naxış-naxış 

naxış-ornament 

   

nabat - naxış-ornament 
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nax naq nam 

   

naxışsalan 

naxışsalma  

naxışsız 

naxıştikən 

naxıştikmə 

naxışvuran 

naxışvurma  

naxoş 

naxoşlama 

naxoşlamaq 

naxoşlatma 

naxoşlatmaq 

naxoşluq 

naxoş-naxoş 

naxua (-lar) 

naib 

naiblik 

naib-nökər 

naib-nökərli 

nail olmaq 

nailiyyət 

nailiyyətli  

nailiyyətsiz 

nainsaf 

nainsaflıq 

naitivizm (fəls.) 

nakam 

nakamlıq 

nakəs 

nakəslik 

nakişi 

nakişilik 

naqan 

naqanlı 

naqaybak (-lar) 

naqil 

naqilçəkən 

naqilçəkmə 

naqilli 

naqilsiz  

naqis 

naqislik 

naqqa 

naqqakimi (-lər) 

naqqal 

naqqallıq 

naqus, kilsə zəngi 

nal 

nalabənzər 

nala-mıxa vurmaq 

nalan 

nalaoxşar 

nalayiq 

nalayiqlik 

nalayiq-nalayiq 

nalbənd 

nalbəndlik 

nalça, döşəkçə 

nalçəkən, alət 

nalə 

nalə-fəryad 

nalqıran 

nallama 

nallamaq 

nallanma 

nallanmaq 

nallatdırma 

nallatdırmaq 

nallatma 

nallatmaq 

nallı 

nal-mıx 

nal-mıxlı 

nal-mıxsız 

nalotu 

nalsız 

nalsökən 

nalşəkilli 

naltökən 

nalvuran 

namaz 

namazgah 

namazqılan 

namazqılma 

namazlı 

namazsız 

namə 

naməhrəm  

naməhrəmlik  

naməli 

naməlum  

naməlumluq 

namərd 

namərdcəsinə  

namərdlik  

namərd-namərd 

naməsiz 

namxuda 

naminə 

namizəd 

namizədlik 

namus 

namus-qeyrət 

namuslu 

namuslu-qeyrətli 

namusluluq 

namussuz 

namussuzcasına 

namussuz-qeyrətsiz 

namussuzluq 

namümkün 

namünasib 

namünasiblik 

nanay (-lar) 

nanayca 

nandi (-lər) 

nandicə 

nandu (zool.) 

nanə 

nanəcib 

nanəciblik 

nanəli 

nanəlik  
   

naxışsalan - nanəlik 
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nan nan nar 

   

nanəsiz 

nanizm, cırtdanlıq 

nanka, parça 

nankor 

nankorcasına 

nankorluq 

nanobakteriya (-lar) 

nanobiologiya 

nanoborucuq 

nanoelektronika 

nanoelm 

nanofarad (fiz.) 

nanofazalı 

nanohissəcik (-lər) 

nanoiqtisadiyyat 

nanokatalizator 

nanokompozit 

nanokristal 

nanoquruluş 

nanoquruluşlu 

nanolaşdırma 

nanolaşdırmaq 

nanolif (-lər) 

nanomaterial 

nanometr 

nanoməsamə 

nanoməsaməli 

nanomineral 

nanoobyekt 

nanoorqanizm (-lər) 

nanoölçü 

nanoölçülü 

nanoplankton 

nanoplastika 

nanorelyef 

nanorobot 

nanosaniyə 

nanoseysmik 

nanosistem 

nanostruktur 

nanotexnologiya 

nanotexnoloji 

nanotoz 

nanovaksin (-lər) 

nanovirus 

nanozərrəcik (-lər) 

napak 

napaklıq 

napoleondor, qızıl pul 

napoleonluq  

nar 

narahat 

narahatcasına 

narahatedici 

narahatlıq 

nararmudu 

narazı 

narazılıq 

narbənd (bot.) 

narçı 

narçılıq 

narçiçəkkimi (-lər) 

nardança 

nardənə 

nargilə 

nargiləli 

nargiləlik 

narın 

narınc 

narıncı 

narıncı-qırmızı 

narındənə 

narındənəli 

narındənəvər 

narındiş 

narındişli 

narınlama 

narınlamaq 

narınlanma 

narınlanmaq 

narınlaşdırılma 

narınlaşdırılmaq 

narınlaşdırma 

narınlaşdırmaq 

narınlaşma 

narınlaşmaq 

narınlatdırma 

narınlatdırmaq 

narınlatma 

narınlatmaq 

narınlıq 

narın-narın 

narınsaqqal 

narınsaqqallı 

narıntük 

narıntüklü 

narınyarpaq 

narınyarpaqlı 

naringi 

naringili 

naringilik 

narkoanaliz 

narkobaron 

narkobaronluq 

narkobiznes 

narkodispanser 

narkohipnoz  

narkokartel 

narkolepsiya (tib.) 

narkologiya 

narkoloji 

narkoloq 

narkomafiya 

narkoman 

narkomaniya 

narkomanlıq 

narkotacir 

narkoticarət 

narkotik 

narkotikli 

narkotiklik 

narkotiksiz 

narkotin 

   

nanəsiz - narkotin 
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nar nas nat 

   

narkotrafik 

narkotranzit 

narkoz 

narkozlama 

narkozlamaq 

narkozlanma 

narkozlanmaq 

narkozlaşdırma  

narkozlaşdırmaq 

narlı 

narlıq 

narşərab 

narşərablı 

narşirə 

narşirəli 

nasaz 

nasazlama 

nasazlamaq 

nasazlaşma 

nasazlaşmaq 

nasazlatma 

nasazlatmaq 

nasazlıq 

nasional-demokrat 

nasional-leyborist 

nasional-liberal 

nasional-sosialist 

nasir 

nasir-dramaturq 

nasirlik 

nasist 

nasistcəsinə 

nasizm 

nasos 

nasosçu 

nasos-forsunka 

nasosxana 

nasoslama 

nasoslamaq 

nasoslanma 

nasoslanmaq 

nasoslu 

nasossuz 

nasturan (miner.) 

naşatır 

naşatırlı 

naşatırsız 

naşı 

naşılaşma 

naşılaşmaq 

naşılıq 

naşir 

naşirlik 

naşükür 

naşükürlük 

natamam 

natamamdişli (-lər) (zool.) 

natamamlıq 

nataraz 

natarazcasına 

natarazlıq 

natəmiz 

natəmizlik 

natiq 

natiqcəsinə 

natiqlik 

natrium 

natrolit (miner.) 

natufi mədəniyyəti 

natura 

natural 

naturalı 

naturalist 

naturalistik 

naturalistlik 

naturalizasiya 

naturalizm 

naturallaşdırma  

naturallaşdırmaq  

naturallaşma 

naturallaşmaq 

naturallıq 

naturfəlsəfə 

naturfəlsəfəçi 

natürmort 

natürmortçu-rəssam 

nautilus (zool.) 

nautofon 

naümid 

naümidcəsinə 

naümidlik 

navala 

navalça  

navalçalı 

navalçasız 

naviqasiya 

naviqator 

naz 

nazağacı 

nazbalığı 

nazbalış 

nazbalışlı 

nazəndə 

nazəndəlik 

nazənin 

nazənin-nazənin 

nazik 

nazikbaldır (bot.) 

nazikbarmaq 

nazikbarmaqlı 

nazikbel 

nazikbelli 

nazikbədən 

nazikbədənli 

nazikbığ 

nazikbığlı 

nazikdaban 

nazikdabanlı 

nazikdimdik 

nazikdimdikli 

nazikdiş 

nazikdişli 

nazikdivar  
   

narkotrafik - nazikdivar  
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naz naz nef 

   

nazikdivarlı 

nazikdodaq 

nazikdodaqlı 

nazikgövdə 

nazikgövdəli 

nazikqabıq 

nazikqabıqlı 

nazikqaş 

nazikqaşlı 

nazikqəlb 

nazikquyruq (bot.) 

nazikquyruqlu 

nazikləmə 

nazikləmək 

naziklənmə 

naziklənmək 

nazikləşdirici 

nazikləşdirmə 

nazikləşdirmək 

nazikləşdirtmə 

nazikləşdirtmək 

nazikləşmə 

nazikləşmək 

naziklətmə 

naziklətmək 

naziklif 

naziklifli 

naziklik 

nazik-nazik 

naziktəbəqə 

naziktəbəqəli  

nazikürək 

nazikürəkli 

nazikyarpaq 

nazikyarpaqlı 

nazildə-nazildə 

nazildib-hamarlama 

nazildib-hamarlamaq 

nazildilmə 

nazildilmək 

nazilə-nazilə 

nazilib-qırılma 

nazilib-qırılmaq 

nazilmə 

nazilmək 

naziltmə 

naziltmək 

nazimçarx  

nazir 

nazirlik 

nazirlikdaхili 

nazirliklərarası 

naz-qəmzə 

naz-qəmzəli 

naz-qəmzəlik 

nazlama 

nazlamaq 

nazlana-nazlana 

nazlandırma 

nazlandırmaq 

nazlanıb-əzizlənmə 

nazlanıb-əzizlənmək 

nazlanma 

nazlanmaq 

nazlı 

nazlı-duzlu 

nazlı-işvəli 

nazlı-qəmzəlı 

nazlı-nazlı 

naz-nemət 

naz-nemətli 

naz-nemətsiz 

nazofaringit  

nazsatan 

neandertal (-lar) 

nebulyar (astr.) 

necə 

neçə 

neçəlik 

neçənci 

neçə-neçə 

nef (memar.) 

nefar (-lar) 

nefelin (miner.) 

nefelinit 

nefelinli 

nefelometr 

nefelometrik 

nefelometriya 

nefoskop, cihaz 

nefrit  

nefrolitiaz (tib.) 

nefrologiya  

nefroloq 

nefron (anat.) 

nefropatiya  

nefroptoz (tib.) 

nefroskleroz 

neft 

neftaxtaran 

neftaxtarma 

neftayıran 

neftayırma 

neftburaхan 

neftburaхma  

neftçıxaran 

neftçıxarma 

neftçi 

neftçi-alim 

neftçi-geoloq 

neftçilik 

neftçi-mühəndis 

neftdaşıma 

neftdaşıyan 

neftdoyumlu 

neftəbənzər 

neftədavamlı 

neftəoxşar 

neftgötürən 

neftgötürmə 

neftkeçirən 

neftkeçirmə 

neft-kimya  
   

nazikdivarlı - neft-kimya 
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nef nek nem 

   

neftkimyaavtomat 

neft-kimyəvi 

neft-qaz 

neft-qaz-kondensat 

neft-qazlı 

neft-qazlılıq 

neftləmə 

neftləmək 

neftlənmə 

neftlənmək 

neftli 

neftli-qazlı 

neftlilik 

neftmaşınqayırma 

neft-mədən 

neftomafiya 

neftölçən 

neftölçmə 

neftparçalayan 

neftsiz 

neftsizlik 

nefttəmizləmə 

nefttəmizləyən 

nefttökən 

nefttökmə 

nefttutan 

nefttutma 

nefttutucu 

neftverən 

neftvermə əmsalı 

neftvuran 

neftvurma 

neftyığan 

neftyığma 

negidal (-lar), xalq 

nehrə 

nehrəli 

nekral zona (bot.) 

nekrid (-lər) 

nekrobakterioz 

nekrobiotik  

nekrobioz 

nekrofaq (-lar) (bot.) 

nekrofil 

nekrofiliya 

nekrofit (-lər) (bot.) 

nekrofobiya  

nekrologiya 

nekroloji 

nekroloq 

nekromant 

nekromantiya 

nekronim (dilç.) 

nekroplankton 

nekropol  

nekrotomiya 

nekroz  

nektar 

nektarin  

nektarlıq  

nektarofaq (-lar) 

nektobentos (zool.) 

nekton  

neqativ  

neqativist 

neqativizm  

neqatonim    

neqatoskop  

neqosiant (iqt.) 

neqoş (-lar) 

neqritos (-lar) 

nequs  

nelma (zool.) 

nemalit (miner.) 

nemaniç (-lər) 

nematod (-lar)  

nematologiya (zool.) 

nembutal 

nemertin (-lər) (zool.) 

nemət 

nemətli 

nemətlilik 

nemətsiz 

nemətsizlik 

nen (-lər) 

nencə 

neoantrop  

neobiheviorizm  

neobiont (-lar) (biol.) 

neobiosfer 

neobolşevizm 

neodarvinist  

neodarvinizm  

neodim (kim.) 

neoekologiya 

neoendemik (-lər) 

neoendemizm (bot.) 

neofaşist 

neofaşizm 

neofit (mal.) 

neofobiya  

neofrost (tex.) 

neogen  

neogenez 

neoheksan 

neohidronim  

neoxristianlıq  

neoimpressionizm  

neokapitalizm 

neoklassik 

neoklassisizm 

neokolonialist 

neokolonializm 

neokonservatizm 

neokonservator 

neoqlobalist 

neoqlobalizm 

neolinqvistik 

neolinqvistika 

neolit  

neolitik 

neologiya 

neologizm 

   

neftkimyaavtomat - neologizm  
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neo nep nev 

   

neolokal 

neomonarxist 

neomonarxizm 

neon  

neonasist 

neonasistlik 

neonasizm 

neonatal 

neonatologiya 

neonatoloji 

neonatoloq 

neooronim  

neooykonim  

neoplastik 

neoplaziya (tib.) 

neoplazma 

neopozitivizm  

neopren 

neorealist 

neorealizm  

neorenesans 

neoromantik 

neoromantizm 

neosalvarsan 

neosfer 

neosxolastik 

neosxolastika  

neotektonik 

neotektonika  

neotektonosfer 

neoteniya (biol.) 

neotip (geol.) 

neotomist 

neotomizm 

neotoponim 

neotropik 

neovulkanizm  

neozoy  

nepallı (-lar) 

neper (riyaz.) 

nepman 

neptunium (kim.)      

neptunizm (geol.)             

nerit (coğr.) 

neritin  

nerpa  

nerunq (coğr.) 

nervasiya (bot.) 

nervür (memar.) 

nestor (-lar) (zool.) 

neştər 

neştərçə (zool.) 

neştərquyruqlu (-lar) (zool.) 

neştərləmə 

neştərləmək 

neştərlənmə 

neştərlənmək 

neştərlətmə 

neştərlətmək 

neştərləyib-deşmə 

neştərləyib-deşmək 

neştərli 

neştərsiz 

nettinq (mal.) 

netto 

netto-balans (iqt.) 

nevar (-lar) 

nevralgiya  

nevrastenik 

nevrasteniya  

nevrinoma  

nevrit  

nevrizm 

nevrologiya  

nevroloji 

nevroloq 

nevroloqluq 

nevroma 

nevropat 

nevropatik 

nevropatiya 

nevropatologiya 

nevropatoloji 

nevropatoloq 

nevropatoloqluq 

nevrotik 

nevroz 

nevrozabənzər 

nevrozlu 

ney  

neybət 

neybətlik 

neybət-neybət 

neyçi 

neylon 

neylonlu 

neylonsuz 

ney-nağara 

neyroagent (inform.) 

neyroallergiya 

neyroanatom 

neyroanatomiya 

neyrobiofizik 

neyrobiofizika 

neyrobiofiziki 

neyrobiologiya 

neyrobioloji 

neyrobioloq 

neyrobionika 

neyroblast (-lar) (fiziol.) 

neyroblastoma 

neyrocərrah 

neyrocərrahiyyə 

neyrocərrahlıq 

neyrodermit  

neyrodinamik 

neyrodinamika 

neyroelm 

neyrofibril (-lər) (fiziol.) 

neyrofiziologiya 

neyrofizioloji 

neyrofizioloq 

neyrogenetik  
   

neolokal - neyrogenetik 



 469 

ney ney nəc 

   

neyrogenetika 

neyroginekologiya 

neyroginekoloji 

neyroginekoloq 

neyrohematologiya 

neyrohematoloji 

neyrohematoloq 

neyrohistologiya 

neyrohistoloji 

neyrohistoloq 

neyrohumoral 

neyroinfeksiya 

neyrokardiogen 

neyrokibernetik 

neyrokibernetika 

neyrokimya 

neyrokimyaçı 

neyrokimyəvi 

neyroqliya (fiziol.) 

neyroqlobulin 

neyroleptanalgeziya (tib.) 

neyroleptik (-lər)  

neyroleykoz 

neyrolinqvistik 

neyrolinqvistika  

neyrolipoma (tib.) 

neyromalyariya 

neyromorfologiya 

neyromorfoloji 

neyron 

neyronlararası (fiziol.) 

neyroplastika 

neyroplazma 

neyroplegik (tib.) 

neyroprotektor (tib.) 

neyropsixologiya 

neyropsixoloji 

neyropsixoloq 

neyroreseptor (-lar) 

neyroşəbəkə 

neyrotaxometr 

neyrotoksik 

neyrotoksikologiya 

neyrotoksikoloji 

neyrotoksikoloq 

neyston 

neystonologiya (coğr.) 

neytral 

neytrallanma 

neytrallanmaq 

neytrallaşdırılma 

neytrallaşdırılmaq 

neytrallaşdırma 

neytrallaşdırmaq 

neytrallaşma 

neytrallaşmaq 

neytrallıq 

neytrino (fiz.) 

neytrofil  

neytrofilyoz 

neytron (-lar)  

neytronim təxəllüs  

neytron-karotaj 

neytronoqrafiya 

neyzilber, ərinti 

nə 

nəbadə 

nəbatat 

nəbatatçı 

nəbatatçılıq 

nəbati (-lər) 

nəbatilik 

nəbatişünas 

nəbatişünaslıq 

nəbi 

nəbilik 

nəbz 

nəbzölçən 

nəcabət 

nəcabətli 

nəcabətlilik 

nəcabətsiz 

nəcabətsizlik 

nəcib 

nəcibcəsinə 

nəcibləşdirmə 

nəcibləşdirmək 

nəcibləşmə 

nəcibləşmək 

nəciblik 

nəcis 

nəcis-sidik 

nəçi 

nədən 

nədənsə 

nədim 

nədimlik 

nəf 

nəfər 

nəfərlik 

nəfər-nəfər 

nəfəs 

nəfəsalma 

nəfəsarası 

nəfəsbaşı 

nəfəsləmə 

nəfəsləmək 

nəfəslənmə 

nəfəslənmək 

nəfəsləşmə 

nəfəsləşmək 

nəfəsli 

nəfəslik 

nəfəs-nəfəsə 

nəfəsotu 

nəfəssiz 

nəfəssizlik 

nəfəsverici 

nəfəsvermə 

nəfgötürmə 

nəfis 

nəfislik 

nəfis-nəfis  
   

neyrogenetika - nəfis-nəfis 
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nəf nəq nən 

   

nəfli 

nəfs 

nəfslənmə 

nəfslənmək 

nəfsli 

nəfssiz 

nəğmə 

nəğməkar 

nəğməkarlıq 

nəğmələşmə 

nəğmələşmək 

nəğməli 

nəğməsiz 

nəhayət 

nəhayətdə 

nəhayətsiz 

nəhayətsizlik 

nəhəng 

nəhənglik 

nəhəng-nəhəng 

nəhs 

nəhsgətirmə 

nəhsləmə 

nəhsləmək 

nəhslik 

nəinki 

nəkarə 

nəqərat 

nəqəratlı 

nəqəratsız 

nəqqaş 

nəqqaşkar 

nəqqaşkarlıq 

nəqqaşlıq 

nəqqaşsız 

nəql 

nəqledici 

nəqletdirici 

nəqletmə 

nəqli 

nəqlilik 

nəqliyyat 

nəqliyyatçı 

nəqliyyatçılıq 

nəqşbəndi, təriqət 

nəqşbəndilik 

nəlbəki 

nəm 

nəmçəkən 

nəmər (etn.) 

nəmgül 

nəmhopduran 

nəmiş 

nəmişləmə 

nəmişləmək 

nəmişlənmə 

nəmişlənmək 

nəmişlətmə 

nəmişlətmək 

nəmişli 

nəmişlik 

nəmişsiz 

nəmişsizlik 

nəmləmə  

nəmləmək 

nəmlənmə 

nəmlənmək 

nəmləşdirmə 

nəmləşdirmək 

nəmləşmə 

nəmləşmək 

nəmlətmə 

nəmlətmək 

nəmli 

nəm-nəm 

nəm-nüm etmək 

nəmölçən 

nəmsevən (-lər) 

nəmsiz 

nəmsizlik 

nənə 

nənə-baba 

nənə-babalı 

nənə-bala 

nənə-balalı 

nənəcan 

nənəciyəz 

nənəli 

nənəli-babalı 

nənəli-balalı 

nənəlik 

nənə-nəvə 

nənə-nəvəli 

nənəsiz-babasız 

nənəsiz-balasız 

nənni 

nənnili 

nənnisiz 

nər 

nərbala 

nərd 

nərdivan 

nərdivanlı 

nərdivansız 

nərdtaxta 

nərə  

nərəkimi (-lər) 

nərəyetişdirən 

nərəyetişdirmə 

nərgiz 

nərgizçiçəkli (-lər) 

nərgizçiçəyi 

nərgizgülü 

nərildəmə 

nərildəmək 

nərildəşmə 

nərildəşmək 

nərildətmə 

nərildətmək 

nərildəyə-nərildəyə 

nərilti 

nərilti-gurultu 

nəriltili  
   

nəfli - nəriltili 
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nər nəs nət 

   

nəriltili-gurultulu 

nəriltisiz 

nəriltisiz-gurultusuz 

nərlik 

nərmənazik 

nərmənaziklik 

nəsə 

nəsəb 

nəsəbli 

nəsəbsiz 

nəsx, ərəb xətt növü 

nəsib 

nəsibli 

nəsibsiz 

nəsibsizlik 

nəsihət 

nəsihətamiz 

nəsihətçi 

nəsihətçilik 

nəsihətli 

nəsihət-moizə 

nəsihətnamə 

nəsihətyana 

nəsil 

nəsilbənəsil 

nəsildaş 

nəsildaşlıq 

nəsildəngələn 

nəsildənkeçən 

nəsillərarası 

nəsilli 

nəsilsiz 

nəsilsizlik 

nəsilverən 

nəsilvermə  

nəsimişünas 

nəsimişünaslıq 

nəsimli 

nəsimlik 

nəsimsiz 

nəsnə 

nəsr 

nəsrin (bot.) 

nəsrləşdirmə 

nəsrləşdirmək 

nəsrli 

nəsrsiz 

nəstəliq, ərəb xətt növü 

nəş 

nəşə 

nəşəbaz 

nəşəbazlıq 

nəşələndirilmə 

nəşələndirilmək 

nəşələndirmə 

nəşələndirmək 

nəşələnmə 

nəşələnmək 

nəşəli 

nəşəlilik 

nəşəsiz 

nəşəsizlik 

nəşət 

nəşəverən 

nəşəverici 

nəşr 

nəşriyyat 

nəşriyyatçı 

nəşriyyatçılıq 

nəşriyyatçı-tipoqraf 

nəşriyyat-poliqrafiya 

nəşriyyat-redaksiya  

nət (ədəb.) 

nəticə 

nəticə-kötücə 

nəticələndirilmə 

nəticələndirilmək 

nəticələndirmə 

nəticələndirmək 

nəticələnmə 

nəticələnmək 

nəticəli 

nəticəlik 

nəticəli-kötücəli 

nəticəsiz 

nəticəsiz-kötücəsiz 

nəticəsizlik 

nəticəyönlü 

nəticəyönlülük 

nəticəyönümlü 

nəticəyönümlülük (ped.) 

nəvaziş 

nəvazişkar 

nəvazişkarlıq 

nəvazişli 

nəvazişlilik 

nəvazişsiz 

nəvazişsizlik 

nəvə 

nəvəciyəz 

nəvəli 

nəvəli-nəticəli 

nəvə-nəticə 

nəvə-nəticəli 

nəvə-nəticəsiz 

nəvəsiz-nəticəsiz 

nəzakət 

nəzakətli 

nəzakətlilik 

nəzakətsiz 

nəzakətsizcəsinə 

nəzakətsizlik 

nəzarət 

nəzarət-baхış 

nəzarət-buraxılış 

nəzarətçi 

nəzarətçi-çeşidləyici 

nəzarətçilik 

nəzarətedici 

nəzarət-xilasetmə 

nəzarət-kassa 

nəzarətli 

nəzarət-ölçü  
   

nəriltili-gurultulu - nəzarət-ölçü 
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nəz nic nik 

   

nəzarət-profilaktiki 

nəzarət-sınaq 

nəzarətsiz 

nəzarətsizlik 

nəzarət-təftiş  

nəzarət-yoхlama 

nəzdində 

nəzər 

nəzər-diqqət 

nəzərəçarpacaq 

nəzərəçarpan 

nəzəri 

nəzəri-doqmatik 

nəzəri-ehkamçı 

nəzəri-elmi 

nəzəri-fəlsəfi 

nəzəri-iqtisadi 

nəzəri-intellektual 

nəzəri-metodoloji 

nəzərincə 

nəzəri-riyazi 

nəzəriyyə 

nəzəriyyəçi 

nəzəriyyəçilik 

nəzərli 

nəzərsiz 

nəzir 

nəzirə  

nəzirəçi 

nəzirəçilik 

nəzirli 

nəzir-niyaz 

nəzirverən 

nəziryığan 

nəzm 

nəzmli 

nəzmsiz 

nırx 

nibelunq (-lar)  

nicat 

nicatverən 

nicatverici 

nida 

nidalaşma 

nidalaşmaq  

nidalı 

nidasız 

niderland (-lar) 

niderlandca 

nifaq 

nifaqçı 

nifaqçılıq 

nifaqsalan 

nifrət 

nifrətamiz 

nifrətdoğuran 

nifrətdoğurucu 

nifrətəlayiq 

nifrətləndirici 

nifrətləndirmə 

nifrətləndirmək 

nifrətlənmə 

nifrətlənmək 

nifrətli 

nifrətlilik 

nifrətsiz 

nifrətsizlik 

nifrin 

nifrinoхuyan 

nigah, baxış 

nigar 

nigaran 

nigarançılıq 

nigaranlıq 

nigaran-nigaran 

nihilist 

nihilistcəsinə 

nihilistik 

nihilistlik 

nihilizm 

nixrom 

nikah, kəbin 

nikahbağlama 

nikahdankənar 

nikahlama 

nikahlamaq 

nikahlanma 

nikahlanmaq 

nikahlatma 

nikahlatmaq 

nikahlı 

nikahlılıq 

nikahsız 

nikahsızlıq 

nikaraqualı (-lar) 

nikbin 

nikbincəsinə 

nikbinləşmə 

nikbinləşmək 

nikbinlik 

nikbin-nikbin 

nikbinruhlu 

nikel 

nikelçəkən 

nikelçi 

nikelin, ərinti 

nikelləmə 

nikelləmək 

nikellənmə 

nikellənmək 

nikellətmə 

nikellətmək 

nikelli 

nikelsiz 

nikobarlı (-lar) 

nikotin 

nikotinli 

nikotinlik 

nikotinsiz 

nikotin-sulfat 

niktitropizm 

niktofobiya  

niqab  
   

nəzarət-profilaktiki - niqab 
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niq niş niş 

   

niqablı 

niqabsız 

niqrin (miner.) 

niqrol 

niqrozin 

nilsborium (kim.) 

nimçə 

nimdaş 

nimfa 

nimfalid (-lər) (zool.)   

nimfomaniya 

nimonik 

nimtənə 

nimtənəli 

nin-citsu  

nindza 

ninni  

niobium (kim.) 

nippel 

nirvana 

nisbə  

nisbət 

nisbətən 

nisbətli 

nisbətlik 

nisbətsiz 

nisbətsizlik 

nisbi 

nisbilik 

nisbiyyət 

nisbiyyətsizlik 

nisgil 

nisgillənmə 

nisgillənmək 

nisgilli 

nisgillik 

nisgilli-nisgilli 

nisgilsiz 

nisyə 

nisyəlik 

nisyəsiz 

nişan 

nişançı 

nişançılıq 

nişanə 

nişanəli 

nişanəsiz 

nişangah 

nişangahçı 

nişangahlı 

nişangahsız 

nişanlama 

nişanlamaq 

nişanlandırma 

nişanlandırmaq 

nişanlanma 

nişanlanmaq 

nişanlatma 

nişanlatmaq 

nişanlayıcı 

nişanlı 

nişanlıq 

nişanlılıq  

nişansız 

nişanvuran 

nişasta 

nişastadaşıyan (bot.) 

nişastalama 

nişastalamaq 

nişastalanma 

nişastalanmaq 

nişastalatma 

nişastalatmaq 

nişastalı 

nişastalılıq 

nişastalı-şəkərli 

nişastasız 

nişastasızlaşdırma 

nişastasızlaşdırmaq 

nişastasızlaşma 

nişastasızlaşmaq 

nişastasızlıq 

nişasta-şəkər 

nitq 

nitqləndirmə 

nitqləndirmək 

nitqpərdaz 

nitrat (-lar) 

nitrat-ion 

nitrid (-lər) 

nitril 

nitril-kauçuk 

nitrit (-lər) 

nitrobakteriya (-lar) 

nitrobenzol  

nitrobirləşmə 

nitroboya 

nitrodəri 

nitroefir 

nitroemal 

nitroetan 

nitroetilen 

nitrofenol 

nitrofil (-lər) 

nitrofit (-lər) 

nitrofos 

nitrofosfat 

nitrogen 

nitroxlorbenzol 

nitroxlorid 

nitroipək 

nitrokalit (miner.) 

nitrokauçuk 

nitroqarışıq 

nitroqlikol 

nitroqliserin (əcz.) 

nitroqrup 

nitrolak 

nitrolaşdırma 

nitrolaşdırmaq 

nitrometan 

nitrometr 

nitron  
   

niqablı - nitron 
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nit niy niz 

   

nitronaftalin 

nitronatrit  

nitroörtük 

nitroörtülü 

nitroparafin 

nitropenton 

nitropolimer 

nitropropan 

nitrorəng 

nitrosellüloz 

nitrospirt 

nitrosulfat 

nitrotoluol 

nitroz 

nitrozil-bromid 

nitrozil-xlorid 

nitrozil-sulfat 

nitrozobirləşmə 

nitsşeçi 

nitsşeçilik (fəls.) 

nival (coğr.)  

nivelir (geod.) 

nivelirçi 

nivelirləmə 

nivelirləmək 

nivelirlənmə 

nivelirlənmək 

nivelirlətmə 

nivelirlətmək 

nivx (-lər) 

niyabət 

niyabətli 

niyabətlilik 

niyaz 

niyə 

niyyət 

niyyətləmə 

niyyətləmək 

niyyətlənmə 

niyyətlənmək 

niyyətli 

niyyətsiz 

niyyətsizlik 

nizam 

nizamçı 

nizami 

nizam-intizam 

nizamişünas 

nizamişünaslıq 

nizamlama 

nizamlamaq 

nizamlanma 

nizamlanmaq 

nizamlaşdırıcı 

nizamlaşdırılma 

nizamlaşdırılmaq 

nizamlaşma 

nizamlaşmaq 

nizamlatma 

nizamlatmaq 

nizamlayıcı 

nizamlı 

nizamlılıq 

nizamlı-nizamlı 

nizamnamə 

nizamsız 

nizamsızlıq 

nizamsız-nizamsız 

nizə 

nizəatan 

nizəatıcı 

nizəatma 

nizəçi 

nizədiş (zool.) 

nizə-qılınc 

nizələmə 

nizələmək 

nizələnmə 

nizələnmək 

nizələşmə 

nizələşmək 

nizələtmə 

nizələtmək 

nizəli 

nizəsiz 

nizətullama 

nizətullayan 

nizəvari 

nizəyəbənzər 

nizəyəoхşar 

nobelium (kim.) 

no-frost (tex.) 

noğul 

noğuldan 

noğul-moğul 

noğul-nabat 

nohur 

nohurlu 

nohurluq 

nohursuz 

noxta 

noxtalama 

noxtalamaq 

noxtalanma 

noxtalanmaq 

noxtalatma 

noxtalatmaq 

noxtalı 

noxtasız 

noxud 

noxudabənzər 

noxudçu 

noxudçuluq 

noxudlu 

noxudluq 

noxudsuz 

noxudu 

nok mədəniyyəti 

nokaut  

nokautedici  

nokdaun 

noktambulizm (tib.) 

noktürn     
   

nitronaftalin - noktürn    
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noq nor not 

   

noqata 

noqay (-lar) 

noqayca 

nomarx 

nomen (dilç.) 

nomenklatur 

nomenklatur-ünvan 

nominal 

nominalist 

nominalistik konsepsiya 

nominalizasiya 

nominalizm 

nominallıq 

nominasiya 

nominativ  

nomofobiya 

nomogenez 

nomoqrafiya (riyaz.) 

nomoqram 

nomosenoz 

nona (mus.) 

nonakkord 

nonet (mus.) 

nonius 

nonparel (poliq.) 

nonsens 

noolandşaft  

noosfer 

noosferik 

nord 

nordkap 

nordmarkit 

nori, yosun 

norit 

noriya (teх.) 

norka  

norma 

normaçı 

normal 

normalaşdırıcı 

normalaşdırma 

normalaşdırmaq 

normalaşma 

normalaşmaq 

normalı 

normalıq 

normallaşdırıcı 

normallaşdırılma 

normallaşdırılmaq 

normallaşdırma 

normallaşdırmaq 

normallaşma 

normallaşmaq 

normallatma 

normallatmaq 

normallıq 

norman (-lar) 

normandiyalı (-lar) 

normaölçən 

normasız 

normativ  

normativ-hüquqi 

normativizm 

norveç (-lər) 

norveçcə 

nostalgiya 

nostalji 

nostratik dillər 

nostrifikasiya 

nostro (mal.) 

not  

nota (dipl.) 

notabena, işarə, NB 

notarial 

notariat 

notarius 

notariusluq 

notasiya 

notbuk 

notifikasiya (mal.) 

notlaşdırma 

notlaşdırmaq 

notlu 

notoqrafik 

notoqrafiya 

notsuz 

noumen (fəls.) 

noumenal 

nov 

novarası 

novasiya  

novator 

novatorcasına 

novatorluq 

novator-pedaqoq 

novator-rəssam 

novator-şair 

novator-yazıçı 

novbahar 

novboyu 

novcuq 

novça 

novdan 

novella 

novellaçı 

novella-dram 

novella-xatirə 

novella-oçerk 

novgülü 

novlu 

novokain (əcz.)  

novruz 

novruzçiçəyi 

novruzgülü 

novruziyyə (ədəb.) 

novruzqabağı 

novruznisə 

novruzotu 

novşəkilli 

novur, şırım 

novvari çokəklik 

noyabr 

nozelit (miner.) 

   

noqata - nozelit 
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noz nöm növ 

   

nozema 

nökər 

nökərbaşı 

nökərçə 

nökərçilik 

nökər-qarabaş 

nökər-qulluqçu 

nökərli 

nökərlik 

nökərsiz 

nöqsan 

nöqsanlı 

nöqsanlılıq 

nöqsansız 

nöqteyi-nəzər 

nöqtə 

nöqtəbənöqtə 

nöqtələmə 

nöqtələmək 

nöqtələnmə 

nöqtələnmək 

nöqtəli 

nöqtəli-nöqtəli 

nöqtəli-vergüllü 

nöqtə-nöqtə 

nöqtəsiz 

nöqtəsiz-vergülsüz 

nöqtəşəkilli 

nöqtəvari 

nöqtə-vergül 

nöqtəvi 

nöqtəvilik 

nöqtəvi-müstəvi 

nömrə 

nömrəbaz 

nömrəbazlıq 

nömrələmə 

nömrələmək 

nömrələnmə 

nömrələnmək 

nömrələtdirmə 

nömrələtdirmək 

nömrələtmə 

nömrələtmək 

nömrəli 

nömrəlik 

nömrəsiz 

nömrəvuran  

nömrəyazan 

nömrəyığan 

növ 

növarası 

növbə 

növbədənkənar 

növbələmə 

növbələmək 

növbələndirmə 

növbələndirmək 

növbələnən (riyaz.) 

növbələnmə 

növbələnmək 

növbələnməyən 

növbələrarası 

növbələşdirmə 

növbələşdirmək 

növbələşmə 

növbələşmək 

növbələtmə 

növbələtmək 

növbəli  

növbənöv 

növbəsiz 

növbəsizlik 

növbətçi 

növbətçilik 

növbəti 

növcavan 

növcavanlıq 

növcavan-növcavan 

növdaxili 

növdəyişkənliyi indeksi 

növəmələgəlmə   

növgülü 

növhə 

növhəçi 

növhəçilik 

növhəxan 

növhəxanlıq 

növiçi 

növləndirilmə 

növləndirilmək 

növlərarası 

növləşdirib-qablaşdırma 

növləşdirib-qablaşdırmaq 

növləşdirici 

növləşdirilmə 

növləşdirilmək 

növləşdirmə 

növləşdirmək 

növlü 

növlük 

növ-növ 

növraq 

növrəstə 

növsüz 

nubiyalı (-lar) 

nudist  

nudizm 

nuklear (stat.) 

nukleaz (-lar) (biol.)  

nuklein  

nukleofil 

nukleoplazma 

nukleotid (-lər) 

nukleus 

nuklid (-lər) (fiz.) 

nuklon (fiz.) 

nuqa 

nullifikasiya  

nullisomiya 

numerasiya 

numerofobiya  

numizmat 

   

nozema - numizmat 
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num nüa nüm 

   

numizmatika 

nummulit (-lər) (zool.) 

nunataq (coğr.) 

nunsi, Vatikan rəsmisi 

nupe (-lər) 

nur 

nurani 

nuranilik 

nurlandırma 

nurlandırmaq 

nurlanma 

nurlanmaq 

nurlatma 

nurlatmaq 

nurlu 

nurluluq 

nurlu-nurlu 

nursaçan 

nursuz 

nursuzluq 

nuş 

nuşcan 

nuşcanlıq 

nutasiya  

nutriya  

nuttalioz 

nuvistor 

nuvoriş 

nüans 

 

nüanslı 

nüanssız 

nübar 

nübarlı 

nübarlıq 

nübarsız 

nüfuz 

nüfuzedici 

nüfuzedicilik 

nüfuzetmə 

nüfuzlu 

nüfuzluluq 

nüfuzsuz 

nüfuzsuzluq 

nümayəndə 

nümayəndəlik 

nümayiş 

nümayişçi 

nümayişkaranə 

nümunə 

nümunəgöstərən 

nümunəgötürən 

nümunəli 

nümunəlik 

nümunəsiz 

nümunəsizlik 

nümunə-təcrübə 

nümunəvi 

nümunəviləşdirilmə 

 

nümunəviləşdirilmək 

nümunəvilik 

nüsxə 

nüsxəbənd 

nüsxəbəndlik 

nüsxələmə 

nüsxələmək 

nüsxələşdirmə 

nüsxələşdirmək 

nüvə 

nüvəcik 

nüvəcik-nüvə 

nüvədaxili 

nüvə-güc 

nüvə-hüceyrə 

nüvəiçi 

nüvəli 

nüvə-onurğa 

nüvə-plazma 

nüvə-raket 

nüvə-sitoplazma 

nüvəsiz 

nüvəsizlik 

nüvə-ulduz 

nüvəyanı  

nyuton (fiz.) 

nyutonluq 

nyuvikon, TV borusu   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

numizmatika - nyuvikon 
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o oby odd 

   

Oo 
 

 

o 

oaykı 

oazis 

oba 

obabaşı 

obaçı 

obalı 

obalıq 

obaşdan 

obduksiya 

obelisk 

ober 

ober-burqomistr 

ober-kansler 

ober-leytenant 

ober-prokuror 

oberton (mus.) 

oblast (riyaz.) 

obliqasiya 

obliqator  

obliterasiya 

obliterasiyaedici 

obol, pul vahidi 

obraz 

obrazlaşdırma 

obrazlaşdırmaq 

obrazlaşmaq 

obrazlı 

obrazlılıq 

obrazsız 

obsidian 

obskurant 

obskurantizm 

obstruksionizm (hüq.) 

obturator (tib.) 

obyekt 

obyektdaxili 

obyektiv 

obyektivcəsinə 

obyektivizm 

obyektivləşdirmə 

obyektivləşdirmək 

obyektivləşmə 

obyektivləşmək 

obyektivlik 

obyektlərarası 

ocaq 

ocaqaltı 

ocaqçı 

ocaqçılıq 

ocaqxana 

ocaqlama 

ocaqlamaq 

ocaqlı 

ocaqlıq 

ocaq-ocaq 

ocaqsız 

ocaqüstü 

oçerk 

oçerkçi 

oçerkçilik 

od 

oda 

odabaşı 

odabaşılıq 

odadavamlı 

odadavamlılıq 

odadavamsız 

odadavamsızlıq 

odadözümlü 

odadözümsüz 

odalı 

odalıq 

od-alov 

od-alovlu 

oda-simfoniya 

odasız 

od-atəş 

od-atəşli 

oddağ 

oddanqoruyucu 

odekolon 

od-his 

od-köz 

odquyruqlu (-lar) 

odlaq 

odlama 

odlamaq 

odlana-odlana 

odlandırılma 

odlandırılmaq 

odlandırma 

odlandırmaq 

odlanma 

odlanmaq 

odlaşma 

odlaşmaq 

odlatma 

odlatmaq 

odlu 

odlu-alovlu 

odlu-atəşin 

odluca (-lar) 

odlu-hisli 

odluq 

odlu-odlu 

odlutorpaqlı (-lar) 

od-ocaq 

odoqraf 

odometr 

odometriya 

odontologiya 

odontoloji 

odontoloq 

odövrkü 

odpüskürdücü 

odpüskürən 

odsaçan 

odsöndürən 

odsöndürücü  

   

o - odsöndürücü 
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ods oge oğu 

   

odsuz 

odsuz-alovsuz 

odsuz-atəşsiz 

odsuz-hissiz 

odsuz-közsüz 

odsuzluq 

odsuz-ocaqsız 

odun 

odunböcəyi 

oduncaq 

oduncaqlaşma 

oduncaqlaşmaq 

oduncaqlı 

odunçu 

odunçuluq 

odundoğrayan 

odunhazırlama 

odunhazırlayan 

odunkəsən 

odunqıran 

odunlaşma 

odunlaşmaq 

odunluq 

odunyaran 

of 

ofiolit 

ofis 

ofisiant 

ofisiantlıq 

oflayn 

ofort 

ofortçu 

ofsayd (idm.)  

ofset 

ofşor 

oftalmiya (tib.) 

oftalmologiya 

oftalmoloji 

oftalmoloq 

oftalmoskop 

oftalmoskopiya 

ogecəki 

ogünkü 

oğlaq 

oğlaqqıran ay 

oğlan 

oğlancığaz 

oğlan-qız 

oğlanlaşma 

oğlanlaşmaq 

oğlanlı-qızlı 

oğlansayağı 

oğlan-uşaq 

oğru 

oğrubaşı 

oğrubaşılıq 

oğru-əyri 

oğru-əyrilik 

oğru-quldur 

oğru-quldurluq 

oğrun 

oğrunca 

oğruncasına 

oğrun-oğrun 

oğul 

oğulcuğaz 

oğulcuq 

oğul-qız 

oğullu 

oğulluq 

oğulsuz 

oğulsuzluq 

oğul-uşaq 

oğul-uşaqlı 

oğul-uşaqsız 

oğurlama 

oğurlamaq 

oğurlanma 

oğurlanmaq 

oğurlatdırma 

oğurlatdırmaq 

oğurlatma 

oğurlatmaq 

oğurluq 

oğurluqca 

oğuz (-lar) 

oğuz - aşıq sənəti 

oğuz-qıpçaq 

oğuz-səlcuq 

oh 

ox 

oxabənzər 

oxaqaçma (fiz.) 

oxatan 

oxatma 

oxay 

oxbatmaz 

oxboyu 

oxcüllüt (zool.) 

oxçatmaz 

oxçətir (bot.) 

oxçu 

oxçuluq 

oxdan 

ox-ilan (zool.) 

ox-kaman 

oxkeçən 

oxkeçirən 

oxkeçirməz 

oxkeçməz 

oxqabı 

oxlama 

oxlamaq 

oxlanma 

oxlanmaq 

oxlararası 

oxlov 

oxlovlama 

oxlovlamaq 

oxlu 

oxluq 

oxluluq 

oxlu-yaraqlı  

   

odsuz - oxlu-yaraqlı 
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oxo oxu oks 

   

oxotu 

oxra, boya 

oxralama 

oxralamaq 

oxralanma 

oxralanmaq 

oxranma (məh.) 

oxranmaq 

oxrantı 

oxşadılma 

oxşadılmaq 

oxşama 

oxşamaq 

oxşanma 

oxşanmaq 

oxşar 

oxşarlıq 

oxşarsız 

oxşarsızlıq 

oxşatma 

oxşatmaq 

oxşayıcı 

oxşayış 

oxşəkilli 

oxu kitabı 

oxucu 

oxuculuq 

oxudulma 

oxudulmaq 

oxuma 

oxumaq 

oxumaq-yazmaq 

oxumlu 

oxunaqlı 

oxunma 

oxunmaq 

oxunmaz 

oxunmazlıq 

oxunuş 

oxunuşlu 

oxutdurma 

oxutdurmaq 

oxutma 

oxutmaq 

oxuyan 

oxu-yazı 

oxuyub-çalma 

oxuyub-çalmaq 

oxuyub-yazma 

oxuyub-yazmaq 

oxvari 

ox-yaraq 

ox-yaraqlı 

oxyarpaq 

oxyarpaqlı 

ox-yay 

ox-yaylı 

oidium 

oilki 

okapi (zool.) 

okean 

okeanarium 

okeanaşırı 

okean-dəniz 

okeanlararası 

okeanoqraf 

okeanoqrafik 

okeanoqrafiya 

okeanologiya 

okeanoloji 

okeanoloq 

okeanonim 

okeanşünas 

okeanşünaslıq 

okkazional 

okkazionalizm 

okklüziya  

okkultizm 

oksalat 

oksamit 

oksazin 

okser (idm.) 

oksid 

oksidaza 

oksidental (dilç.) 

oksidimetriya 

oksidləşdirici 

   oksidləşdirici- 

bərpaedici 

oksidləşdirmə 

oksidləşdirmək 

oksidləşmə 

oksidləşmək 

oksidləşmə-reduksiya 

oksigen 

oksigen-konverter 

oksigenləşdirmə 

oksigenləşdirmək 

oksigenli 

oksigenoterapiya 

oksigensiz 

oksigensizlik 

oksihemoqlobin 

oksihomometriya (idm.) 

oksixinolin 

oksixromatofil 

oksimoron 

oksisefaliya 

oksiton (dilç.) 

oksiturşu (-lar) 

oksonium 

oksosintez 

oktaedr 

oktan 

oktanlı 

oktava 

oktet 

oktod 

oktola (mus.) 

oktyabr 

oktyabryat 

okulist 

okulyar  

   

oxotu - okulyar 
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oqa oli om 

   

oqami 

oqon (idm.) 

oqur (-lar) 

ol 

olacaq 

olacaqlı 

olan 

olan-keçən 

olan-qalan 

olan-olmaz 

ola-ola 

olar-olmaz 

o-laşma (dilç.) 

olay 

olduqca 

oleandr 

oleandrlıq 

olefin (-lər) 

olein 

oleoqrafik 

oleoqrafiya 

oleum 

oliqarx 

oliqarxiya 

oliqodon 

oliqofagiya 

oliqofren 

oliqofreniya 

oliqofrenopedaqogika 

oliqofrenopedaqoq 

oliqoxet (-lər) 

oliqoklaz 

oliqomer 

oliqopolist  

oliqopoliya 

oliqosaxarid (-lər) 

oliqosaprob (-lar) 

oliqosen 

oliqotrof 

olimpiada 

olimpiadaçı 

olimpiadaqabağı 

olimpiya oyunları 

olimpiyaçı 

olivin 

olma 

olmaq 

olmaya 

olmaya-bilməyə 

olmaya-olmaya 

olmaz 

olmazın 

olmaz-olmaz 

olsa-olsa 

olsun 

olub-keçən 

olub-keçmə 

olub-keçmək 

olunma 

olunmaq 

oluş (zool.) 

om (fiz.) 

omar (zool.) 

omba 

ombrometr 

ombudsman 

ombudsmanlıq 

omeqa 

omeqa-zərrəcik 

omik (tex.) 

omlet 

ommatidi (-lər) (zool.) 

ommetr 

omnibus 

omofon 

omoform 

omoqraf 

omomorfem (dilç.) 

omonim 

omonimika 

omonimiya 

omonimlik 

om-santimetr 

on 

onaçılan 

onadamlıq 

onaltılıq 

onaltımərtəbə 

onaltımərtəbəli 

onanist 

onanizm 

onatılan 

onayaqlı 

onayaqlılıq 

onbaşı 

onbaşılıq 

onbeşlik 

onbirillik 

onbirlik 

onbucaq 

onbucaqlı 

onca 

oncildli 

oncildlik 

onda 

ondakı 

ondatra (zool.) 

ondoqraf 

ondördgecəlik 

ondördlük 

ondulyator 

ondüymə 

ongünlük 

onxoserkoz 

onixiya (tib.) 

onikibarmaq bağırsaq 

onikilik 

oniks 

onillik 

onim 

onimiya 

onimləşmə 

onkiloluq  

   

oqami - onkiloluq 
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onk ont ope 

   

onkologiya 

onkoloji 

onkoloq 

onqəpiklik 

onqon 

onqramlıq 

onlar 

onlarca 

onlarınkı 

onlarla 

onlayn 

onlitrlik 

onluq 

onmanatlıq 

onmərtəbə 

onmərtəbəli 

onnəfərlik 

onnövçülük 

onomalogiya 

onomaloji 

onomasiologiya 

onomastik 

onomastika 

onomatopeya 

onomatopoetik (dilç.)  

onomatopoetika 

on-on 

on-onbeş 

onotaqlı 

onrəqəmli 

onsaatlıq 

onsəthli 

onsinifli 

onsuz 

onsütunlu 

onşahılıq 

ontirajlı 

ontobiologiya 

ontobioloji 

ontogenetik 

ontogenetika 

ontogenez 

ontologiya (fəls.) 

ontoloji 

ontoloq 

ontomorfogenez 

ontonluq 

onuncu, 10-cu, X 

onunku 

onurğa 

onurğacıq 

onurğa-diafraqma 

onurğalı (-lar) 

onurğaönü 

onurğasız (-lar) 

onurğa-ürək 

onüçillik müharibə 

onüzlü 

onyaşar 

onyaşlı 

onyaşlılıq 

oogenez 

ooqamiya 

ooqoni (bot.) 

oolit 

oologiya 

oomiset 

opal 

opalessensiya 

opalin 

opera 

opera-balet 

opera-buff 

operaçılıq 

opera-dram 

opera-əfsanə 

opera-komediya 

opera-kantata 

operalaşma 

opera-nağıl 

opera-oratoriya 

opera-poema 

operasevər 

operasevərlik 

operasionalistik 

operasionalizm (fəls.) 

operativ 

operativ-istehsal 

operativlik 

operator 

operatorluq 

opera-vodevil 

operetta 

opistorxoz 

opium 

opossum (zool.) 

opoyaz (ədəb.) 

opponent 

opponentlik 

opportunist 

opportunistcəsinə 

opportunistləşmə 

opportunistləşmək 

opportunizm 

opsion (iqt.) 

optant (hüq.) 

optasiya 

optayp (poliq.) 

optik 

optika 

optik-akustik 

optik-analoji 

optik-astronomik 

optikator 

optik-elektrik 

optik-fotoqrafik 

optik-kinetik 

optik-qrafik 

optik-radioastronomik 

optimal 

optimallaşdırılma 

optimallaşdırılmaq 

optimallaşdırma  

   

onkologiya - optimallaşdırma    
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opt ora ori 

   

optimallaşdırmaq 

optimallaşma 

optimallaşmaq 

optimallıq 

optimat (-lar) 

optimist 

optimistcəsinə 

optimistik 

optimistlik 

optimizator 

optimizm 

optoelektronika 

optometr 

optometriya 

optron, cihaz 

opus 

ora 

ora-bura 

orada  

orada-burada 

oradaca 

oradakı 

oradan-buradan 

orağabənzər 

orağaoxşar 

orakul 

oraq 

oraq-çəkic 

oraqçı 

oraqçılıq 

oraqdimdik 

oraqlama 

oraqlamaq 

oraqlanma 

oraqlanmaq 

oraqlı 

oraqşəkilli 

oraqvari 

oralı 

oranjad, şirə 

oranjereya 

oranjereyalı 

oranqutan 

oraon (-lar) 

orator 

oratoriya (mus.) 

oraya 

orbit 

orbital 

orbitin, element 

orda (tar.) 

orden 

ordenli 

order 

orderli 

ordinar 

ordinat (riyaz.) 

ordinator 

ordinatorluq 

ordinatura 

ordonans 

ordu 

ordubaşı 

ordubaşılıq 

ordugah 

orduluq 

orduyaqədər hazırlıq 

orfik (-lər) 

orfium (bot.) 

orfoepik 

orfoepiya 

orfofoniya 

orfoqraf 

orfoqrafik 

orfoqrafik-qrammatik 

orfoqrafiya 

orfoqram (dilç.) 

orgiya 

orijinal 

orijinallıq 

oriqami (inc.) 

orionid 

orisfera 

orisikl 

oriya (-lar) 

oriyaca 

oriyent 

oriyental 

oriyentalist 

oriyentalistika 

oriyentalizm 

oriyentasiya 

oriyentasiyalı 

oriyentasiyasız 

oriyentir 

oriyentirləmə 

oriyentirləndirmə 

oriyentirləndirmək 

oriyentirlənmə 

oriyentirlənmək 

oriyentirləşdirmə 

oriyentirləşdirmək 

orkestr 

orkestrant 

orkestrləmə 

orkestrləmək 

orkestrləşmə 

orkestrləşmək 

orkestrli 

orqan 

orqanayzer 

orqançı 

orqanel 

orqanetta 

orqanik 

orqanizm 

orqanogen, süxur növü 

orqanogenez 

orqanoqrafik 

orqanoqrafiya 

orqanola 

orqanologiya 

orqanoterapiya 

   

optimallaşdırmaq - orqanoterapiya  
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orq ort ort 

   

orqanoid (-lər) (biol.)  

orleançı (-lar) 

orlon 

orman 

ormanlı 

ormanlıq 

ornament 

ornamental 

ornamentalçı 

ornamentçi 

ornamentçilik 

ornamentli 

ornamentsiz 

ornitofauna 

ornitofiliya 

ornitologiya 

ornitoloji 

ornitoloq 

ornitonim 

ornitopod 

ornitopter 

ornitoz (-lar) (tib.) 

oroç (-lar) 

orogen 

orogenez 

orogenezis 

oroqrafiya 

oron (-lar) 

oronim 

oronimika 

orta 

ortaaylıq maaş 

ortabab 

ortabablaşma 

ortabablaşmaq 

ortabablıq 

ortaboy 

ortaboylu 

ortaçaplı 

ortaçeşidli 

ortaçətinlikli 

ortadakı 

ortadənəli 

ortahündürlüklü dağ 

ortaillik gəlir 

ortakalibrli 

ortakarbonlu 

ortaq 

ortaqfokuslu 

ortaqlaşma 

ortaqlaşmaq 

ortaqlı 

ortaqlıq 

ortaqölçülü 

ortaqölçüsüz 

ortalama 

ortalamaq 

ortalıq 

ortalifli 

ortam 

ortamaaşlı 

ortamənzilli 

ortamüddətli 

ortancıl 

ortancıllıq 

ortasəviyyəli 

ortatezlikli 

ortatonnajlı 

ortayaşlı 

ortayumşaq 

ortikon 

ortit 

ortoborat, turşu 

ortobromit 

ortodoks 

ortodoksal 

ortodoksal-katolik 

ortodoksallıq 

ortodokscasına 

ortodoksiya 

ortodoksluq 

ortodontik 

ortodontiya 

ortodromiya 

ortoefir 

ortoferrit 

ortofosfat 

ortogenetik 

ortogenez 

ortohidrogen 

ortoxlorit 

ortoxromatik 

ortoxromatizasiya 

ortoklaz (miner.) 

ortokuzen 

ortoqneys 

ortoqonal 

ortoqonallıq 

ortoqrafik 

ortolamarkizm 

ortomərkəz 

ortopedik 

ortopedist 

ortopediya 

ortopter 

ortoradioskopiya 

ortosilikat 

oruc 

orucağız 

orucluq 

oruclu-namazlı 

oruc-namaz 

osetin (-lər) 

osetincə 

osk (-lar) 

oskca 

osman (zool.) 

osmanlı (-lar) 

osmanlıca 

osmium 

osmoreseptor 

osmos (fiz.) 

osmotik 

   

orqanoid (-lər) - osmotik  
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oss otç ott 

   

ossiloqraf 

ossiloskop 

ossilyator 

ossuari 

osteoblast 

osteoxondroz 

osteoqrafiya (anat.) 

osteologiya 

osteoloq 

osteomalyasiya 

osteomiyelit 

ostoqot (-lar) 

ostrakizm 

ostrakod 

ostrakoderma 

ostraqot (-lar) 

ostyak (-lar) 

ot 

otabənzər 

otaq 

otaqca 

otaqcıq 

otaqxərci 

otaqlı 

otaqlıq 

otaqsız 

otaqsızlıq 

ot-alaf 

otarğa 

otarılma 

otarılmaq 

otarma 

otarmaq 

otartdırma 

otartdırmaq 

otartma 

otartmaq 

otbağlayan 

otbiçən 

otbiti 

otçalan 

otçalımı 

otçevirən 

ot-çiçək 

otçu 

otçuluq 

otdaşıyan 

otdoğrayan 

otenit 

otxırdalayan 

ot-kolcuq 

otladılma 

otladılmaq 

otlağan 

otlaq 

otlaqlı 

otlama 

otlamaq 

otlanma 

otlanmaq 

otlatma 

otlatmaq 

otlu 

otlu-çiçəkli 

otluq 

otluluq 

otlu-sulu 

otolarinqologiya 

otolarinqoloq 

otolit 

otologiya 

otoplastika 

otorinolarinqologiya 

otorinolarinqoloq 

otoskleroz 

otpresləyən 

ot-sarmaşıq 

otsuz 

otsuz-alafsız 

otsuz-çiçəksiz 

otsuzluq 

otşəkilli 

ottisk 

otuxma (məh.) 

otuxmaq 

oturacaq 

oturacaqlı 

oturaq 

oturaq-bud (tib.) 

oturaq-dizaltı  

oturaq-düz  

oturaqlıq 

oturar-oturmaz 

oturdulma 

oturdulmaq 

oturdurma 

oturdurmaq 

oturma 

oturmaq 

oturtma 

oturtmaq 

oturub-durma 

oturub-durmaq 

oturulma 

oturulmaq 

oturum 

oturuş 

oturuş-duruş 

oturuşlu 

oturuşma 

oturuşmaq 

otuz 

otuzca 

otuzgünlük 

otuzillik 

otuzluq lampa 

otuzmərtəbəli 

otuz-otuz 

otuzuncu, 30-cu, XXX 

otüstü 

otüyüdən 

otyeyən (-lər) 

otyığan  

   

ossiloqraf - otyığan 
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oty ovx ovş 

   

otyığma 

outlet 

ov 

ova, ovalıq 

ovaxtkı 

oval 

ovalama 

ovalamaq 

ovalanma 

ovalanmaq 

ovalıq 

ovalşəkilli 

ova-ova 

ovçu 

ovçubaşı 

ovçuluq 

ovçuluq-atıcılıq 

ovçuotu 

ovdan 

ovdanlı 

ovdansız 

ovduq 

ovdurma 

ovdurmaq 

ovdurtma 

ovdurtmaq 

ovxaq 

ovxalama 

ovxalamaq 

ovxalanma 

ovxalanmaq 

ovxalatma 

ovxalatmaq 

ovxalaya-ovxalaya 

ovxantı 

ovxar 

ovxarlama 

ovxarlamaq 

ovxarlanma 

ovxarlanmaq 

ovxarlatma 

ovxarlatmaq 

ovxarlı 

ovist (-lər) 

ovqat 

ovqatlı 

ovqatsız 

ovqatsızlıq 

ovlaq 

ovlaqlı 

ovlaqsız 

ovlama 

ovlamaq 

ovlanma 

ovlanmaq 

ovlatma 

ovlatmaq 

ovlaya-ovlaya 

ovma 

ovmafətir 

ovmaq 

ovsana 

ovsar 

ovsarlama 

ovsarlamaq 

ovsarlanma 

ovsarlanmaq 

ovsarlı 

ovsarsız 

ovsun 

ovsunçu 

ovsunçuluq 

ovsunlama 

ovsunlamaq 

ovsunlanma 

ovsunlanmaq 

ovsunlatma 

ovsunlatmaq 

ovsunlayıcı 

ovsunlu 

ovsunotu 

ovşala 

ovşünas 

ovşünaslıq 

ovuc 

ovuclama 

ovuclamaq 

ovuclanma 

ovuclanmaq 

ovuc-ovuc 

ovucu 

ovuducu 

ovuq 

ovuqluq 

ovuq-ovuq 

ovulma 

ovulmaq 

ovulyasiya 

ovum 

ovum-ovum 

ovundurma 

ovundurmaq 

ovundurucu 

ovunma 

ovunmaq 

ovunmaz 

ovuntu 

ovuntulu 

ovuntusuz 

ovurd 

ovurdaq 

ovuşdurma 

ovuşdurmaq 

ovuşdurtma 

ovuşdurtmaq 

ovuşdurucu 

ovuşdurulma 

ovuşdurulmaq 

ovuşuq 

ovutma 

ovutmaq 

oy 

oyadıcı 

   

otyığma - oyadıcı 
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oya oyn oyu 

   
oyadıcılıq 
oyaq 
oyaqlıq 
oyalama 
oyalamaq 
oyalanma 
oyalanmaq 
oyandırıcı 
oyandırma 
oyandırmaq 
oyanıq 
oyanıqlıq 
oyanış 
oyanma 
oyanmaq 
oyanmaz 
oyatma 
oyatmaq 
oydurma 
oydurmaq 
oydurtma 
oydurtmaq 
oykonim 
oykonimika 
oykotoponim 
oykumen 
oylaq 
oylama 
oylamaq 
oylanma 
oylanmaq 
oyma 
oymaçı 
oymaçılıq 
oymadərən (bot.) 
oymağabənzər 
oymaq 
oymaqcıq 
oymaq-oymaq 
oymaqvari 
oyma-oyma 
oynadılma 
oynadılmaq 

oynağan 
oynağanlıq 
oynaq 
oynaqaltı 
oynaqarası 
oynaqətrafı 
oynaqlama 
oynaqlamaq 
oynaqlaşma 
oynaqlaşmaq 
oynaqlıq 
oynaqsız 
oynaqüstü 
oynaqyanı 
oynama 
oynamaq 
oynanılma 
oynanılmaq 
oynanma 
oynanmaq 
oynar 
oynaş 
oynaşbazlıq 
oynaşlı 
oynaşlıq 
oynaşma 
oynaşmaq 
oynatdırma 
oynatdırmaq 
oynatma 
oynatmaq 
oynaya-gülə 
oynaya-oynaya 
oy-oy 
oyrat (-lar), xalq 
oyuq 
oyuqaçan 
oyuqaltı 
oyuqboyu 
oyuqlu 
oyuq-oyuq 
oyuqsuz 
oyuqüstü 

oyulma 
oyulmaq 
oyum 
oyum-oyum 
oyun 
oyunbabası 
oyunbaz 
oyunbazxana 
oyunbazlıq 
oyuncaq 
oyuncaqçı 
oyuncaqçılıq 
oyuncaqlı 
oyuncaqsız 
oyunçu 
oyunçuluq 
oyundankənar 
oyundaş 
oyundaşlıq 
oyun-məşq 
oyun-oyuncaq 
oyunsuz  
oyun-tamaşa 
ozamankı 
ozan 
ozanlaşma 
ozanlaşmaq 
ozanlıq 
ozokerit 
ozon 
ozonator 
ozondağıdıcı 
ozonlanma 
ozonlanmaq 
ozonlaşdırma 
ozonlaşdırmaq 
ozonlaşma 
ozonlaşmaq 
ozonometr 
ozonosfer 
ozonoterapiya  

   

oyadıcılıq - ozonoterapiya  
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öc öds ölç 

   

Öö 
 

 

öc 

öcəşdirmə 

öcəşdirmək 

öcəşkən 

öcəşkənlik 

öcəşmə 

öcəşmək 

öd 

ödaltı 

öddaşı 

öddək (məh.) 

öddəklik 

ödem (tib.) 

ödədilmə 

ödədilmək 

ödək 

ödəmə 

ödəmək 

ödənc 

ödəncli 

ödəncsiz 

ödənilmə 

ödənilmək 

ödəniş 

ödənişli 

ödənişsiz 

ödənmə 

ödənmək 

ödətdirmə 

ödətdirmək 

ödətmə 

ödətmək 

ödəyici 

ödqovan 

ödqovucu 

ödlü 

ödlük 

ödotu 

ödsüz 

ödsüzlük 

ödül 

ödüllü 

ödülsüz 

ödünc 

öfkə 

öfkələndirmə 

öfkələndirmək 

öfkələnmə 

öfkələnmək 

öfkəli 

öfkəli-öfkəli 

ögey 

ögey-doğma 

ögey-doğmalıq 

ögeyləşmə 

ögeyləşmək 

ögeylik 

öhdə 

öhdəçi 

öhdəçilik 

öhdəlik 

ökcə 

öksəotu 

öksüz 

öksüzlük 

öküz 

öküzdili (bot.) 

öküz-eşşək 

öküzgözü (bot.) 

öküzqulaq 

öküzlük 

öküzotu 

öküz-ulaq 

ölçdürmə 

ölçdürmək 

ölçdürtmə 

ölçdürtmək 

ölçmə 

ölçmə-informasiya 

ölçmək 

ölçü 

ölçü-biçi 

ölçü-biçisiz 

ölçü-informasiya 

ölçüb-biçilmə 

ölçüb-biçilmək 

ölçüb-biçmə 

ölçüb-biçmək 

ölçücü 

ölçülən 

ölçülmə 

ölçülmək 

ölçülməz 

ölçülü 

ölçülüb-biçilmə 

ölçülüb-biçilmək 

ölçülü-biçili 

ölçüsüz 

ölçüsüzlük 

ölçüyəgəlməz 

ölçüyəsığmaz 

öldü-qaldı 

öldürə-öldürə 

öldürgən (bot.) 

öldürmə 

öldürmək 

öldürtdürmə 

öldürtdürmək 

öldürtmə 

öldürtmək 

öldürücü 

öldürücülük 

öldürülmə 

öldürülmək 

öləng 

ölə-ölə 

ölər-ölməz 

ö-ləşmə (dilç.) 

ölət 

öləzik 

   

öc - öləzik 
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ölə ölü önc 

   

öləzimə 

öləzimək 

öləzitmə 

öləzitmək 

öləziyib-sönmə 

öləziyib-sönmək 

ölgün 

ölgünləşdirmə 

ölgünləşdirmək 

ölgünləşmə 

ölgünləşmək 

ölgünlük 

ölkə 

ölkədaxili 

ölkədənxaric 

ölkəətrafı 

ölkəxarici 

ölkəiçi 

ölkələrarası 

ölkəsiz 

ölkəşünas 

ölkəşünaslıq 

ölmə 

ölmək 

ölməli 

ölməz 

ölməzlik 

ölmüş, qarğış 

ölü 

ölübaş 

ölüb-dirilmə 

ölüb-dirilmək 

ölüb-itən 

ölüb-itmə 

ölüb-itmək 

ölüb-öldürmə 

ölüb-öldürmək 

ölücəsinə 

ölüdoğan 

ölüdoğulma 

ölügötürmə 

ölüxana 

ölülük 

ölüm 

ölümcül 

ölümcüllük 

ölüm-dirim 

ölüm-əcəl 

ölüm-itim 

ölümqabağı 

ölüm-qalım 

ölümlü 

ölümlü-itimli 

ölümsaçan 

ölümsüz 

ölümsüzlük 

ölüm-zülüm 

ölüncə 

ölüsoyan 

ölüş 

ölüşkəmə 

ölüşkəmək 

ölüşkətmə 

ölüşkətmək 

ölüvay 

ölüvaylıq 

ölüyarma 

ölüyuyan 

ömür 

ömürbəömür 

ömürbillah 

ömür-gün 

ömür-günlük 

ömürlü 

ömürlük 

ömürlükcə 

ömürlülük 

ömüruzadan 

ömüruzadıcı 

ön 

öncə 

öncədən 

öncəduyum 

öncəduyumluq 

öncəgörmə 

öncəki 

öncül 

öncüllük 

önçü 

önçülük 

öndəki 

öndər 

öndərlik 

önəm 

önəmli 

önəmsiz 

ön-içəri 

ön-kənar 

önkotancıqlı 

önkotançı (-lar) 

önqəlsəməli (-lər) 

önləmə 

önləmək 

önlənmə 

önlənmək 

önləyici 

önlük 

önlüklü 

önlüksüz 

ön-yan 

öpdürmə 

öpdürmək 

öpdürtmə 

öpdürtmək 

öpmə 

öpmək 

öpülmə 

öpülmək 

öpüş 

öpüşdürmə 

öpüşdürmək 

öpüşmə 

öpüşmək  

   

öləzimə - öpüşmək 
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öpü ört ötr 

   

öpüşüb-görüşmə 

öpüşüb-görüşmək 

ördək 

ördəkboyun 

ördəkboyunlu 

ördəkburun (zool.) 

ördəkçilik 

ördəkçöpü (bot.) 

ördəkyetişdirmə 

örən 

örənlik 

örkən 

örkənləmə 

örkənləmək 

örkənlənmə 

örkənlənmək 

örkənli 

örkənlik 

örnək 

örnəklik 

örpək 

örpəkli 

ört-basdır 

örtdürmə 

örtdürmək 

örtdürülmə 

örtdürülmək 

örtmə 

örtmək  

örtmə-tikmə, naxış 

örtü 

örtüb-basdırma 

örtüb-basdırmaq 

örtücü 

örtük 

örtüklü 

örtülmə 

örtülmək 

örtülü 

örtülüb-açılma 

örtülüb-açılmaq 

örtülüb-basdırılma 

örtülüb-basdırılmaq 

örtülülük 

örtülütoxumlu (-lar) 

örtüncək 

örtüncəkli 

örtüncəksiz 

örtünmə 

örtünmək 

örtüsüz 

örüş 

örüşlük 

öskürdücü 

öskürək 

öskürəkkəsici 

öskürəkli 

öskürəkotu 

öskürmə 

öskürmək 

öskürtmə 

öskürtmək 

öskürtü 

öskürüşmə 

öskürüşmək 

ötə 

ötə-bəri 

ötəki 

ötən 

ötən-keçən 

ötə-ötə 

ötərgi 

ötərgilik 

ötəri 

ötərilik 

ötkəm 

ötkəm-ötkəm 

ötkəmlik 

ötkün 

ötkünlük 

ötmə 

ötmək 

ötrü 

ötüb-keçmə 

ötüb-keçmək 

ötürə-ötürə 

ötürhaötür 

ötürmə 

ötürmək 

ötür-ötür 

ötürücü 

ötürücülük 

ötürülmə 

ötürülmək 

ötürüm 

ötüş 

ötüşdürmə 

ötüşdürmək 

ötüşə-ötüşə 

ötüşkən 

ötüşkənlik 

ötüşmə 

ötüşmək 

övkələmə 

övkələmək 

övkəşik 

övlad 

övladcanlı 

övladcanlılıq 

övladlaşdırılma 

övladlaşdırılmaq 

övladlaşdırma 

övladlaşdırmaq 

övladlı 

övladlığagötürmə 

övladlıq 

övladpərəst 

övladpərəstlik 

övladsevən 

övladsız 

övladsızlıq 

övliya 

övliyalıq  

   

öpüşüb-görüşmə - övliyalıq  
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övr öyü özl 

   

övrə, səpki 

övrət 

övrətli 

övrətlik 

övrətsiz 

övrət-uşaq 

öyəc 

öymə  

öymək 

öynə 

öynəlik 

öyrədici 

öyrədicilik 

öyrədici-yoxlayıcı 

öyrədilmə 

öyrədilmək 

öyrəncək 

öyrəncəkli 

öyrəncəli 

öyrənci 

öyrəncilik 

öyrənə-öyrənə 

öyrənilmə 

öyrənilmək 

öyrəniş 

öyrənmə 

öyrənmək 

öyrəşmə 

öyrəşmək 

öyrətmə 

öyrətmək 

öyüd 

öyüdləmə 

öyüdləmək 

öyüd-nəsihət 

öyüdücü 

öyüdverən 

öyüdverici 

öyüdvermə 

öyülmə 

öyülmək 

öyümə 

öyümək 

öyünə-öyünə 

öyünmə 

öyünmək 

öyütmə 

öyütmək 

öz 

özbaşına 

özbaşınalıq 

özbək (-lər) 

özbəkcə 

özcüyəz 

özçəkim, selfi 

özək 

özəkləmə 

özəkləmək 

özəklənmə 

özəklənmək 

özəkli 

özəksiz 

özəksizlik 

özəl 

özəlləşdirmə 

özəlləşdirmək 

özəlləşmə 

özəlləşmək 

özəllik 

özfəaliyyət 

özgə 

özgələşdirmə 

özgələşdirmək 

özgələşmə 

özgələşmək 

özgəlik 

özgəninkiləşdirilmə (hüq.) 

özgəninkiləşdirilmək  

özgəninkiləşmə 

özgəninkiləşmək 

özgün 

özgünlük 

özləmə 

özləmək 

özlü 

özlük 

özlüklü 

özlüyündə 

öz-özlüyündə 

öz-özünə 

özüaçılan 

özüalışan 

özüboşalan 

özüboşaldan 

özüboşaldıcı 

özüçəkən 

özüdanışan 

özüdolan 

özüdolma 

özügedən 

özüirəliləyən 

özüişıqlanan 

özüişləyən 

özüitilənən 

özüköklənən 

özüközərən 

özüqalxan 

özüquruyan 

özül 

özülçü 

özüldaşı 

özülqoyma 

özüllü 

özüllülük 

özülsüz 

özülsüzlük 

özültikən 

özümlü 

özümlülük 

özündənbəy 

özündəncücərmə 

özündəngetmə 

özündənmüştəbeh  

   

övrə - özündənmüştəbeh 
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özü özü özü 

   

özündənmüştəbehlik 

özündənrazı 

özündənrazılıq 

özünəarxayın 

özünəarxayınlıq 

özünəbaxan 

özünəbəy 

özünəçəkmə 

özünəəmin 

özünəəminlik 

özünəgüvən 

özünəgüvənmə 

özünəhakim 

özünəhakimlik 

özünəheyran 

özünəheyranlıq 

özünəhörmət 

özünəxas 

özünəxaslıq 

özünəxidmət 

özünəinam 

özünəinamlı 

özünəinduksiya 

özünəkorreksiya 

özünəqapanma 

özünəqapılma 

özünəqayıdış 

özünəqəsd 

özünəqiymət 

özünəməxsus 

özünəməxsusluq 

özünənəzarət 

 

özünətəlqin 

özünətəsir 

özünətəsirlənmə 

özünəvurğun 

özünəvurğunluq 

özünüaparma 

özünübərpa 

özünüçəkən 

özünüdərk 

özünüdərketmə 

özünüidarə 

özünüidarəçilik 

özünüidarəetmə 

özünüifadə 

özünüinandırma 

özünüinkişaf 

özünükəşf 

özünüqiymətləndirmə 

özünüqoruma 

özünümaliyyələşdirmə 

özünümüdafiə 

özünümühakimə 

özünümüşahidə 

özününküləşdirmə 

özününküləşdirmək 

özünüöldürmə 

özünüöymə 

özünüsığorta 

özünüsığortalama 

özünütəcrid 

özünütəcridlik 

özünütəhlil 

 

özünütəmizləmə 

özünütənqid 

özünütənzim 

özünütənzimləmə 

özünütərbiyə 

özünütəsdiq 

özünüyandırma 

özüölçən 

özü-özündən 

özürəngləyən 

özüsazlanan 

özüsıxan 

özüsönən 

özüsulanma 

özütəmizləyən 

özütikən 

özütormozlanan 

özütozlanan 

özütuşlanan 

özütutan 

özüuyğunlaşan 

özüyağlayan 

özüyanan 

özüyayan 

özüyazan 

özüyeriyən 

özüyerləşən 

özüyonan 

özüyuyan 

özüyüklənən   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

özündənmüştəbehlik - özüyüklənən  
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paç pax pal 

   

Pp 
 

 

paça 

paçabənd 

paçalama 

paçalamaq 

paçalanma 

paçalanmaq 

paçalı 

pad (coğr.) 

padar (-lar) 

padşah 

padşahlıq 

padşahpərəst 

padşahpərəstlik 

padşahyana 

pafos 

pafoslu 

pafta (teх.) 

paftatutan 

paginasiya (poliq.) 

paho 

paxar (-lar), xalq 

paxıl 

paxılcasına 

paxıllaşma 

paxıllaşmaq 

paxıllıq 

paxıl-paxıl 

paxır 

paxırlama 

paxırlamaq 

paxırlanma 

paxırlanmaq 

paxırlı 

paxırsız 

paxidermiya 

paximeningit 

paxla 

paxlakolu 

paxlaqurdu 

paxlalı (-lar) 

paxlalıq 

paxlameyvə 

paxlameyvəli (-lər) 

paxlaotu 

paxlaplov 

paxlasız 

paxlaşəkilli 

paxlava 

paxlavaçı 

pak 

paker (tex.) 

paket 

paketbot, gəmi 

paketçi 

paketəbənzər 

paketəoхşar 

paketləmə 

paketləmək 

paketlənmə 

paketlənmək 

paketləşdirilmə 

paketləşdirilmək 

pakizə 

pakizəlik 

pakkamera (tex.) 

paklama 

paklamaq 

paklanma 

paklanmaq 

paklıq 

pakt (dipl.) 

paktbağlama 

paktlı 

paktsız 

paqqıldama 

paqqıldamaq 

palan 

palançı 

palançılıq 

palanlama 

palanlamaq 

palanlanma 

palanlanmaq 

palanlatma 

palanlatmaq 

palanlı 

palanlı-çullu 

palanlıq 

palanlı-noхtalı 

palansız 

palata 

palatal   

palatalı 

palatallaşma (dilç.) 

palatallaşmaq  

palatasız 

palatoplastika (tib.) 

palatso (memar.) 

palaz 

palazçı 

palazçılıq 

palazçırpan 

palazqulaq 

palazlıq 

palaztoxuyan 

palçıq 

palçıqçı 

palçıqçılıq 

palçıqlama 

palçıqlamaq 

palçıqlanma 

palçıqlanmaq 

palçıqlatdırma 

palçıqlatdırmaq 

palçıqlatma 

palçıqlatmaq 

palçıqlı 

palçıqlıq 

palçıqsız 

palex (inc.) 

   

paça - palex 
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pal pal pal 

   

paleoantrop 

paleoantropologiya 

paleoantropoloji 

paleoantropoloq 

paleoantroponim 

paleoarktik 

paleoarktika  

paleoasiyalı (-lar) 

paleo-Azərbaycan 

paleobiocoğrafiya 

paleobiogeokimya 

paleobiokimya 

paleobiokimyaçı 

paleobiologiya 

paleobioloji 

paleobioloq 

paleobiosenoz 

paleobiosfer 

paleobotanik 

paleobotanika 

paleocoğrafi 

paleocoğrafiya 

paleoekologiya 

paleoekoloji 

paleoendemik (-lər) 

paleofitologiya 

paleofiziologiya 

paleofizioloji 

paleogen (geol.) 

paleogenetika 

paleogeokimya 

paleogeologiya 

paleogeoloq 

paleohidronim  

paleoxəritə 

paleoiqlim 

paleoiqlimşünas 

paleoiqlimşünaslıq 

paleokanyon 

paleokarpologiya (bot.) 

paleoklimatologiya 

paleoklimatoloq 

paleoqraf 

paleoqraf-dilçi 

paleoqrafik 

paleoqrafiya 

paleoqraf-mətnşünas 

paleoqraf-tarixçi 

paleolinqvistik 

paleolinqvistika 

paleolit 

paleolitik 

paleomaqnetizm 

paleomaqnit 

paleonevrologiya 

paleontologiya 

paleontoloji 

paleontoloq 

paleopitek 

paleorelyef 

paleosen (geol.) 

paleoterapiya 

paleotip süxur 

paleotoponim 

paleotoponimiya 

paleotorpaq (-lar) 

paleotropik    

paleovulkanizm 

paleovulkanologiya 

paleozavr 

paleozoocoğrafiya 

paleozoologiya 

paleozooloq 

paleozoy erası 

palet (log.) 

paletli 

palıd 

palıdı 

palıdlı 

palıdlıq 

palıdsız 

pali dili  

palindrom 

palingeneziya (fəls.) 

palinologiya (bot.) 

palinoloq 

palitra 

palladium  

palladiumlama 

palladiumlamaq 

pallı-paltarlı 

palliativ 

palma 

palmaçiçəkli (-lər) 

palmayabənzər 

palmayaoxşar 

palmetta (inc.) 

palmira (poliq.) 

palmitat (-lar) (kim.) 

paloqraf (tex.) 

pal-paltar 

pal-paltarlı 

pal-paltarsız 

palpasiya  

paltar 

paltarasan 

paltarbiçdi (etn.) 

paltarbiçən 

paltardəyişdirmə 

paltardəyişmə 

paltarhamarlayan 

paltarkəsdi (etn.) 

paltarqurudan 

paltarlı 

paltarlıq 

paltarlı-palazlı 

paltar-palaz 

paltar-palazlı 

paltar-palazsız 

paltarsaxlanılan 

paltarsaxlayan 

paltarsıxan 

paltarsız  

   

paleoantrop - paltarsız  
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pal pam pan 

   

paltartəmizləmə 

paltartəmizləyən 

paltartikən 

paltartikmə 

paltarütüləmə 

paltarütüləyən 

paltaryuma 

paltaryuyan 

palto 

paltolu 

paltoluq 

paltosuz 

paltus  

pamazı 

pambıq 

pambıqatan 

pambıqçı 

pambıqçılıq 

pambıqçı-mexanizator 

pambıqçöpü 

pambıqdaşıma 

pambıqdaşıyan 

pambıqəkən 

pambıqəkmə 

pambıqəyirici 

pambıqəyirmə 

pambıqqurudan 

pambıqqurutma 

pambıqlı 

pambıqlıq 

pambıq-parça 

pambıqsız 

pambıqtəmizləmə 

pambıqtəmizləyən 

pambıqtəmizləyici 

pambıqyükləyici 

pamflet 

pamfletçi 

pamp-aerobika 

pampaq 

pampaqlıq 

pampanqan (-lar)  

pampas (-lar) (coğr.) 

pampasotu 

pampers 

pan 

panafrikan 

panagiya (din.) 

panama 

panamalı (-lar) 

panamerikan 

panangin (əcz.) 

panartrit 

panaseya 

panbarxat 

pança-şila (siyas.) 

panda  

pandançiçəkli (-lər) 

pandanus (bot.) 

pandekt (-lər) (hüq.) 

pandemik 

pandemiya  

pandemiyaöncəsi 

pandit 

panduri (mus.) 

pandus  

panel 

paneldaşıyan 

panelhazırlama 

panelləmə 

panelləmək 

panellənmə 

panellənmək 

panelli 

panellik 

panellinizm 

panelsiz 

panel-şüa 

panərəbizm 

panfobiya  

pangermanizm 

pangeya (coğr.) 

panxristianizm 

panxromatik 

panxroniya (dilç.) 

paniranist 

paniranizm 

panislamçı 

panislamist 

panislamizm 

pankardit (tib.) 

pankart 

pankration (idm.) 

pankreas  

pankreatin  

pankreatit  

panqasinan (-lar) 

panloqizm (fəls.) 

panno 

pannus (tib.) 

panoftalmit 

panoptoz (tib.) 

panoram 

panoramlı 

panplanasiya (coğr.) 

panpsixizm (fəls.) 

panseksual 

panserozit  

pansinusit (tib.) 

pansion 

pansionat 

panslavist 

panslavizm 

panspermiya   

panteist 

panteistlik 

panteizm (fəls.) 

panteon 

pantofaq (-lar) 

pantokrin 

pantoqraf 

pantometr 

pantomim 

   

paltartəmizləmə -  pantomim 
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pan par par 

   

pantomimika 

pantomimikaçı 

pantomimikaçılıq 

pantropik  

pantürkçü 

pantürkçülük 

pantürkizm 

panzootiya (bayt.) 

papa (din.) 

papain (biol.) 

papaq 

papaqaldıqaç, oyun 

papaqatdı (etn.) 

papaqcıq 

papaqçı 

papaqçılıq 

papaqqaçırtdı (etn.) 

papaqlama qar 

papaqlamaq 

papaqlı   

papaqlıq 

papaqsız 

papaq-yaylıq 

paparatsiya   

papaverin (əcz.) 

papaya 

papış 

papışçı 

papilloma  

papirofobiya  

papirologiya 

papiroloq 

papiros 

papiroslu 

papirosluq 

papirossuz 

papirus 

papist 

papizm 

pappataçi (tib.) 

papuas (-lar) 

para 

paraaldehid  

paraallergiya 

paraaminofenol 

parabiotik 

parabioz (tib.) 

parabola  

parabolik 

paraboloid  

paraboloqraf 

parabutlerid 

parabüzən (-lər) 

paracüdo 

paracüdoçu 

parad 

parad-baхış 

paradırnaq (-lar) (zool.) 

paradiqma 

paradiqmatik 

paradiqmatika 

parad-nümayiş 

paradoks 

paradoksal 

paradoksallıq 

paradokslu 

paradoksluq 

paradokssuz 

parad-proloq 

paraelüvi (geol.) 

paraf,  qısa imza 

parafil (-lər) (bot.) 

parafimoz 

parafin 

parafinləmə 

parafinləmək 

parafinli 

parafinlik 

parafinoterapiya  

parafinsiz 

parafinsizləşdirmə 

parafinsizləşdirmək 

paraflama (dipl.) 

paraflamaq 

paraflanma  

paraflanmaq 

parafrastik ifadə 

parafraz 

parafrazlama 

parafrazlamaq 

parafuksin 

paragenezis (geol.) 

parahelium 

parahidrogen 

paraxor 

paraxronizm 

parakauçuk 

parakeratoz  

parakinez (tib.) 

paraklimaks (ekol.) 

parakontakt 

parakrezol 

paraksial (tex.) 

paraksilol 

paraq, it cinsi 

paraqanqlion 

paraqneys (geol.) 

paraqraf § 

paraqrafiya 

paraqvaylı (-lar) 

paralama 

paralamaq 

paralanma 

paralanmaq 

paralatma 

paralatmaq 

paraldehid (-lər) 

paraleksem  

paralel 

paralelçi 

paraleldamarlı yarpaq  

paralelepiped 

paralelizm  

   

pantomimika - paralelizm  
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par par par 

   

paralellik 

paraleloedr 

paraleloqram 

paralimpiada 

paralimpiya   

paralimpiyaçı 

paralinqvistik 

paralinqvistika 

parallaks (astr.) 

parallaktik  (riyaz.) 

paralogik 

paralogizm (mənt.) 

paramaqnetizm 

paramaqnit 

paramentan 

parametr 

parametrik 

parametrit (tib.) 

parametrli 

parametrsiz 

paramilitar  

paramneziya   

paranefrit 

paranekroz 

paranitrofenol 

paranoidal 

paranoik (psix.) 

paranomiya  

paranormal 

paranoya (psix.)  

parantrop 

para-para 

parapet (memar.) 

parapitek 

paraplazma 

paraplegik 

paraplegiya (tib.) 

paraproktit  

parapsixologiya 

parapsixoloji 

parapsixoloq 

parapsoriaz  

parasız 

parasızlıq 

parasimbioz (biol.) 

parasimpatik  

parasintetik 

parasintez (dilç.) 

paraşüt 

paraşütçü 

paraşütçülük 

paraşütizm (idm.) 

paraşütlü 

paraşütsüz 

parataksis (dilç.) 

paratif  

paratifli  

paratireoid  (fiziol.) 

paratuberkulyoz 

paravirus 

paravtoxton 

paravulkanogen 

parazit 

parazitar 

parazitdaşıma (tib.) 

parazitdaşıyan 

parazitizm 

parazitlik 

parazitofobiya 

parazitologiya 

parazitoloji 

parazitoloq 

parazitosenoz 

parç 

parça 

parçabozbaş 

parçacıq 

parçaçı 

parçaçılıq 

parçalama 

parçalamaq 

parçalanma 

parçalanmaq 

parçalatdırma 

parçalatdırmaq 

parçalatma 

parçalatmaq 

parçalı   

parça-parça  

parça-tikə 

parçatoxuma 

parçatoxuyan 

parç-parç  

parçsız 

pardaq 

pardaqçı 

pardaqçılıq 

pardaqlama 

pardaqlamaq 

pardaqlandırılma 

pardaqlandırılmaq 

pardaqlandırma 

pardaqlandırmaq 

pardaqlanılma 

pardaqlanılmaq 

pardaqlanma 

pardaqlanmaq 

pardaqlatdırma 

pardaqlatdırmaq 

pardaqlatma 

pardaqlatmaq 

pardaqlayıcı 

pardaqlı 

pardaqlıq 

pardaqsız 

parexeza (dilç.) 

paremiya (ədəb.) 

parenxima (biol.) 

parenximatoz  

paresteziya 

pareto qanunu (stat.) 

pareyazavr (-lar) 

parez  

   

paralellik - parez  
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par par par 

   

parf dili 

parfiyalı (-lar) 

parfüm 

parfümeriya 

parheli, halə (astr.) 

parıldada-parıldada 

parıldadılma 

parıldadılmaq 

parıldaq (zool.) 

parıldama 

parıldamaq 

parıldaşma 

parıldaşmaq 

parıldatma 

parıldatmaq 

parıldaya-parıldaya 

parıltı 

parıltılı 

parıltılıq 

parik 

parikli 

pariklik 

pariksiz 

paritet 

paritetlik 

park 

parkarası 

parkboyu 

parkdaxili 

parkerizasiya (tex.) 

parket 

parketaltı 

parketçi 

parketçilik 

parketdöşəyən 

parketdüzən 

parketləmə 

parketləmək 

parketlənmə 

parketlənmək 

parketli 

parketsiz 

parkətrafı 

parkiçi   

parkinson xəstəliyi  

parkinsonizm  

park-qaraj 

parklama 

parklamaq 

parklanma 

parklanmaq 

parklatma 

parklatmaq 

parkomat 

parksalma 

parkur (idm.) 

parlada-parlada 

parladılma 

parladılmaq 

parlaq 

parlaqlandırılma 

parlaqlandırılmaq 

parlaqlandırma 

parlaqlandırmaq 

parlaqlatma 

parlaqlatmaq 

parlaqlıq 

parlaq-parlaq 

parlaqsız 

parlama 

parlamaq 

parlament 

parlamentar 

parlamentari 

parlamentarizm 

parlamentçilik 

parlamentqabağı 

parlamentlərarası 

parlamentli 

parlanma 

parlanmaq 

parlatma 

parlatmaq 

parlayıcı 

parlayış 

parnik 

parnikçi 

parodik 

parodikləşdirilmə 

parodikləşdirilmək 

parodikləşdirmə 

parodikləşdirmək 

parodikləşmə 

parodikləşmək 

parodiya 

parodiyaçı 

parodiyaçılıq 

parodont 

parodontoz  

paroxod 

paroxodçu 

paroxodçuluq 

paroksiton (dilç.) 

paroksizm (tib.) 

paroksizmal iflic 

parol  

parollu 

parolsuz 

paronixiya (tib.) 

paronim   

paronimik 

paronimiya 

paronomaziya (ədəb.) 

parotit 

parovoz 

parovozçu 

par-par parıldamaq 

parsek (astr.) 

parsel (iqt.) 

parselyasiya 

parsial ton (mus.) 

parsinq 

parsizm  

   

parf dili - parsizm  
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par par pas 

   

partenogenez (biol.) 

partenokarpiya (bot.) 

parter 

parterli 

partersiz 

partıldaq 

partıldama 

partıldamaq 

partıldaya-partıldaya 

partikulyar 

partikulyarizm 

partikulyasiya 

partitura 

partituralı 

partiturasız 

partiya 

partiyabaz 

partiyabazlıq 

partiyaçı 

partiyaçılıq 

partiyadaxili 

partiyadaş 

partiyadaşlıq 

partiya-dövlət 

partiyaiçi 

partiyalararası 

partiyalaşma 

partiyalaşmaq 

partiyalı 

partiyalılıq 

partiyasız 

partiyasızlıq 

partiya-təşkilat  

partizan 

partizanlıq 

partizansayağı 

partladıcı 

partladıcılıq 

partladılma 

partladılmaq 

partlaq 

partlaq-partlaq 

partlama 

partlamaq 

partlanğıc 

partlatma 

partlatmaq 

partlaya-partlaya 

partlayıcı 

partlayıcılıq 

partlayış 

partlayışlı 

partlayış-yanğın 

partnyor 

partnyorluq 

partokratiya 

partologiya 

parusin 

pas 

pasaçan 

pasaj 

pasaq 

pasaqlı 

pasxa  

pasxaliya (din.) 

pasifik 

pasifist 

pasifizm 

pasiyent 

pasiyentlik 

paskal (fiz.) 

paskvil (ədəb.) 

paslana-paslana 

paslandırılma 

paslandırılmaq 

paslandırma 

paslandırmaq 

paslanma 

paslanmaq 

paslatma 

paslatmaq 

paslaya-paslaya 

paslı 

paslılıq 

pasport 

pasportlaşdırılma 

pasportlaşdırılmaq 

pasportlaşdırma 

pasportlaşdırmaq 

pasportlaşma 

pasportlaşmaq 

pasportlu 

pasportsuz 

passat   

passız 

passion (mus.) 

passionar 

passionarcasına 

passionari (-lər) 

passionarlıq 

passiv 

passivasiya (kim.) 

passivlənmə 

passivlənmək 

passivləşdirmə 

passivləşdirmək 

passivləşmə 

passivləşmək 

passivlətmə 

passivlətmək 

passivlik 

pasta 

pasterellyoz (bayt.) 

pasterizasiya 

pasterizator 

pasterizə  

pastəmizləyən 

pastiçço (mus.) 

pastila 

pastilaj  

pastor (din.) 

pastoral (inc.) 

pastorel (ədəb.) 

   

partenogenez - pastorel 
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pas pat pau 

   

pastorlu 

pastorluq 

pasyans   

paşa 

paşalıq 

paştet 

pat (şahm.) 

pataqoniyalı (-lar) 

patan (-lar) 

patava 

patavalı 

patavasız 

patefon 

patella (zool.) 

patent 

patentləmə 

patentləmək 

patentləşdirmə 

patentləşdirmək 

patentləşmə 

patentləşmək 

patentli 

patentlik 

patent-lisenziya 

patentsiz 

paternalizm 

patetik 

patetika  

patisson 

patobiosenoz 

patofiziologiya 

patofizioloji 

patofizioloq 

patogen  

patogenetik 

patogenez  

patogenlik 

patologiya  

patoloji 

patoloji-anatomik  

patoloq 

patoloq-anatom 

patomorfologiya 

patomorfoloji 

patopsixologiya 

patopsixoloji 

patriarx 

patriarxal 

patriarxal-icma 

patriarxal-konservativ 

patriarxal-qəbilə 

patriarxallıq 

patriarxat 

patriarxlıq 

patrilokal nikah (stat.) 

patrimonium, miras 

patriot 

patriotluq 

patristika (fəls.) 

patron 

patronaj 

patronat 

patronim (dilç.) 

patronimik 

patronimiya 

patronqabı 

patronlama 

patronlamaq 

patronlatma 

patronlatmaq 

patronlu 

patronluq barıt 

patronsuz 

patrontaş 

patrontaşlı 

patrontaşsız 

patrul 

patrulluq 

patulektor (-lar) (bot.) 

pauerliftinq (idm.) 

pauperizm (iqt.) 

pausal ödəniş (iqt.) 

pauza  

pavian  

pavilyon 

pavinol 

pay 

paya 

payaarası 

payacıq 

payacıqlı 

payacıqsız 

payaçəpəri 

payalama 

payalamaq 

payalanma 

payalanmaq 

payalararası 

payalatma 

payalatmaq 

payalı 

payalıq 

payasız 

payaüstü 

pay-bölüş 

paycıq 

paycıqarası 

payçı 

payçılıq 

paydar 

paydarlıq 

payız 

payızağzı 

payızbülbülü 

payızgülü 

payızqabağı 

payız-qış 

payızlıq 

payızsonu 

paylama 

paylamaq 

paylana-paylana 

paylanış 

   

pastorlu - paylanış  
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pay paz ped 

   

paylanma 

paylanmaq 

paylaşa-paylaşa 

paylaşdıra-paylaşdıra 

paylaşdırıcı 

paylaşdırılma 

paylaşdırılmaq 

paylaşdırma 

paylaşdırmaq 

paylaşım 

paylaşma 

paylaşmaq 

paylatdırma 

paylatdırmaq 

paylatma 

paylatmaq 

paylaya-paylaya 

paylayıcı 

payminbər (din.) 

pay-pay bölmək 

pay-piyada 

pay-ülüş 

paytaxt 

paz 

pazabənzər 

pazaoхşar 

pazarası 

pazdimdik (zool.) 

pazı (bot.) 

pazıçı 

pazıçılıq 

pazılı 

pazılıq 

pazısız 

pazqayışlı 

pazlama 

pazlamaq 

pazlanma 

pazlanmaq 

pazlararası 

pazlaşma (geol.) 

pazlaşmaq 

pazlatma 

pazlatmaq 

pazlı 

pazotu (bot.) 

pazsız 

pazşəkilli 

pazyarpaqlı  

peçeneq (-lər) 

peçenye 

peçenyebişirən 

peçenyebükən 

pedaqogika 

pedaqoji 

pedaqoq 

pedaqoqluq 

pedaqoq-tərbiyəçi 

pedal  

pedallama 

pedallamaq 

pedallanma 

pedallanmaq 

pedallı 

pedalsız 

pedant 

pedantizm 

pedantlıq 

pediatr 

pediatriya 

pediatrlıq  

pedikulyoz (tib.) 

pedikür 

pedikürçü 

pedikürləmə 

pedikürləmək 

pedikürlənmə 

pedikürlənmək 

pedikürlü 

pedobiont (-lar) 

pedofauna 

pedofil 

pedofiliya 

pedogenez 

pedoqamiya (bot.) 

pedologiya 

pedoloji 

pedoloq 

pedometr 

pedosentrizm 

pedosfer (geol.) 

pekaltı 

pekan (bot.) 

pekari 

pektin (-lər)  

peqmatit (geol.) 

pelagial  

pelagik 

pelaqofit (-lər) (bot.) 

pelaqonim 

pelaqonimiya 

pelarqoniya  

pelenq (hərb.) 

pelenqasiya 

pelenqator 

pelenqləmə 

pelenqləmək 

pelerin 

pellaqra  

pelofaq (-lar) (biol.) 

pelofil (-lər) 

pelofob (-lar) 

pelogen qat 

pelorik çiçək  

peloterapiya  

pelvimetr 

pemza 

penal 

penalti  

pencək 

pencəkli 

pencəkli-şalvarlı 

pencəksiz  

   

paylanma - pencəksiz 
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pen pen per 

   

pencəksiz-şalvarsız 

pencək-şalvar 

pencər 

pencərli 

pencərlik 

pencərsiz 

pendir 

pendir-çörək 

pendirxana 

peneklimaks (ekol.) 

peneplen (geol.) 

penetrometr 

penis  

penitensiar (hüq.) 

penni 

pennin (miner.) 

penobeton 

penoplast 

penopolistirol 

penoşüşə 

pens 

pensiya 

pensiyaçı 

pensiyaqabağı 

pensiyalı 

pensiyasız 

pensiya-müavinət 

pensne 

pensneli 

pentaedr (riyaz.)  

pentaftorid 

pentaxlorfenol 

pentaxlorid 

pentaxord (mus.) 

pentakarbonil 

pentaqastrin   

pentaqram  

pentaqrid, elektron lampa 

pentametr (ədəb.) 

pentan (kim.) 

pentaprizma 

pentasellüloz 

pentasulfid 

pentatlon  

pentatonika (mus.) 

pentlandit (miner.) 

pentod 

pentoz (kim.) 

penüar 

penya 

peonaj 

pepsi-kola 

pepsin 

peptid (-lər) (kim.) 

peptidaza 

peptizasiya 

pepton 

perennial 

perennialist 

perennializm (fəls.) 

perfekt   

perfektləşmə 

perfektləşmək 

perfokart 

perfokartoteka 

perfolent 

perforasiya 

perforator 

performans 

performativ 

perhidrol 

perxlorat 

perxlorvinil 

periastr 

periderma 

periferik 

periferiya 

perifiton (ekol.) 

perifrastik  

perifraz 

perigey 

periheli (astr.)  

perikard 

perikardit 

perikdirmə 

perikdirmək 

perikə-perikə 

periklaz (miner.) 

periklinal (geol.)   

perikmə 

perikmək 

perikolit 

periqastrit 

periqlyasial  zona (coğr.) 

perilla (bot.) 

perimetr 

perinatal (tib.) 

perinatologiya  

perinatoloq 

perinefrit 

periodik 

periodiklik 

periodontit   

periost  (anat.) 

periostit  (tib.) 

peripatetik 

peripatetizm (fəls.) 

periplazma 

peripter (memar.) 

periselen (astr.) 

perisentr 

periskop 

periskopik    

periskoplu 

peristaltika 

peristil (memar.) 

periton (anat.) 

peritonaltı 

peritonarxası 

peritonxarici 

peritonit (tib.) 

peritonönü 

perkal, parça 

   

pencəksiz-şalvarsız - perkal 
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per per peş 

   

perkarbonat 

perkussiya 

perqament 

perqamentəbənzər 

perqamentlik 

perqamin, kağız 

perqressiya (geol.) 

perl (poliq.) 

perlit 

perlit-beton 

perlokusiya  (psix.) 

perlon 

perm dövrü 

permafrost (coğr.) 

permalloy 

permanent 

permanentlik 

permanqanat (kim.) 

permanqanatometriya 

permeametr (fiz.) 

permendyur 

permenorm 

perminvar 

permutasiya 

permutit (-lər) 

permyak (-lar) 

pero 

peroksid 

peroksosulfat 

peroksoturşu 

perolu  qələm 

peronospor 

peronosporoz (bot.) 

peroral  

perosuz   

perpendikulyar 

perpendikulyarlıq 

perron 

perronlu 

perronsuz 

perseid (-lər) (astr.) 

persepsiya 

perseptron (psix.) 

persistent (ekol.) 

persistentlik  

persol 

persollama 

persollamaq 

persollanma 

persollanmaq 

persollu 

persona 

personaj 

personal  

personalizm  

personifikasiya 

perspektiv 

perspektivli 

perspektivsiz 

perspektivsizlik 

perspektoqraf 

persulfat 

perşeron,  at cinsi 

pertinet (inform.) 

perturbasiya 

perturşu (-lar) 

perulu (-lar) 

peryodat 

peseta, pul vahidi 

peso, pul vahidi 

pessimist 

pessimistcə 

pessimistcəsinə 

pessimistləşmə 

pessimistləşmək 

pessimistlik 

pessimizm 

pessimum zona (ekol.) 

pestisid (-lər) 

peşə 

peşəçi 

peşəçilik 

peşə-ixtisas 

peşəkar 

peşəkarcasına 

peşəkarlaşma 

peşəkarlaşmaq 

peşəkarlıq 

peşəli 

peşəseçmə 

peşə-sənət 

peşəsiz 

peşəşünas 

peşəşünaslıq 

peşə-texniki 

peşəyönümlü 

peşəyönümü 

peşkəş 

peşkəşləmə 

peşkəşləmək 

peşkəşlənmə 

peşkəşlənmək 

peşqurd (k.t.) 

peşman 

peşmanlama 

peşmanlamaq 

peşmanlanma 

peşmanlanmaq 

peşmanlaşma 

peşmanlaşmaq 

peşmanlatma 

peşmanlatmaq 

peşmanlıq 

peşman-peşman 

peşmək 

peşmərgə (-lər) 

petabayt  

petarda 

petexiya (tib.) 

petimetr 

petisiya 

petit  

petrobiont (-lar) (ekol.) 

   

perkarbonat - petrobiont (-lar) 
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pet pey pəl 

   

petrokimya 

petroqlif 

petroqraf 

petroqrafik 

petroqrafiya  

petrol 

petrolatum (kim.) 

petrolein 

petroleum 

petrologiya 

petroloji 

petroloq 

petrurgiya 

petuniya (bot.) 

peycer 

peycinq (inform.) 

peyda olmaq 

peyğəmbər 

peyğəmbərcəsinə 

peyğəmbərçiçəyi 

peyğəmbərlik 

peyin 

peyinər (bot.) 

peyinqurdu 

peyinlədə-peyinlədə 

peyinləmə 

peyinləmək 

peyinlənmə 

peyinlənmək 

peyinlətdirmə 

peyinlətdirmək 

peyinlətmə 

peyinlətmək 

peyinli 

peyinlik 

peyinsiz 

peyk 

peykli 

peyksiz 

peyk-şəhərcik 

peyləmə 

peyləmək 

peylənmə 

peylənmək 

peyman 

peymanə 

peyntbol  

peysər 

peysərli 

peyvənd 

peyvəndçi 

peyvəndetmə 

peyvəndləmə 

peyvəndləmək 

peyvəndləndirmə 

peyvəndləndirmək 

peyvəndlənmə 

peyvəndlənmək 

peyvəndləşdirmə 

peyvəndləşdirmək 

peyvəndlik  

peyzaj 

peyzajçı 

pəhləvan 

pəhləvancasına 

pəhləvanlaşma 

pəhləvanlaşmaq 

pəhləvanlıq 

pəhləvi (-lər) 

pəhləvicə 

pəhmayi (zool.) 

pəhriz 

pəhrizkar 

pəhrizkarlıq 

pəhrizli 

pəhrizlik 

pəjmürdə 

pəjmürdəlik 

pəl qatmaq 

pələ 

pələbığ 

pələbığlı 

pələburun 

pələburunlu 

pələbuynuz 

pələbuynuzlu 

pələqulaq 

pələqulaqlı (-lar) 

pələqulaqlıq 

pələləmə 

pələləmək 

pələlənmə 

pələlənmək 

pələlətmə 

pələlətmək 

pələng 

pələngi, rəng 

pələngsayağı 

pəlin (bot.) 

pəlinlik 

pəlləmə 

pəlləmək 

pəllənmə 

pəllənmək 

pəllətmə 

pəllətmək 

pəlmə, duman (məh.) 

pəlmələmə 

pəlmələmək 

pəlmələnmə 

pəlmələnmək 

pəlmələşmə 

pəlmələşmək 

pəltək 

pəltəkləmə 

pəltəkləmək 

pəltəkləşmə 

pəltəkləşmək 

pəltəklik 

pəltəknamə (ədəb.) 

pənah 

pənahgah 

pənahgətirmə  

   

petrokimya - pənahgətirmə 
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pən pər pər 

   

pənahlanma 

pənahlanmaq 

pənahsız 

pənahsızlıq 

pənbə 

pəncab dili 

pəncablı (-lar) 

pəncə 

pəncəcik 

pəncə-daban 

pəncələmə 

pəncələmək 

pəncələnmə 

pəncələnmək 

pəncələşib-vuruşma 

pəncələşib-vuruşmaq 

pəncələşmə 

pəncələşmək 

pəncələyib-əzmə 

pəncələyib-əzmək 

pəncəli 

pəncə-pəncə 

pəncə-pəncəyə 

pəncərə 

pəncərəaltı 

pəncərə-qapı 

pəncərəli 

pəncərəlik 

pəncərəli-qapılı 

pəncərəsiz 

pəncərəsiz-qapısız 

pəncərəüstü 

pəncərəvari 

pəncərəyanı 

pəncəüzgəcli (-lər)  

pər 

pərakəndə 

pərakəndə-dağınıq 

pərakəndəlik 

pərayaqlı (-lar)  

pərçim 

pərçimaçan 

pərçimləmə 

pərçimləmək 

pərçimlədə-pərçimlədə 

pərçimlənə-pərçimlənə 

pərçimlənmə 

pərçimlənmək 

pərçimlətmə 

pərçimlətmək 

pərçimləyə-pərçimləyə 

pərçimli 

pərdə 

pərdəarası 

pərdəarхası 

pərdəaşırı 

pərdəcik 

pərdəqanadlı (-lar) 

pərdələmə 

pərdələmək 

pərdələnmə 

pərdələnmək 

pərdələrarası 

pərdələtmə 

pərdələtmək 

pərdəli 

pərdəlik 

pərdəsiz 

pərdəşəkilli  

pərdəvari 

pərdi 

pərdicik 

pərdiləmə 

pərdiləmək 

pərdili 

pərdisiz 

pərə 

pərək 

pərəkli 

pərək-pərək 

pərəksiz 

pərəqulaq 

pərən-pərən 

pərəstiş 

pərəstişedici 

pərəstişkar 

pərəstişkaranə 

pərəstişkarlıq 

pərgar 

pərgarlama 

pərgarlamaq 

pərgarlanma 

pərgarlanmaq 

pərgarlaşma 

pərgarlaşmaq 

pərgarlatma 

pərgarlatmaq 

pərgarlı 

pərgarlıq 

pərgarsız 

pəri 

pəricamal 

pəricamallı 

pəricamallıq 

pəriçöhrə 

pəriçöhrəli 

pəriçöhrəlik 

pərinc (bot.) 

pərisima 

pərisimalı 

pərisimalıq 

pərisurət 

pərisurətli 

pərisurətlik 

pərişan 

pərişanhal 

pərişanhallıq 

pərişanlaşma 

pərişanlaşmaq 

pərişanlıq 

pəriüz 

pəriüzlü 

pəriüzlülük 

   

pənahlanma - pəriüzlülük 
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pər pər pıx 

   

pərizad 

pərqanadlı (-lar) 

pərqu  

pərlərarası 

pərli 

pərli-budaqlı 

pərlik 

pərpərəng (bot.) 

pərpərənglik 

pərpətöyün 

pərpətöyünlü 

pərpətöyünlük 

pərsəng 

pərsəngli 

pərsəngsiz 

pərsiz 

pərşum 

pərşumlama 

pərşumlamaq 

pərşumlanma 

pərşumlanmaq 

pərt  

pərtləşdirmə 

pərtləşdirmək 

pərtləşmə 

pərtləşmək 

pərtlik 

pərtöv 

pərtövlük 

pərt-pərt 

pərvanə 

pərvanələnmə 

pərvanələnmək 

pərvanəlik 

pərvaz 

pərvazlama 

pərvazlamaq 

pərvazlandırma 

pərvazlandırmaq 

pərvazlanma 

pərvazlanmaq 

pərvazlaşma 

pərvazlaşmaq 

pərvazlatma 

pərvazlatmaq 

pərvazlıq 

Pərvərdigar, Allah  

pəs  

pəsdən 

pətək 

pətəkcik 

pətəkləmə 

pətəkləmək 

pətəkləşmə 

pətəkləşmək 

pətəkli 

pətəklik 

pətək-pətək 

pətənə 

pətənək 

pəyə 

pəyəli 

pəyəlik 

pəyəsiz 

pəzəvəng 

pəzəvənglik 

pfenniq, pul vahidi 

pıç 

pıçapıç 

pıçıldama 

pıçıldamaq 

pıçıldaşa-pıçıldaşa 

pıçıldaşma 

pıçıldaşmaq 

pıçılğan (bayt.) 

pıçılğanlama 

pıçılğanlamaq 

pıçıltı 

pıçıltılı 

pıç-pıç 

pıxta 

pıxtalandırma 

pıxtalandırmaq 

pıxtalanma 

pıxtalanmaq 

pıxtalaşdırma 

pıxtalaşdırmaq 

pıxtalaşma 

pıxtalaşmaq 

pıqqapıq 

pıqqıldama 

pıqqıldamaq 

pıqqıldaşma 

pıqqıldaşmaq 

pıqqıldatma 

pıqqıldatmaq 

pıqqıldaya-pıqqıldaya 

pıqqıltı 

pıqqıltılı 

pırhapır uçmaq 

pırıldama 

pırıldamaq 

pırıldaşma 

pırıldaşmaq 

pırıl-pırıl 

pırıltı 

pırkal (bot.) 

pırpır (bot.)  

pırpız 

pırpızaq 

pırpızaqlı 

pırpızaqsız 

pırpızbaş 

pırpızbaşlı 

pırpızlama 

pırpızlamaq 

pırpızlandırma 

pırpızlandırmaq 

pırpızlanma 

pırpızlanmaq 

pırpızlaşdırma 

pırpızlaşdırmaq 

pırpızlaşma 

   

pərizad - pırpızlaşma  
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pır pid piq 

   

pırpızlaşmaq 

pırpızlatma 

pırpızlatmaq 

pırpızlı 

pırpızlılıq 

pırpızsaç 

pırpızsaçlı 

pırpızsız 

pırsıma 

pırsımaq 

pırtlaq 

pırtlaq-pırtlaq 

pırtlama 

pırtlamaq 

pırtlaşdırılma 

pırtlaşdırılmaq 

pırtlaşdırma 

pırtlaşdırmaq 

pırtlaşıq 

pırtlaşma 

pırtlaşmaq 

pırtlatma 

pırtlatmaq 

pıspısa  

pıtraq (bot.) 

pıtraqlı 

pıtraqlıq 

pıtraqsız 

pianino 

pianinoçu 

pianinoçuluq 

pianissimo (mus.) 

pianizm (mus.) 

piano 

pianoçu 

pianoçu-illüstrator 

pianoçuluq 

pianoçu-pedaqoq 

piar 

piarkampaniya 

piastr 

pide (kul.) 

pielit (tib.) 

pieloqrafiya 

pielonefrit 

pifaqorçu 

pifaqorçuluq (fəls.) 

pifaqoreizm (fəls.) 

pifos 

pijama 

pijamalı 

pijamalıq 

pijamasız 

pik  

pikador 

pikant 

pikantlıq 

pikap 

pike 

pikermiya 

piket 

piketaj (geol.) 

piketçi 

pikkolo (mus.) 

piknik 

piknometr (fiz.) 

piknometrik üsul 

piknospor (-lar) 

pikofarad   

pikoplankton  

pikrin turşusu 

pikrit (geol.) 

piksel  

pikselləşdirmə  

pikselləşdirmək 

piktoqraf 

piktoqrafik 

piktoqrafiya 

piktoqram 

piqment 

piqmentasiya 

piqmentlənmə 

piqmentlənmək 

piqmentləşmə 

piqmentləşmək 

piqmentli 

piqmentsiz 

piqmentsizlik 

piqmey (-lər) 

pilates (idm.) 

piletromboz   

pilə 

piləarası 

piləəyirmə 

pilək 

piləkləmə 

piləkləmək 

piləklənmə 

piləklənmək 

piləklətmə 

piləklətmək 

piləkli 

piləqurdu 

piləli 

piləlik 

piləmə 

piləmək 

piləsiz 

pilətə 

pilətəli 

pilətəsiz 

piləvari 

pilik 

pilikli 

piliklik 

pilinq 

pillə 

pilləkən 

pilləli 

pillə-pillə 

pilləsiz 

pilokarpin 

pilon  

   

pırpızlaşmaq - pilon  
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pil pin pir 

   

pilorospazm   

pilot 

pilotaj 

pilotka 

pilotkalı  

pilot-kosmonavt 

pilotlu 

pilotsuz 

piltə 

piltələmə 

piltələmək 

piltələnmə 

piltələnmək 

piltələtmə 

piltələtmək 

piltə-piltə 

pilyastr (memar.) 

pima (-lar) 

pinakoid 

pinakon 

pinc 

pincləmə 

pincləmək 

pinclənmə 

pinclənmək 

pinclətmə 

pinclətmək 

pinç-effekt (fiz.) 

pinçer, it cinsi 

pinen (kim.)   

pinə 

pinəçi 

pinəçilik 

pinəki 

pinələmə 

pinələmək 

pinələtdirmə 

pinələtdirmək 

piniya (bot.) 

pin-kod 

pin-kodlama 

pin-kodlamaq 

pinq-ponq 

pinqvin 

pinol (teх.) 

pinositoz 

pinset 

pinspotter (idm.) 

pint, həcm vahidi 

pinti 

pintiləşmə 

pintiləşmək 

pintilik 

pinti-pinti 

piodermiya (tib.)    

pion (bot.) 

pionefroz 

pioner 

pionerlik 

pip (bot.) 

pipet 

pipik 

pipikli 

pipikotu 

pipiksiz 

pir 

piramida 

piramidal 

piramidaşəkilli 

piramidavari 

piramidayabənzər 

piramidayaoхşar 

piramidon (əcz.) 

piramometr 

pirani 

piranilik 

piranoqraf 

piranometr 

pirargirit  

pirat 

piratlıq 

pirenomiset (-lər) (bot.) 

piridin (kim.) 

pirinq (inform.) 

pirit 

pirke  

pirlik 

pirobenzol 

pir-ocaq 

pirodetektor 

pirodinamika 

piroelektrik 

piroferal 

pirofillit (miner.) 

pirofit (-lər ) (bot.) 

pirofobiya 

pirofor (hərb.) 

pirofosfat 

pirogen (ekol.) 

pirogenetik 

piroxlor    

pirokatexin (kim.) 

piroksen (-lər) (miner.) 

piroksenit  

piroksilin (hərb.) 

piroq 

piroqallol (kim.) 

piroliz (kim.) 

pirolüzit (geol.) 

pirometallurgiya 

pirometr 

pirometrik 

pirometriya (fiz.) 

pironaft 

pirop (miner.) 

piropatron 

piroplazmidoz 

piroplazmoz (bayt.) 

piroskaf 

piroskop  

pirosulfat 

pirotexnik 

pirotexnika 

   

pilorospazm - pirotexnika 
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pir pis pit 

   

pirotexniki 

pirotexniklik 

piroterapiya   

pirovidikon  

pirrol 

pirrotin (miner.) 

pirsinq 

piruet 

pis 

pisağız 

pisfikirli 

pisхislət 

pisхislətli 

pisikdirmə 

pisikdirmək 

pisikdirtmə 

pisikdirtmək 

pisikə-pisikə 

pisikmə 

pisikmək 

piskəndə 

pisləmə 

pisləmək 

pislənmə 

pislənmək 

pisləşdirilmə 

pisləşdirilmək 

pisləşdirmə 

pisləşdirmək 

pisləşmə 

pisləşmək 

pislətmə 

pislətmək 

pislik 

pisniyyət 

pisniyyətli 

pis-pis 

pissikato (mus.) 

pisuar 

pisuarlı 

piston 

piston-detonator 

pistonqolu (tex.) 

pistonlama 

pistonlamaq 

pistonlanma 

pistonlanmaq 

pistonlatma 

pistonlatmaq 

pistonlu 

pistonsuz 

pis-yaxşı 

pişik 

pişikburnu (bot.) 

pişikdırnağı (bot.) 

pişikdili (bot.) 

pişikkimi (-lər) 

pişikquyruğu (bot.) 

pişiknanəsi 

pişikotu  

pişikotukimi (-lər) 

pişikpəncəsi (bot.) 

pişiksiz 

pişiksünbülü  

pişikyarpızı  

pişim-pişim 

pişrov, giriş 

pişpişə (bot.) 

pişpişəlik 

piştaxta 

pişvaz 

pişvazçı 

pitç (inform.) 

pitçinq  

pitç-sessiya 

pitekantrop 

piti 

pitiçi 

pitiçilik 

pitixana 

pitixanaçı 

pitilik 

piton (zool.) 

pituitrin 

piuriya (tib.) 

pivə 

pivəbişirən 

pivəbişirmə 

pivəçi 

pivəçilik 

pivəxana 

pivələmə 

pivələmək 

pivələnmə 

pivələnmək 

piy 

piyada 

piyadaçı 

piyadaəleyhinə (hərb.) 

piyadalama 

piyadalamaq 

piyadalanma 

piyadalanmaq 

piyadalaşma 

piyadalaşmaq 

piyadalıq 

piyalə 

piyaləgöz 

piyaləgözlü 

piyaləli 

piyaləşəkilli 

piy-dənəli 

piyetist 

piyetizm (din.) 

piyəbənzər 

piyəoxşar 

piyəridən 

piyəritmə 

piyləmə 

piyləmək 

piyləndirmə 

piyləndirmək 

piylənə-piylənə 

   

pirotexniki - piylənə-piylənə 
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piy pla pla 

   

piylənmə 

piylənmək 

piyləşmə 

piyləşmək 

piylətmə 

piylətmək 

piyli 

piysiz 

piysizlik 

pizolit (-lər) (miner.) 

pizza 

plafon 

plafonlu 

plafonsuz 

plagiat 

plagiatçı 

plagiatçılıq 

plagin (inform.) 

plagioklaz (-lar)  

plagiotrop  

plagiotropizm (bot.) 

plakat 

plakatçı 

plakatçılıq 

plakat-diaqram 

plakatlıq 

plakat-portret 

plakatvari 

plaket (inc.) 

plakofobiya   

plan 

planaalma 

planar (inform.) 

planauyğun 

planauyğunluq 

plançı 

plançılıq 

plandankənar 

planer 

planerçi 

planerçilik 

planerist 

planerizm (idm.) 

planerodrom 

planet 

planetar 

planetari 

planetəbənzər 

planetəoxşar 

planetətrafı 

planetizm 

planetlərarası 

planetoqrafik 

planetologiya 

planetoloq 

planetomorfologiya 

planetonim 

planet-peyk 

planetşünas 

planetşünaslıq 

plan-fakt (iqt.) 

planimetr 

planimetrik 

planimetriya 

planisfer 

planka 

plankalı 

plan-konspekt 

plankton 

planktonofit (-lər) 

planktonologiya 

planktonoloq 

planlama 

planlamaq 

planlanma 

planlanmaq 

planlaşdırıcı 

planlaşdırılma 

planlaşdırılmaq 

planlaşdırma 

planlaşdırmaq 

planlı 

plan-prospekt 

plansız 

plansızlıq 

planşayba (tex.) 

planşet 

planşet-bloknot 

plantaj (k.t.) 

plantasiya 

plantasiyaçı 

plantasiyaçılıq 

plantator 

plasdarm  

plasenta  

plasentasiya (bot.) 

plaskart 

plaskartlı 

plaskartsız 

plast-beton 

plastır 

plastırlı 

plastid (-lər) 

plastifikator 

plastifikatorlu 

plastik 

plastika 

plastikalı 

plastikat 

plastiki 

plastikləşdirmə 

plastikləşdirmək 

plastikli 

plastiklik 

plastiksiz 

plastilin 

plastin 

plastinka, val 

plastinkalı 

plastmas 

plastmaslı 

plastmassız 

plaş  

   

piylənmə - plaş   
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pla pla pli 

   

plaş-çadır 

plaşkout (dəniz.) 

plaşlı 

plaşlıq 

plaşsız 

plata (inform.) 

platforma 

platformadaxili   

platformalı 

platformasız 

platforminq 

platin 

platinit 

platinium  

platinləmə 

platinləmək 

platinlənmə 

platinlənmək 

platinlətmə 

platinlətmək 

platinotron 

plato (coğr.) 

platonik 

platonizm  

plats (hərb.) 

plaun (bot.) 

plaunkimi (-lər) 

plaz (dəniz.) 

plaza 

plazma 

plazmagen 

plazmatik 

plazmatiklik 

plazmatron 

plazmid (biol.) 

plazmodi  

plazmoqamiya 

plazmoliftinq 

plazmoliz 

plazmon 

plazmoterapiya 

plazmotomiya (bot.) 

plebey (-lər)  

plebissit 

plebs 

pleksiqlas 

pleksit (tib.) 

plenar 

plenarium 

plener (inc.) 

plenogen (coğr.) 

plenum 

plenumqabağı 

pleonazm (ədəb.) 

plerem 

plerematika (dilç.) 

pletizmoqraf 

pletizmoqrafiya (tib.) 

plevra (tib.) 

plevraarası 

plevralgiya 

plevrit (tib.) 

plevropnevmoniya  

pleyada 

pleyer  

pleysteyşen 

pleyston (biol.) 

pleystosen dövrü 

pleziantrop 

pleziozavr 

pliakrilnitril 

plikativ (geol.) 

plimetafosfat 

plintus 

pliopitek 

plis 

plisse 

plitə 

plitəçi 

plitələmə 

plitələmək 

plitələnmə 

plitələnmək 

plomb 

plombir 

plomblama 

plomblamaq 

plomblanma 

plomblanmaq 

plomblatma 

plomblatmaq 

plomblu 

plombsuz 

plotter (inform.) 

plov 

plovlu 

plovluq 

plovsuz 

plovüstü 

plumbikon 

plunjer   

plunjerli 

plutofobiya 

plutokrat 

plutokratik 

plutokratiya 

plutonik  

plutonium  

plutonizm 

plümaj 

plür (poliq.) 

plüral  

plüralist 

plüralizm  

plüş 

plüvial (coğr.) 

plüvioqraf 

plyus  

plyus-minus 

pnevmatik 

pnevmatika 

pnevmatiklik 

pnevmatod (-lar) (bot.) 

   

plaş-çadır - pnevmatod (-lar) 
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pne poç pol 

   

pnevmatoliz (geol.) 

pnevmator (bot.) 

pnevmoavtomatika 

pnevmoblok 

pnevmoelement 

pnevmokok (-lar) 

pnevmokonioz (tib.) 

pnevmokonteyner 

pnevmoqraf 

pnevmoqrafiya 

pnevmometr 

pnevmomikoz (tib.) 

pnevmomüqavimət 

pnevmonasos 

pnevmonəqliyyat 

pnevmonika 

pnevmoniya 

pnevmoniyalı 

pnevmooptik 

pnevmopanel 

pnevmopoçt 

pnevmorele 

pnevmosiqnal 

pnevmosistem 

pnevmoskleroz 

pnevmostansiya 

pnevmotaxometr 

pnevmotomiya 

pnevmotoraks  

poçt 

poçtalyon 

poçtalyonluq 

poçtamt 

poçt-avtomat 

poçt-baqaj 

poçtçu 

poçtdaşıma 

poçtdaşıyan 

poçtxana 

poçtmeyster  

poçtpaylayan 

poçt-rabitə 

poçt-teleqraf 

podaqra  

podaqralı 

podaqrik 

podium 

podkast ( inform.) 

podkastinq 

podkeçer (inform.) 

podnos 

podometr 

podometriya (tib.) 

podpolkovnik  

podrat 

podratçı 

podratçılıq 

podzol 

podzollu   

poema 

poema-dialoq 

poema-epos 

poetik 

poetika 

poetik-koqnitiv 

poetik-qrammatik 

poetikləşdirmə 

poetikləşdirmək 

poetikləşmə 

poetikləşmək 

poetiklik 

poetik-linqvistik 

poetizm 

poeziya 

poker 

poqon 

poqonlu 

poqonometr 

poqonofor (-lar) (zool.) 

poqonsuz 

polad 

polad-beton 

poladəridən 

poladəritmə 

poladı 

poladlama 

poladlamaq 

poladlanma 

poladlanmaq 

poladlaşdırılma 

poladlaşdırılmaq 

poladlaşma 

poladlaşmaq 

poladlı 

poladsız 

poladtökən 

poladtökmə 

polder (dəniz.) 

polemik 

polemika 

polemik-publisist 

polemist 

polemologiya 

poliakrilamid 

poliakrilat 

poliamid 

poliamin 

poliandriya 

poliarilat 

poliartrit  

poliartritli 

poliartroz 

poliavitaminoz 

polibazit 

polibiont (ekol.) 

poliblast 

polibromid 

polidaktiliya 

polidominant  

poliedr (riyaz.) 

poliefir 

poliekran 

polielektrolit 

   

pnevmatoliz - polielektrolit   
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pol pol pol 

   

poliembrioniya 

polietilen 

polietilenqlikol 

polifagiya 

polifaq (-lar) (zool.) 

polifenizm (ekol.) 

polifenol 

poliferrit 

polifobiya 

polifonik 

polifoniklik 

polifoniya 

polifonizm 

poliformaldehid 

polifosfat 

poliftonq (dilç.) 

polifunksional 

poligenetik 

poliginiya 

polihibrid 

polixet (-lər) 

polixlorid 

polixlorlu (ekol.) 

polixoriya (bot.) 

polixrom  

polixromatik 

poliizobutilen 

poliizopren 

polikaproamid 

polikarbonat 

polikarp (bot.) 

polikistoz 

poliklimaks (bot.) 

poliklinika 

poliklinika-

məsləhətxana 

polikondensasiya 

polikristal 

polikristalik 

poliksen (miner.) 

poliqalin sular (ekol.) 

poliqamiya 

poliqlot 

poliqlotluq 

poliqon 

poliqonlaşma  

poliqonlaşmaq 

poliqonometriya 

poliqraf 

poliqrafçı 

poliqrafçılıq 

poliqrafik 

poliqrafiya 

poliloq 

polimaran (dəniz.) 

poliment, boya 

polimer (-lər)  

polimer-benzin 

polimer-beton 

polimerçi 

polimeriya 

polimerləşdirici 

polimerləşdirmə 

polimerləşdirmək 

polimerləşmə 

polimerləşmək 

polimer-sement 

polimer-su sistemi 

polimetal 

polimetallik  filiz 

polimetilen 

polimetilmetakrilat  

polimetriya (mus.) 

polimialgiya  

polimineral 

polimolekulyar 

polimorf 

polimorfik 

polimorfizm 

polimorfluq 

polimorfostruktur 

polinarkomaniya 

polinevrit  

polinez dilləri 

polineziyalı (-lar) 

polinom (riyaz.) 

polinominal   

poliolefin 

polioensefalit 

polioma (tib.)  

poliomielit 

polip 

polipeptid 

polipləşmə 

polipləşmək 

poliploid 

poliploidiya (biol.) 

polipoz (tib.) 

polipropilen 

poliptix 

poliptot (dilç.) 

poliritmiya 

polis 

polisaxarid (-lər) 

polisaprob (ekol.) 

polisemantik 

polisemantiklik 

polisemantizm 

polisemiya 

polisenoz 

polisentrizm 

polisiklik 

polisilikat 

polisillogizm 

polisimmetrik 

polisintetik 

polismen 

polismenlik 

polispast 

polispermiya (biol.) 

polistirol 

polisulfid 

polişinel (teatr.)    

   

poliembrioniya - polişinel 
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pol pol pom 

   

politexnik 

politexniki 

politexnikləşdirilmə 

politexnikləşdirilmək 

politexnikləşdirmə 

politexnikləşdirmək 

politexnikləşmə 

politexnikləşmək 

politexnikum 

politexnizm 

politeist 

politeizm 

politipaj 

politipik 

politipiya (geol.) 

politologiya 

politoloq 

politoloqluq 

politonik (dilç.)  

politrop 

politropik 

politura 

politurşu 

poliuretan (kim.) 

poliuriya (tib.) 

polivalent 

polivalentlik 

polivariant 

polivariantlılıq 

polivinil 

polivinilasetat 

polivinilxlorid 

polivitamin (-lər) 

polk 

polka, rəqs 

polkovnik 

polkovnik-leytenant 

polluks 

pollusit (miner.) 

pollyusiya (tib.) 

polo  

polonez  

polonium 

poloves (-lər) 

polovescə 

polubak (dəniz.) 

polyak (-lar) 

polyakca 

polyan (-lar) 

polyar 

polyarimetr 

polyarimetrik 

polyarimetriya 

polyariskop 

polyarizasiya 

polyarizator 

polyarizə 

polyarlaşdırma 

polyarlaşdırmaq 

polyarlaşma 

polyarlaşmaq 

polyarlıq 

polyaroid 

polyaroqrafik  

polyaroqrafiya 

polyus  

pomada 

pomadalama 

pomadalamaq 

pomadalanma 

pomadalanmaq 

pomadalı 

pomelo (bot.) 

pomidor 

pomidor-badımcan 

pomidor-xiyar 

pomidorlu 

pomidorluq 

pomidor-soğan 

pomologiya 

pomor (-lar) 

pompa 

pompadur 

pompadurluq 

pompelmus (bot.) 

pompon 

pompul 

ponçik 

ponço 

ponderomotor 

poni 

ponomar (din.) 

pontifik (din.) 

pontifikat 

ponton   

pontonçu 

pop-ədəbiyyat 

popkorn 

pop-qrup 

poplin 

pop-musiqi 

pop-musiqiçi 

pop-rok 

populist 

populistlik 

populizm 

populyar 

populyarlaşdırılma 

populyarlaşdırılmaq 

populyarlaşdırma 

populyarlaşdırmaq 

populyarlaşma 

populyarlaşmaq 

populyarlıq 

populyasiya 

popurri (mus.) 

porfir 

porfirin (-lər) (biol.) 

porfirit  

porfiriya (tib.) 

porfirofobiya  

porfirvari  

pori (zool.) 

   

politexnik - pori    
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por por pos 

   

porno 

pornobiznes 

pornofilm 

pornoqraf 

pornoqrafik 

pornoqrafiya 

pornoqrafiyaçı 

pornoqraflıq 

porofor 

porolon 

poroplast 

porsiya 

porsuq  

porsuqluq 

porsuma 

porsumaq 

porsutma 

porsutmaq 

porşen 

porşenli 

porşensiz 

portağal 

portağallıq 

portal   

portamento (mus.) 

portativ 

portativlik 

portdaхili 

porter, pivə 

portfel 

portfelli 

portfelsiz   

portfolio 

portik (memar.) 

portik-eyvan 

portlaq 

portlama 

portlamaq 

portlararası 

portlatma 

portlatmaq 

portmanat 

porto 

porto-franko 

portpled 

portret 

portretçi  

portretçilik 

portretçi-rəssam 

portret-məqalə 

portret-oçerk 

portret-tablo 

portsiqar 

portşez 

portuqal (-lar) 

portuqalca 

portuqaliyalı (-lar) 

portulan (dəniz.) 

portveyn 

portye 

poruçik (tar.) 

poruq (bot.) 

porzan (zool.) 

posa 

posa-beton 

posa-elektrik 

posessiya (hüq.) 

posessor 

possibilist 

possibilizm (tar.) 

post 

postament 

postamentli 

postamentsiz 

poster 

posterizasiya 

posterləşdirmə 

pos-terminal 

postfaktum 

postfiks (dilç.) 

postforminq 

postimpressionist 

postimpressionizm  

postindustrial  

postinsan dövrü 

postkadr 

postkommunist 

postkrossinq 

postqlossator 

postmaqmatik (geol.) 

postmodern 

postmodernist 

postmodernizm 

postnatal (tib.) 

postneft dövrü 

postorogen (geol.) 

postpaket 

postpandemiya 

postpozisiya  

postpozitiv 

postskriptum, P.S. 

postsosialist 

postsosializm 

postsovet 

poststrukturalist 

poststrukturalizm 

posttexnologiya 

posttektonik  

posttravmatik  

postvulkanik 

postulat 

pota 

potaboy 

potaboylu 

potalaşma 

potalaşmaq 

potalıq 

potamobiologiya 

potamologiya (coğr.) 

potamonim 

potamoplankton 

potaş 

potensial  

   

porno - potensial 
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pot poz pöh 

   

potensiallama 

potensiallı 

potensiallıq 

potensialoskop 

potensialsız 

potensiometr 

potensiometrik 

potensiometriya 

potensiya 

potensiyalı 

potensiyasız 

poverbank (tex.) 

povest 

povestçi 

povest-novella 

povest-soynamə  

povidlo 

povidlolu 

poykilokserofit (-lər) 

poykilosetoz 

poykilosomatik (biol.) 

poykiloterm (zool.) 

poza 

pozaçı 

pozaçılıq 

pozalanma 

pozalanmaq 

pozan 

pozanlı 

pozansız 

pozan-yazan 

pozdurma 

pozdurmaq 

pozdurtma 

pozdurtmaq 

pozdurulma 

pozdurulmaq 

pozğun 

pozğunlaşdırma 

pozğunlaşdırmaq 

pozğunlaşma 

pozğunlaşmaq 

pozğunluq 

pozisiya 

pozisiyalı 

pozisiyasız 

pozitiv  

pozitivist 

pozitivistlik 

pozitivizm (fəls.) 

pozitivlik 

pozitron 

pozitronium 

pozma 

pozmaq 

pozma-qara 

pozma-qaraçı 

pozucu 

pozuculuq 

pozuq 

pozuqluq 

pozuq-pozuq 

pozulma 

pozulmaq 

pozulmaz 

pozuluşma 

pozuluşmaq 

pozuntu 

pozuntulu 

pozuntusuz 

pozunuq 

pozunuqluq 

pozuşdurma 

pozuşdurmaq 

pozuşma 

pozuşmaq 

pöhrə 

pöhrələmə 

pöhrələmək 

pöhrələnmə 

pöhrələnmək 

pöhrələşmə 

pöhrələşmək 

pöhrələtmə 

pöhrələtmək 

pöhrəli 

pöhrəlik 

pöhrəsiz 

pöhrəvermə 

pörə, beçə arı 

pörşələmə 

pörşələmək 

pörşələnmə 

pörşələnmək 

pörşələtmə 

pörşələtmək 

pörtələmə 

pörtələmək 

pörtələnmə 

pörtələnmək 

pörtələtmə 

pörtələtmək 

pörtlədilmə 

pörtlədilmək 

pörtləmə 

pörtləmək 

pörtlənmə 

pörtlənmək 

pörtlətmə 

pörtlətmək 

pörtmə 

pörtmək 

pörtüb-qızarma 

pörtüb-qızarmaq 

pörtüb-porsuma 

pörtüb-porsumaq 

pörtülmə 

pörtülmək 

pörtüşmə 

pörtüşmək 

pradil (dilç.) 

prakrit (-lər) (dilç.) 

praktik 

   

potensiallama - praktik 
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pra pre pre 

   

praktika 

praktikalı 

praktikant 

praktikasız 

praktiki 

praktiklik 

praktikum 

praqmat 

praqmatik 

praqmatika 

praqmatiklik 

praqmatist 

praqmatizm 

praqmatonim (dilç.) 

prana, həyat enerjisi 

prank 

pranker 

praporşik 

pratürk 

pravoslav 

pravoslavlıq 

prayd  

praymer 

praymeriz 

praym-taym 

prays-list 

prazeodium (kim.) 

pre-aktiv 

preambula 

prebiotik 

predikat  

predikativ 

predikativləşmə 

predikativləşmək 

predikativlik 

predmet 

predmetlərarası 

predmetləşdirmə 

predmetləşdirmək 

predmetləşmə 

predmetləşmək 

predmetli 

predmetsiz 

prednizolon (əcz.) 

preduktal 

preeklampsiya  

prefaksiya 

prefekt 

prefektura 

preferans 

preferansçı 

preferensial (iqt.) 

preferensiya, imtiyaz 

prefiks (dilç.) 

prefiksasiya 

prefiksoid  

prefisit (mal.) 

prekari 

prekariat 

prelat (din.) 

preliminar müqavilə  

prelüd (mus.) 

prelüdiya 

premium 

premium-sinif 

premyer 

premyera 

premyeraqabağı 

prenatal  

preparat 

preparatçı 

preparatçılıq 

prepozisiya 

prepozitiv 

prerafaelit (-lər) 

prerekvizit 

preri  

pres, sıxac 

pres-avtomat 

presbağlama 

presbağlayan 

presçi 

presedent 

pres-forma 

pres-forminq 

presipitat 

pres-qayçı  

pres-qəlib 

presləmə 

presləmək 

preslənmə 

preslənmək 

preslətmə 

preslətmək 

presləyici 

presoterapiya 

pres-papye 

press, mətbuat 

press-attaşe 

press-büro 

press-informasiya 

pressinq (idm.) 

press-katib 

press-kod 

press-qrup 

press-monitorinq 

press-reklam 

press-reliz 

presşpan 

prestij 

prestijli 

prestissimo (mus.) 

presviter (din.) 

presviterian (-lar) 

pretendent 

pretenziya 

preterit (dilç.) 

prevalid (-lər) (bot.) 

prevensiya 

preventiv 

preventor 

preyskurant 

prezentant   

   

praktika - prezentant  
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pre pri pro 

   

prezentasiya 

prezervativ 

prezident 

prezidentlik 

prezidium 

prezumpsiya (hüq.) 

priçastiye (din.) 

prikazçik (tar.) 

prima 

prima-balerina 

primadonna 

primas (din.) 

primat (-lar) 

primatologiya (zool.) 

primitiv 

primitivcəsinə 

primitivləşmə 

primitivləşmək 

primitivlik 

primula (bot.) 

prins 

prinsip 

prinsipcə 

prinsipial 

prinsipiallıq 

prinsipli 

prinsiplilik 

prinsipsiz 

prinsipsizlik 

print 

printer 

printerli 

printersiz 

print-server 

prioritet 

prioritetli 

prioritetlik 

prioritetsiz 

pristav 

pristavlıq 

pritça (ədəb.) 

priz 

prizçi 

prizli 

prizma 

prizmalı 

prizmaşəkilli 

prizmatik 

prizmavari 

proaktiv 

proant (-lar) (bot.) 

probiotik 

probka  

probkaaçan 

probkadeşən 

probkalama 

probkalamaq 

probkalanma 

probkalanmaq 

probkalatdırma 

probkalatdırmaq 

probkalatma 

probkalatmaq 

probkalı 

probkasıxan 

problem 

problematik 

problematika 

problematiklik 

problemləşdirmə 

problemləşdirmək 

problemləşmə 

problemləşmək 

problemli 

problemlilik 

problemsiz 

produktiv 

produktivlik 

produsent (-lər) (biol.) 

prodüser 

prodüserlik 

profaşist 

profaşizm 

profayler 

profaylinq 

profaza 

professioqrafiya 

professional 

professionalizm  

professionallaşma 

professionallaşmaq 

professionallıq 

professor 

professorluq 

professura 

profil 

profilaktik 

profilaktika 

profilaktoriya 

profilləmə 

profilləmək 

profilləşdirilmə 

profilləşdirilmək 

profilləşdirmə 

profilləşdirmək 

profilləşmə 

profilləşmək 

profilli 

profiloqraf 

profiloqrafik 

profiloqram 

profilometr (tex.) 

profilsiz 

profisit 

profisitli 

proforma 

profototropizm (bot.) 

progesteron 

progimnaziya 

proxiron 

projektor 

projektor-axtarıcı 

projektorçu  

   

prezentasiya - projektorçu   
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pro pro pro 

   

projektorçuluq 

projektorlu 

prokariot (-lar) (biol.) 

prokat  

prokatçı 

prokatçılıq 

proklamasiya 

proklimaks (ekol.) 

proklitika (dilç.) 

prokliza 

prokonsul 

prokonsulluq 

proksema 

proksi (inform.) 

proksi-server 

proktit (tib.) 

proktologiya  

proktoloq 

proktoloqluq 

proktoplastika 

proktospazm 

prokuror 

prokurorluq 

proqamiya 

proqnatik 

proqnatizm (tib.) 

proqnost 

proqnostik 

proqnostika 

proqnoz 

proqnozçu 

proqnozlaşdırılma 

proqnozlaşdırılmaq 

proqnozlaşdırma 

proqnozlaşdırmaq 

proqnozlaşma 

proqnozlaşmaq 

proqnoz-metallogeniya 

proqram 

proqramçı 

proqramdankənar 

proqramlaşdırıcı 

proqramlaşdırma 

proqramlaşdırmaq 

proqramlaşma 

proqramlaşmaq 

proqramlı 

proqramlıq 

proqrammator 

proqram-naviqator 

proqramsız 

proqres 

proqressiv 

proqressivlik 

proletar 

proletariat 

proletarlaşma 

proletarlaşmaq 

proliferasiya (biol.) 

prolifikasiya (bot.) 

prolin (biol.) 

prolizayırma 

proloq 

proloq-uvertüra 

prolonqasiya (hüq.) 

prolüvial (coğr.) 

prolüvium (geol.) 

prometafaza 

prometium (kim.) 

promille 

promokod 

promomaterial (iqt.) 

promotor (-lar) (kim.) 

promotur, reklam turu 

promulqasiya (hüq.) 

proobraz  

propan 

propedevtika  

propeller 

propen 

propil  

propilen 

propilenoksid 

propiley (-lər) (memar.) 

propion 

propolis 

proporsional 

proporsiya  

proporsiyalı 

proporsiyalılıq 

proprial  

proptoz 

prorektor 

prorektorluq 

prosedur 

prosedurlu 

prosedursuz 

prosenoz (-lar) (ekol.) 

proses 

proseslərarası 

prosessor (inform.) 

prosessual  

prosodem (dilç.) 

prosodik 

prosodiya (dilç.) 

prospekt 

prospektli 

prospektsiz 

prostat  

prostatit  

protanopiya (tib.) 

proteaz (-lar) 

proteid (-lər) (biol.) 

protein (-lər) 

proteinoterapiya  

proteinuriya  

proteksionist 

proteksionizm  

proteksiya 

protektor 

protektorat 

protektorluq 

proteolitik 

   

projektorçuluq - proteolitik 
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pro pro pro 

   

proterozoy (geol.)  

protest 

protestant 

protestantizm 

protestantlıq 

protez 

proteza (dilç.) 

protezdişli 

protezqayırma 

protezqoydurma 

protezləmə 

protezləmək 

protezlənmə 

protezlənmək 

protezləşdirmə 

protezləşdirmək 

protezlətdirmə 

protezlətdirmək 

protezlətmə 

protezlətmək 

protezli 

protez-ortopedik 

protist (-lər)  

protistologiya (biol.) 

protium (kim.) 

proto-Azərbaycan 

protobiologiya 

protobiosenoz 

protoxlorofil 

protokok 

protokol 

protokolçu 

protokolçuluq 

protokollaşdırma 

protokollaşdırmaq 

protokollaşma 

protokollaşmaq 

protoqalaktika 

protoqraf 

protologiya 

proton 

protonefrit 

protoneolit 

protopektin 

protoplast (biol.) 

protoplatforma 

protoplazma  

protoplazmatik 

protopter (zool.) 

protorenessans 

prototarix 

prototip  

prototrof (-lar) (biol.) 

prototürk 

protovitamin (-lər) 

protozoologiya 

protozooloji 

protozooloq 

protrombin   

protruziya  

protuberans  

provansal  

provayder  

provenans  

providensial 

providensializm (fəls.) 

provinsial 

provinsializm 

provitamin (-lər) 

provizor 

provokasiya 

provokator 

provokatorluq 

proyeksiya 

proyeksiyalandırma 

proyeksiyalandırmaq 

proyeksiyalanma 

proyeksiyalanmaq 

proyeksiyalı 

proyeksiyasız 

proyekt 

proyektant 

proyektiv 

proyektləşdirmə 

proyektləşdirmək 

proyektor 

proza 

prozaik 

prozaizm 

prozenxima (bot.) 

prudensial hesabatlar 

prudensiya 

prudonist 

prudonizm 

pruss dili 

prussiyalı (-lar) 

prustit (miner.) 

prünel 

psammit 

psammofil (-lər) (zool.) 

psammofit (-lər) (bot.) 

psammoma 

psammoterapiya 

psefit (geol.) 

psevdoandronim  (dilç.) 

psevdoabdominal  

psevdoartroz 

psevdobrekçiya (-lar) 

psevdoetimologiya 

psevdoklassik 

psevdoklassisizm 

psevdokod 

psevdokrater (geol.) 

psevdologiya 

psevdomillətçi 

psevdomillətçilik 

psevdomorfizm (miner.) 

psevdomorfoz 

psevdonaturalizm 

psevdonim  

psevdorealist 

psevdorealizm 

psevdoromantik  

   

proterozoy - psevdoromantik  
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pse psi pte 

   

psevdoromantizm 

psevdosematik 

psevdospor (bot.) 

psevdotuberkulyoz 

psevdovətənpərvər 

psix 

psixastenik 

psixasteniya  

psixi 

psixiatr 

psixiatriya  

psixika 

psixizm 

psixoakustika 

psixoanalitik 

psixoanaliz 

psixobioqrafik 

psixobiologiya 

psixoekologiya 

psixoemosional 

psixoemosionallıq 

psixofarmokologiya 

psixofil (-lər) 

psixofizika 

psixofiziki 

psixofiziologiya 

psixofizioloji 

psixofonetika  

psixogen    

psixogenez 

psixogigiyena 

psixokinez  

psixokulturologiya  

psixokulturoloji 

psixokulturoloq 

psixolinqvist 

psixolinqvistik 

psixolinqvistika 

psixologiya 

psixologizm  

psixoloji 

psixoloq 

psixoloqluq 

psixomotor 

psixonevrologiya 

psixonevroloji 

psixonevroloq 

psixonevroz 

psixopat 

psixopatik 

psixopatiya  

psixopatlıq 

psixopatologiya 

psixopatoloji 

psixopatoloq 

psixopedaqogika 

psixoprofilaktika 

psixosensor 

psixosensorçu 

psixosomatik 

psixosomatika  

psixosomatoloq 

psixososial 

psixotexnika 

psixoterapevt 

psixoterapevtik 

psixoterapiya 

psixotron  

psixotronika 

psixotrop  

psixoz  

psixozoy (geol.) 

psixrofit (-lər) 

psixrometr 

psilofit (-lər) (bot.) 

psilomelan  (miner.) 

psittakoz (tib.) 

psoriaz  

pşav (-lar) 

pterodaktil 

pteropod (-lar) 

pteropodlu 

pterozavr 

ptifur 

ptoz (tib.) 

puanson (tex.) 

puant 

puantilizm  

puaz (fiz.) 

publik şəxs 

publika 

publikasiya 

publisist 

publisistik 

publisistika 

publisist-jurnalist 

publisistlik 

publisist-politoloq 

publisist-yazıçı 

puç etmək 

puçal 

puçluq 

puçur 

puçurlama 

puçurlamaq 

puçurlanma 

puçurlanmaq 

puçur-puçur 

pud 

pudel, it cinsi 

pudinq 

pudlinq (teх.) 

pudlinqləmə 

pudlinqləmək 

pudluq 

pudra 

pudralama 

pudralamaq 

pudralanma 

pudralanmaq 

pudralı 

pudrasız 

pueblo (-lar)    

   

psevdoromantizm - pueblo (-lar)   
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pue pul pun 

   

puerperal (tib.) 

puertorikalı (-lar) 

puf 

puksiniya (bot.) 

pul 

pulakilik 

pula-pula, oyun 

pulbaz 

pulbazlıq 

pulcuq 

pulcuqçiçəkli (-lər) 

pulcuqlanma 

pulcuqlanmaq 

pulcuqlu   

pulcuqotu 

pulcuqsuz 

pulcuqşəkilli 

pulcuqvari yarpaq  

pulçəkmə 

puldəyişdirmə 

puldəyişən 

puldəyişmə 

pulemyot 

pulemyotçu 

pul - əmtəə 

pulgir 

pulgirlik 

pulinq (mal.) 

pulkəsən 

pulkəsmə 

pulköçürən 

pulköçürmə 

pul-kredit 

pulqabı 

pullanma 

pullanmaq 

pullaşdırma 

pullaşdırmaq 

pullaşma 

pullaşmaq 

pulloroz  (bayt.) 

pullu 

pullu-hallı 

pulluluq 

pullu-paralı 

pulman 

pulmonit 

pulmonologiya 

pulmonoloq 

pulover 

pulpa 

pul-para 

pul-paralı 

pul-parasız 

pulpərəst 

pulpərəstlik 

pulpit 

pul-pul 

pulsar 

pulsasiya 

pulsasiyaedici 

pulsator 

pulsayan 

pulslama 

pulslayıcı 

pulsometr 

pulsuz 

pulsuzlama 

pulsuzlamaq 

pulsuzlaşma 

pulsuzlaşmaq 

pulsuzluq 

pulsuz-parasız 

pul-şey lotereyası 

pult 

pultlu 

pultsuz 

pulverizasiya 

pulverizator 

pulyığan 

pulyığma 

punksiya 

punkt 

punktir 

punktirləmə 

punktirləmək 

punktirlənmə 

punktirlənmək 

punktirlətmə 

punktirlətmək 

punktirli 

punktirsiz 

punktual 

punktuasiya    

punson (poliq.) 

punsonçu 

punsonçuluq 

punş 

punşlu 

pup (zool.) 

puplaşma 

puplaşmaq 

purin (-lər) 

purist 

puritan 

puritanizm 

puritanlıq  

purizm  

purpurin 

pusa-pusa 

pusdura-pusdura 

pusdurma 

pusdurmaq 

pusdurtma 

pusdurtmaq 

pusqu 

pusquçu 

pusquçuluq 

pusma 

pusmaq 

pussolan (-lar) (geol.) 

pustula (tib.) 

pusu 

   

puerperal - pusu 
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pus püx püs 

   

pusucu 

pusula-pusula 

pusulma 

pusulmaq 

puşbol (idm.) 

puşbolçu 

puştu (-lar) 

puştuca 

püf 

püfə 

püfləmə 

püfləmək 

püflənmə 

püflənmək 

püfləyə-püfləyə 

püxtə 

püxtələnmə 

püxtələnmək 

püxtələşdirmə 

püxtələşdirmək 

 

püxtələşmə 

püxtələşmək 

püxtəlik 

pülə 

pülük (anat.) 

pünhan 

pünhanlıq 

pünhan-pünhan 

püpitr 

püre 

püreli 

pürelik 

pürrəng 

pürrənglik 

püskürdülmə 

püskürdülmək 

püskürmə 

püskürmək 

püskürtmə 

püskürtmək 

 

püskürtü 

püskürtülü 

püskürücü 

püstə 

püstəağız 

püstəağızlı 

püstə-badam 

püstəcik 

püstədodaq 

püstədodaqlı 

püstəkimi (-lər) 

püstəqarın 

püstəli 

püstəlik 

püstəyi 

püşk 

püşkatma 

pyedestal 

pyes     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

pusucu - pyes  

 



 524 

rab rad rad 

   

Rr 
 

 

rabdit (-lər) (zool.) 

rabdom (biol.) 

rabdomioliz (tib.) 

rabdomioma  

rabdomiosarkoma 

rabdosarkoma  

rabitə 

rabitəçi 

rabitəçilik 

rabitələndirmə 

rabitələndirmək 

rabitəli 

rabitəlilik 

rabitəsiz 

rabitəsizlik 

racə 

rad, şüalanma vahidi 

rada 

radar 

radarlı 

radar-detektor (tex.) 

radarsız 

radarskop (tex.) 

radə 

radial 

radial-burğu 

radiallıq 

radian (riyaz.) 

radiant (astr.) 

radiasiya 

radiasiyalı 

radiasiyasız 

radiator 

radiatorlu 

radiatorsuz 

radifə (din.) 

radikal 

radikalaltı (riyaz.) 

radikalçı 

radikalist 

radikalizm 

radikallaşma 

radikallaşmaq 

radikallıq 

radikal-liberal 

radikulit 

radikulitli 

radikulitsiz 

radikuloneyropatiya   

radikulopatiya (tib.) 

radio 

radioadaptasiya 

radioaxtarış 

radioaktiv 

radioaktivasiya 

radioaktivləşdirilmə 

radioaktivləşdirilmək 

radioaktivləşdirmə 

radioaktivləşdirmək 

radioaktivləşmə 

radioaktivləşmək 

radioaktivlik 

radioakustik 

radioakustika 

radioalıcı 

radioaltimetr  

radioaparat 

radioaparatura 

radioastrofizik 

radioastrofizika 

radioastrofiziklik 

radioastronom 

radioastronomik 

radioastronomiya 

radioavtoqraf 

radioavtoqrafiya 

radiobaza 

radiobioindikator (-lar) (biol.) 

radiobiologiya 

radiobioloji 

radiobioloq 

radiocərrah 

radiocərrahiyyə 

radiocihaz 

radiocihazlı 

radiocihazsız 

radioçu 

radiodalğa 

radiodalğalı 

radiodalğaötürən 

radiodalğaötürücü 

radiodalğayazan 

radiodalğayazma 

radiodavamlı 

radiodərnək 

radiodiaqnostik 

radiodiaqnostika 

radiodiapazon 

radiodinləyici 

radiodram 

radiodramaturgiya 

radiodramaturji 

radioekologiya 

radioekoloji 

radioelektron 

radioelektronika 

radioelement 

radioestafet 

radiofarmakologiya 

radiofarmakoloji 

radiofestival 

radiofilm 

radiofizik 

radiofizika 

radiofiziki 

radiofiziklik 

radiofobiya  

radiofon 

radiofonik 

radiofoniya  

   

rabdit (-lər) - radiofoniya 
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rad rad rad 

   

radioforma 

radiofototeleqraf 

radiofrekans (tib.) 

radiogen 

radiogenetika 

radiogeodezik 

radiogeodeziya 

radiogeologiya 

radiogeoloji 

radiogeoloq 

radiogigiyena 

radiohekayə 

radiohəssas 

radiohəssaslıq 

radiohəvəskar 

radioxət 

radioxətli 

radioxətsiz 

radioxidmət 

radioidarəedici 

radioidarəetmə 

radioimpuls 

radiointerferometr 

radiointerfeys 

radiointroskop 

radioistilik 

radioizotop 

radiojurnal 

radiojurnalist 

radiojurnalistika 

radiokanal 

radiokarbon 

radiokeramika 

radiokimya 

radiokimyaçı 

radiokimyəvi 

radioklub 

radiokobalt 

radiokolloid 

radiokombayn 

radiokommentari 

radiokommentator 

radiokomparator 

radiokompas 

radiokompleks 

radiokompozisiya 

radiokonduktor, cihaz 

radiokonsert 

radiokonstruktor 

radiokorrespondent 

radiokörpü 

radioqalaktika 

radioqəbuledici 

radioqəzet 

radioqovşaq 

radioqraf 

radioqrafik 

radioqrafiya 

radioqram 

radioqrammofon 

radioquraşdırıcı 

radioqurğu 

radioqüllə 

radiola 

radiolaboratoriya 

radiolalı 

radiolampa 

radiolariya (-lar) (zool.) 

radiolasız 

radiolaşdırılma 

radiolaşdırılmaq 

radiolaşdırma 

radiolaşdırmaq 

radiolaşma 

radiolaşmaq 

radiolektoriya 

radioliftinq (kosm.) 

radioliz 

radiologiya 

radioloji 

radioloji-gigiyenik 

radiolokasiya 

radiolokator 

radiolokatorçu 

radioloq 

radiolu 

radiolyari 

radiomağaza 

radiomaneə 

radiomayak 

radiometeoroqraf 

radiometeorologiya 

radiometeoroloji 

radiometr 

radiometrik 

radiometrist 

radiometriya 

radioməlumat 

radiomənbə 

radiomərkəz 

radiomikrofon 

radiomikrometr 

radiomiqrasiya 

radiomodifikasiya 

radiomodifikator 

radiomonitorinq 

radiomontyor 

radiomühafizə 

radiomühəndis 

radiomüqavimət 

radiomüraciət 

radiomüsahibə 

radiomüşahidə 

radionaviqasiya 

radionaviqator 

radionəzarət 

radionuklid (tib.) 

radiooçerk 

radiooperator 

radiooperatorluq 

radiooptika 

radiooptik 

radioötürücü 

   

radioforma - radioötürücü 
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rad rad rad 

   

radiopaket 

radiopartladıcı 

radiopelenq 

radiopelenqasiya 

radiopelenqator 

radiopovest 

radioprojektor 

radioproqnoz 

radioprotektor 

radiopyes 

radiorabitə 

radiorabitəçi 

radioreaktor 

radioreflektor 

radioreklam 

radiorele 

radioreportaj 

radioreproduktor 

radiorezistent 

radiorezistentlik 

radiosalnamə 

radiosekstant 

radiosensibilizasiya 

radiosensibilizator  

radioservis 

radiosevər (-lər)  

radiosəs 

radiosiqnal 

radiosirkuloqraf 

radiosistem 

radioskopik 

radioskopiya 

radiospektrometr 

radiospektrometrik 

radiospektroskopik 

radiospektroskopiya 

radiostansiya 

radiostimullaşma 

radiostimulyasiya 

radiostudiya 

radioşəbəkə 

radioşirkət 

radioşüa 

radioşüalanma 

radioşüalı 

radioşüasız 

radioşünas 

radioşünaslıq 

radiotamaşa 

radioteatr 

radiotexnik 

radiotexnika 

radiotexniki 

radiotexniklik 

radiotelefon 

radiotelefonçu 

radiotelefoniya 

radioteleidarəetmə 

radioteleqraf 

radioteleqrafçı 

radioteleqrafiya 

radioteleqram 

radiotelemexanik 

radiotelemexanika 

radiotelemetrik 

radiotelemetriya 

radioteleölçmə 

radioteleskop 

radioteleskopik 

radioteleskopiya 

radioteletayp 

radioteleteatr 

radio-televiziya 

radiotelevizor 

radioteodolit (tex.) 

radioterapevt (tib.) 

radioterapevtik  

radioterapiya 

radiotezlik 

radiotezlikli 

radiotəbabət 

radiotəbliğat 

radiotoksikologiya 

radiotoksikoloji 

radiotoksikoloq 

radiotoksin 

radiotolerant 

radiotolerantlıq (ekol.) 

radiotorium 

radiotranslyasiya 

radioturnir 

radiotutan 

radiotutma 

radioulduz 

radiouzadıcı 

radioverici 

radioveriliş 

radioviziya 

radioyarış 

radioyayıcı 

radioyayım 

radioyayımlama 

radioyüksəklikölçən 

radiozavod 

radiozond 

radiozondlama 

radiozondlamaq 

radiozondlaşdırma 

radiozondlaşdırmaq 

radist 

radistlik 

radist-operator 

radium 

radius 

radiuslu 

radius-vektor 

radon 

radula (biol.) 

rafikasiya 

rafinad 

rafinə 

rafinələşdirmə 

rafinələşdirmək 

   

radiopaket - rafinələşdirmək 
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raf rak ran 

   

rafinəolunma 

rafiya (bot.) 

rafizi (-lər)  

rafizilik 

raftinq-tur 

rahat 

rahatca 

rahatcasına 

rahathülqum 

rahatlama 

rahatlamaq 

rahatlandırma 

rahatlandırmaq 

rahatlanma 

rahatlanmaq 

rahatlaşdırılma 

rahatlaşdırılmaq 

rahatlaşdırma 

rahatlaşdırmaq 

rahatlaşma 

rahatlaşmaq 

rahatlatma 

rahatlatmaq 

rahatlıq 

rahatlıqverən 

rahatlıqverici 

rahat-rahat 

rahatsız 

rahatsızlıq 

rahib 

rahibə 

rahibəlik 

rahiblik 

raxiometr (tib.) 

raxit 

raxitik 

raxitizm (tib.) 

raxitləşmə 

raxitləşmək 

raxitli 

raxitlik  

rakel (poliq.) 

raket 

raket-artilleriya 

raketçi 

raketçilik 

raketdaşıma 

raketdaşıyan 

raketdaşıyıcı 

raketdənmüdafiə 

rakethazırlama 

rakethazırlayan 

raketka (idm.) 

raketqayıran 

raketqayırma 

raketquraşdırıcı 

raketquraşdırma 

raket-nüvə 

raketodrom 

raketoplan 

rakettuşlayan 

rakı 

rakord 

rakurs 

raqa (mus.) 

raqu (kul.) 

ralli 

ram etmək 

rama  

ramalı 

ramasız 

ramazan 

ramazanlıq 

rambulye (zool.) 

ramburs (iqt.) 

ramburslama 

rambutan (bot.) 

rami (bot.) 

ranço 

rand, pul vahidi 

randomizasiya  

randomizə olmaq 

ranet (bot.) 

ranq 

ranqlaşdırılma (inform.) 

ranqlaşdırılmaq 

ranqlaşdırma 

ranqlaşdırmaq 

ranqlı 

ranqsız 

rantye (iqt.) 

ranversman (hərb.) 

rapa 

rapakivi, qranit 

rapanui (-lər) 

rapid-çəkiliş (kinem.) 

rapira (idm.) 

rapiraçı 

rapiraçılıq 

raport 

rapp, pul vahidi 

rapport (psix.) 

raps (bot.) 

rapsodiya (mus.) 

rasion 

rasional 

rasionalçı 

rasionalist 

rasionalizm 

rasionallaşdırma 

rasionallaşdırmaq 

rasionallıq 

rasionlaşdırma 

rasionlaşdırmaq 

rasionlu 

rasionluq 

rasionsuz 

rast 

rasta 

rastabazar 

rastaçıxan 

raster (inform.) 

raster-darama displeyi       

                     (inform.) 
   

rafinəolunma - raster-darama displeyi 
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ras ray rea 

   

rasterləşdirmə 

rasterləşdirmək 

rastlaşdırılma 

rastlaşdırılmaq 

rastlaşdırma 

rastlaşdırmaq 

rastlaşma 

rastlaşmaq 

rastr 

rastra (tex.) 

rataniya (bot.) 

ratifikasiya 

ratin, parça 

ratinləşdirici 

ratinləşdirmə 

ratinləşdirmək 

ratisid (ekol.) 

ratit (miner.) 

rats (stat.) 

ratsiya 

ratsiyaçı 

ratuş 

raund (idm.) 

raund-törn (iqt.) 

rauvolfiya (bot.) 

ravi, rəvayətçi 

ravvin 

ravvinlik 

ray 

rayber (tex.) 

rayberləmə 

rayberləmək 

rayder 

rayihə 

rayihəli 

rayihəlilik 

rayihəsiz 

rayqras (bot.) 

rayon 

rayonarası 

rayonbaz 

rayonbazlıq 

rayonçuluq 

rayondaxili 

rayonətrafı 

rayonlararası 

rayonlaşdırılma 

rayonlaşdırılmaq 

rayonlaşdırma 

rayonlaşdırmaq 

rayonlaşma 

rayonlaşmaq 

rayonlu 

rayonsuz 

rayts (iqt.) 

rayzer borusu 

razı 

razılaşa-razılaşa 

razılaşdıra-razılaşdıra 

razılaşdırılma 

razılaşdırılmaq  

razılaşdırma 

razılaşdırmaq 

razılaşma 

razılaşmaq 

razılıq 

razyana 

razyanalıq 

re (mus.) 

reabilitasiya 

reabilitə 

reabsorbsiya (tib.) 

reagent 

reagentli 

reagentsiz 

reaiqlimləşdirmə (ekol.) 

reaiqlimləşdirmək 

reaksiya 

reaksiyavermə 

reaksiyayagirmə 

reaktiv 

reaktivasiya 

reaktivçi 

reaktivlik 

reaktivləşdirici 

reaktivləşdirilmə 

reaktivləşdirilmək 

reaktivləşmə 

reaktivləşmək 

reaktiv-turbin 

reaktologiya 

reaktor 

reaktorçu 

reaktorlu 

reaktorsuz 

real 

reali (-lər) (dilç.) 

realionim (dilç.) 

realist 

realistcəsinə 

realistik 

realistlik 

realiti-şou 

realizə 

realizm 

reallaşdırıcı 

reallaşdırılma 

reallaşdırılmaq 

reallaşdırma 

reallaşdırmaq 

reallaşma 

reallaşmaq 

reallıq  

realtor (iqt.)  

reanimasiya 

reanimatologiya 

reanimatoloji 

reanimatoloq 

reanimator 

reanimobil 

rebrendinq (iqt.) 

rebus 

reçitativ (mus.)  

   

rasterləşdirmə - reçitativ 
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reç ref ref 

   

reçitativlərarası 

reçitativli 

reçitativlik 

reçitativsiz 

redaksiya 

redaksiyalı 

redaksiyasız 

redaktə 

redaktəetmə 

redaktəolunma 

redaktəönü 

redaktor 

redaktorlu 

redaktorluq 

redaktor-müəllif 

redaktorsuz 

redemarkasiya (siyas.) 

redinqot 

redoks 

redoks-sistem 

redressasiya (tib.) 

redublikativ (tib.) 

redugent 

reduksiya 

reduksiyaedici 

reduksiyaedicilik 

reduksiyaetmə 

reduksiya-soyutma 

reduktaza (kim.) 

reduktor 

reduktoraltı 

reduktorlu 

redusent (-lər) (ekol.) 

redut 

refaksiya (iqt.) 

referal (iqt.) 

referat 

referat-xülasə 

referativ 

referatlaşdırılma 

referatlaşdırılmaq 

referatlaşdırma 

referatlaşdırmaq 

referatlı 

referat-sənəd 

referatsız 

referendum 

referens  

referensial 

referensiya 

referent 

referent-katib 

referentlik 

referent-tərcüməçi 

refiqium (ekol.) 

refinans 

refle 

refleks 

refleksiv 

refleksivlik 

refleksiya 

refleksləndirilmə 

refleksləndirilmək 

refleksləndirmə 

refleksləndirmək 

refleksli 

refleksogen 

refleksoqrafiya (poliq.) 

refleksologiya (psix.) 

refleksoloji 

refleksoloq 

refleksometr 

refleksoterapiya 

reflekssiz 

reflekssizlik 

reflektiv 

reflektometr 

reflektor 

reflüks (tib.) 

reform 

reformasiya 

reformator 

reformatorluq 

reformçu 

reformist 

reformizm 

reformlaşdırma 

reformlaşdırmaq 

reformlaşma 

reformlaşmaq 

refraksiya 

refrakter 

refrakterlik 

refraktometr 

refraktometrik 

refraktometriya 

refraktor 

refren (mus.) 

refrijerator 

refrijeratorlu 

regenerasiya 

regenerat 

regenerativ 

regenerator 

regent (din.) 

regentlik 

region 

regional 

regionalizm 

regionallıq 

regionar (tib.) 

region-bazar 

regionçu 

regionçuluq 

regiondaxili 

regiondankənar 

regionətrafı  

region-kvazidövlət 

region-kvazikorporasiya 

regionlararası 

regionlaşdırma 

regionlaşdırmaq 

regionlaşma (iqt.)    

   

reçitativlərarası – regionlaşma 
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reg rek rek 

   

regionlaşmaq 

regionlu 

regionluq 

region-redion 

region-sosium 

regionşünas 

regionşünaslıq 

registr 

registrasiya  

registrator (tex.) 

registrli 

reimmiqrant 

reimmiqrasiya (coğr.) 

reimport (iqt.) 

reinfeksiya 

reinkarnasiya 

reinjinirinq (iqt.) 

reinteqrasiya (hüq.) 

reintroduksiya 

reinvestisiya (iqt.) 

rejim 

rejimli 

rejimsiz 

rejissor 

rejissorluq 

rejissor-multiplikator 

rejissorsuz 

rekambio (iqt.) 

rekapitulyasiya 

reket 

reketçi 

reketçilik 

reklam 

reklamasiya 

reklamçı 

reklamçılıq 

reklamlaşdırılma 

reklamlaşdırılmaq 

reklamlaşdırma 

reklamlaşdırmaq 

reklamlaşma  

reklamlaşmaq 

reklam-nəşr 

rekoqnitiv 

rekombinant 

rekombinasiya 

rekompozisiya 

rekon 

rekonfiqurasiya (tex.) 

rekonkista (tar.) 

rekonstruksiya 

rekonstruktiv 

rekonversiya (iqt.) 

rekord 

rekordçu 

rekordçuluq 

rekorder 

rekordizm (idm.) 

rekordsmen 

rekrealogiya 

rekreant 

rekreasiya (tib.) 

rekreasiyalı 

rekreasiyasız 

rekreativ 

rekreditiv (iqt.) 

rekristallaşdırma 

rekristallaşdırmaq 

rekristallaşma 

rekristallaşmaq 

rekristallizasiya 

rekrut 

rekrutinq (iqt.) 

rekrutyor (iqt.) 

rekta (iqt.) 

rektal (tib.) 

rektifikasiya 

rektifikasiyaçı 

rektifikat 

rektifikator 

rektofobiya   

rektor 

rektorluq 

rektoskop 

rektoskopik 

rektoskopiya (tib.) 

rekultivasiya 

rekuperasiya 

rekuperativ 

rekuperator 

rekurrent 

rekursiv 

rekursiya (inform.) 

rekvirent (iqt.) 

rekviyem (mus.) 

rekvizisiya (hüq.) 

rekvizit  

rekvizitçi 

req (coğr.) 

reqaliya 

reqata (idm.) 

reqbi (idm.) 

reqlament 

reqlamentasiya 

reqlamentləşdirilmə 

reqlamentləşdirilmək 

reqlamentləşdirmə 

reqlamentləşdirmək 

reqlamentləşmə 

reqlamentləşmək 

reqlan 

reqres (iqt.) 

reqresiddia (hüq.) 

reqressant 

reqressat 

reqressiv 

reqressivlik 

reqressiya 

reqrutasiya (siyas.) 

requlyasiya (biol.) 

requrqitasiya (tib.) 

relaks 

relaksant  

   

regionlaşmaq - relaksant 
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rel rel ren 

   

relaksasiya 

relaksator 

relaksiya 

rele 

releli 

relesiz 

relevant 

relevantlıq 

relikt 

relin 

reliz (idm.) 

rels 

rels-araba 

relsbərkidən 

relsbərkidici 

relsbərkitmə 

relsboyu 

relsçəkən 

relsçəkmə 

relsdüzən 

relsdüzmə 

relsətrafı 

rels-forma 

relslərarası 

relsli 

relssiz 

rels-tir 

relsyağlayan 

relsyağlama 

relsyanı 

relyasiya 

relyativ 

relyativist 

relyativistik 

relyativizm 

relyativlik 

relyef 

relyefəmələgətirici  

relyefəmələgətirmə  

relyef-landşaft 

relyefli 

relyefsiz 

rema (dilç.) 

remarka (ədəb.) 

remarkalı 

remarkasız 

remarketinq (iqt.) 

remedium 

remeyk (mus.) 

remiks  

remineralizasiya 

reminissensiya 

remissiya (tib.) 

remitent (iqt.) 

remiz 

remontant (bot.) 

ren təkəri (idm.) 

renat (poliq.) 

renaturasiya (biol.) 

render (tex.) 

renderinq (inform.) 

reneqat (iqt.) 

reneqatlıq 

renessans 

renium 

renoqrafik 

renoqrafiya (tib.) 

renome 

renovasiya 

renta  

rentabel 

rentabelli 

rentaçı 

rentaçılıq 

rentals  

rentgen 

rentgen-ekvivalent 

rentgen-flüoressent 

rentgen-kontrast  

rentgen-quruluş 

rentgenləmə 

rentgenlənmə 

rentgenli 

rentgenmetr 

rentgenodiaqnostik 

rentgenodiaqnostika 

rentgenodiaskopiya 

rentgenofizioloji 

rentgenofizioloq 

rentgenofotoqrafiya 

rentgenofotometr 

rentgenofotometriya 

rentgenokimoqraf 

rentgenokimoqrafik 

rentgenoqraf 

rentgenoqrafik 

rentgenoqrafiya 

rentgenoqram 

rentgenologiya 

rentgenoloji 

rentgenoloq 

rentgenometr 

rentgenometrik 

rentgenometriya 

rentgenooptika 

rentgenoradiologiya 

rentgenoradioloji 

rentgenoradioloq 

rentgenosemiotika 

rentgenoskopik 

rentgenoskopiya 

rentgenostruktur 

rentgenotexnik 

rentgenotexnika 

rentgenotexniki 

rentgenoterapiya 

rentgen-radiologiya 

rentgen-radioloji  

rentgen-spektral 

rentgen-struktur 

rentgen-şüa 

rentgen-şüalanma 

reobaza 

   

relaksasiya - reobaza 
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reo rep res 

   

reobiont (-lar) 

reoqram 

reologiya 

reoloji 

reometr 

reopeksiya 

reorqanizasiya 

reoskop 

reostat 

reostatlı 

reostatsız 

rep 

reparasiya (hüq.) 

repatriant 

repatriasiya  

repçi 

repçilik 

repellent (ekol.) 

reper 

reperaund 

reperforator 

reperfotransmitter 

repertuar 

repertuarlı 

repertuarsız 

repetisiya 

repetitor 

repetitorluq 

replika 

replikasiya (biol.) 

repo (iqt.) 

report (iqt.) 

reportaj 

reportyor 

reportyorluq 

repressaliya 

repressiya 

repressor 

reprezentasiya 

reprezentativ 

reprezentativlik 

reprint (poliq.) 

reprivatizasiya (hüq.) 

repriz  

reproduksiya 

reproduksiyalı 

reproduktiv 

reproduktologiya (tib.) 

reproduktoloji 

reproduktoloq  

reproduktor 

reproqrafik  

reproqrafiya  

reps, parça 

repşnur (idm.) 

reptili (-lər) (zool.) 

repulpator (tex.) 

repulpatorçu 

repulsiya 

reputasiya 

reputasiyalı 

reputasiyasız 

resakralizasiya 

resenziya 

resenziyaçı 

resenziyaçılıq 

resepissa (iqt.) 

resepsiya 

resept 

reseptçi 

reseptli 

reseptor 

reseptsiz  

reseptura 

reserva, şərabçılıq 

resessiv 

resessivlik 

resessiya (iqt.) 

residiv 

residivist  

residivistlik 

residivizm 

residivləşmə 

residivləşmək 

resiklizasiya (ekol.) 

resipiyent 

resirkulyasiya 

resital (mus.) 

resosiallaşma 

resosiallaşmaq 

respirasiya 

respirator 

respiratorçu 

respondent 

respondentlik 

respublika 

respublikaçı 

respublikaçı-demokrat 

respublikaçılıq 

respublikaçı-liberal 

respublikaçı-

mühafizəkar 

respublikadaxili 

respublikadankənar 

respublikalararası 

respublikalı 

respublikasız 

ressor 

ressorçu 

ressorlama 

ressorlamaq 

ressorlu 

restaylinq 

restitusiya 

restoran 

restorançı 

restorançılıq 

restoran-kafe 

restoran-mağaza 

restoran-pavilyon 

restriksiya (iqt.) 

restriktiv 

restrukturizasiya (iqt.) 

   

reobiont (-lar) - restrukturizasiya (iqt.)   
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res ret rey 

   

restrukturlaşdırma 

restrukturlaşdırmaq 

restrukturlaşma 

restrukturlaşmaq 

resurs 

resurslu 

resurssuz 

retardasiya (tib.) 

retargetinq (iqt.) 

retikulosarkoma 

retikulosit (tib.) 

retikulyar 

retinal (biol.) 

retinit (tib.) 

retinopatiya (tib.) 

retinoskopiya 

retoroman (-lar) 

retorsiya (siyas.) 

retort 

retragent (mal.) 

retranslyasiya 

retranslyator (tex.) 

retransmissiya 

retrektivlik (mal.) 

retrika 

retro 

retroaktiv 

retrofleksiv 

retrofleksiya 

retrokompütinq (inform.) 

retroqrad 

retroqressiya (ekol.) 

retrologiya 

retrometr 

retromobil 

retrorefleksiya 

retroreflektiv 

retrosedent (iqt.) 

retrosessiya (iqt.) 

retrospeksiya 

retrospektiv 

retta (tib.) 

retuş 

retuşçu 

retuşlama 

retuşlamaq 

retuşlanma 

retuşlanmaq 

retuşlatma 

retuşlatmaq 

retuşlayıcı 

retuşlu 

retuşsuz 

reutilizasiya (biol.) 

revaksinasiya (tib.) 

revalorizasiya (mal.) 

revalvasiya (iqt.) 

revanş 

revanşizm (siyas.) 

revanş-matç 

reverans 

reverberasiya 

reverberator 

revers (iqt.) 

reversiv 

reversiya (iqt.) 

revivalizm (din.) 

revizionist 

revizionistlik 

revizionizm 

revmatik 

revmatizm 

revmatizmli 

revmatoid 

revmatologiya 

revmatoloq 

revmatoloqluq 

revmokardit 

revokasiya (iqt.) 

revolver 

reyd 

reyder (hərb.) 

reyeltor 

reyestr 

reyestrli 

reyestrsiz 

reyhan 

reyhanlı 

reyhanlıq 

reyhansız 

reyxskansler 

reyxstaq 

reyxsver 

reyka  

reylinq 

reys 

reysfeder 

reysqabağı 

reysmus 

reytar (-lar) 

reytinq 

reytinqli 

reytinqsiz 

rezeksiya  

rezerv  

rezervasiya 

rezervat 

rezervləşdirmə 

rezervləşdirmək 

rezervuar 

rezerv-valyuta 

rezidensiya 

rezident 

rezident-əlaqələndirici 

rezidentlik 

rezidentura 

rezin 

rezinçi 

rezinqarışdıran 

rezinqarışdırıcı 

rezinli 

rezin-polad 

rezinsiz   

   

restrukturlaşdırma - rezinsiz  
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rez rəğ rəq 

   

rezin-texniki 

rezistent (tib.) 

rezistentlik 

reznatron 

rezolvometriya 

rezonans 

rezonanslaşdırılma 

rezonanslaşdırılmaq 

rezonanslaşdırma 

rezonanslaşdırmaq 

rezonanslaşma 

rezonanslaşmaq 

rezonanslı 

rezonanssız 

rezonator 

rezonyor 

rezorbsiya, sorulma 

rezus 

rezus-faktor 

Rəbb 

rəcəb 

rəcəz (ədəb.) 

rədd 

rədif 

rədifli 

rədifsiz 

rəf 

rəfedici 

rəfətə (məh.) 

rəfiq 

rəfiqə 

rəfiqəlik 

rəfiqlik 

rəfli 

rəfsiz 

rəftar 

rəftarlı 

rəftarsız 

rəğbət 

rəğbətləndirilmə 

rəğbətləndirilmək 

rəğbətləndirmə 

rəğbətləndirmək 

rəğbətlənmə 

rəğbətlənmək 

rəğbətli 

rəğbətlilik 

rəğbətsiz 

rəğbətsizlik 

rəğmən 

rəhbər 

rəhbəredici sənədlər 

rəhbər-kurator 

rəhbərlik 

rəhil, kitab altlığı 

rəhm 

rəhmdil 

rəhmdillik 

rəhmət 

rəhmətlik 

rəhmli 

rəhmlilik 

rəhmsiz 

rəhmsizcəsinə 

rəhmsizlik 

rəis 

rəisli 

rəislik 

rəissiz 

rəiyyət 

rəiyyətlik 

rəiyyətpərəst 

rəiyyətpərəstlik 

rəiyyətpərvər 

rəiyyətpərvərlik 

rəiyyətsevər 

rəiyyətsevərlik 

rəkət (din.) 

rəkətlik 

rəqabət 

rəqabətədavamlı 

rəqabətədavamsız 

rəqabətədözümlü 

rəqabətədözümsüz 

rəqabətəqabil 

rəqabətqabiliyyət 

rəqabətqabiliyyətli 

rəqabətqabiliyyətsiz 

rəqabətli 

rəqabətsiz 

rəqəm 

rəqəm-analoq (inform.) 

rəqəmhesablayıcı 

rəqəm-kod 

rəqəmləmə 

rəqəmləmək 

rəqəmlənmə 

rəqəmlənmək 

rəqəmləşdirilmə 

rəqəmləşdirilmək 

rəqəmləşdirmə 

rəqəmləşdirmək 

rəqəmləşmə 

rəqəmləşmək 

rəqəmli 

rəqəm-proqram 

rəqəmsal 

rəqəmsallaşdırıcı  

rəqəmsallaşdırma 

rəqəmsallaşdırmaq 

rəqəmsallaşma 

rəqəmsallaşmaq 

rəqəm-şifr 

rəqib 

rəqibli 

rəqiblik 

rəqibsiz 

rəqqas 

rəqqasə 

rəqqasəlik 

rəqqaslı 

rəqqaslıq 

rəqs  

   

rezin-texniki - rəqs 
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rəq rən rən 

   

rəqsçi 

rəqsçilik 

rəqsedən sistem (tex.) 

rəqsetmə qabiliyyəti 

rəqsəbənzər 

rəqsəoxşar 

rəqsterapiya 

rəqssöndürən (tex.) 

rəqsudan (tex.) 

rəməl (ədəb.) 

rəml 

rəmmal 

rəmmallıq 

rəmz 

rəmzi 

rəmziləşdirmə 

rəmziləşdirmək 

rəmziləşdirilmə 

rəmziləşdirilmək 

rəmziləşmək 

rəmzilik 

rəmzləşdirilmə 

rəmzləşdirilmək 

rəmzləşdirmə 

rəmzləşdirmək 

rəmzləşmə 

rəmzləşmək 

rəncbər 

rəncbərlik 

rəndə 

rəndəçi 

rəndələmə 

rəndələmək 

rəndələnmə 

rəndələnmək 

rəndələtdirmə 

rəndələtdirmək 

rəndələtmə 

rəndələtmək 

rəndələyib-hamarlama 

rəndələyib-hamarlamaq 

rəndəli 

rəndəsiz 

rəng 

rəngarəng 

rəngarənglik 

rəngayırma (tex.) 

rəngbərəng 

rəngçi 

rəngdən-rəngə düşmək 

rəngdəyişən 

rəngdəyişmə 

rənggörmə 

rəngkar 

rəngkarlıq 

rəngləmə 

rəngləmək 

rəngləndirici 

rəngləndiricilik 

rəngləndirilmə 

rəngləndirilmək 

rəngləndirmə 

rəngləndirmək 

rənglənmə 

rənglənmək 

rənglətdirmə 

rənglətdirmək 

rənglətmə 

rənglətmək 

rəngləyə-rəngləyə 

rəngləyici 

rəngləyicilik 

rəngli 

rəngotu 

rəng-rəng 

rəngsaz 

rəngsazxana 

rəngsazlıq 

rəngseçən 

rəngsiz 

rəngsizləmə 

rəngsizləmək 

rəngsizlənmə 

rəngsizlənmək 

rəngsizləşdirici 

rəngsizləşdirilmə 

rəngsizləşdirilmək 

rəngsizləşdirmə 

rəngsizləşdirmək 

rəngsizləşmə 

rəngsizləşmək 

rəngsizlətmə 

rəngsizlətmək 

rəngsizlik 

rəngverən 

rəngverici 

rəngvermə 

rəsədxana 

rəsm 

rəsmçi 

rəsmçilik 

rəsmən 

rəsmxət 

rəsmi 

rəsmi-ciddi 

rəsmi-epistolyar 

rəsmi-inzibati 

rəsmi-işgüzar 

rəsmiləşdirici 

rəsmiləşdirilmə 

rəsmiləşdirilmək 

rəsmiləşdirmə 

rəsmiləşdirmək 

rəsmiləşmə 

rəsmiləşmək 

rəsmilik 

rəsmiyyət 

rəsmiyyətçi 

rəsmiyyətçilik 

rəsm-keçid, parad 

rəsmləyici 

rəsmli 

rəsmsevər (-lər) 

   

rəqsçi - rəsmsevər (-lər) 
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rəs rəz rik 

   

rəsm-sərgi 

rəsmsiz 

rəssam 

rəssam-dekorator 

rəssam-dizayner 

rəssam-fantast 

rəssamlıq 

rəssam-multiplikator 

rəssam-taksidermist 

rəssam-tərtibatçı 

rəsul 

rəsulluq 

rəsulullah 

rəşadət 

rəşadətli 

rəşadətlilik 

rəşə 

rəşəli 

rəşəsiz 

rəşmə, lent 

rəva 

rəvac 

rəvaclıq 

rəvan 

rəvanlıq 

rəvayət 

rəvayətçi 

rəvayətçilik 

rəvayətləşdirmə 

rəvayətləşdirmək 

rəvayətləşmə 

rəvayətləşmək 

rəy 

rəyasət 

rəyçi 

rəyçilik 

rəyə (xalç.) 

rəzalət 

rəzalətlə 

rəzalətli 

rəzalətlik 

rəzalətsiz 

rəzə 

rəzəli 

rəzəsiz 

rəzil 

rəzillik 

rəzilliklə 

rıçaq (tex.) 

rısa, sıra 

rısalama 

rısalamaq 

rial, pul vahidi 

rias (coğr.) 

riayət 

riayətkar 

riayətkarlıq 

ribosom 

riboza 

rica 

ricət 

ricət-haşiyə (ədəb.) 

ricətli 

ricətsiz 

riçal 

riçallı 

riçalsız 

riççiya, mamır 

riçerkata (mus.) 

ridikül 

rieltor (iqt.) 

rif  

rifah 

rifahlı 

rifahsız 

rifahsızlıq 

rifm 

rifmoid (ədəb.) 

rift (geol.) 

rigel 

rigidli (fiziol.) 

rigidlilik  

rikabə (poliq.) 

rikketsioz (tib.) 

rikketsiya (biol.) 

rikoşet 

rikrisiya (iqt.) 

rikşa 

riqqət 

riqqətləndirmə 

riqqətləndirmək 

riqqətlənmə 

riqqətlənmək 

riqqətli 

riqqətsiz 

riqqətsizlik 

rilsan, parça 

riman 

rimessa (iqt.) 

rind 

riniofit 

rinit (tib.) 

rink-hokkey 

rinq 

rinqdənkənar 

rinqqit,  pul vahidi 

rinqton (mus.) 

rinoderm 

rinolaliya (tib.) 

rinologiya 

rinopatologiya  

rinoplastika 

rinoseptoplastika  

rinoskopiya 

ripal (biol.) 

ripofobiya  

rirproyeksiya (kinem.) 

risalə 

risberm 

risk 

riskdənqaçma (iqt.) 

riskgötürmə (iqt.) 

riskli 

   

rəsm-sərgi - riskli   
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ris rit riy 

   

risklilik 

risksiz 

risksizlik 

risposta (mus.) 

ristretto 

rişbaba (bot.) 

rişə 

rişəatma 

rişələmə 

rişələmək 

rişələnmə 

rişələnmək 

rişəli 

rişəndə (xalç.) 

rişəsiz 

rişxənd 

rişxəndcil 

rişxəndcillik 

rişxəndçi 

rişxəndlə 

rişxəndli 

rişxəndyana 

rişta (tib.) 

ritifobiya (psix.) 

ritm 

ritmik 

ritmika 

ritmiklik 

ritmik-zolaqlı tekstur  

ritm-intonasiya 

ritm-kod 

ritm-konstant 

ritmləşdirici 

ritmləşdirmə 

ritmləşdirmək 

ritmləşmə 

ritmləşmək 

ritmli 

ritmlilik 

ritm-ostinantlıq (mus.) 

ritm-seksiya 

ritm-səs 

ritm-səsli 

ritmsiz 

ritmsizlik 

ritm-struktur 

ritm-tembr 

ritm-ton 

riton 

ritor, natiq 

ritorik 

ritorika 

ritorikləşmə 

ritorikləşmək 

ritoriklik 

ritorno (iqt.) 

ritrobiologiya 

ritual 

ritual-mifoloji  

ritualşünas 

ritualşünaslıq 

riturnel (mus.) 

riya 

riyakar 

riyakarcasına 

riyakarlıq 

riyalı 

riyasız 

riyasızlıq 

riyazi 

riyaziləşdirilmə 

riyaziləşdirilmək 

riyaziləşdirmə 

riyaziləşdirmək 

riyaziləşmə 

riyaziləşmək 

riyazilik 

riyazi-məntiqi 

riyaziyyat 

riyaziyyatçı 

riyaziyyatçılıq 

riyaziyyatçı-mühəndis 

riyaziyyatçı-proqramçı 

riyaziyyatçı-

proqramlaşdırıcı 

riyaziyyatlaşdırma 

riyaziyyatlaşdırmaq 

riyaziyyatlaşma 

riyaziyyatlaşmaq 

riyaziyyatşünas 

riyaziyyatşünaslıq 

riza 

rizasız 

rizobentos (biol.) 

rizobiont (biol.) 

rizoid 

rizomastigin (-lər) 

rizoplast (biol.) 

rizopodi (-lər) (zool.) 

rizosfer 

robot 

robot-dayə 

robot-insan 

robot-quş 

robotlaşdırıcı 

robotlaşdırılma 

robotlaşdırılmaq 

robotlaşdırma 

robotlaşdırmaq 

robotlaşma 

robotlaşmaq 

robototexnika 

robot-tozsoran 

rodamin 

rodanid 

rodentisid (ekol.) 

rodingit 

rodium 

rodiumlama 

rodiumlamaq 

rododendron (bot.) 

rodoxrozit 

rodologiya (bot.) 

   

risklilik - rodologiya 
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rod rom rot 

   

rodonit (miner.) 

rok (mus.) 

rokabilli 

rok-caz 

rokirovka 

rok-metal 

rok-musiqi 

rok-musiqiçi 

rok-n-rol (mus.) 

rok-n-rolçu 

rokoko 

rok-opera 

roksolan (-lar) 

rok-ulduz 

rol 

rolik 

rolqanq (tex.) 

roll (kul.) 

roller 

rolli (iqt.) 

rollinq-gel 

rollu, oyun 

rolsuz 

rom 

romalı (-lar) 

roman 

romançı 

romançılıq 

roman-epopeya 

 roman-xronika 

romanist (ədəb.) 

romanistika (dilç.) 

romanlaşdırma 

romanlaşdırmaq 

romans 

romansement 

romansero 

romanşi (-lər) 

romanşünas 

romanşünaslıq 

romantik 

romantika 

romantikcə 

romantikcəsinə 

romantikləşdirmə 

romantikləşdirmək 

romantikləşmə 

romantikləşmək 

romantizm 

romb 

rombabənzər 

rombabənzərlik 

rombaoxşar 

rombaoxşarlıq 

romboedr 

rombododekaedr (riyaz.) 

rombododekaedrik  

rombşəkilli 

rombvari 

rombvarilik 

romni-marş 

ron (-lar) 

rondo (mus.) 

rondo-sonata (mus.) 

ronqa (-lar) 

ronqalit 

ropali (-lər) (zool.) 

ropalistik (ədəb.) 

rostbif (kul.) 

rostr (tar.) 

rostral 

rostverk 

rota 

rotametr 

rotaprint 

rotasiya 

rotasiya-fotofilm 

rotasiyalı 

rotasiya-vibrasiya 

rotasizm 

rotator 

rotatori (-lər) (zool.) 

rotel, hotel növü 

rotmistr 

rotmistrlik 

rotonda 

rotor 

rotorlu 

rotorsuz 

rotoşüt 

rouminq 

royal (mus.) 

royalçı 

royalist 

royalistlik 

royalizm 

royalti (iqt.) 

rozbif (kul.) 

rozetta daşı 

rozmarin (bot.) 

rövnəq 

rövnəqləndirmə 

rövnəqləndirmək 

rövnəqlənmə 

rövnəqlənmək 

rövnəqli 

rövnəqlilik 

rövnəqsiz 

rövnəqsizlik 

rövnəqverici 

röya 

ruandalı (-lar) 

ruberoid 

ruberoidləmə 

ruberoidləmək 

ruberoidlətmə 

ruberoidlətmək 

rubidium 

rubl 

rubrika 

rubrikaçı 

rubrikasiya 

rubrofobiya  

   

rodonit - rubrofobiya 
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rud rul rus 

   

rudefit (-lər) (bot.) 

ruderal 

rudiment  

rudimentar 

rudist 

rufer 

rufiya, pul vahidi 

ruh 

ruhani 

ruhanilik 

ruhən 

ruhi 

ruhi-psixoloji 

ruhlandırıcı 

ruhlandırılma 

ruhlandırılmaq 

ruhlandırma 

ruhlandırmaq 

ruhlanma 

ruhlanmaq 

ruhlu 

ruhluluq 

ruhoxşar 

ruhoxşayıcı 

ruhsal 

ruhsallıq 

ruhsuz 

ruhsuzluq 

ruhverici 

ruqoza  

rulada (mus.) 

rulet (kul.) 

ruletka 

rulon 

rulonlama 

rulonlamaq 

rulonlanma 

rulonlanmaq 

rulonlatma 

rulonlatmaq 

rulon-konstruksiya 

rulon-rulon 

rum (-lar) 

rumb (geol.) 

rumba (mus.) 

rumın (-lar) 

rumınca 

rumişünas 

rumişünaslıq 

rumlu (-lar) 

rumpel (dəniz.) 

runi 

runik yazı 

rundi (-lər) 

rupi, pul vahidi 

rupor 

ruporlu 

ruporsuz 

rurbanizasiya (stat.) 

rus (-lar) 

rus-Avropa 

rus-Azərbaycan 

rusca 

rusca-azərbaycanca 

rusca-ərəbcə 

rusca-farsca 

rusca-türkcə 

rusdilli 

rusdillilik 

rusəsilli 

rusist 

rusistika 

rusiyalı (-lar) 

rusiyapərəst 

rusiyapərəstlik 

rusizm 

ruslaşdırılma 

ruslaşdırılmaq 

ruslaşdırma 

ruslaşdırmaq 

ruslaşma 

ruslaşmaq 

rusmənşəli 

rus-müsəlman məktəbi 

rusofil 

rusofillik 

rusofob  

rusofobiya  

rus-osmanlı müharibəsi 

ruspərəst 

ruspərəstlik 

russevər 

russevərlik 

rus-slavyan 

rusşünas 

rusşünaslıq  

rus-tatar  

rustika (memar.) 

rus-türk 

rus-yapon 

ruter (tex.) 

rutil (miner.) 

rutkit (inform.) 

rutul (-lar) 

rutulca 

ruzi 

ruzili 

ruzililik 

ruzisiz 

ruzisizlik 

ruziverən 

rüb 

rübab 

rübabçı 

rübabçılıq 

rübai (ədəb.) 

rübənd, üz örtüyü 

rübəndli 

rübəndsiz 

rüblük 

rüb-rüb 

rüku (din.) 

rüsxət 

   

rudefit (-lər) - rüsxət 
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rüs rüş rüt 

   

rüsum (iqt.) 

rüsumlu 

rüsumsuz 

rüsumsuzluq 

rüsvay 

rüsvayçı 

rüsvayçılıq 

rüsvayedici 

rüsvaylıq 

rüşdiyyə, məktəb (tar.) 

rüşeym 

rüşeymcik 

rüşeymdaxili 

rüşeymxarici 

rüşeymli 

rüşeymlilik 

rüşeymsiz 

rüşeymsizlik 

rüşvət 

rüşvətçi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rüşvətçilik 

rüşvətxor 

rüşvətxorluq 

rüşvətvermə 

rütbə 

rütbəli 

rütbəsiz 

rütbəsizlik 

rütubət 

rütubətburaxma 

rütubətçəkən 

rütubətçəkmə 

rütubətədavamlı 

rütubətədavamlılıq 

rütubətədavamsız 

rütubətədavamsızlıq 

rütubətədözümlü 

rütubətədözümsüz 

rütubətkeçirən 

rütubətkeçirmə 

 

rütubətləndirici 

rütubətləndirilmə 

rütubətləndirilmək 

rütubətləndirmə 

rütubətləndirmək 

rütubətlənmə 

rütubətlənmək 

rütubətli 

rütubətlilik 

rütubətli-nəmli 

rütubətölçən 

rütubətsaxlayan  

rütubətsaxlama 

rütubətsevən 

rütubətsevər 

rütubətsiz  

rütubətsizlik  

rütubətsiz-nəmsiz 

rütubətudan 

rütubətverən   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

rüsum - rütubətverən    
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saa sab saç 

   

Ss 
 

 

saam (-lar) 

saat 

saatamuzd 

saatbasaat 

saatbaşı 

saathesabı 

saatqabı 

saatlarla 

saatlıq 

saatsaz 

saatsazlıq 

saatyarım 

saatyarımlıq 

saat-zəncir 

sabadilla (bot.) 

sabah 

sabah-birigün 

sabahdan 

sabahgülü 

sabahlıq 

sabah-sabah 

sabeizm  

sabiq 

sabiranə 

sabirşünas 

sabirşünaslıq 

sabit 

sabitqədəm 

sabitləşdirici 

sabitləşdiricilik 

sabitləşdirilmə 

sabitləşdirilmək 

sabitləşdirmə 

sabitləşdirmək 

sabitləşmə 

sabitləşmək 

sabitlik 

sabitsizləşdirilmə 

sabitsizləşdirilmək 

sabittərkibli 

sabotaj 

sabotajçı 

sabotajçılıq 

sabotajlıq 

sabun 

sabunağacı 

sabunbişirən 

sabunçu 

sabunçuluq 

sabunqabı 

sabunlama 

sabunlamaq 

sabunlana-sabunlana 

sabunlanma 

sabunlanmaq 

sabunlatma 

sabunlatmaq 

sabunlu 

sabunotu 

sabunsuz 

sac 

sacaltı 

sacarası 

sacayağı 

sacayaq 

sacayaqlı 

sacayaqsız 

saci (-lər) 

saciçi 

saciçilik 

sackülləmə 

saclı 

saclıq 

sacsız 

sacüstü 

saç 

saçaq 

saçaqlama 

saçaqlamaq 

saçaqlanma 

saçaqlanmaq 

saçaqlatma 

saçaqlatmaq 

saçaqlı 

saçaqlılıq 

saçaq-saçaq 

saçaqsız 

saçalama 

saçalamaq 

saçalanma 

saçalanmaq 

saçalatma 

saçalatmaq 

saçayıran 

saç-bığ 

saç-birçək 

saçburan 

saçburma 

saçılma 

saçılmaq 

saçqıran 

saçqırxan 

saçqırxma 

saçqurudan 

saçqurutma 

saçlama 

saçlamaq 

saçlanma 

saçlanmaq 

saçlaşma 

saçlaşmaq 

saçlatma 

saçlatmaq 

saçlı 

saçlı-bığlı 

saçlı-birçəkli 

saçlılıq 

saçlı-saçaqlı 

saçlı-saqqallı 

saçma  

   

saam (-lar) - saçma 
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saç sad saf 

   

saçmaq 

saçma-qırma 

saçmalama 

saçmalamaq 

saç-saqqal 

saç-saqqallı 

saçsız 

saçsız-bığsız 

saçsız-birçəksiz 

saçsız-saqqalsız 

saçsızlıq 

saçşəkilli 

saçuzadan 

saçuzatma 

saçyolan 

saçyolma 

sadaq, ox qabı 

sadalama 

sadalamaq 

sadalanma 

sadalanmaq 

sadalatdırma 

sadalatdırmaq 

sadalatma 

sadalatmaq 

sadə 

sadəcə 

sadədil 

sadədilli 

sadədillik 

sadəqəlb 

sadəqəlbli 

sadəqəlblik 

sadələşdirilmə 

sadələşdirilmək 

sadələşdirmə 

sadələşdirmək 

sadələşmə 

sadələşmək 

sadələtmə 

sadələtmək 

sadəlik 

sadəlövh 

sadəlövhcəsinə 

sadəlövhləşmə 

sadəlövhləşmək 

sadəlövhlük 

sadəürəkli 

sadəürəklilik 

sadiq 

sadiqlik 

sadist 

sadistcəsinə 

sadistlik 

sadizm 

sadomazoxist 

sadomazoxizm 

saf 

safari 

safcins 

safcinsli 

safcinslik 

saf-çürük 

safdil 

safdillik 

safflorit (miner.) 

safqanlı 

safqanlılıq 

safqəlb 

safqəlbli 

safqəlblilik 

saflama 

saflamaq 

saflana-saflana 

saflandırma 

saflandırmaq 

saflanma 

saflanmaq 

saflaşa-saflaşa 

saflaşdırıcı 

saflaşdırıcılıq 

saflaşdırılma 

saflaşdırılmaq 

saflaşdırma 

saflaşdırmaq 

saflaşma 

saflaşmaq 

saflatma 

saflatmaq 

saflıq 

safsar (zool.) 

saf-səmimi 

safürək 

safürəkli 

safürəklilik 

sağ 

sağaldılma 

sağaldılmaq 

sağalma 

sağalmaq 

sağalmaz yara 

sağalmazlıq 

sağaltma 

sağaltmaq 

sağan, iri qab 

sağanaq 

sağanaqlı 

sağanaqsız 

sağa-sağa 

sağbasağ 

sağçı (-lar) 

sağçıхışlı 

sağdan-sola 

sağdan-önə 

sağdan-yana 

sağdırma 

sağdırmaq 

sağdırtma 

sağdırtmaq 

sağdış 

sağdışlıq 

sağdış-soldış 

sağıcı 

   

saçmaq - sağıcı 
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sağ sağ sah 

   

sağıcılıq 

sağılma 

sağılmaq 

sağım 

sağımlı 

sağımlıq 

sağın 

sağınçı 

sağınçılıq 

sağıntı 

sağıntılı 

sağıntılıq 

sağıntısız 

sağır 

sağır-sağır 

sağırlaşma 

sağırlaşmaq 

sağ-islahat 

sağlam 

sağlambədənli 

sağlamdüşüncəli 

sağlamfikirli 

sağlamlanma 

sağlamlanmaq 

sağlamlaşdırıcı 

sağlamlaşdırıcılıq 

sağlamlaşdırılma 

sağlamlaşdırılmaq 

sağlamlaşdırma 

sağlamlaşdırmaq 

sağlamlaşma 

sağlamlaşmaq 

sağlamlıq 

sağlamşüurlu 

sağlamvücudlu 

sağlaşma 

sağlaşmaq 

sağlıq 

sağma 

sağmaq 

sağmal 

sağmallıq 

sağollaşma 

sağollaşmaq 

sağrı 

sağrılı 

sağsağan 

sağsağan-cüllüt 

sağ-salamat 

sağ-salamatlıq 

sağ-sol 

sağ-sollu 

sağtərəfli (-lər) 

sahə 

sahəayırma 

sahəcik 

sahədaxili 

sahəiçi 

sahəkənarı 

sahələrarası 

sahib 

sahibə 

sahibəzzaman 

sahibkar 

sahibkarlıq 

sahiblənmə 

sahiblənmək 

sahiblik 

sahibsiz 

sahibsizlik 

sahil 

sahilbərkidən 

sahilbərkitmə 

sahilboyu 

sahilqoruma 

sahilqoruyan 

sahilsiz 

sahilsizlik 

sahilyanı 

sahman 

sahmançı 

sahmançılıq 

sahmanlama 

sahmanlamaq 

sahmanlanma 

sahmanlanmaq 

sahmanlaşdırılma 

sahmanlaşdırılmaq 

sahmanlaşdırma 

sahmanlaşdırmaq 

sahmanlaşma 

sahmanlaşmaq 

sahmanlatdırma 

sahmanlatdırmaq 

sahmanlatma 

sahmanlatmaq 

sahmanlı 

sahmansız 

saxarimetr 

saxarimetriya 

saxarin 

saxarometrik analiz 

saxaroza 

saxladılma 

saxladılmaq 

saxlama 

saxlamaq 

saxlanacaq 

saxlanacaqlı 

saxlanacaqsız 

saxlanc 

saxlanclı 

saxlanılma 

saxlanılmaq 

saxlanma 

saxlanmaq 

saxlatdırma 

saxlatdırmaq 

saxlatma 

saxlatmaq 

saxlayıcı 

saxlayıcılıq 

saxsı 

   

sağıcılıq - saxsı 
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sax sak sal 

   

saxsıçı 

saxsıçılıq 

saxta 

saxtakar 

saxtakarcasına 

saxtakarlıq 

saxtalaşdırılma 

saxtalaşdırılmaq 

saxtalaşdırma 

saxtalaşdırmaq 

saxtalaşma 

saxtalaşmaq 

saxtalıq 

saxta-saxta 

saxur (-lar) 

saxurca 

sair 

sairə 

sait 

saitlərarası 

saitli 

saitsiz 

sak (-lar)  

sakin 

sakinləşmə 

sakinləşmək 

sakinlik 

sakit 

sakitcə 

sakitcə-sakitcə 

sakitcəsinə 

sakitedici 

sakitləndirmə 

sakitləndirmək 

sakitlənmə 

sakitlənmək 

sakitləşdirici 

sakitləşdirilmə 

sakitləşdirilmək 

sakitləşdirmə 

sakitləşdirmək 

sakitləşmə 

sakitləşmək 

sakitlik 

sakit-sakit 

sakral 

sakrallıq 

sakrament (din.) 

sakramental  

saks (-lar), xalq 

saksca 

saksofon 

saksofonçu 

saksofonçuluq 

saksaul (bot.) 

saksaulluq 

saksoniyalı (-lar) 

sakvoyaj 

saqa (ədəb.) 

saqi 

saqilik 

saqinamə 

saqqal 

saqqal-bığ 

saqqalcıq 

saqqallama 

saqqallamaq 

saqqallanma 

saqqallanmaq 

saqqallaşma 

saqqallaşmaq 

saqqallı 

saqqallı-bığlı 

saqqalsız 

saqqız 

saqqızağacı 

saqqızlama 

saqqızlamaq 

saqqızlanma 

saqqızlanmaq 

saqqızlıq 

saqqo (bayt.) 

sal 

salahlı (-lar), tayfa 

salaka (zool.) 

salam 

salamandra (zool.) 

salamat 

salamatlaşma 

salamatlaşmaq 

salamatlıq 

salam-dua 

salaməleyküm 

salam-kalam 

salam-kalamlı 

salam-kalamsız 

salamlama 

salamlamaq 

salamlaşma 

salamlaşmaq 

salamlı 

salamlı-kalamlı 

salamlıq 

salamsız 

salamsız-kalamsız 

salam-sifariş 

salamvermə 

salar (-lar), xalq 

salat 

salatlı 

salavat 

salçı 

salçılıq 

saldırı 

saldırma 

saldırmaq 

saldırtma 

saldırtmaq 

saldo (müh.) 

saleh 

salehəməl 

salehəməllik 

salehlik 

   

saxsıçı - salehlik 
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sal sal sam 

   

salfet 

salfetqabı 

salfetli 

salfetlik 

salxım 

salxımçiçək 

salxımçiçəkli 

salxımlanma 

salxımlanmaq 

salxımlı 

salxımlıq 

salxımlılıq 

salxımotu 

salxım-salxım 

salxımşəkilli 

salxımvari 

salıq vermək 

salım 

salımlıq 

salınma 

salınmaq 

salışdırıcı 

salışdırıcılıq 

salışdırma 

salışdırmaq 

salışma 

salışmaq 

sallaq 

sallaqbığ 

sallaqçiyin 

sallaqçiyinli 

sallaqdodaq 

sallaqdodaqlı 

sallaqdöş 

sallaqdöşlü 

sallaqxana 

sallaqqarın 

sallaqqarınlı 

sallaqqulaq 

sallaqqulaqlı 

sallaqlıq 

sallaqmeyvə 

sallaqsöyüd 

sallama 

sallamaq 

sallamalı 

sallamalıq 

sallamasız 

sallana-sallana 

sallanbaş 

sallanbaşlı 

sallanğıc 

sallanış 

sallanma 

sallanmaq 

sallantı 

sallaşma 

sallaşmaq 

sallatma 

sallatmaq 

sallı 

salma 

salmaq 

salmonella 

salmonellyoz (tib.) 

salnamə 

salnaməçi 

salnaməçilik 

salon 

salon-mağaza 

salp (-lar) (zool.) 

salpingit 

salsız 

salto (idm.) 

saltus 

salur (-lar) 

salvadorlu (-lar) 

salyut 

salyutlu 

salyutsuz 

saman 

samanı-sarı, rəng 

samani (-lər) 

samanlama 

samanlamaq 

samanlanma 

samanlanmaq 

samanlı 

samanlıq 

samanyığan 

samanyolu (astr.) 

samba 

sambo 

samboçu 

samboçuluq 

samı 

samıqıran 

samıqırma 

sami (-lər) 

samidilli 

sami-hami dilləri 

samit 

samitli 

samitsiz 

sammit 

samnit (-lər) 

samoalı (-lar) 

samodi dilləri 

samonofobiya 

samovar 

samovarçı 

samur (zool.) 

samuray 

samuraylıq 

san 

sanama 

sanamaq 

sanar (-lar), tayfa 

sanasan 

sana-sana 

sanasiya (tib.) 

sanatdırma 

sanatdırmaq 

   

salfet - sanatdırmaq  
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san san san 

   

sanatma 

sanatmaq 

sanatoriya 

sanbal 

sanballama 

sanballamaq 

sanballaşma 

sanballaşmaq 

sanballı 

sancaq 

sancaqayaq (bot.) 

sancaqlama 

sancaqlamaq 

sancaqlandırma 

sancaqlandırmaq 

sancaqlanma 

sancaqlanmaq 

sancaqlatma 

sancaqlatmaq 

sancaqlıca (bot.) 

sancaqşəkilli 

sancaqvari 

sancan 

sanca-sanca 

sancdırma 

sancdırmaq 

sancı 

sancıcı 

sancıcı-sorucu (zool.) 

sancılana-sancılana 

sancılanma 

sancılanmaq 

sancılı 

sancılma 

sancılmaq 

sancma 

sancmaq 

sanda (idm.) 

sandal (bot.) 

sandıq 

sandıqbalıq (-lar) (zool.)  

sandıqça 

sandıqçalı 

sandıqdar 

sandıqdarlıq 

sandıqxana 

sandıqlı 

sandıqtulası 

sandıqvari 

sangina (inc.) 

sanıb-sayma 

sanıb-saymaq 

sanılı, sayılmış 

sanılma 

sanılmaq 

sanidin (miner.) 

sanitar 

sanitar-epidemioloji 

sanitariya 

sanitariya-gigiyena 

sanitarlıq 

sanitar-mühafizə zonası 

sanitar-texnik 

saniyə 

saniyəlik 

saniyəölçən 

saniyəölçmə 

saniyəsayan 

saniyəsayma 

sanki 

sanksiya (hüq.) 

sanksiyalı 

sanksiyasız 

sanqvinik (psix.) 

sanlı 

sanma 

sanmaq 

sansız 

sanskrit 

sanskritcə 

sanskritologiya 

sanskritoloq 

sanskritoloqluq 

santiqram 

santiqramlıq 

santilitr 

santim, pul vahidi 

santim-santim 

santimetr 

santimetrlik 

santoku (kul.) 

santonin 

santur (mus.) 

sap 

sapabənzər 

sapalaq (tar.) 

sapan, xış 

sapand 

sapandatma  

sapandabənzər 

sapandçı 

sapandlama 

sapandlamaq 

sapaoxşar 

saparası 

sapdırma 

sapdırmaq 

sapeşən 

sapeşmə 

sapfa 

sapfir (miner.) 

sapılca 

sapındırma 

sapındırmaq 

sapınma 

sapınmaq 

sapıntı 

sapıntılı 

sapıntısız 

sapqın 

sapqınlıq 

saplaq 

saplaqarası 

   

sanatma - saplaqarası  
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sap sar sar 

   

saplaqcıq 

saplaqlı 

saplaqlı-saplaqlı 

saplama 

saplamaq 

saplanma 

saplanmaq 

saplatma 

saplatmaq 

saplı 

saplıq 

sapma 

sapmaq 

saponik (-lər) (kim.) 

saponit, sabun daşı 

sapotek (-lər) 

saprofaq (-lar) 

saprofit (-lər) (biol.) 

sapropel 

sapropelit (-lər) (geol.) 

saprotrof (-lar) (biol.) 

saprotrofiya 

sapsağ 

sapsağlam 

sapsağlamlıq 

sapsağlıq 

sapsarı 

sapsarılıq 

sapşəkilli 

sar (zool.) 

sarafan 

sarafanlı 

sarağan (bot.) 

saraqur (-lar) 

saralıb-solma 

saralıb-solmaq 

saralma 

saralmaq 

saraltı 

saraltma 

saraltmaq 

sarasin (-lər) (tar.) 

saray 

saray-səltənət 

saray-səltənətli 

sarban 

sarbanbaşı 

sardelka 

sardina (zool.) 

sardoniks (miner.) 

sarğac (fiz.) 

sarğı 

sarğıcıq 

sarğı-dolaq 

sarğı-dolaqlı 

sarğı-dolaqsız 

sarğılama 

sarğılamaq 

sarğılanma 

sarğılanmaq 

sarğılatma 

sarğılatmaq 

sarı 

sarıbaş 

sarıbaşlı 

sarıbəniz 

sarıbənizli 

sarıbənizlik 

sarıbənövşə 

sarı-bənövşəyi 

sarı-bozumtul 

sarıbuğda (k.t.) 

sarıbuğum 

sarıbülbül 

sarıca (bot.) 

sarıcalı (-lar) 

sarıcaotu 

sarıcəfərli (-lər), tayfa 

sarıcı 

sarıçiçək 

sarı-dənəli 

sarıdərili 

sarıdırnaq 

sarıdimdik 

sarıdöş 

sarıgilə 

sarıgözlü 

sarıkirpik 

sarıkirpikli 

sarıkol 

sarıkök 

sarıköklü 

sarıköynək (zool.) 

sarı-kürən 

sarıq 

sarıqanad 

sarı-qırmızı 

sarıqızdırma 

sarı-qızılı 

sarıqlı 

sarıqlılıq 

sarıqsız 

sarıqulaq 

sarıqundaq 

sarılı 

sarılıq 

sarılıqotu 

sarılma 

sarılmaq 

sarıma 

sarımaq 

sarımsaq 

sarımsaq-qatıq 

sarımsaqlı 

sarımsaqlı-qatıqlı 

sarımsaqotu 

sarımsov 

sarımtıl 

sarımtıl-ağ 

sarımtıl-boz 

sarımtıl-çəhrayı 

sarımtıl-qırmızı 

sarımtıllaşma 

   

saplaqcıq - sarımtıllaşma   



 548 

sar sar sar 

   

sarımtıllaşmaq 

sarımtıllıq 

sarımtıl-mavi 

sarımtıl-narıncı 

sarımtıl-palıdı 

sarımtıl-yaşıl 

sarımtraq 

sarımtraqlıq 

sarınma 

sarınmaq 

sarıntı 

sarıntılı 

sarıntısız 

sarısaç 

sarısaçlı 

sarısaqqal 

sarısaqqallı 

sarı-samanı 

sarısancaq 

sarı-sarı 

sarısəndəl (zool.) 

sarısünbül buğda 

sarısüsən 

sarışın 

sarışınlıq 

sarışma 

sarışmaq 

sarıtəhər 

sarıtikan 

sarıtma 

sarıtmaq 

sarıtorpaq 

sarıtorpaqlı 

sarıtorpaqlıq 

sarıtük 

sarıtüklü 

sarıyaçalar 

sarıyaçalarlıq 

sarıyanız 

sarı-yaşıl 

sarıyıcı 

sari, geyim 

sarja, parça 

sarkazm (ədəb.) 

sarkofaq (tib.) 

sarkoidoz (tib.) 

sarkoma (tib.) 

sarkomalı 

sarkoplazma 

sarkosistoz 

sarqan (zool.) 

sarqankimi (-lər) 

sarma 

sarmaq 

sarmalama 

sarmalamaq 

sarmaşa-sarmaşa 

sarmaşdırma 

sarmaşdırmaq 

sarmaşıq 

sarmaşıqçiçəkli (-lər) 

sarmaşıqlı 

sarmaşıqlıq 

sarmaşma 

sarmaşmaq 

sarmat (-lar) 

sarp 

sarpinka, parça 

sarpma 

sarpmaq 

sarsaq 

sarsaqcasına 

sarsaqlama 

sarsaqlamaq 

sarsaqlaşma 

sarsaqlaşmaq 

sarsaqlıq 

sarsaq-sarsaq 

sarsazan (bot.) 

sarsıdıcı 

sarsıdıcılıq 

sarsıdılma 

sarsıdılmaq 

sarsılma 

sarsılmaq 

sarsılmaz 

sarsılmazlıq 

sarsıma 

sarsımaq 

sarsıntı 

sarsıntılı 

sarsıtma 

sarsıtmaq 

sasak (-lar), xalq 

sasani (-lər) 

sassolin (miner.) 

satanafobiya 

satasat 

sata-sata 

sataşar-sataşmaz 

sataşdırma 

sataşdırmaq 

sataşqan 

sataşqanlıq 

sataşma 

sataşmaq 

satdırılma 

satdırılmaq 

satdırma 

satdırmaq 

satdırtma 

satdırtmaq 

satellit 

satıb-alma 

satıb-almaq 

satıb-sovma 

satıb-sovmaq 

satıb-sovurma 

satıb-sovurmaq 

satıcı 

satıcılıq 

satılma 

satılmaq  

   

sarımtıllaşmaq - satılmaq  
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sat sav say 

   

satılmalı 

satılmaz 

satın  

satış 

satış-alış 

satışqabağı 

satış-sərgi  

satira 

satirik 

satirik-didaktik 

satirik-dramatik 

satirik-fəlsəfi 

satirik-filosof 

satirik-komik 

satiriklik 

satirik-publisist 

satisfaksiya 

satqı 

satqın 

satqınlıq 

satlıq 

satma 

satmaq 

saturator 

saturnizm 

sauna 

savab 

savablı 

savacaq (k.t.) 

savad 

savadartırma 

savadçı, zərgər 

savadçılıq 

savadlandırılma 

savadlandırılmaq 

savadlandırma 

savadlandırmaq 

savadlanma 

savadlanmaq 

savadlı 

savadlılıq 

savadsız 

savadsızlıq 

savanna 

savannalıq 

savar, əkin 

savaş 

savaşa-savaşa 

savaş-dalaş 

savaş-dalaşlı 

savaşdırma 

savaşdırmaq 

savaşqan 

savaşqanlıq 

savaşlı 

savaşlı-dalaşlı 

savaşma 

savaşmaq 

savaşsız-dalaşsız 

savat (idm.) 

savayı 

savromat (-lar) 

say 

saya 

sayaçı 

sayaçılıq 

sayagəlməz 

sayağı 

sayağılıq 

sayaq 

sayalanma 

sayalanmaq 

sayalı 

sayalıq 

sayasalmaz 

saya-saya 

sayca 

sayçı 

sayda (zool.) 

saydıra-saydıra 

saydırma 

saydırmaq 

saydırtma 

saydırtmaq 

sayə 

sayğac 

sayğaclı 

sayğacsız 

sayğı 

sayğılı 

sayğın 

sayğısız 

sayğısızlıq 

sayğısız-sayğısız 

say-hesab 

say-hesablı 

say-hesabsız 

sayxaş, durğun 

sayxaşlıq 

sayıb-seçmə 

sayıb-seçmək 

sayıcı 

sayıcılıq 

sayıq 

sayıqlama 

sayıqlamaq 

sayıqlaya-sayıqlaya 

sayıqlıq 

sayılı 

sayılıb-seçilmə 

sayılıb-seçilmək 

sayılma 

sayılmaq 

sayır-bayır 

sayka (zool.) 

sayqak (zool.) 

sayqakotu 

saylama 

saylamaq 

saylanma 

saylanmaq 

saylaşma 

saylaşmaq 

   

satılmalı - saylaşmaq 



 550 

say saz seç 

   

saylatma 

saylatmaq 

sayma 

saymaca 

saymaq 

saymaz 

saymazca 

saymazcasına 

saymazlıq 

saymazlıqla 

saymazyana 

saymazyanalıq 

sayra (zool.) 

sayrışma 

sayrışmaq 

say-seçmə 

sayru, xəstə 

saysız 

saysız-hesabsız 

saysız-qədərsiz 

saysızlıq 

sayt 

saz 

sazaq 

sazaqlı 

sazaqsız 

sazan 

sazbağlama 

sazbağlayan 

saz-balaban 

sazbənd 

sazbəndlik 

sazçalma 

sazçı 

sazçılıq 

sazçiçəkli (-lər) 

sazəndə 

sazəndəlik 

saziş 

sazişçi 

sazişçilik 

sazlama 

sazlamaq 

sazlana-sazlana 

sazlanma 

sazlanmaq 

sazlaşa-sazlaşa 

sazlaşdırılma 

sazlaşdırılmaq 

sazlaşdırma 

sazlaşdırmaq 

sazlaşıb-sözləşmə 

sazlaşıb-sözləşmək 

sazlaşma 

sazlaşmaq 

sazlatma 

sazlatmaq 

sazlaya-sazlaya 

sazlayıcı 

sazlayıcılıq 

sazlı 

sazlı-balabanlı 

sazlıq 

sazlı-sözlü 

saz-söz sənəti 

seans 

seansqabağı 

seboreya (tib.) 

seçdirmə 

seçdirmək 

seçdirtmə 

seçdirtmək 

seçə-seçə 

seçənək 

seçici 

seçicilik 

seçiliş 

seçilmə 

seçilmək 

seçim 

seçimli 

seçimlilik 

seçim-seçim 

seçki 

seçkiqabağı 

seçkili 

seçkin 

seçkinlik 

seçkiöncəsi 

seçkiönü 

seçmə 

seçmək 

seçmə-seçmə 

sedan 

sedativ 

sedent 

sediment 

sedimentasiya 

sedimentogenez 

sediplen (geol.) 

sefalokarid (-lər) 

segah (mus.) 

sehr 

sehrbaz 

sehrbazlıq 

sehr-cadu 

sehrkar 

sehrkarlıq 

sehrləmə 

sehrləmək 

sehrləndirici 

sehrləndiricilik 

sehrlənmə 

sehrlənmək 

sehrli 

sehrsiz 

sex 

sexçi 

sexçilik 

sexdaxili 

sexlərarası 

sexli 

sexlik 
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sex sek sel 

   

sexsiz 

sekans (riyaz.) 

sekoqram 

sekresiya (anat.) 

sekreter, mebel-əşya 

sekretin (tib.) 

seks 

seksiya 

seksiyalı 

seksiyasız 

seksofobiya 

seksologiya 

seksoloq 

seksopatologiya 

seksopatoloq 

seksopatoloqluq 

seks-robot 

seksta (mus.) 

sekstakkord 

sekstant 

sekstet (mus.) 

sekstilyon 

sekstina (ədəb.) 

seksual 

seksualist 

seksualizm 

seksuallıq 

sekta 

sektaçı 

sektaçılıq 

sektant 

sektantlıq 

sektor 

sektoral 

sekulyar  

sekulyarizm 

sekunda (mus.) 

sekundant 

sekundantlıq 

sekvensiya 

sekvestr 

sekyüritizasiya (iqt.) 

seqment, hissə 

seqmentar 

seqmentasiya 

seqmentləşdirilmə 

seqmentləşdirilmək 

seqmentləşdirmə 

seqmentləşdirmək 

seqmentləşmə 

seqmentləşmək 

seqmentli 

seqmentnüvəli (-lər) 

seqmentvari 

seqreqasiya 

sel 

selbasar 

selbasarlıq 

selbasma 

sel-daşqın 

seleksioner 

seleksionerlik 

seleksiya 

seleksiyaçı 

seleksiyaçılıq 

selektiv (tex.) 

selektivlik 

selektor (tex.) 

selen (kim.)  

selenit (miner.) 

selenofobiya 

selenoqrafik 

selenoqrafiya (astr.) 

selenologiya 

selenoloji 

selenoloq 

selenoloqluq 

selenonim (astr.) 

selenonimika 

selenonimiya 

selenosentrik (astr.) 

selenşünas 

selenşünaslıq 

sel-eroziya 

selfi 

selgətirən 

selik 

selikaltı 

selikləmə 

selikləmək 

seliklənmə 

seliklənmək 

selikləşmə 

selikləşmək 

seliklətmə 

seliklətmək 

selikli 

seliklilik 

seliksiz 

seliksizlik 

selikvari 

selik-zülal 

selinti 

selkup (-lar) 

selləmə 

selləmək 

selləmə-suvarma 

sellənmə 

sellənmək 

sellətmə 

sellətmək 

sellik 

sellofan 

sellozolv (kim.) 

sellülar  

sellülit 

sellüloid 

sellüloz 

sellüloz-kağız 

sellüloz-karton 

sellülozlu 

sellülozsuz 

selostat 

   

sexsiz - selostat  
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sel sem sen 

   

selötürən 

selsi, C 

selsin 

selsovan, qurğu 

selsovma 

selva, tropik meşə 

sema (dilç.) 

semafor 

semaforçu 

semanq (-lar), tayfa 

semantik 

semantika 

semantik-qrammatik 

semantik-sintaktik 

semantik-struktur 

semasiologiya (dilç.) 

semasioloji 

semasioloq 

sement 

sement-beton 

sementçi 

sementdaşıma 

sementdaşıyan 

sementqarışdıran 

sementqarışdırma 

sementqarışdırıcı 

sementqatma 

sementləmə 

sementləmək 

sementlənmə 

sementlənmək 

sementləşmə 

sementləşmək 

sementləyici 

sementli 

sementoblast (-lar) 

sementölçən 

sementüyüdən 

sementüyütmə 

semestr 

semestrqabağı 

semeströncəsi 

semestrsonu 

semikarbazid (kim.) 

seminar 

seminarist 

seminariya 

seminariyaçı 

semiotik 

semiotika (dilç.) 

sen, pul vahidi 

senaj 

senajdoğrayan 

senajdoğrama 

senajlıq 

senat 

senator 

senatorluq 

sendast, ərinti 

sendviç 

sendviç-panel 

senocoğrafiya 

senoekosistem 

senogenez (geol.) 

senoi (-lər), tayfa 

senokinez (biol.) 

senon (-lar), tayfa 

senosfer (geol.) 

senoz (biol.) 

sensasiya 

sensasiyalı 

sensasiyasız 

sensibilizasiya 

sensibilizator 

sensimonist 

sensimonizm (fəls.) 

sensitometr 

sensitometrik 

sensitometriya 

sensor 

sensorlu 

sensualist 

sensualizm (fəls.) 

sent 

sentesimo, pul vahidi 

sentimental 

sentimentalist 

sentimentalizm (ədəb.) 

sentimentallıq 

sentimo, pul vahidi 

sentner 

sentnerçi 

sentrifuqa 

sentrist (-lər) 

sentrizm (fəls.) 

sentroplazma 

sentrosfer 

sentrosom 

senturiya 

sentyabr 

senyor 

senyora 

senz 

senzli 

senzor 

senzorlu 

senzorluq 

senzorsuz 

senzura 

senzuralı 

senzurasız 

seolit (miner.) 

separat 

separatçı 

separatçılıq 

separatist 

separatizm 

separator 

separatorçu 

sepiolit (miner.) 

sepiya 

sepsis 

septakkord (mus.) 

   

selötürən - septakkord 
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sep ser sev 

   

septet (mus.) 

septik 

septima (mus.) 

ser 

seradella (bot.) 

seratit (-lər) 

serb (-lər) 

serbcə 

serb-xorvat 

serenada 

serezin 

serial 

serin 

serisin, yapışqan 

serisit (miner.) 

serisitləşmə 

serisitləşmək 

serium (kim.) 

seriya 

seriyalı 

seriyasız 

serjant 

serjantlıq 

serkosporoz (tib.) 

serodiaqnostika  

serologiya 

seroloji 

seroloq 

seroprofilaktika 

seroterapiya (tib.) 

seroz qişa 

serpantin 

serpentari 

serpentin (miner.) 

serpentinit 

sertifikasiya 

sertifikat  

sertifikatlaşdırma 

sertifikatlaşdırmaq 

sertifikatlaşma 

sertifikatlaşmaq 

sertifikatlı 

sertifikatsız 

serum 

serussit (miner.) 

servant 

servant-bufet 

server 

servis, xidmət  

servisli 

servissiz 

servitut (hüq.) 

serviz, qab dəsti 

servizli 

servizsiz 

servlet proqram 

servomühərrik 

sessiya 

sessiyaarası 

sessiyalararası 

sessiyaqabağı 

sessiyaönü 

sessiyasonu 

sestodoz (tib.) 

set (idm.) 

setar (mus.) 

sevda 

sevdalı 

sevdasız 

sevdalı-sevdasız 

sevdirmə 

sevdirmək 

severyan (-lar), tayfa 

sevər 

sevə-sevə 

sevgi 

sevgili 

sevgili-eşqli 

sevgililik 

sevgi-məhəbbət 

sevgisiz 

sevgisiz-eşqsiz 

sevgisizlik 

sevib-əzizləmə 

sevib-əzizləmək 

sevib-seçmə 

sevib-seçmək 

sevib-sevilmə 

sevib-sevilmək 

sevilə-sevilə 

sevilib-seçilmə 

sevilib-seçilmək 

sevilmə 

sevilmək 

sevimli 

sevimlilik 

sevinc  

sevincək 

sevincəklik 

sevinc-gülüş 

sevinc-kədər 

sevincli 

sevincli-kədərli 

sevincsiz 

sevincsizlik 

sevindirə-sevindirə 

sevindirici 

sevindirici-kədərləndirici 

sevindiricilik 

sevindirmə 

sevindirmək 

sevinib-ağlama 

sevinib-ağlamaq 

sevinib-gülmə 

sevinib-gülmək 

sevinib-şadlanma 

sevinib-şadlanmaq 

sevinmə 

sevinmək 

sevişdirmə 

sevişdirmək 

sevişə-sevişə 

sevişmə 

   

septet - sevişmə 
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sev sey sey 

   

sevişmək 

sevmə 

sevmək 

seyf 

seyfaçan 

seyfaçma 

seyfdüzəltmə 

seyid 

seyidlik 

seym 

seyner (dəniz.) 

seyner-trauler 

seyr 

seyran 

seyrangah 

seyrçi 

seyrçilik 

seyrəbülbül 

seyrək 

seyrəkdiş 

seyrəkdişli 

seyrəkləmə 

seyrəkləmək 

seyrəklənə-seyrəklənə 

seyrəklənmə 

seyrəklənmək 

seyrəkləşdirici 

seyrəkləşdirilmə 

seyrəkləşdirilmək 

seyrəkləşdirmə 

seyrəkləşdirmək 

seyrəkləşə-seyrəkləşə 

seyrəkləşmə 

seyrəkləşmək 

seyrəklətdirmə 

seyrəklətdirmək 

seyrəklətmə 

seyrəklətmək 

seyrəklik 

seyrəksaç 

seyrəksaçlı 

seyrəksaqqal 

seyrəksaqqallı 

seyrəksıra 

seyrəksıralı 

seyrək-seyrək 

seyrəktük 

seyrəktüklü 

seyrəkyarpaq 

seyrəkyarpaqlı 

seyrəkyun 

seyrəkyunlu 

seyrələ-seyrələ 

seyrəlmə 

seyrəlmək 

seyrəltdirmə 

seyrəltdirmək 

seyrəltmə 

seyrəltmək 

seyrgah 

seysmik 

seysmoaktiv zona 

seysmoakustik 

seysmoakustika 

seysmofəal 

seysmofəallıq 

seysmogen 

seysmohidroakustik 

seysmohidroakustika 

seysmokardioqraf 

seysmokardioqrafik 

seysmokardioqram 

seysmokəşfiyyat 

seysmoqraf 

seysmoqrafik 

seysmoqrafiya 

seysmoqram 

seysmologiya 

seysmoloji 

seysmoloq 

seysmometr 

seysmometrik 

seysmometriya 

seysmostansiya 

seysmostatistik 

seysmostatistika 

seysmotektonik 

seysmotektonika 

seytnot (şahm.) 

seyvan, qulaq hissəsi 

seyvanabənzər 

seyvanaoхşar 

seyvanlı 

seyvansız 

sezar (kul.) 

sezarizm 

sezdirmə 

sezdirmək 

sezilmə 

sezilmək 

sezium 

sezmə 

sezmək 

səadət 

səadətdolu 

səadətli 

səadətsiz 

səadətsizlik 

səba 

səbat 

səbatlı 

səbatlılıq 

səbatsız 

səbatsızlıq 

səbəb 

səbəbkar 

səbəbkarlıq 

səbəbli 

səbəblilik 

səbəb-nəticə 

səbəbsiz 

səbəbsizlik 

səbət 

   

sevişmək - səbət 
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səb səc səf 

   

səbətcik 

səbətçi 

səbətçilik 

səbətə (anat.) 

səbət-səbət 

səbəttoxuyan 

səbir 

səbiredilməz 

səbir-qərar 

səbir-qərarlı 

səbir-qərarsız 

səbirli 

səbirli-qərarlı 

səbirlilik 

səbirsiz 

səbirsiz-qərarsız 

səbirsizlənmə 

səbirsizləşmə 

səbirsizləşmək 

səbirsizlik 

səbirsizliklə  

səbzə 

səbzəli 

səbzəsiz 

səbzi 

səbziqovurma 

səbziqovurmalıq 

səc, qafiyəli nəsr 

səccadə 

səcdə 

səcdəgah 

səcdəli 

səcdəsiz 

səciyyə 

səciyyələndirilmə 

səciyyələndirilmək 

səciyyələndirmə 

səciyyələndirmək 

səciyyələnmə 

səciyyələnmək 

səciyyəvi 

səciyyəvilik 

səda 

sədaqət 

sədaqətli 

sədaqətlilik 

sədaqətsiz 

sədaqətsizlik 

sədalanma 

sədalanmaq 

sədalaşma 

sədalaşmaq 

sədalı 

sədarət 

sədasız 

sədasızlıq 

sədçəkmə 

sədd 

sədəf 

sədəfgülü 

sədəfli 

sədəflilik 

sədəfotu 

sədəfsiz 

sədəqə 

sədo (bot.) 

sədokimi (-lər) 

sədr 

sədri düyü 

sədrlik 

sədulu (-lar), tayfa 

səf 

səfa 

səfalandırma 

səfalandırmaq 

səfalanma 

səfalanmaq 

səfalət 

səfalətli 

səfalətsiz 

səfalı 

səfalılıq 

səfasız 

səfasızlıq 

səfbəsəf 

səfeh 

səfehcəsinə 

səfehləmə 

səfehləmək 

səfehləşmə 

səfehləşmək 

səfehlik 

səfeh-səfeh 

səfər 

səfərbər 

səfərbəredici 

səfərbərlik 

səfərqabağı 

səfərlərarası 

səfərlik 

səfərotu 

səfərönü 

səfərsiz 

səfəvi (-lər) 

səfəvilik 

səfil 

səfil-avara 

səfilcəsinə 

səfillənmə 

səfillənmək 

səfilləşmə 

səfilləşmək 

səfillik 

səfil-səfil 

səfil-sərgərdan 

səfinə 

səfinə-düzünə baхmaq 

səfir 

səfirlik 

səfləmə 

səfləmək 

səflənmə 

səflənmək  

   

səbətcik - səflənmək 
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səf səh səx 

   

səf-səf 

səfsətə 

səfsətəçi 

səfsətəçilik 

səhəng 

səhəngli 

səhəng-səhəng 

səhəngsiz 

səhər 

səhər-axşam 

səhərcik 

səhərki 

səhərli-aхşamlı 

səhərlik 

səhər-səhər 

səhhət 

səhifə 

səhifəbəsəhifə 

səhifələmə 

səhifələmək 

səhifələnmə 

səhifələnmək 

səhifələtmə 

səhifələtmək 

səhifəli 

səhifəlik 

səhifə-səhifə 

səhifəsiz 

səhih 

səhihlik 

səhiyyə 

səhiyyəçi 

səhiyyəçilik 

səhləb (bot.) 

səhləbkimi (-lər) 

səhlənkar 

səhlənkarlıq 

səhm 

səhmdar 

səhmdarlıq 

səhmləşdirmə (iqt.) 

səhmləşdirmək 

səhmləşmə 

səhmləşmək 

səhmli 

səhmsiz 

səhnə 

səhnəaltı 

səhnəarxası 

səhnəcik 

səhnədən-səhnəyə 

səhnəqrafik 

səhnəqrafiya 

səhnəqurma 

səhnələşdirilmə 

səhnələşdirilmək 

səhnələşdirmə 

səhnələşdirmək 

səhnəli 

səhnəlik 

səhnəsiz 

səhnəyanı 

səhra 

səhra-çöl 

səhralaşma 

səhralaşmaq 

səhralı 

səhralıq 

səhrasız 

səhv 

səhvən 

səhv-xəta 

səhvli 

səhvli-хətalı 

səhvlik 

səhvsiz 

səhvsiz-хətasız 

səhvsizlik 

səxavət 

səxavətlə 

səxavətlənmə 

səxavətlənmək 

səxavətli 

səxavətlilik 

səxavətsiz 

səxavətsizlik 

səkdirə-səkdirə 

səkdirmə 

səkdirmək 

səkə-səkə 

səki 

səkil 

səkili 

səkilli 

səkillik 

səkil-təpəl 

səkkiz 

səkkizadamlıq 

səkkizayaqlı (-lar) (zool.) 

səkkizbloklu 

səkkizbucaq 

səkkizbucaqlı 

səkkizcə 

səkkizcildli 

səkkizcildlik 

səkkizdişli (-lər) 

səkkizdüymə 

səkkizdüyməli 

səkkizguşəli 

səkkizgünlük 

səkkizhecalı 

səkkizhədli 

səkkizillik 

səkkizinci, 8-ci, VIII 

səkkizkanallı 

səkkizlik 

səkkizmərtəbə 

səkkizmərtəbəli 

səkkiznəfərlik 

səkkizrəqəmli 

səkkizrəngli 

səkkizsaatlıq 

səkkiz-səkkiz  

   

səf-səf - səkkiz-səkkiz 
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sək səl səm 

   

səkkizsütun 

səkkizsütunlu 

səkkizşüalı 

səkkiztarlalı 

səkkizüzlü 

səkkizyaşarlıq 

səkkizyüzillik 

səkmə 

səkmək 

səksəkə 

səksəkəli 

səksəkəlilik 

səksəkəsiz 

səksən 

səksəndirə-səksəndirə 

səksəndirmə 

səksəndirmək 

səksənə-səksənə 

səksənib-oyanma 

səksənib-oyanmaq 

səksənillik 

səksəninci, 80-ci, LXXX 

səksənmə 

səksənmək 

səlahiyyət 

səlahiyyətli 

səlahiyyətlilik 

səlahiyyətsiz 

səlahiyyətsizlik 

səlbə 

səlbələmə 

səlbələmək 

səlbələnmə 

səlbələnmək 

səlbələtmə 

səlbələtmək 

səlcuq (-lar) 

sələ 

sələf 

sələfli 

sələfsiz 

sələm 

sələmçi 

sələmçilik 

sələmli 

sələmlik 

sələmsiz 

səlib 

səlibçi 

səlibçilik 

səliqə 

səliqəli 

səliqəlilik 

səliqəli-sahmanlı 

səliqə-sahman 

səliqə-sahmanlı 

səliqə-sahmansız 

səliqəsiz 

səliqəsizlik 

səliqəsiz-sahmansız 

səlimotu 

səlis 

səlisləşdirilmə 

səlisləşdirilmək 

səlisləşdirmə 

səlisləşdirmək 

səlisləşmə 

səlisləşmək 

səlislik 

səlistələffüzlü 

səltənət 

səltənətli 

səltənətsiz 

səma 

səmavi 

səmən 

səmənd 

səməndər 

səməni 

səmənili 

səmənisiz 

səmərə 

səmərələşdirici 

səmərələşdiricilik 

səmərələşdirilmə 

səmərələşdirilmək 

səmərələşdirmə 

səmərələşdirmək 

səmərələşmə 

səmərələşmək 

səmərəli 

səmərəlilik 

səmərəsiz 

səmərəsizlik 

səmimi 

səmimi-qəlbdən 

səmimiləşmə 

səmimiləşmək 

səmimilik 

səmimiyyət 

səmir 

səmt 

səmtləmə 

səmtləmək 

səmtlənmə 

səmtlənmək 

səmtləşdirmə 

səmtləşdirmək 

səmtləşmə 

səmtləşmək 

səmtlətmə 

səmtlətmək 

səmtli 

səmum 

sən 

səna 

sənaməki (bot.) 

sənaye 

sənayeçi 

sənayeçilik 

sənaye-istehsal 

sənayeləşdirilmə 

sənayeləşdirilmək 
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sən sən səp 

   

sənayeləşdirmə 

sənayeləşdirmək 

sənayeləşə-sənayeləşə 

sənayeləşmə 

sənayeləşmək 

sənayeli 

sənayesiz 

sənayesizlik 

sənaye-tikinti 

səncə 

səndəl 

səndələmə 

səndələmək 

səndələyə-səndələyə 

sənduqə, sinə daşı 

sənduqəli 

sənduqəsiz 

sənə  

sənəd 

sənədən-sənəyə 

sənəd-fakt 

sənəd-faktlı 

sənəd-faktsız 

sənədləşdirilmə 

sənədləşdirilmək 

sənədləşdirmə 

sənədləşdirmək 

sənədləşmə 

sənədləşmək 

sənədli 

sənədli-bioqrafik 

sənədli-faktlı 

sənədli-qrafik 

sənədlilik 

sənədli-sübutlu 

sənədsiz 

sənədsiz-sübutsuz 

sənəd-sübut 

sənəd-sübutlu 

sənəd-sübutsuz 

sənədşünas 

sənədşünaslıq 

sənək 

sənəkli 

sənəm 

sənət 

sənətçi 

sənətçilik 

sənətdaş 

sənətdaşlıq 

sənətkar 

sənətkarcasına 

sənətkarlıq 

sənətsevər 

sənətsevərlik 

sənətşünas 

sənətşünaslıq 

səngər 

səngərləmə 

səngərləmək 

səngərlənmə 

səngərlənmək 

səngimə 

səngimək 

səngin 

səngsar 

sənlik 

sənli-sənsiz 

sənli-mənli 

sən-mən 

sənsiz 

sənubər (bot.) 

səpdirmə 

səpdirmək 

səpələdə-səpələdə 

səpələmə 

səpələmək 

səpələndirmə 

səpələndirmək 

səpələnə-səpələnə 

səpələng, dağınıq 

səpələnmə 

səpələnmək 

səpələnti 

səpələntili 

səpələntisiz 

səpələtmə 

səpələtmək 

səpələyə-səpələyə 

səpələyici 

səpgi, dəri xəstəliyi 

səpgilənmə 

səpgilənmək 

səpgilətmə 

səpgilətmək 

səpgili 

səpgin 

səpici 

səpilmə 

səpilmək 

səpin 

səpinçi 

səpinçilik 

səpinqabağı 

səpinöncəsi 

səpinönü 

səpinsonu 

səpinti 

səpişik 

səpişmə 

səpişmək 

səpki 

səpkili 

səpkisiz 

səpmə 

səpmək 

səpsuvar, suvarma üsulu 

sərasər 

sərbəst 

sərbəstcə 

sərbəstcəsinə 

sərbəstdişicikli (bot.) 

sərbəstdüşmə 
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sər sər sər 

   

sərbəstdüşüncəli 

sərbəstdüşüncəlilik 

sərbəstdüşünən 

sərbəsterkəkcikli (bot.) 

sərbəstləçəkli (bot.) 

sərbəstləşdirmə 

sərbəstləşdirmək 

sərbəstləşmə 

sərbəstləşmək 

sərbəstlik 

sərçə 

sərçəbudu (bot.) 

sərçəkimi (-lər) 

sərçəotu 

sərdabə 

sərdar 

sərdarlıq 

sərdirmə 

sərdirmək 

sərəfraz 

sərələnə-sərələnə 

sərələnmə 

sərələnmək 

sərəncam 

sərəncamçı 

sərəncamsız 

sərəncamverici qurum 

sərf 

sərfedən 

sərfetmə, хərcləmə 

sərfə, mənfəət 

sərfəli 

sərfəlilik 

sərfəsiz 

sərfəsizlik 

sərfiyyat 

sərf-nəzər 

sərgərdan 

sərgərdanlıq 

sərgərdan-sərgərdan 

sərgi 

sərgiləmə 

sərgiləmək 

sərgilənmə 

sərgilənmək 

sərgi-yarmarka 

sərgüzəşt 

sərgüzəştli 

sərgüzəştsiz 

sərhəd 

sərhədboyu 

sərhədçi 

sərhədçilik 

sərhədli 

sərhədpozucu 

sərhədpozuculuq 

sərhədsiz 

sərhədsiz-hüdudsuz 

sərhədsizlik 

sərhədyanı 

sərhədzolağı 

sərxanbəyli (-lər), tayfa 

sərxoş 

sərxoşca 

sərxoşcasına 

sərxoşedici 

sərxoşlama 

sərxoşlamaq 

sərxoşlanma 

sərxoşlanmaq 

sərxoşlaşma 

sərxoşlaşmaq 

sərxoşluq 

sərxoşsayağı 

səri (ədəb.) 

sərili 

sərilmə 

sərilmək 

sərin 

sərinkeş 

sərinkeşli 

sərinkeşsiz 

sərinlədici 

sərinlədilmə 

sərinlədilmək 

sərinləmə 

sərinləmək 

sərinlənmə 

sərinlənmək 

sərinləşdirici 

sərinləşdiricilik 

sərinləşdirilmə 

sərinləşdirilmək 

sərinləşdirmə 

sərinləşdirmək 

sərinləşmə 

sərinləşmək 

sərinlətmə 

sərinlətmək 

sərinlik 

sərinlik-soyuqluq 

sərin-sərin 

səriştə 

səriştəli 

səriştəlilik 

səriştəsiz 

səriştəsizlik 

sərkərdə 

sərkərdəlik 

sərlövhə 

sərlövhəli 

sərmayə 

sərmayəçi 

sərmayəçilik 

sərmayədar 

sərmayədarlıq 

sərmayəqoyma 

sərmə 

sərmək 

sərməst 

sərməstlik 

sərnic 

sərnicli 

   

sərbəstdüşüncəli - sərnicli 
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sər sər səs 

   

sərnicsiz 

sərnişin 

sərnişindaşıma 

sərnişindaşıyan 

sərpayı 

sərpayılıq 

sərpmə 

sərpmək 

sərraf 

sərraflıq 

sərrast 

sərrastca 

sərrastcasına 

sərrastlama 

sərrastlamaq 

sərrastlıq 

sər-sahman 

sər-sahmanlıq 

sərsəm 

sərsəmləmə 

sərsəmləmək 

sərsəmləşmə 

sərsəmləşmək 

sərsəmlik 

sərsəm-sərsəm 

sərsəri 

sərsərilik 

sərt 

sərtdilli 

sərtхasiyyətli 

sərtхasiyyətlilik 

sərtqanadlı (-lar) (zool.) 

sərtlənmə 

sərtlənmək 

sərtləşdirilmə 

sərtləşdirilmək 

sərtləşdirmə 

sərtləşdirmək 

sərtləşmə 

sərtləşmək 

sərtlətmə 

sərtlətmək 

sərtlik 

sərttüklü 

sərtyarpaqlı (-lar) (bot.) 

sərv 

sərvboy 

sərvboylu 

sərvər 

sərvərlik 

sərvət 

sərvətlənmə 

sərvətlənmək 

sərvətli 

sərvətlilik 

sərvətli-sərvətsiz 

sərvətli-yoхsul 

sərvkimi (-lər) 

sərvqamət 

sərvqamətli 

sərvqəd 

sərvqədli 

sərvotu 

səs 

səsalan 

səsartımı (dilç.) 

səsartıran 

səsbatıran 

səsboğan 

səsboğucu 

səsburaxan 

səsçatan 

səsçatmaz 

səs-danışıq 

səsdəyişməsi (dilç.) 

səsdüşümü (dilç.) 

səsgücləndirici 

səs-haray 

səs-haraylı 

səs-hayqırtı 

səsibatıq 

səsibatmış 

səsikal 

səs-izolyasiya 

səskeçirən 

səskeçirici 

səskeçiricilik 

səskeçirmə 

səskeçməz 

səs-küy 

səs-küyçü 

səs-küyçülük 

səs-küylü 

səs-küylülük 

səs-küysüz 

səs-qışqırıq 

səsləmə 

səsləmək 

səsləndirilmə 

səsləndirilmək 

səsləndirmə 

səsləndirmək 

səslənə-səslənə 

səsləniş 

səslənmə 

səslənmək 

səsləşmə 

səsləşmək 

səslətmə 

səslətmək 

səsləyə-səsləyə 

səsli 

səsli-küylü 

səslilik 

səsli-sədalı 

səsli-səmirli 

səsli-soraqlı 

səsli-ünlü 

səsölçən 

səsölçmə 

səsötürən 

səs-səda 

səs-sədalı   

   

sərnicsiz - səs-sədalı 



 561 

səs sət səy 

   

səs-sədasız 

səs-səmir 

səs-səmirli 

səs-səmirsiz 

səs-səmirsizlik 

səs-səsə 

səssiz 

səssizcə 

səssiz-küysüz 

səssizlik 

səssiz-sədasız 

səssiz-səmirsiz 

səssiz-soraqsız 

səssiz-sorğusuz 

səssiz-ünsüz 

səs-soraq 

səssöndürən 

səstezlikli 

səstutan 

səsucaldan 

səsucaldıcı 

səsudan 

səsuducu 

səsvermə 

səsyazan 

səsyazma 

səsyetməz 

sətəlcəm 

sətəlcəmli 

səth 

səthi 

səthiləşdirici 

səthiləşdiricilik 

səthiləşdirilmə 

səthiləşdirilmək 

səthiləşdirmə 

səthiləşdirmək 

səthiləşmə 

səthiləşmək 

səthilik 

sətin, parça 

sətir 

sətiraçma (poliq.) 

sətiraltı 

sətirbaşı 

sətirbəsətir 

sətirdaxili 

sətirhesabı 

sətirlik 

sətir-sətir 

sətirsonu 

sətirtökən (poliq.) 

sətirüstü 

sətri tərcümə 

səviyyə 

səviyyəli 

səviyyəölçən 

səviyyəsiz 

səy 

səyahət 

səyahətçi 

səyahətçilik 

səyahətnamə 

səyənək (bayt.) 

səyirdə-səyirdə 

səyirdilmə 

səyirdilmək 

səyirmə 

səyirmək 

səyirtdirmə 

səyirtdirmək 

səyirtmə 

səyirtmək 

səylə 

səyli 

səylilik 

səyrimə 

səyrimək 

səyrişmə 

səyrişmək 

səyritmə 

səyritmək 

səysiz 

səysizlik 

səyyah 

səyyahlıq 

səyyar 

səyyarlıq 

səyyarə 

sfalerit (miner.) 

sfera 

sferaşəkilli 

sferik 

sferiklik 

sferoid 

sferokonus 

sferometr 

sferosom (-lar) 

sxem 

sxematik 

sxematiklik 

sxematizm 

sxemləşdirmə 

sxemləşdirmək 

sxemləşmə 

sxemləşmək 

sxolastik 

sxolastika 

sxolastiklik 

sıcaq 

sıcaqlıq 

sıçrağan (zool.) 

sıçrama 

sıçramaq 

sıçranma 

sıçranmaq 

sıçrantı 

sıçratma 

sıçratmaq 

sıçrayış 

sıçrayışlı 

sıçrayış-tullantı 

sıçrayışlı-tullantılı 
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sıf sığ sıx 

   

sıfır 

sıfırlı 

sıfırlıq 

sıfırsız 

sığal 

sığallada-sığallada 

sığallama 

sığallamaq 

sığallana-sığallana 

sığallanma 

sığallanmaq 

sığallaya-sığallaya 

sığallayıcı 

sığallı 

sığalsız 

sığdırma 

sığdırmaq 

sığım 

sığıma 

sığımaq 

sığın (zool.) 

sığınacaq 

sığınacaqlı 

sığınacaqsız 

sığınaq 

sığınaqlı 

sığınaqsız 

sığınçı 

sığınçılıq 

sığındırma 

sığındırmaq 

sığınma 

sığınmaq 

sığır 

sığırçı 

sığırçılıq 

sığırçın 

sığırdili (bot.) 

sığırquyruğu (bot.) 

sığırlı 

sığırlıq 

sığırsız 

sığışdırılma 

sığışdırılmaq 

sığışdırma 

sığışdırmaq 

sığışma 

sığışmaq 

sığma 

sığmaq 

sığmaz 

sığmazlıq 

sığnaq 

sığorta 

sığortaçı 

sığortaedən 

sığortaedilən 

sığortalama 

sığortalamaq 

sığortalanma 

sığortalanmaq 

sığortalı 

sığorta-pensiya 

sığortasız 

sıx 

sıxac 

sıxaclama 

sıxaclamaq 

sıxaclı 

sıxaclıq 

sıxacsız 

sıxa-sıxa 

sıxcalada-sıxcalada 

sıxcalama 

sıxcalamaq 

sıxcalanma 

sıxcalanmaq 

sıxcalaşdırma 

sıxcalaşdırmaq 

sıxcalaşma 

sıxcalaşmaq 

sıxcalatma 

sıxcalatmaq 

sıxcalaya-sıxcalaya 

sıxdırma 

sıxdırmaq 

sıxıcı 

sıxıcılı 

sıxıcılıq 

sıxıla-sıxıla 

sıxılma 

sıxılmaq 

sıxılmaz 

sıxım 

sıxıntı 

sıxıntılı 

sıxıntılıq 

sıxıntısız 

sıxışdırıcı 

sıxışdırılma 

sıxışdırılmaq 

sıxışdırma 

sıxışdırmaq 

sıxışma 

sıxışmaq 

sıxlama 

sıxlamaq 

sıxlanma 

sıxlanmaq 

sıxlaşa-sıxlaşa 

sıxlaşdıra-sıxlaşdıra 

sıxlaşdırıcı 

sıxlaşdırılma 

sıxlaşdırılmaq 

sıxlaşdırma 

sıxlaşdırmaq 

sıxlaşma 

sıxlaşmaq 

sıxlatma 

sıxlatmaq 

sıxlıq 

sıxlıq-seyrəklik 

sıxma 
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sıx sın sır 

   

sıxma-boğma 

sıxmaq 

sıxmalıq 

sıxnaşma 

sıxnaşmaq 

sıx-seyrək 

sıx-sıx 

sıxtüklü 

sıxyarpaq 

sıxyarpaqlı 

sıxyunlu 

sıldırım 

sıldırımlaşma 

sıldırımlaşmaq 

sıldırımlı 

sıldırımsız 

sımsıq 

sınada-sınada 

sınaq 

sınaqçı 

sınaqlı 

sınama 

sınamaq 

sınama-yoхlama 

sınana-sınana 

sınanılma 

sınanılmaq 

sınanma 

sınanmaq 

sınatdırma 

sınatdırmaq 

sınatma 

sınatmaq 

sınaya-sınaya 

sınayıb-yoхlama 

sınayıb-yoхlamaq 

sınayıcı 

sınayış 

sındıra-sındıra 

sındırıcı 

sındırılma 

sındırılmaq 

sındırma 

sındırmaq 

sınıb-dağılma 

sınıb-dağılmaq 

sınıxa-sınıxa 

sınıxıb-arıqlama 

sınıxıb-arıqlamaq 

sınıxdırma 

sınıxdırmaq 

sınıxma 

sınıxmaq 

sınıq 

sınıqçı 

sınıqçılıq 

sınıqlı 

sınıq-salxaq 

sınıq-sınıq 

sınıqsız 

sınıq-sökük 

sınırma 

sınırmaq 

sınma 

sınmaq 

sıra 

sıralama 

sıralamaq 

sıralana-sıralana 

sıralanma 

sıralanmaq 

sıralatma 

sıralatmaq 

sıralaya-sıralaya 

sıralı 

sıra-sıra 

sırasız 

sıratac 

sıratağ (memar.) 

sıravi 

sıravilik 

sırf 

sırğa 

sırğacıq 

sırğaçiçəkli (-lər) 

sırğaçiçəyi 

sırğagülü 

sırğalı 

sırğalıq 

sırğasız 

sırğaşəkilli 

sırıda-sırıda 

sırıdılma 

sırıdılmaq 

sırıq 

sırıqlı 

sırıqlılı 

sırıqlılıq 

sırıqlısız 

sırıma 

sırımaq 

sırınma 

sırınmaq 

sırıtdırma 

sırıtdırmaq 

sırıtma 

sırıtmaq 

sırıya-sırıya 

sırma, gümüş sap 

sırmalama 

sırmalamaq 

sırmalanma 

sırmalanmaq 

sırmalı 

sırsıra 

sırtıq 

sırtıq-abırsız 

sırtıq-həyasız 

sırtıqlanma 

sırtıqlanmaq 

sırtıqlaşdırma 

sırtıqlaşdırmaq 

sırtıqlaşma  
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sır sıy sız 

   

sırtıqlaşmaq 

sırtıqlıq 

sırtılıb-arsızlama 

sırtılıb-arsızlamaq 

sırtılma 

sırtılmaq 

sısqa 

sısqalaşma 

sısqalaşmaq 

sısqalıq 

sısqalma 

sısqalmaq 

sısqa-sısqa 

sıtqama 

sıtqamaq 

sıtqayıb-ağlama 

sıtqayıb-ağlamaq 

sıtma (tib.) 

sıtmalı 

sıyıq 

sıyıqaşı 

sıyıqlana-sıyıqlana 

sıyıqlanma 

sıyıqlanmaq 

sıyıqlaşa-sıyıqlaşa 

sıyıqlaşdırıcı 

sıyıqlaşdırma 

sıyıqlaşdırmaq 

sıyıqlaşma 

sıyıqlaşmaq 

sıyıqlı 

sıyıqlıq 

sıyılma 

sıyılmaq 

sıyıltma 

sıyıltmaq 

sıyırğa 

sıyırma 

sıyırmaq 

sıyrıq 

sıyrılıb-çıхma 

sıyrılıb-çıхmaq 

sıyrılma 

sıyrılmaq 

sıyrım 

sıyrıntı 

sızağan 

sızaq 

sızaqlı 

sızanaq 

sızanaqlı 

sıza-sıza 

sızdırma 

sızdırmaq 

sızğın 

sızğıntı 

sızıb-axma 

sızıb-axmaq 

sızıq 

sızıldada-sızıldada 

sızıldama 

sızıldamaq 

sızıldaşma 

sızıldaşmaq 

sızıldatma 

sızıldatmaq 

sızıldaya-sızıldaya 

sızılma 

sızılmaq 

sızıltı 

sızıltılı 

sızıltısız 

sızım 

sızım-sızım 

sızıntı 

sızıntılı 

sızıntısız 

sızqa 

sızqa-sızqa 

sızqov 

sızlada-sızlada  

sızlama 

sızlamaq 

sızlanma 

sızlanmaq 

sızlatma 

sızlatmaq 

sızlaya-sızlaya 

sızma 

sızmaq 

si (mus.) 

siam əkizləri 

sian (kim.) 

sianat (-lar) 

sianid (-lər) 

sibilyant (-lar) (dilç.) 

sibirхoruzu (zool.) 

sibirporsuğu 

sibirsamuru 

sibiryarası (tib.)  

sibo (-lar), xalq 

sibrə, üzüm xəstəliyi 

sicilləmə 

sicilləməli 

sicilləməsiz 

sicim 

sicimləmə 

sicimləmək 

sicimli 

sicimlik 

sicim-sicim 

sicimsiz 

sicimvari 

siçan 

siçanabənzər 

siçanaoxşar 

siçandiş 

siçankimi (-lər) 

siçanqulağı (bot.) 

siçanquyruğu (bot.) 

siçanlı 

siçanotu 

siçan-pişik, oyun 

   

sırtıqlaşmaq - siçan-pişik 
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siç sif si 

   

siçansız 

siçantutan, tələ 

siçantutma 

siçovul 

siçovulqulağı 

siçovullu 

siçovulsuz 

siderasiya (k.t.) 

siderat (-lar) (bot.) 

siderofobiya 

sidik 

sidik-cinsiyyət (tib.) 

sidikdaşıyan, boru 

sidikqovan 

sidikqovucu 

sidikqovuculuq 

sidikləmə 

sidikləmək 

sidiklənmə 

sidiklənmək 

sidikli 

sidiklik 

sidiksiz 

sidq 

sidqi-dildən 

sidqi-ürəkdən 

sidr (bot.) 

sifariş 

sifarişçi 

sifarişli 

sifariş-məxaric cədvəli 

siferblat 

siferblatlı 

siferblatsız 

sifət 

sifətcə 

sifətləndirici 

sifətləndirmə 

sifətləndirmək 

sifətlənmə 

sifətlənmək 

sifətli 

sifətlilik 

sifətsiz 

sifətsizlik 

sifilidologiya (tib.) 

sifilidoloji 

sifilidoloq 

sifilis (tib.) 

sifilisli 

sifilissiz 

sifon 

sifondolduran 

sifondoldurma 

sifondoldurucu 

sifonlu 

sifonsuz 

siftə 

siftələmə 

siftələmək 

siftələnmə 

siftələnmək 

siftəlik 

siğə 

siğəbaz 

siğəbazlıq 

siğələmə 

siğələmək 

siğələnmə 

siğələnmək 

siğəli 

siğəsiz 

sikadofit (-lər) (biol.) 

sikkativ 

sikkə 

sikkəçi 

sikkəçilik 

sikkəxana 

sikkəkəsən 

sikkəkəsmə 

sikkəli 

sikkəsiz 

sikkəşünas 

sikkəşünaslıq 

sikkəvuran 

sikkəvurma 

sikkəyığan 

sikkəyığma 

sikl 

siklobutan 

siklobutanol 

siklobuten 

siklobutilamin 

siklodial tezlik 

siklofosfamid 

siklofosfan 

siklogenez 

sikloheksan 

sikloheptan 

sikloid 

sikloklimaks (ekol.) 

sikloqram 

siklometr 

siklon 

siklooktan 

siklop 

siklopik 

siklopropan 

siklosilikat (-lar) 

siklotron 

siqar 

siqarabənzər 

siqaraoхşar 

siqaret 

siqaretli 

siqaretlik 

siqaretsiz 

siqlət 

siqlətli 

siqlətsiz 

siqma-elektron 

siqma-faza 

siqma-funksiya 

   

siçansız - siqma-funksiya 
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siq sil sil 

   

siqmatik 

siqmatizm 

siqma-virus 

siqnal 

siqnalarası 

siqnalçı 

siqnalçılıq 

siqnaldaşıma 

siqnaldaşıyıcı 

siqnalizasiya 

siqnalizasiyalı 

siqnalizasiyasız 

siqnalizator 

siqnallama 

siqnallamaq 

siqnallararası 

siqnallaşma 

siqnallaşmaq 

siqnalverici 

siqnalvermə 

siqnatura (poliq.) 

silah 

silahdaş 

silahdaşıyan 

silahdaşlıq 

silahxana 

silahqayıran 

silahqayırma 

silahlandırılma 

silahlandırılmaq 

silahlandırma 

silahlandırmaq 

silahlanma 

silahlanmaq 

silahlı 

silahlılıq 

silahsaxlama 

silahsaxlayan 

silahsız 

silahsızlandırılma 

silahsızlandırılmaq 

silahsızlandırma 

silahsızlandırmaq 

silahsızlaşdırılma 

silahsızlaşdırılmaq 

silahsızlaşdırma 

silahsızlaşdırmaq 

silahsızlıq 

silah-sursat 

sildirə-sildirə 

sildirib-təmizlətmə 

sildirib-təmizlətmək 

sildirilmə 

sildirilmək 

sildirmə 

sildirmək 

sildirtmə 

sildirtmək 

silə 

siləcək 

siləcəkli 

siləcəksiz 

silələmə 

silələmək 

silələnib-daşma 

silələnib-daşmaq 

silələnmə 

silələnmək 

silələtmə 

silələtmək 

silələyib-doldurma 

silələyib-doldurmaq 

siləmə 

siləmək 

silfon (tex.) 

silgəc 

silgi 

silgili 

silgisiz 

silxrom, ərinti 

silib-arıtma 

silib-arıtmaq 

silib-qurutma 

silib-qurutmaq 

silib-süpürmə 

silib-süpürmək 

silikat 

silikatçı 

silikatlama 

silikatlamaq 

silikatlanma 

silikatlanmaq 

silikatlaşdırılma 

silikatlaşdırılmaq 

silikatlaşdırma 

silikatlaşdırmaq 

silikatlatma 

silikatlatmaq 

silindr 

silindrik 

silindriklik 

silindrli 

silindrşəkilli 

silindrvari 

silinmə 

silinmək 

silinməz 

silinməzlik 

silisium (kim.) 

silisium-karbid 

silisiumlu 

silk 

silkələdə-silkələdə 

silkələmə 

silkələmək 

silkələnə-silkələnə 

silkələnmə 

silkələnmək 

silkələtmə 

silkələtmək 

silkələyə-silkələyə 

silkələyici 

silkənmə 

   

siqmatik - silkənmə 
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sil sim sim 

   

silkənmək 

silkətmə 

silkətmək 

silkinə-silkinə 

silkinmə 

silkinmək 

sillabem (dilç.) 

sillabik 

sillabika 

sillabus 

silleps  

sillogistik 

sillogistika (mənt.) 

sillogizm 

silmə 

silmək 

silos 

silosbasdıran 

silosbasdırma 

silosdoğrama 

silosdoğrayan 

siloslama 

siloslamaq 

siloslanma 

siloslanmaq 

siloslaşdırılma 

siloslaşdırılmaq 

silosluq 

silosyığan 

silosyığma 

silsilə 

silsilələnmə 

silsilələnmək 

silsiləli 

silsiləsiz 

silsiləvi 

sil-süpür 

siluet 

siluetçəkən 

silvi (zool.) 

silvinit, süxur növü 

sim 

sima 

simalı 

simasız 

simasızlaşa-simasızlaşa 

simasızlaşdırılma 

simasızlaşdırılmaq 

simasızlaşdırma 

simasızlaşdırmaq 

simasızlaşma 

simasızlaşmaq 

simasızlıq 

simbiont (biol.) 

simbiotopiya 

simbioz (biol.) 

simçəkmə 

simfiziologiya 

simfonik (mus.) 

simfoniklik 

simfonist 

simfonistlik 

simfoniya 

simfoniya-ballada 

simfoniyaçı 

simfoniyaçılıq 

simfoniya-kantata 

simfoniya-muğam 

simfoniya-poema 

simfoniya-rapsodiya 

simfoniya-rekviyem 

simfoniya-süita 

simfoniyetta  

simfonizə 

simfonizm 

simgə 

simic 

simicхislət 

simicхislətli 

simicхislətlik 

simicləşmə 

simicləşmək 

simiclik 

simic-simic 

sim-kart 

simlədə-simlədə 

simləmə 

simləmək 

simlənə-simlənə 

simlənmə 

simlənmək 

simlətmə 

simlətmək 

simləyə-simləyə 

simli 

simli-beton 

simlik 

simmental (k.t.) 

simmetrik 

simmetriklik 

simmetrik-radikal 

simmetriksəthli 

simmetriya 

simmetriyalayıcı 

simmetriyalı 

simmetriyalılıq 

simmetriyasız 

simmetriyasızlıq 

simpatik sinir 

simpatiya 

simpleks 

simpozium 

simpoziumqabağı 

simpoziumlararası 

simptom 

simptomatik 

simptomatika 

simptomatiklik 

simptomlu 

simptomsuz 

simsaxlayan (tex.) 

simsar 

simsarlıq 

   

silkənmək - simsarlıq 
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sim sin sin 

   

simsiz 

simulyakor (fəls.) 

simulyakorluq 

simulyant 

simulyantlıq 

simulyasiya 

simulyator 

simurq 

simvol 

simvolik 

simvolika 

simvolikləşmə 

simvolikləşmək 

simvolist 

simvolistlik 

simvolizm (ədəb.) 

simvollaşdırma 

simvollaşdırmaq 

simvollaşma 

simvollaşmaq 

sin, qəbir 

sinaqoq 

sinal, ərinti 

sinantrop (tar.) 

sinantropizm 

sinantozavr (-lar) 

sinartroz (anat.) 

sinc (mus.) 

sincab (zool.) 

sincabхəzili 

sincanotu 

sincçi 

sincçilik 

sinc-təbil 

sinc-təbilli 

sinc-təbilsiz 

sindaktiliya (anat.) 

sindikalist 

sindikalizm 

sindikat 

sindikatlaşdırılma 

sindikatlaşdırılmaq 

sindikatlaşdırma 

sindikatlaşdırmaq 

sindikatlaşma 

sindikatlaşmaq 

sindinamik (ekol.) 

sindinamika 

sindrom (tib.) 

sinedrion (hüq.) 

sinekdoxa (ədəb.) 

sinekologiya (ekol.) 

sinergetika 

sinə 

sinəbənd 

sinəbəndli 

sinəbəndlik 

sinəbəndsiz 

sinədağı 

sinədağlı 

sinədaşı 

sinədaşılı məzar 

sinədaşısız 

sinədəftər 

sinədəftərlik 

sinədolusu 

sinəgir (tib.) 

sinəgirli 

sinəgirlik 

sinəgirsiz 

sinək (zool.)  

sinəkqapan quş 

sinə-kürək 

sinəli 

sinəli-kürəkli 

sinə-sinə 

sinəyumşaldan 

sinəyumşaldıcı 

sinfi 

sinfi-əхlaqi 

sinfilik 

sinfi-tarixi 

sinharmonizm (dilç.) 

sinxrofazatron 

sinxroimpuls 

sinxron 

sinxrondroz (anat.) 

sinxronik 

sinxroniklik 

sinxroniya  

sinxronizator 

sinxronizm 

sinxronlama 

sinxronlamaq 

sinxronlaşdırıcı 

sinxronlaşdırılma 

sinxronlaşdırılmaq 

sinxronlaşdırma 

sinxronlaşdırmaq 

sinxronlaşma 

sinxronlaşmaq 

sinxronluq 

sinxronoskop 

sinxrotron 

sini 

sinili 

sinilik 

sini-sini 

sinisiz 

sinif 

sinifdənxaric 

sinifdənkənar 

sinifləşdirmə 

sinifləşdirmək 

sinifsiz 

sinifsizlik 

sinik (psix.) 

sinilmə 

sinilmək 

sinir 

sinir-əzələ 

sinirlənə-sinirlənə 

sinirlənmə 

   

simsiz - sinirlənmə  
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sin sin sin 

   

sinirlənmək 

sinirli 

sinirsiz 

sinirsizlik 

sinir-toxuma 

sink 

sinkçəkən 

sink-fosfat 

sink-insulin 

sink-karbonat 

sink-qurğuşun 

sinkləmə 

sinkləmək 

sinkləndirilmə 

sinkləndirilmək 

sinkləndirmə 

sinkləndirmək 

sinklənmə 

sinklənmək 

sinkləşmə 

sinkləşmək 

sinklətmə 

sinklətmək 

sinklinal (geol.) 

sinklinori (geol.) 

sinklit  

sinkoqrafiya 

sinkopa (mus.) 

sinkretik 

sinkretikləşmə 

sinkretikləşmək 

sinkretiklik 

sinkretist 

sinkretizm 

sink-sulfat 

sink-sulfid 

sinqa (tib.) 

sinqalı 

sinqoniya (geol.) 

sinli, yaşlı 

sinlilik 

sinli-sinli 

sinmə 

sinmək 

sinmorfologiya (biol.) 

sinn, yaş 

sinod 

sinofobiya 

sinologiya 

sinoloq  

sinonim  

sinonimik 

sinonimika 

sinonimiya 

sinonimli 

sinonimlik 

sinonimsiz 

sinoptik 

sinoptika 

sinoptiki 

sinoptiklik 

sinorogen 

sinov getmək  

sinovial (anat.) 

sintaksis 

sintaktik 

sintaktik-morfoloji 

sintaktik-semantik 

sintaqm (dilç.) 

sintaqmatik 

sintaqmatika  

sintaqmatiklik 

sintepon  

sintetik 

sintetika 

sintetik-analitik 

sintetiklik 

sintez 

sintezator 

sintezləmə 

sintezləmək 

sintezlənmə 

sintezlənmək 

sintezləşmə 

sintezləşmək 

sintezlətmə 

sintezlətmək 

sintoizm (din.) 

sintomisin 

sinus 

sinusoid 

sinusoidal 

sionist 

sionizm 

siotemin 

sipər 

sipərli 

sipərsiz 

sirab 

sirat 

sirayət 

sirayətedici 

sirayətedicilik 

sirbir 

sirbirlik 

sirdaş 

sirdaşlıq 

siren 

sirenli 

sirensiz 

sirk 

sirkan (bot.) 

sirkanlıq 

sirkə 

sirkə-badımcan 

sirkəbaş 

sirkələmə 

sirkələmək 

sirkələnmə 

sirkələnmək 

sirkələşdirmə 

sirkələşdirmək 

sirkələşmə 

   

sinirlənmək - sirkələşmə 
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sir sis sit 

   

sirkələşmək 

sirkələtmə 

sirkələtmək 

sirkəli 

sirkəlik 

sirkəotu 

sirkə-sarımsaq 

sirkəsiz 

sirkəşirə, şərbət 

sirkon 

sirkonium 

sirkul 

sirkulyar 

sirkulyarlama 

sirkulyarlamaq 

sirkulyasiya 

sirkulyator 

sirkumfleks (dilç.) 

sirli 

sirlilik 

sirli-sehirli 

sirli-sirdaşlı 

sirli-sözlü 

sirr 

sirroz 

sirrozlu 

sirrozsuz 

sirr-sehr 

sirr-söz 

sirsaхlama 

sirsaхlayan 

sir-sifət 

sir-sifətli 

sir-sirdaş 

sir-sirdaşlı 

sir-sirdaşlıq 

sirsiz 

sirsizlik 

sirsiz-sirdaşsız 

sis 

sis-forma (fiz.) 

sis-çən 

sisək  

sisəkkimi (-lər) 

sisəkli 

sisəksiz 

sisli 

sisli-çənli 

sissiz 

sissiz-çənsiz 

sista (biol.) 

sistein 

sistem 

sistematik 

sistematika 

sistematiklik 

sistemdaxili 

sistemlərarası 

sistemləşdirilmə 

sistemləşdirilmək 

sistemləşdirmə 

sistemləşdirmək 

sistemləşmə 

sistemləşmək 

sistemli 

sistemlilik 

sistemsiz 

sistemsizlik 

sistern 

sisterndolduran 

sisterndoldurma 

sisternli 

sisternsiz 

sisteskop 

sisteskopiya 

sistit (tib.) 

sistola (fiziol.) 

sistolik 

sital 

sitallaşdırma 

sitallaşdırmaq 

sitallaşma 

sitallaşmaq 

sitallıq 

sitat 

sitatbaz 

sitatbazlıq 

sitatçı 

sitatçılıq 

sitayiş 

sitayişgah 

sitayişkar 

sitayişkarlıq 

sitəm, zülm 

sitəmkar 

sitəmkarlıq 

sitəmli 

sitəmsiz 

sitildəmə 

sitildəmək 

sitildəyə-sitildəyə 

sitilti 

sitiltili 

sitiltisiz 

sitkom  

sitoaqlütinasiya 

sitobiologiya 

sitobioloji 

sitodiaqnostika 

sitoekologiya 

sitoekoloq 

sitoekoloqluq 

sitofil (-lər) 

sitofiziologiya 

sitofizioloji 

sitofotometrik 

sitofotometriya 

sitogen 

sitogenetik 

sitogenetika 

sitoxrom 

sitokimya 

sitolimfa  

   

sirkələşmək - sitolimfa 
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sit siv siy 

   

sitoliz 

sitologiya 

sitoloji 

sitomorfologiya 

sitomorfoloji 

sitomorfoz 

sitoplazma (biol.) 

sitoplazmatik 

sitoplazmon 

sitotoksin 

sitotropizm 

sitra (mus.) 

sitral 

sitrat (-lar) 

sitron (bot.) 

sitrus  

sitrusbecərən 

sitrusçu 

sitrusçuluq 

sitruslu 

sitrusoloq 

sitrusoloqluq 

sitrussuz 

sitta (zool.) 

situasiya 

situativ 

situativlik 

sivapitek (-lər) (biol.) 

sivil 

sivilizasiya 

sivilizasiyalararası 

sivilizasiyalı 

sivilizasiyasız 

sivilizator 

sivri 

sivriburun 

sivriburunlu 

sivridilim 

sivridilimli 

sivrilənmə 

sivrilənmək 

sivriləşmə 

sivriləşmək 

sivrilətmə 

sivrilətmək 

sivriləyə-sivriləyə 

sivrilmə 

sivrilmək 

sivrimeyvə 

sivrimeyvəli 

sivrim-sivrim 

sivrimuclu 

sivrişmə 

sivrişmək 

sivriyarpaq 

sivriyarpaqlı 

siyah 

siyahı 

siyahılı 

siyahısız 

siyahlıq 

siyal, üzüm xəstəliyi 

siyallama 

siyallamaq 

siyasət 

siyasətbaz 

siyasətbazlıq 

siyasətcil 

siyasətçi 

siyasətçilik 

siyasi 

siyasi-bədii 

siyasi-fəlsəfi 

siyasi-ictimai 

siyasi-iqtisadi 

siyasi-kütləvi 

siyasiləşdirmə 

siyasiləşdirmək 

siyasiləşmə 

siyasiləşmək 

siyasilik 

siyasi-maarif 

siyasi-mənəvi 

siyenit, süxur növü 

siyənək 

siyənəkkimi (-lər) 

siyirmə 

siyirməxəncər 

siyirmək 

siyirməqılınc 

siyrilmə 

siyrilmək 

siz 

sizal, lif 

sizcə 

sizli-bizli 

sizli-bizsiz 

sizli-sizsiz 

sizsiz 

sizsiz-bizsiz 

skafandr 

skafandrlı 

skald (-lar) 

skalp 

skalpel 

skalper 

skalpinq 

skalyar (riyaz.) 

skalyar-funksiya 

skamya 

skamyalı 

skamyasız 

skandium (kim.) 

skaner 

skanerləmə 

skanerləmək 

skanerlənmə 

skanerlənmək 

skanvord 

skark, süxur növü 

skarlatin (tib.) 

skat (zool.) 

skatol (kim.)  

   

sitoliz - skatol 
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ska sko slo 

   

skaut  

skaydayvinq (idm.) 

skayp 

skelet 

skeletləşmə 

skeletləşmək 

skeletli 

skeletlik 

skeletsiz 

skeptik 

skeptikcəsinə 

skeptiklik 

skeptisizm (fəls.) 

skerso (mus.) 

sketç (inc.) 

skeyt (idm.) 

skeyt-rinq (idm.) 

skeytbord 

skeytbordçu 

skeytbordinq 

skeyter 

skeyt-park 

skif (-lər) 

skipidar 

skipidarlama 

skipidarlamaq 

skipidarlanma 

skipidarlanmaq 

skipidarlı 

sklera (anat.) 

sklerit (tib.) 

sklerometr 

skleroskop 

skleroterapiya 

skleroz 

sklerozlu 

skoç 

skoçkəsən 

skolioz (tib.) 

skolopendr (zool.) 

skopolomin 

skorbut (tib.) 

skrab 

skrembler 

skreper 

skrin 

skrinninq 

skrinşot 

skripka 

skripkaçı 

skripkaçılıq 

skripkalı 

skripkasız 

skumbriya 

skuns (zool.) 

skuter (idm.) 

skvayr (hüq.) 

skvoş (idm.) 

sqraffito (inc.) 

slalom (idm.) 

slalomçu 

slavyan (-lar) 

slavyandilli 

slavyanəsilli 

slavyanizm 

slavyanlıq 

slavyanofil (-lər) 

slavyanofillik 

slavyanpərəst 

slavyanpərəstlik 

slavyanşünas 

slavyanşünaslıq 

slayd 

slayd-aerobika 

slayder 

slayd-film 

slayd-şou 

slaym 

sləş, simvol 

slipon (-lar)  

sloqan 

slovak (-lar) 

slovakca 

sloven (-lər) 

slovencə 

smaltin (miner.) 

smartfon 

smart-kart 

smart-lövhə 

smart-saat 

smas-liftinq 

smas-plastika 

smerd (-lər) 

smeta 

smetaçı 

smetalaşdırma 

smetalaşdırmaq 

smitsonit (miner.) 

smoq (ekol.) 

snayper 

snayperlik 

snoubord  

soba 

sobaçı 

sobaçılıq 

sobalı 

sobasız 

soda 

sodalama 

sodalamaq 

sodalanma 

sodalanmaq 

sodalatma 

sodalatmaq 

sodalı 

sodalit (miner.) 

sodasız 

sofa, alçaq divan 

sofist 

sofistika 

sofizm (mənt.) 

sofora (bot.) 

softforminq  

   

skaut - softforminq 
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sof sol sol 

   

sofu, vasvası 

sofuluq 

soğan 

soğanabənzər 

soğanaoхşar 

soğanaq 

soğanaqcıq 

soğanaqlı 

soğanaqlıq 

soğanaqsız 

soğanbozbaşı 

soğança 

soğançiçəkli (-lər) 

soğan-çörək 

soğangülü 

soğanlı 

soğanlıq 

soğansız 

soğdi (-lər) 

soxa 

soxdurma 

soxdurmaq 

soxma 

soxmaq 

soxula-soxula 

soxulcan 

soxulcanabənzər 

soxulcanaoxşar 

soxulcansayağı 

soxulcantəhər 

soxulcanvari 

soxulma 

soxulmaq 

soxuluşma 

soxuluşmaq 

soхuşdura-soхuşdura 

soxuşdurma 

soxuşdurmaq 

soxuşma 

soxuşmaq 

sol 

solağan, tez solan 

solaxay 

solaxaylıq 

solaq, solaxay 

solaqlı 

solanin 

sola-sola 

solbaxışlı 

solçu 

solçuluq 

soldan-sağa 

soldış 

soldışlıq 

soldurma 

soldurmaq 

solenoid 

soləlli 

solfecio (mus.) 

solgirişli 

solgirişsiz 

solğun 

solğunbəniz 

solğunlaşa-solğunlaşa 

solğunlaşdırılma 

solğunlaşdırılmaq 

solğunlaşdırma 

solğunlaşdırmaq 

solğunlaşma 

solğunlaşmaq 

solğunləçək 

solğunləçəkli 

solğunluq 

solğunyarpaq 

solğunyarpaqlı 

solğun-yaşıl 

solipsist 

solipsizm (fəls.) 

solist 

soliter, parazit 

sollaşdırılma 

sollaşdırılmaq 

sollaşdırma 

sollaşdırmaq 

sollaşma 

sollaşmaq 

solluq 

solma 

solmaq 

solmayan 

solmaz 

solmazçiçək 

solmazlıq 

solo 

soloçalan 

soloçalma 

solomonaj (k.t.) 

solooхuyan 

sol-sağ 

soltərəfli (-lər) 

solub-ağarma 

solub-ağarmaq 

solub-bozarma 

solub-bozarmaq 

solub-quruma 

solub-qurumaq 

solub-saralma 

solub-saralmaq 

soluxdurma 

soluxdurmaq 

soluxdurulma 

soluxdurulmaq 

soluxma 

soluxmaq 

soluq 

soluqluq 

soluşma 

soluşmaq 

solvat (-lar) (kim.) 

solvatasiya (kim.) 

solyar 

solyari 

solyarimetr 

   

sofu - solyarimetr 
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sol son sor 

   

solyarium 

solyarizasiya 

solyarka 

solyarkalı 

solyarkasız 

somatik 

somatika 

somatologiya 

sombrero 

somnambul 

somnambulizm 

somnoloq 

somnologiya 

son 

sona 

sonağızlı (-lar) (biol.) 

sonalama 

sonalamaq 

sonalatma 

sonalatmaq 

sonalaya-sonalaya 

sonant (dilç.) 

sonata 

sonata-fantaziya 

sonbeşik 

sonbeşiklik 

soncuq 

soncuqlama 

soncuqlamaq 

soncuqlanma 

soncuqlanmaq 

soncuqlaşma 

soncuqlaşmaq 

soncuqlatma 

soncuqlatmaq 

sonet (ədəb.) 

sonlu 

sonluq 

sonluqlu 

sonluqsuz 

sonokardioqraf 

sonokardiometr 

sonokardioskop 

sonometr 

sonor (dilç.) 

sonorlaşma 

sonorlaşmaq 

sonra 

sonradan 

sonradan-sonraya 

sonrakı 

sonralar 

sonralıq 

sonrası 

sonsuz 

sonsuzlaşma 

sonsuzlaşmaq 

sonsuzluq 

sonuc 

sonuclanma 

sonuclanmaq 

sonulma 

sonulmaq 

sonultma 

sonultmaq 

sonuncu 

sonunculuq 

soplo 

sopolimer 

soprano (mus.) 

soprosessor 

sopsoyuq 

soraq 

soraqçı 

soraqlada-soraqlada 

soraqlama 

soraqlamaq 

soraqlaşa-soraqlaşa 

soraqlaşdırma 

soraqlaşdırmaq 

soraqlaşma 

soraqlaşmaq 

soraqlaya-soraqlaya 

soraqlı 

soraq-salıq 

soraqsız 

sora-sora 

soraşıq 

sorbent (-lər) 

sorbin 

sorbit 

sorbitləşdirilmə 

sorbitləşdirilmək 

sorbitləşdirmə 

sorbitləşdirmək 

sorbsiya (kim.) 

sordurma 

sordurmaq 

sordurtma 

sordurtmaq 

sorğu 

sorğu-çağırış 

sorğuçu 

sorğulu-suallı 

sorğu-sual 

sorğu-suallı 

sorğu-sualsız 

sorğusuz 

sorğusuz-sualsız 

sorğuverən 

sorğuvermə 

sorqo (bot.) 

sorma 

sormaclı (-lar) (zool.) 

sormaq 

sormayt, ərinti 

soroban 

sorsinq (iqt.) 

sort 

sortament 

sortarası 

sortartırma 

sortdəyişmə 

   

solyarium - sortdəyişmə   
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sor sos sov 

   

sortlaşdırılma 

sortlaşdırılmaq 

sortlaşdırma 

sortlaşdırmaq 

sortlu 

sortluq 

sort-nümunə 

sort-sınaq 

sorucu 

soruculuq 

sorulma 

sorulmaq 

soruşa-soruşa 

soruşdurma 

soruşdurmaq 

soruşma 

soruşmaq 

soruşulma 

soruşulmaq 

sosial 

sosial-demokrat 

sosial-demokratik 

sosial-demokratiya 

sosial-demokratizm 

sosial-demoqrafik 

sosial-imperialist 

sosial-imperializm 

sosial-inqilabçı 

sosialist 

sosialistcəsinə 

sosialistləşdirilmə 

sosialistləşdirilmək 

sosialistləşdirmə 

sosialistləşdirmək 

sosialistləşmə 

sosialistləşmək 

sosialist-liberal 

sosializm 

sosiallaşma 

sosiallaşmaq 

sosial-mədəni 

sosial-opportunizm 

sosial-pasifist 

sosial-pasifizm 

sosial-psixoloji 

sosial-reformist 

sosial-reformizm 

sosial-şovinist 

sosial-şovinizm 

sosial-vətənpərvər 

sosialyönümlü 

sosioekologiya 

sosiofobiya 

sosiolinqvistika 

sosiologiya 

sosiologizm 

sosioloji 

sosioloq 

sosioloq-ekspert 

sosioloqluq 

sosiometriya 

sosis 

sosisxana 

soteriofobiya 

sous 

souslu 

soussuz 

sovça 

sovet 

sovetləşdirilmə 

sovetləşdirilmək 

sovetləşdirmə 

sovetləşdirmək 

sovetləşmə 

sovetləşmək 

sovetlik 

sovetologiya 

sovetoloji 

sovetoloq 

sovxa 

sovxoz (tar.) 

sovxoz-texnikum 

sovxoz-zavod 

sovka 

sovkalı 

sovkasız 

sovqat 

sovqatlı 

sovqatsız 

sovma 

sovmaq 

sovma-sovuşma 

sovrula-sovrula 

sovrulma 

sovrulmaq 

sovub-sovuşma 

sovub-sovuşmaq 

sovub-sovuşdurma 

sovub-sovuşdurmaq 

sovura-sovura 

sovurma 

sovurmaq 

sovurtma 

sovurtmaq 

sovurub-təmizləmə 

sovurub-təmizləmək 

sovurucu 

sovuruq 

sovuruqlu 

sovuruqsuz 

sovurulma 

sovurulmaq 

sovuşa-sovuşa 

sovuşdurma 

sovuşdurmaq 

sovuşma 

sovuşmaq 

sovuşub-keçmə 

sovuşub-keçmək 

sovuşuq 

soy, nəsil 

soya 

soyaçı 

   

sortlaşdırılma - soyaçı 
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soy soy soz 

   

soyad 

soyadlı 

soyadsız 

soyalı 

soyalıq 

soyasız 

soya-soya 

soydaş 

soydaşlıq 

soydaşsız 

soydurma 

soydurmaq 

soydurtma 

soydurtmaq 

soydurulma 

soydurulmaq 

soyğu 

soyğun 

soyğunçu 

soyğunçuluq 

soyğunluq 

soyğuntu 

soyğuntulu 

soyhasoy 

soy-kök 

soykökü 

soyqırımı 

soylu 

soyluluq 

soyma 

soymaq 

soysuz 

soysuzluq 

soyucu 

soyuducu 

soyuduculu 

soyuducu-bar 

soyuduculuq 

soyuducusuz 

soyudulma 

soyudulmaq 

soyuğadavamlı 

soyuğadavamsız 

soyuğadözümlü 

soyuğadözümsüz 

soyuq 

soyuqdəymə 

soyuq-isti 

soyuqqanlı 

soyuqqanlılıq 

soyuqqanlı-soyuqqanlı 

soyuqlama 

soyuqlamaq 

soyuqlaşdırılma 

soyuqlaşdırılmaq 

soyuqlaşdırma 

soyuqlaşdırmaq 

soyuqlaşma 

soyuqlaşmaq 

soyuqlatma 

soyuqlatmaq 

soyuqluq 

soyuqsevən (-lər) (bot.) 

soyuq-soyuq 

soyuqtəhər 

soyula-soyula 

soyulma 

soyulmaq 

soyuma 

soyumaq 

soyuncaq 

soyundurma 

soyundurmaq 

soyundurtma 

soyundurtmaq 

soyundurulma 

soyundurulmaq 

soyunma 

soyunmaq 

soyutma 

soyutmaq 

soyuya-soyuya 

sozala-sozala 

sozalma 

sozalmaq 

sozara-sozara 

sozarma 

sozarmaq 

sozartı 

söhbət 

söhbətarası 

söhbətcil 

söhbətcillik 

söhbətləşə-söhbətləşə 

söhbətləşmə 

söhbətləşmək 

söhbətli 

söhbətli-sözlü 

söhbətsiz 

söhbətsiz-sözsüz 

söhbət-söz 

sökdürə-sökdürə 

sökdürmə 

sökdürmək 

sökdürtmə 

sökdürtmək 

sökdürülmə 

sökdürülmək 

sökək 

sökhasök 

sökmə 

sökmək 

söküb-dağıtma 

söküb-dağıtmaq 

söküb-tökmə 

söküb-tökmək 

söküb-yığma 

söküb-yığmaq 

sökük 

sökük-dağınıq 

söküklük 

sökük-tikik 

sökük-tikiklik  

   

soyad - sökük-tikiklik   
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sök söy söy 

   

sökülhasökül 

sökülmə 

sökülmək 

sökülüb-dağılma 

sökülüb-dağılmaq 

sökülüb-tökülmə 

sökülüb-tökülmək 

sökülüb-yığılma 

sökülüb-yığılmaq 

söküntü 

söküntülü 

söküntüsüz 

söndürə-söndürə 

söndürmə 

söndürmək 

söndürtmə 

söndürtmək 

söndürücü 

söndürülmə 

söndürülmək 

sönə-sönə 

sönmə 

sönmək 

sönməz 

sönməzlik 

sönük 

sönükləşmə 

sönükləşmək 

sönüklük 

sönük-sönük 

sörfinq 

sör-söküntü 

sövdə (iqt.) 

sövdəgər 

sövdəgərlik 

sövdələşmə 

sövdələşmək 

sövq 

sövq-təbii 

söydürmə 

söydürmək 

söydürülmə 

söydürülmək 

söyə-söyə 

söykək 

söykəkli 

söykəklik 

söykəksiz 

söykəli 

söykəmə 

söykəmək 

söykənc 

söykənəcək 

söykənəcəkli 

söykənəcəksiz 

söykənək 

söykənmə 

söykənmək 

söykəşik 

söykətmə 

söykətmək 

söylədə-söylədə 

söyləm (dilç.) 

söyləmə 

söyləmək 

söylənə-söylənə 

söylənilmə 

söylənilmək 

söyləniş 

söylənmə 

söylənmək 

söyləşmə 

söyləşmək 

söylətdirmə 

söylətdirmək 

söylətmə 

söylətmək 

söyləyə-söyləyə 

söymə 

söymək 

söyüd 

söyüdçiçəkli (-lər) 

söyüdgülü 

söyüdkimi (-lər) 

söyüdlü 

söyüdlük 

söyülmə 

söyülmək 

söyüş 

söyüşcül 

söyüşcüllük 

söyüşçü 

söyüşçülük 

söyüşdürmə 

söyüşdürmək 

söyüşkən 

söyüşkənlik 

söyüşmə 

söyüşmək 

söz 

sözaçımı 

sözaltı 

sözarası 

sözardı 

sözbaşı 

sözbatmaz 

sözbatmazlıq 

sözbaz 

sözbazlıq 

sözbəsöz 

sözbir 

sözbirlik 

sözcük 

söz-cümlə (dilç.) 

sözçü 

sözçülük 

söz-danışıq 

sözdəyişdirici 

sözdəyişdirmə 

sözdüzəldici 

sözdüzəltmə 

sözeşidən 

sözeşitməz 

   

sökülhasökül - sözeşitməz  
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söz söz spe 

   

sözəbaxan 

sözəbaxmaz 

sözəyatımlı 

sözgəlişi 

sözgəzdirən 

sözgötürməz 

sözgüləşdirən 

sözgüləşdirmə 

söz-hekayət 

sözkəsən 

sözqanan 

sözqanmaz 

sözqaytaran 

sözqaytarma 

sözqoşan 

sözqoşma 

sözlərarası 

sözləşə-sözləşə 

sözləşmə 

sözləşmək 

sözlü 

sözlük 

sözlü-sovlu 

sözlü-söhbətli 

sözlü-zarafatlı 

sözoynadan 

sözoynatma 

sözönü (dilç.) 

söz-səda 

söz-sov 

söz-söhbət 

söz-söz 

sözsüz 

sözsüzcə 

sözsüz-danışıqsız 

sözsüzlük 

sözsüz-sovsuz 

sözsüz-söhbətsiz 

sözsüz-söyüşsüz 

söz-tip (dilç.) 

söztörədici 

sözübütöv 

sözübütövlük 

sözübütün 

sözübütünlük 

sözüdüz 

sözüdüzlük 

sözügedən 

sözükeçən 

sözükeçər 

sözükeçmə 

sözükeçməz 

söz-üzv (dilç.) 

sözyaratma 

söz-zarafat 

spa 

spagetti 

spam (inform.) 

spamer 

spandeks, parça 

spartakçı 

spartakiada 

spartalı (-lar) 

spastik (tib.) 

spastika 

spayder 

spayk, raket 

spazma 

spazmalı 

spazmasız 

spazmatik 

spazmofiliya 

spektr (fiz.) 

spektral 

spektrallıq 

spektrobioqraf 

spektrobolometr 

spektrofotoqrafiya 

spektrofotometr 

spektrokalorimetr 

spektroqraf  

spektroqrafik 

spektroqram  

spektrometr 

spektrometrik 

spektrometriya 

spektropolyarimetr 

spektroskop 

spektroskopik 

spektroskopiya (fiz.) 

spektrozonal 

speleologiya 

speleoterapiya 

speleoturizm 

speleoloq 

speleonim 

spelofauna 

sperma 

spermagen 

spermalı 

spermalıq 

spermaset 

spermasız 

spermatogenez 

spermatozoid 

spermin 

spesifik 

spesifika 

spesifikasiya 

spesifikator 

spesifiklik 

spidometr 

spidvey (idm.) 

spiker 

spikerlik 

spin (fiz.) 

spinal  

spinner 

spinninq 

spinozaçı (fəls.) 

spinozaçılıq 

spiral 

spirallı 

   

sözəbaxan - spirallı   
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spi spr sta 

   

spiralşəkilli 

spiralvari 

spirant (dilç.) 

spirit 

spiritik 

spiritizm 

spiritualist 

spiritualistik 

spiritualizm (fəls.) 

spiroxet (-lər) (biol.) 

spiroqram 

spirometr 

spirometrik 

spirometriya 

spirt 

spirtli 

spirtlilik 

spirtometr 

spirtölçən 

spirtsiz 

spirtsizlik 

spondilit 

spondilyoz (tib.) 

spondinoartroz 

sponsor 

sponsorluq 

sponsorsuz 

spontan 

spontanlıq 

spor (biol.) 

sporangi 

sporlu 

sporofil 

sporofit 

sporogenez (biol.) 

sporsuz 

sporverən 

sporvermə (biol.) 

spot 

spoyler 

spred (iqt.) 

spredinq 

sprey 

sprint (idm.) 

sprinter  

srağagün 

srağagünkü 

ssenari 

ssenariçi 

ssenariçilik 

ssenariləşdirmə 

ssenariləşdirmək 

ssenariləşmə 

ssenariləşmək 

ssenarist 

ssenaristlik 

ssuda 

ssudaalan 

ssudalı 

ssudaverən 

stabil  

stabilitron 

stabilizasiya 

stabilizator 

stabilləşdirici 

stabilləşdiricilik 

stabilləşdirmə 

stabilləşdirmək 

stabillik 

stadion 

stadionətrafı 

stafilokok (-lar) 

staj 

stajlı 

stajor 

stajorluq 

stajsız 

staqflyasiya (iqt.) 

staqnasiya 

stalaktit 

stalaqmit 

stalinit 

stalk 

stalker 

standart 

standartlaşdırılma 

standartlaşdırılmaq 

standartlaşdırma 

standartlaşdırmaq 

standartlaşma 

standartlaşmaq 

standartlı 

standartlıq 

standartsız 

standartsızlıq 

staniol 

stannin (miner.) 

stansiya 

stansiyadaxili 

stansiyalararası 

stapel (dəniz.) 

start (idm.) 

startap 

startapçı 

starter 

startqabağı 

stasionar 

stasionarlıq 

stasiya (biol.) 

statik 

statika 

statiki 

statiklik 

statist (inc.) 

statistik 

statistika 

statistlik 

statoakustik 

statodinamik 

statokinetik 

stator 

status 

status-kvo   

   

spiralşəkilli – status-kvo 
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sta ste ste 

   

statuslu 

statussuz 

statut 

staurolit (miner.) 

stavrida 

stayer (idm.) 

staz (tib.) 

stearin 

stedikam 

stexiometrik 

stexiometriya 

stek 

stela (memar.) 

stellaj  

stellajlı 

stellajsız 

stellit, ərinti 

sten (fiz.) 

stend 

stendçi (idm.) 

stendçilik 

stendqoyma 

stendli 

stenokardiya (tib.) 

stenooksibiont (ekol.) 

stenoqal 

stenoqraf 

stenoqrafçı 

stenoqrafçılıq 

stenoqrafiya 

stenoqraflama 

stenoqraflamaq 

stenoqraflanma 

stenoqraflanmaq 

stenoqraflıq 

stenoqram 

stenoqramlı 

stenoqramsız 

stenoterm 

stenotermiya (biol.) 

stenotop (ekol.) 

stenoz 

stent (tib.) 

stepper  

stereo 

stereoakustik 

stereoakustika 

stereoavtoqraf 

stereobat (memar.) 

stereoboru 

stereocüt 

stereoeffekt 

stereoekran 

stereofilm 

stereofonik 

stereofoniya 

stereofotoaparat 

stereofotoqrafiya 

stereogücləndirici 

stereoxromatizm 

stereoizomer 

stereokadr 

stereokamera 

stereokanal 

stereokimya 

stereokino 

stereokinokamera 

stereokinozal 

stereoqəbuledici 

stereoqrafik 

stereoqrafiya 

stereomaqnitofon 

stereometr 

stereometrik 

stereometriya 

stereomikrometr 

stereomikroskop 

stereoplazma 

stereoproyektor 

stereorentgen 

stereoskop 

stereoskopik 

stereoskopiya 

stereoşəkil 

stereotelefon 

stereotelevizor 

stereotəsvir 

stereotip 

stereotipiya 

stereotiplik 

stereotipoqraf 

stereotipoqrafik 

stereotropizm 

stereoüsul 

stereoveriliş 

steril 

sterilizasiya 

sterilizator 

sterilizə 

sterilləmə 

sterilləmək 

sterilləşdirilmə 

sterilləşdirilmək 

sterilləşdirmə 

sterilləşdirmək 

sterilləşmə 

sterilləşmək 

sterillətmə 

sterillətmək 

sterillik 

sterlinq, pul vahidi 

sternit (-lər) 

steroid 

stetoskop 

stetoskopik 

stetoskopiya 

stəkan 

stəkanaltı 

stəkanlı 

stəkanlı-nəlbəkili 

stəkan-nəlbəki 

stəkansız 

stəkan-stəkan 

   

statuslu - stəkan-stəkan   
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sti sto str 

   

stibium 

stibiumlu 

stixiya (fəls.) 

stiker 

stiqmonim (dilç.) 

stil 

stilist 

stilistika 

stilistlik 

stilizasiya 

stilizator 

stilizə 

stilləşdirilmə 

stilləşdirilmək 

stilləşdirmə 

stilləşdirmək 

stilometr 

stilyaqa 

stilyaqalıq 

stimer (inform.) 

stimul 

stimullaşdırıcı 

stimullaşdırılma 

stimullaşdırılmaq 

stimullaşdırma 

stimullaşdırmaq 

stimulyasiya 

stimulyator-tənzimləyici 

stirol 

stoik (-lər) 

stoisizm 

stol 

stolaltı 

stolarası 

stolarxası 

stol-kürsü 

stol-kürsülü 

stollu-kürsülü 

stollu-şkaflı 

stol-stul 

stolsuz 

stolsuz-kürsüsüz 

stol-şkaf 

stolüstü 

stolyanı 

stomatit 

stomatologiya 

stomatoloji 

stomatoloq 

stomatoloq-implantoloq 

stomatoloqluq 

stomatoskop 

stomatoskopik 

stop 

stop-kadr 

stop-kran 

stop-kranlı 

stop-linza 

stop-siqnal 

stop-silindr 

stratagema (hərb.) 

strategiya 

strategiyalı 

strategiyasız 

strateji 

strateq 

strateqlik 

stratifikasiya 

stratiplen (geol.) 

stratiqrafik 

stratiqrafiya 

stratonim (dilç.) 

stratosfer 

stratostat 

stratostatçı 

stratovulkan (coğr.) 

streç-plyonka 

streptokok (-lar) 

stres 

stres-faktor 

streslənmə 

streslənmək  

stres-mineral (-lar) (geol.)        

stres-reaksiya 

stres-test 

strixnin (tib.) 

strofant (bot.) 

stronsium (kim.) 

stronsium-sulfat 

stronsium-sulfid 

struktiv 

struktur 

strukturalist 

strukturalizm 

strukturlu 

studiya 

studiyaçı 

studiyalı 

studiya-məktəb 

stul 

stullu 

stulsuz 

stulüstü 

stüard 

stüardessa 

stüardessalıq 

stüardlıq 

su 

suadamı 

suaxan 

suaxar 

suaxarı 

suaxıdan 

suaxımlı 

suaxıtma 

suaxili (-lər) 

sual 

sualbaz 

sualbazlıq 

sual-cavab 

sualçı 

sualedici 

sualıcı (tex.) 

   

stibium - sualıcı 
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sua sub sub 

   

suallı 

sualtı 

sualverici 

sualvermə 

suaşıran 

suaşırı, iti axan 

suaşırıcı 

suatan 

suatma 

su-avtomat 

suayıran 

suayırma 

suayırıcı (coğr.) 

suazaltma 

subağlama 

subağlayan 

subaldırğanı 

subalp 

subantarktik 

subantarktika 

subarktik 

subarktika 

subartezian 

subasan 

subasar 

subasarlıq 

subasımı 

subasqı 

subasqılı 

subasma 

subaşı 

subatlantik 

subatmosfer 

subatom 

subay 

subaylama 

subaylamaq 

subaylanma 

subaylanmaq 

subaylaşma 

subaylaşmaq 

subaylatma 

subaylatmaq 

subaylıq 

subaysayağı 

subay-soluq 

subbakalavr 

subblok 

subcırtdan 

subdisk 

subdominant 

subekvatorial 

subəzəyən (bot.) 

subəzəyi 

subfonem 

subharmonik 

subibəri 

subicarə (iqt.) 

subicarəçi 

subicarəçilik 

subiti 

subkontinent 

subkontinental 

subqitə 

sublimasiya 

sublimat 

sublimator 

sublimə 

sublisenziya 

sublitoral (geol.) 

submaksimal 

submarin (geol.) 

submədəniyyət 

submorfem (dilç.) 

submikroelement 

submikron 

submikroskopik 

submillimetr 

submodel 

submotiv 

subnormal 

suboptimal 

suborbital 

subordinasiya 

subordinatura 

suborqanizm 

suboyarı (bot.) 

subölüşdürən 

subölüşdürücü 

subparalel 

subpodrat 

subpodratçı 

subpodratçılıq 

subregional 

subroqasiya 

subsekvent (geol.) 

subsidiya (iqt.) 

substandart 

substansiya (fəls.) 

substant 

substantiv (dilç.) 

substantivləşdirilmə 

substantivləşdirilmək 

substantivləşdirmə 

substantivləşdirmək 

substantivləşmə 

substantivləşmək 

substantivlik 

substitusiya (hüq.) 

substitut 

substrat 

substratosfer (coğr.) 

substratostat 

subterminal 

subtitr 

subtitrli 

subtitrsiz 

subtropik 

suburaxan 

suburaxıcı 

suburaxıcılıq 

suburaxma 

suburaxmaz 

   

suallı - suburaxmaz  
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sub suç suf 

   

suburaxmazlıq 

subvariant 

subvensiya (iqt.) 

subvulkan 

subyekt 

subyektiv 

subyektivcəsinə 

subyektiv-analoji 

subyektiv-ekspressiv 

subyektiv-emosional 

subyektiv-empirik 

subyektiv-estetik 

subyektiv-fəlsəfi 

subyektiv-idealist 

subyektiv-idraki 

subyektivist 

subyektivizm 

subyektivlik 

subyektiv-poetik 

subyektiv-psixoloji 

subyektiv-romantik 

subyekt-obyekt 

subyekt-predikat (dilç.) 

sucaq (coğr.) 

sucaqlaşma 

sucaqlaşmaq 

sucaqlıq 

sucincilimi 

sucuq 

sucuqluq 

sucüllütü 

suç 

suçayırı (bot.) 

suçəkən 

suçətiri (bot.) 

suçıxaran (tex.) 

suçiçəyi (tib.) 

suçiləyən 

suçiləyici 

suçlama 

suçlamaq 

suçlandırma 

suçlandırmaq 

suçlanma 

suçlanmaq 

suçlatma 

suçlatmaq 

suçlu 

suçluluq 

suçlu-suçlu 

suçlu-suçsuz 

suçsuz 

suçsuzluq 

suçu 

suçuq (zool.) 

suçuluq 

sudartan 

sudartma 

sudaşıma 

sudaşıyan 

sudibi 

sudolduran 

sudoldurma 

sudöyən 

suduruldan 

sudurulducu 

sudurultma 

su-duz rejimi (tib.) 

su-elektrik stansiyası 

suələfi 

suf (zool.) 

sufayı 

sufərəsi (zool.) 

suffiksoid (dilç.) 

sufındığı 

sufışqırdan 

sufi 

sufi-dərviş 

sufi-fəlsəfi 

sufilik 

sufiməslək 

sufi-mistik 

sufi-panteist 

sufiyanə 

sufizm 

sufle 

sufleli 

suflyor 

suflyorlu 

suflyorluq 

sugətirən 

sugöbələyi 

sugörməz 

sugötürmə 

sugötürücü 

sugötürücülük 

sugülü 

sugülükimi (-lər) 

suhazırlayıcı 

suhopduran 

suhopdurmaz 

suhorizontu 

suxarı 

suxərçəngi 

sui-istifadə 

sui-qəsd 

sui-qəsdçi 

sui-qəsdçilik 

suilanı 

suilanıkimi (-lər) 

suincilotu 

suisid (hüq.) 

suisidən 

suiti 

sukeçirən 

sukeçirici 

sukeçiricilik 

sukeçirmə 

sukeçirməyən 

sukeçirməz 

sukeçirməzlik 

sukeçməz 

sukeçməzlik 

   

suburaxmazlıq - sukeçməzlik 
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suk sul sul 

   

sukərəvizi 

sukəsən 

sukirpisi 

sukre, pul vahidi 

suqabağı (bot.) 

suqabı 

suqac (bot.) 

suqaldırıcı 

suqamışı 

suqaranquşu 

suqarışan, hövzə 

suqarışdırıcı 

suqaynadan 

suqaynadıcı 

suqəbuledici 

suqızdıran 

suqızdırıcı 

suqızdırma 

suqqestiv 

suqqestiya (psiх.) 

suqqestopediya 

suqoruma 

suqoruyan 

suqoruyucu 

suqovşağı 

suqovuşan 

suqozu 

suquzğunu 

sulaq 

sulaqlı 

sulaqlıq 

sulaqsız 

sulama 

sulamaq 

sulana-sulana 

sulandıra-sulandıra 

sulandırma 

sulandırmaq 

sulanma 

sulanmaq 

sulaşma 

sulaşmaq 

sulatdıra-sulatdıra 

sulatdırma 

sulatdırmaq 

sulatma 

sulatmaq 

sulaya-sulaya 

suleyləyi 

sulələyi 

sulfamid 

sulfanil 

sulfanilamid 

sulfanol 

sulfat (-lar) 

sulfat-hidrokarbonat 

sulfatsellüloz 

sulfazol 

sulfid (-lər) 

sulfid-gümüş 

sulfidin 

sulfid-selenit 

sulfit (-lər) 

sulfohidrat (-lar) 

sulfoturşu (-lar) 

sulquncuq, gölməçə 

sultan 

sultanlıq 

sulu 

suluca 

suluf (bot.) 

suluflu 

sulufluq 

sulufsuz 

suluq 

suluqlama 

suluqlamaq 

suluqlanma 

suluqlanmaq 

suluqlaşma 

suluqlaşmaq 

suluqlu 

suluqsuz 

sululaşma 

sululaşmaq 

sululuq 

sulu-sabunlu 

sumağı, rəng 

sumaq (bot.) 

sumaqdaşı (geol.) 

sumaqkimi (-lər) 

sumaqlı 

sumaqsız 

sumbata 

sumbatalama 

sumbatalamaq 

sumbatalanma 

sumbatalanmaq 

sumbatalatma 

sumbatalatmaq 

sumbatçı 

sumbatlı 

sumbatlayıcı 

sumbatsız 

sumərciməyi 

sumilçəyi 

summativ 

summativlik 

sumo (idm.) 

sumoçu 

sunami 

sunərgizi 

suoxu (bot.) 

suölçən 

suötürən 

suötürücü 

supaylayan 

supaylayıcı 

super 

superarbitr (hüq.) 

superdövlət 

superekspres 

superfaşizm  

   

sukərəvizi - superfaşizm 
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sup sur sus 

   

superfilm 

superfiniş 

superfosfat (kim.) 

superkarqo 

superkompüter 

superkubok 

supermarket 

supermen 

supermikron 

superpozisiya 

superseqment (dilç.) 

supersonik 

superstar 

superstrat (dilç.) 

superstruktur 

supertanker 

superteleskop 

supertrauler 

supervayzer 

superyaхta 

superyüngül 

supərisi 

supişiyi 

suppletiv 

suppletivizm 

suppletivlik 

surdobarokamera 

surdokamera 

surdoloqoped 

surdoloqoterapevt 

surdoolimpiada 

surdopedaqogika 

surdopedaqoji 

surdopedaqoq 

surdopedaqoqluq 

surdotexnika 

surdotexnikalı 

surdotərcümə 

surdotərcüməçi 

surə 

surət 

surətçıxaran 

surətçıxarma 

surətxana 

surətli 

surətpərəst 

surətpərəstlik 

surğuc 

surğuclama 

surğuclamaq 

surğuclanma 

surğuclanmaq 

surğuclatma 

surğuclatmaq 

surğuclu 

surğucsuz 

suriyalı (-lar) 

surroqat 

sursat 

sursatxana 

sursatlı 

sursatsız 

sursatsızlıq 

susaxlayıcı 

susaxlama 

susalma 

susalmaq 

susama 

susamaq 

susamuru 

susatma 

susatmaq 

susdurma 

susdurmaq 

susdurulma 

susdurulmaq 

susevən 

susevər 

susevərlik 

susəpələmə 

susəpələyən 

susəpən 

susəpici 

susəpmə 

susərçəsi 

susıçradan 

susıçradıcı 

susızdıran 

susızdırıcı 

susiçanı 

susiçovulu 

susqun 

susqunlaşma 

susqunlaşmaq 

susqunluq 

susma 

susmaq 

susmaz 

susoyudan 

susoyuducu 

susoyutma 

suspenziya 

sustalma 

sustalmaq 

susuz 

susuzdurma 

susuzdurmaq 

susuzlama 

susuzlamaq 

susuzlaşdırılma 

susuzlaşdırılmaq 

susuzlaşdırma 

susuzlaşdırmaq 

susuzlaşma 

susuzlaşmaq 

susuzlatma 

susuzlatmaq 

susuzluq 

susünbülçiçəyi 

susünbülü 

susüzən 

suşi (kul.) 

sutəmizləyən 

   

superfilm - sutəmizləyən 
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sut suv suv 

   

sutəmizləyici 

sutənzimedici 

sutənzimləyici 

sutərəsi 

sutka 

sutkaboyu 

sutkalıq 

sutoplayan 

sutoplayıcı 

sutökən 

sututar 

sututarlı 

sututarlıq 

sututarsız 

sututmaz 

sututucu 

sututumlu 

sututumsuz 

sututumu 

suudan (tex.) 

suulduzu (bot.) 

suüstü 

suvacaq 

suvaq 

suvaqaltı 

suvaqaltılı 

suvaqaltısız 

suvaqçəkən 

suvaqçəkmə 

suvaqçı 

suvaqçılıq 

suvaqlama 

suvaqlamaq 

suvaqlanma 

suvaqlanmaq 

suvaqlatdırılma 

suvaqlatdırılmaq 

suvaqlatdırma 

suvaqlatdırmaq 

suvaqlatma 

suvaqlatmaq 

suvaqlı 

suvaqsız 

suvaqüstü 

suvaqüstülük 

suvama 

suvamaq 

suvana-suvana 

suvand 

suvandlama 

suvandlamaq 

suvandlanma 

suvandlanmaq 

suvandlatma 

suvandlatmaq 

suvanılma 

suvanılmaq 

suvanma 

suvanmaq 

suvarıcı 

suvarıcılıq 

suvarılma 

suvarılmaq 

suvarma 

suvarmaarası 

suvarmaq 

suvarmaqabağı 

suvaşa-suvaşa 

suvaşdırma 

suvaşdırmaq 

suvaşqan 

suvaşqanlıq 

suvaşma 

suvaşmaq 

suvat 

suvatdırma 

suvatdırmaq 

suvatma 

suvatmaq 

suvaya-suvaya 

suvenir 

suvenirli 

suveren 

suverenlik 

suverən 

suvermə 

suvuran 

suvurma 

suvurucu 

suvuruculuq 

suyabatan 

suyabatıq 

suyabənzər 

suyacaq 

suyadavamlı 

suyadavamlılıq 

suyadözümlü 

suyaran 

suyaoхşar 

suyayatan 

suyığan 

suyığıcı 

suyığma 

suyolu 

suyoncası 

suyulma 

suyulmaq 

suyum 

suyumlu 

suyumşaldıcı 

suyuşirin 

suyuşirinlik 

suzanbağı 

sübh 

sübh-aхşam 

sübhan 

sübhanallah 

sübhdən 

sübhdən-aхşamacan 

sübhdən-aхşamadək 

sübhəcən 

sübhədək 

sübut 

   

sutəmizləyici - sübut  
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süb süd süf 

   

sübut-dəlil 

sübut-dəlilli 

sübut-dəlilsiz 

sübutlu-dəlilli 

sübutluluq 

sübutsuz 

sübutsuz-dəlilsiz 

sübutsuzluq 

süd 

südaşı 

südayıran 

südayırma 

südazlığı 

südçoхluğu 

südçü 

südçülük 

südçülük-ətçilik 

südçülük-tərəvəzçilik 

süd-damazlıq 

süddaş 

süddaşıyan 

süddişi 

südəcər 

südəmən (bot.) 

südəmər 

süd-əppək 

süd-ət 

südgül 

südxana 

südqabı 

süd-qatıq 

süd-qatıqlı 

süd-qatıqsız 

südləmə (bot.) 

südləmək 

südləndirilmə 

südləndirilmək 

südləndirmə 

südləndirmək 

südlənmə 

südlənmək 

südləyən (bot.) 

südləyənçiçəkli (-lər) 

südləyənkimi (-lər) 

südlü 

südlüaş 

südlük 

südlük-damazlıq 

südlük-ətlik 

südlü-qatıqlı 

südlülük 

südlüplov 

südlü-sağmal 

südlüsıyıq 

südotu 

südrəngli 

südsağan (tex.) 

südsatan 

südsoyuducu 

südsoyutma 

südsüz 

südsüz-qatıqsız 

südsüzlük 

südşirəli 

südşirəsi 

südtəmizləyən (tex.) 

südüyağlı 

südverimi 

südverən 

südvermə 

südyolu, kəhkəşan 

süfrə 

süfrəaltı 

süfrəarxası 

süfrəbaşı 

süfrəbəzəyən 

süfrəçi 

süfrəçibaşı 

süfrəli 

süfrəlik 

süfrəsiaçıq 

süfrəsiaçıqlıq 

süfrəüstü 

süxur 

süxurçıxaran (tex.) 

süxurçıxarma 

süxurdağıdan 

süxurgötürən (tex.) 

süxurqaldıran 

süxurqaldırıcı 

süxurqıran 

süxurqırıcı 

süxurqoparan 

süxurqoparıcı 

süxurlaşdıran 

süxurlaşdırıcı 

süxurlaşdırma 

süxurlaşdırmaq 

süxurlaşma 

süxurlaşmaq 

süxursaxlama 

süxursaxlayan 

süxurşünas 

süxurşünaslıq 

süxurtörədici (geol.) 

süxuryükləyən 

süita 

süjet (ədəb.) 

süjetli 

süjetlilik 

süjetsiz 

süjetsizlik 

sükan 

sükançı 

sükançılıq 

sükunət 

sükunətli 

sükunətsiz 

sükut 

süqut 

sülalə 

sülək 

süləklik  

   

sübut-dəlil - süləklik 
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sül süm sün 

   

süləndirilmə 

süləndirilmək 

süləndirmə 

süləndirmək 

sülənə-sülənə 

sülənib-dilənmə 

sülənib-dilənmək 

sülənmə 

sülənmək 

sülh 

sülhlü 

sülhlük-dinclik 

sülhməramlı 

sülhməramlılıq 

sülhniyyətli  

sülhpərvər 

sülhpərvərlik 

sülhsevən 

sülhsevər 

sülhsevərlik 

sülh-səadət 

sülhüllü (kul.) 

sülhyaratma 

süls, ərəb xətt növü 

sülügən (miner.) 

sülük (zool.) 

sümsü, tütək 

sümsük 

sümsüklük 

sümsük-sümsük 

sümsünə-sümsünə 

sümsünmə 

sümsünmək 

sümük 

sümükaltı 

sümükarası 

sümükdağıdan 

sümükdaxili 

sümükiçi 

sümükiçliyi 

sümükişləmə 

sümükqıran (bot.) 

sümüklənmə 

sümüklənmək 

sümükləşmə 

sümükləşmək 

sümüklü 

sümüklülük 

sümükpozan (anat.) 

sümüksüz 

sümüksüzlük 

sümüktörədən qat 

sümükyaradan 

sümükyaradıcı 

sümükyaratma 

sümükzirehli (-lər) 

sümürə-sümürə 

sümürgə (bot.) 

sümürgən (bot.) 

sümürmə 

sümürmək 

sümürtgən (zool.) 

sümürtləmə 

sümürtləmək 

sümürülmə 

sümürülmək 

sümüryan (zool.) 

sümüyəbənzər 

sümüyədüşən 

sümüyəoхşar 

sünbə 

sünbəcik 

sünbələmə 

sünbələmək 

sünbələnmə 

sünbələnmək 

sünbələşmə 

sünbələşmək 

sünbələtmə 

sünbələtmək 

sünbəli 

sünbəsiz 

sünbül 

sünbülbağlama 

sünbülcük 

sünbülçiçək (bot.) 

sünbülqıran (zool.) 

sünbülqırma 

sünbülləmə 

sünbülləmək 

sünbüllənmə 

sünbüllənmək 

sünbülləşmə 

sünbülləşmək 

sünbüllü 

sünbüllük 

sünbülotu 

sünbültoplama 

sünbültoplayan 

sünbülvari 

sünbülyığan (tex.) 

sünbülyığma 

sünəçə (məh.) 

süngər (zool.) 

süngərdaşı 

süngərli 

süngərsiz 

süngü 

süngüləmə 

süngüləmək 

süngülənmə 

süngülənmək 

süngülətmə 

süngülətmək 

süngülü 

süngü-silah 

süngüsüz 

süni 

süniləşdirilmə 

süniləşdirilmək 

süniləşdirmə 

süniləşdirmək 

süniləşmə 

   

süləndirilmə - süniləşmə   
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sün süp sür 

   

süniləşmək 

sünilik 

sünnət 

sünni (-lər) (din.) 

sünnilik 

süprək (bot.) 

süprüm (bot.) 

süpürə-süpürə 

süpürgə 

süpürgəcik 

süpürgəçi 

süpürgəçilik 

süpürgəgülü 

süpürgələmə 

süpürgələmək 

süpürgələnmə 

süpürgələnmək 

süpürgələşmə 

süpürgələşmək 

süpürgələtmə 

süpürgələtmək 

süpürgəlik 

süpürgəotu 

süpürgəsaqqal 

süpürgəşəkilli 

süpürləmə 

süpürləmək 

süpürləşə-süpürləşə 

süpürləşmə 

süpürləşmək 

süpürmə 

süpürmək 

süpürtdürmə 

süpürtdürmək 

süpürtdürülmə 

süpürtdürülmək 

süpürtmə 

süpürtmək 

süpürüb-atma 

süpürüb-atmaq 

süpürüb-silmə 

süpürüb-silmək 

süpürücü 

süpürülmə 

süpürülmək 

süpürüntü 

süpürüşə-süpürüşə 

süpürüşmə 

süpürüşmək 

sürahi 

sürbə, quş qatarı 

sürdürə-sürdürə 

sürdürmə 

sürdürmək 

sürdürtmə 

sürdürtmək 

sürdürülmə 

sürdürülmək 

sürək 

sürəkli 

sürəklilik 

sürəksiz 

sürəksizcə 

sürəksizlik 

sürə-sürə 

sürət 

sürətçi 

sürətlə 

sürətləndirici 

sürətləndirilmə 

sürətləndirilmək 

sürətləndirmə 

sürətləndirmək 

sürətlənmə 

sürətlənmək 

sürətli 

sürətlilik 

sürətölçən 

sürətsizlik 

sürfə 

sürfədoğan (-lar) (zool.) 

sürfəqoyan 

sürfəqoyma 

sürfəquşu (zool.) 

sürfələmə 

sürfələmək 

sürfələnmə 

sürfələnmək 

sürfəli 

sürfəlik 

sürfəsiz 

sürgəc 

sürgü 

sürgüqolu 

sürgüqolu-çarxqolu 

sürgülü 

sürgün 

sürgünlük 

sürgüsüz 

sürmə 

sürmək 

sürmələmə 

sürmələmək 

sürmələndirmə 

sürmələndirmək 

sürmələnmə 

sürmələnmək 

sürmələtmə 

sürmələtmək 

sürməli 

sürməsiz 

sürmə-vəsmə 

sürmə-vəsməli 

sürməyi 

sürməyi-mavi 

sürpriz 

sürprizli 

sürreal 

sürrealist 

sürrealistlik 

sürrealizm 

sür-sümük 

sür-sümüklü 

   

süniləşmək - sür-sümüklü 
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sür sür sür 

   

sür-sümüklük 

sür-sümüksüz 

sürtdürmə 

sürtdürmək 

sürtə-sürtə 

sürtkəc 

sürtkəcləmə 

sürtkəcləmək 

sürtkəclənmə 

sürtkəclənmək 

sürtkəclətmə 

sürtkəclətmək 

sürtkü yağları 

sürtmə 

sürtmək 

sürtücü 

sürtük 

sürtüklük 

sürtük-sürtük irişmək 

sürtülmə 

sürtülmək 

sürtünmə 

sürtünmək 

sürtüşə-sürtüşə 

sürtüşkən 

sürtüşkənlik 

sürtüşmə 

sürtüşmək 

sürü 

sürübaşı 

sürücü 

sürücülük 

sürücü-mexanik 

sürüdülmə 

sürüdülmək 

sürükləmə 

sürükləmək 

sürükləndirmə 

sürükləndirmək 

sürüklənə-sürüklənə 

sürüklənmə 

sürüklənmək 

sürükləşmə 

sürükləşmək 

sürüklətmə 

sürüklətmək 

sürükmə 

sürükmək 

sürülmə 

sürülmək 

sürülü 

sürülük 

sürülü-sürüsüz 

sürüm 

sürümə 

sürümək 

sürünc (memar.) 

sürüncək 

sürüncəkli 

süründürmə 

süründürməçi 

süründürməçilik 

süründürmək 

süründürücü 

süründürücülük 

süründürülmə 

süründürülmək 

sürünən (-lər) 

sürünə-sürünə 

sürüngəc 

sürünmə 

sürünmək 

sürüntü 

sürüsüz 

sürüşdürmə 

sürüşdürmək 

sürüşdürülmə 

sürüşdürülmək 

sürüşə-sürüşə 

sürüşkən 

sürüşkənləşmə 

sürüşkənləşmək 

sürüşkənlətmə 

sürüşkənlətmək 

sürüşkənli 

sürüşkənlik 

sürüşkənsiz 

sürüşmə 

sürüşmək 

sürüşük 

sürütdürmə 

sürütdürmək 

sürütləmə 

sürütləmək 

sürütləyə-sürütləyə 

sürütləyib-aparma 

sürütləyib-aparmaq 

sürütləyib-gətirmə 

sürütləyib-gətirmək 

sürütmə 

sürütmək 

sürüyə-sürüyə 

sürüyüb-aparma 

sürüyüb-aparmaq 

sürüyüb-gətirmə 

sürüyüb-gətirmək 

sürvə (bot.) 

sürvəotu 

süs 

süs-bəzək 

süs-bəzəkli 

süsən 

süsənbər 

süsənçiçəkli (-lər) 

süsənkimi (-lər) 

süsənli 

süsənlik 

süskün 

süskünlük 

süsləmə 

süsləmək 

süsləndirmə 

süsləndirmək  

   

sür-sümüklük - süsləndirmək   
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süs süt süz 

   

süslənə-süslənə 

süslənmə 

süslənmək 

süslətmə 

süslətmək 

süslü 

süslü-bəzəkli 

süssüz 

süssüz-bəzəksiz 

süst 

süstdüşmə 

süstkün 

süstkünlük 

süstləşdirmə 

süstləşdirmək 

süstləşmə 

süstləşmək 

süstlük 

süst-ölgün 

süst-süst 

sütlükən (bot.) 

sütun 

sütunabənzər 

sütunaoxşar 

sütunboyu 

sütuncuq 

sütuncuqlu 

sütunlararası 

 

sütunlu 

sütunluq 

sütunsuz 

sütül 

sütüllənmə 

sütüllənmək 

sütülləşmə 

sütülləşmək 

sütüllü 

sütüllük 

sütülsüz 

süvari 

süvarilik 

süzdürə-süzdürə  

süzdürmə 

süzdürmək 

süzdürülmə 

süzdürülmək 

süzən 

süzənək (tib.) 

süzənəkli 

süzəni 

süzər (zool.) 

süzgəc 

süzgəcli 

süzgəc-pres 

süzgəcsiz 

süzgəcsizlik 

 

 

süzgün 

süzgünlənmə 

süzgünlənmək 

süzgünləşmə 

süzgünləşmək 

süzgünlük 

süzgün-süzgün 

süzmə 

süzmək 

süzüb-baхma 

süzüb-baхmaq 

süzüb-içmə 

süzüb-içmək 

süzücü 

süzük 

süzülə-süzülə 

süzülmə 

süzülmək 

süzülü 

süzüntü 

svan (-lar) 

svastika 

svay 

svitç (inform.) 

sviter 

sviterli 

svop (iqt.) 

svopinq       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

süslənə-süslənə - svopinq 
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şab şad şah 

   

Şş 
 

 

şabalıd 

şabalıdı 

şabalıdlı 

şabalıdlıq 

şabalıdsız 

şabalıdyarpaq (bot.) 

şabalıdyarpaqlı 

şabaş 

şabazit (geol.) 

şabdar (bot.) 

şaber (tex.) 

şablon 

şablonçu 

şablonlaşdırıcı 

şablonlaşdırılmaq 

şablonlaşdırmaq 

şablonlaşma 

şablonlaşmaq 

şablonlu 

şablonluq 

şablonsuz 

şabot (tex.) 

şad 

şadara 

şadaraçı 

şadaraçı-qarışdırıcı 

şadaralama 

şadaralamaq 

şadaralanma 

şadaralanmaq 

şadaralatma 

şadaralatmaq 

şadaralı 

şadarasız 

şadxəbər 

şad-xürrəm 

şad-xürrəmlik 

şad-kam 

şadlana-şadlana 

şadlandırıcı 

şadlandırılma 

şadlandırılmaq 

şadlandırma 

şadlandırmaq 

şadlanma 

şadlanmaq 

şadlıq 

şadlıq-şadyanalıq 

şad-şad 

şadyana 

şadyanalıq 

şafran (bot.) 

şafranlıq 

şaftalı 

şaftalılıq 

şagird 

şagirdlik 

şagirdyönümlü 

şagirdyönümlülük 

şah 

şahad 

şahanə 

şahanəlik 

şahanə-şahanə 

şahbanu 

şahbanuluq 

şahbaz 

şahbaz-şahbaz 

şahbeyt 

şahdamar 

şahdənə 

şahə qalxmaq 

şahənşah 

şahənşahlıq 

şahgülü 

şahı 

şahılıq 

şahı-şahı 

şahid 

şahidli 

şahidlik 

şahidli-sübutlu 

şahidsiz-sübutsuz 

şahid-sübut 

şahid-sübutlu 

şahid-sübutsuz 

şahin 

şahinlik 

şahlıq 

şahmar (zool.) 

şahmat 

şahmatçı 

şahmatçılıq 

şahmatsevər 

şahmatsevərlik 

şahpərdə 

şahpərəst 

şahpərəstlik 

şahsevdi (bot.) 

şahsevən (-lər) 

şahsız 

şahsöyüd (bot.) 

şahtərə (bot.) 

şahtut 

şahtutluq 

şahzadə 

şahzadəlik 

şax 

şax-budaq 

şax-budaqlı 

şax-budaqsız 

şaxduran (bot.) 

şaxə 

şaxəbığcıqlı (-lar) (biol.) 

şaxələndirici 

şaxələndirmə 

şaxələndirmək 

şaxələnə-şaxələnə 

şaxələnmə 

şaxələnmək 

   

şabalıd - şaxələnmək 
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şax şax şaq 

   

şaxəli 

şaxəlilik 

şaxəsiz 

şaxıma 

şaxımaq 

şaxlama 

şaxlamaq 

şaxlanma 

şaxlanmaq 

şaxlatma 

şaxlatmaq 

şaxlı 

şaxlı-budaqlı 

şaxlılıq 

şaxmala 

şaxsey 

şaxsey-vaxsey 

şaxsız-budaqsız 

şax-şax baxmaq 

şaxşax, oyuncaq 

şax-şəvəl 

şaxta 

şaxtaçı 

şaxtaçılıq 

şaxtadaxili 

şaxtaqazan 

şaxtaqazma 

şaxtalama 

şaxtalamaq  

şaxtalanma 

şaxtalanmaq 

şaxtalı 

şaxtasız 

şaxtavurma 

şaxtayadavamlı 

şaxtayadavamlılıq 

şaxtayadavamsız 

şaxtayadavamsızlıq 

şaxtayadözümlü 

şaxtayadözümlülük 

şaxtayadözümsüz 

şaxtayadözümsüzlük 

şair 

şairanə 

şairanəlik 

şair-bəstəkar 

şaircik 

şair-dilçi 

şair-dramaturq 

şair-ədəbiyyatşünas 

şair-filosof 

şair-jurnalist 

şairlik 

şair-yazıçı 

şakər 

şakərli 

şaqqa 

şaqqa-bud 

şaqqalama 

şaqqalamaq 

şaqqalana-şaqqalana 

şaqqalanma 

şaqqalanmaq 

şaqqalatdırma 

şaqqalatdırmaq 

şaqqalatma 

şaqqalatmaq 

şaqqalaya-şaqqalaya 

şaqqalı 

şaqqama 

şaqqamaq 

şaqqanaq 

şaqqanaqlı 

şaqqanaqsız 

şaqqa-şaqqa 

şaqqıldama 

şaqqıldamaq 

şaqqıldatma 

şaqqıldatmaq 

şaqqıldaya-şaqqıldaya 

şaqqıltı 

şaqqıltılı 

şaqraq 

şaqraqlıq 

şaqren  

şaqul 

şaqulçu 

şaquli 

şaqulilik 

şal 

şalaq, yemiş (məh.) 

şaland (dəniz.) 

şalban 

şalbanbaşı 

şalbanlıq 

şalçı 

şalçılıq 

şal-çuxa 

şalğam 

şalğam-çuğundur 

şalğamlıq 

şalğam-turp 

şallaq 

şallaqlama 

şallaqlamaq 

şallaqlanma 

şallaqlanmaq 

şallaqlaşma 

şallaqlaşmaq 

şallaqlatma 

şallaqlatmaq 

şallaqlaya-şallaqlaya 

şallama 

şallamaq 

şallanma 

şallanmaq 

şallı 

şalsız 

şalvar 

şalvar-köynək 

şalvarlı 

şalvarlıq 

şalvarsız  

   

şaxəli - şalvarsız 
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şam şam şan 

   

şam 

şamama 

şamamalı 

şamamasız 

şaman 

şamançılıq 

şamanizm 

şaman-qəhrəman 

şamanlıq 

şamayı (zool.) 

şamberyer 

şamçı 

şamçılıq 

şam-çıraq 

şamdan 

şamdanabənzər 

şamdançı  

şamdangülü 

şamdanlı 

şamdansız 

şamı (kul.) 

şami (xalç.) 

şamil 

şamkimi (-lər) 

şamlı (-lar) 

şamlıq 

şamot, gil 

şamozit (miner.) 

şampan  

şampinyon 

şampinyonlu 

şampinyonsuz 

şampun 

şampunlama 

şampunlamaq 

şampunlanma 

şampunlanmaq 

şampunlatma 

şampunlatmaq 

şampunlaya-şampunlaya 

şampunlu 

şampunsuz 

şamsız 

şamsızlıq 

şan 

şan (-lar) 

şana 

şanagül (xalç.) 

şanagüllə (bot.) 

şanakotan (xalç.) 

şanalama 

şanalamaq 

şanalanma 

şanalanmaq 

şanalatma 

şanalatmaq 

şanalaya-şanalaya 

şanaoxşar 

şanapipik 

şana-şana 

şanaşəkilli 

şanı 

şanılıq 

şankr (tib.) 

şanlı 

şanlı-şərafətli 

şanlı-şərəfli 

şanlı-şöhrətli 

şanlı-şövkətli 

şans 

şanslı 

şanslılıq 

şanson (mus.) 

şansonetka 

şansonye 

şanssız 

şanssız-şərafətsiz 

şanssız-şərəfsiz 

şanssız-şöhrətsiz 

şanssız-şövkətsiz 

şan-şan 

şan-şərafət 

şan-şərafətli 

şan-şərəf 

şan-şərəfli 

şan-şöhrət 

şan-şöhrətli 

şan-şövkət 

şan-şövkətli 

şantaj 

şantajçı 

şantajçılıq 

şantajlama 

şantajlamaq 

şantajlanma 

şantajlanmaq 

şantan 

şanti 

şantili 

şantisiz 

şanvari 

şapalaq 

şapalaqlama 

şapalaqlamaq 

şapalaqlanma 

şapalaqlanmaq 

şapalaqlaşma 

şapalaqlaşmaq 

şapalaqlatma 

şapalaqlatmaq 

şapiroqraf 

şapiroqrafik 

şapiroqrafiya 

şapka 

şapkaçı 

şapkaçılıq 

şapkalı 

şapkalıq 

şapkasız 

şappıldada-şappıldada 

şappıldadılma 

şappıldadılmaq 

şappıldama 

   

şam - şappıldama 
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şap şat şek 

   

şappıldamaq 

şappıldatma 

şappıldatmaq 

şappıldaya-şappıldaya 

şappıltı 

şappıltılı 

şappıltısız 

şar 

şaraban, araba 

şarabənzər 

şarabənzərlik 

şaraqqıltı 

şaraq-şaraq 

şaraoxşar 

şaraoxşarlıq 

şariaj (geol.) 

şarj 

şarjçı 

şarjçı-rəssam 

şarlama (xalç.) 

şarlatan 

şarlatanlıq 

şarlı 

şarm 

şarmanka  

şarmankaçı 

şarmankaçılıq 

şarmlı 

şarmsız 

şarnir 

şarnirli 

şarnirsiz 

şarsız 

şarşəkilli 

şarvari 

şaryaj (coğr.) 

şasse (mus.) 

şassi (tex.) 

şaşırma 

şaşırmaq 

şatır 

şatırlıq 

şaurma 

şayan 

şayba 

şaybalı 

şaybasız 

şayiə 

şayiəçi 

şayiəli 

şayiəsiz 

şedevr  

şedevrlik 

şef 

şeffen (-lər) (hüq.) 

şefferit (geol.) 

şeflik 

şeh 

şehçiçəyi 

şehdərən 

şehduran (bot.) 

şehgətirən (bot.) 

şehləmə 

şehləmək 

şehlənmə 

şehlənmək 

şehləyə-şehləyə 

şehli 

şehlilik 

şehölçən 

şehölçmə 

şehsiz 

şehtökən (bot.) 

şeir 

şeiriyyət 

şeiriyyətli 

şeirləşmə 

şeirləşmək 

şeirsevər (-lər) 

şeirşünas 

şeirşünaslıq 

şekel, pul vahidi 

şekspirşünas 

şekspirşünaslıq 

şelf (coğr.) 

şellak 

şelləndirmə 

şelləndirmək 

şellənə-şellənə 

şellənmə 

şellənmək 

şenlik 

şensi (tar.) 

şerl (miner.) 

şerlit (miner.) 

şerma (coğr.) 

şermalı buxta 

şerp (-lər) 

şeş-beş 

şeşə 

şeşəbığ 

şeşəbığlı 

şeşəbuynuz 

şeşəbuynuzlu 

şeşəqulaq 

şeşəqulaqlı 

şeşələmə 

şeşələmək 

şeşələnə-şeşələnə 

şeşələnmə 

şeşələnmək 

şeşələtmə 

şeşələtmək 

şeşələyə-şeşələyə 

şeşəlik 

şeşəmodu (kul.) 

şeşli 

şeşli-beşli 

şeşpər, toppuz 

şeşpərli 

şeşpərsiz 

şeştar 

şevalye (tar.) 

   

şappıldamaq - şevalye 
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şev şey şəb 

   

şevelit (kim.) 

şever (tex.) 

şeviot, parça 

şevret, dəri 

şevro 

şevron 

şey 

şeybani (-lər) 

şeyda 

şeydalıq 

şeyelit, mineral 

şeyx 

şeyxi 

şeyxlik 

şeyxülislam 

şeyxülislamlıq 

şeyk, rəqs 

şey-mey 

şeypinq 

şeypur 

şeypurburun 

şeypurburunlu 

şeypurburunluq 

şeypurçu 

şeypurçuluq 

şey-şüy 

şeytan 

şeytanağacı 

şeytanbazar 

şeytancasına 

şeytançı 

şeytançılıq 

şeytandırnağı 

şeytanfikir 

şeytanfikirli 

şeytanfikirlilik 

şeytani 

şeytanilik 

şeytanlada-şeytanlada 

şeytanlama 

şeytanlamaq 

şeytanlanma 

şeytanlanmaq 

şeytanlaşma 

şeytanlaşmaq 

şeytanlaya-şeytanlaya 

şeytanlıq 

şeytanpapaq (bot.)  

şeytanpərəst 

şeytanpərəstlik 

şeytansifət 

şeytansifətli 

şeytansifətlilik 

şeytan-şeytan 

şeytan-şuğul 

şeytan-şuğulluq 

şezlonq 

şəbçiçək 

şəbədə 

şəbədəbaz 

şəbədəbazlıq 

şəbəkə 

şəbəkəarası (inform.) 

şəbəkəbənd 

şəbəkəbəndlik 

şəbəkəçi 

şəbəkəçilik 

şəbəkədaхili 

şəbəkəxarici 

şəbəkəiçi 

şəbəkələndirmə 

şəbəkələndirmək 

şəbəkələnmə 

şəbəkələnmək 

şəbəkələrarası 

şəbəkəli 

şəbəkənaxış (xalç.) 

şəbəkəsiz 

şəbəkəşəkilli 

şəbəkəyanı 

şəbgülü (bot.) 

şəbih 

şəbihçıхarma 

şəbihsiz 

şəbnəm 

şəbnəmli 

şəbnəmsiz 

şəcərə 

şəcərəli 

şəcərəsiz 

şəfa 

şəfa-cəfa 

şəfalandırma 

şəfalandırmaq 

şəfalanma 

şəfalanmaq 

şəfalı 

şəfalılıq 

şəfalı-səfalı 

şəfasız-cəfasız 

şəfatapan 

şəfaverən 

şəfaverici 

şəfavericilik 

şəfəq 

şəfəqləndirilmə 

şəfəqləndirilmək 

şəfəqləndirmə 

şəfəqləndirmək 

şəfəqlənmə 

şəfəqlənmək 

şəfəqlətmə 

şəfəqlətmək 

şəfəqli 

şəfəqsaçan 

şəfəqsiz 

şəffaf 

şəffaflana-şəffaflana 

şəffaflandırılma 

şəffaflandırılmaq 

şəffaflandırma 

şəffaflandırmaq 

şəffaflanma 

   

şevelit - şəffaflanma  
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şəf şəh şək 

   

şəffaflanmaq 

şəffaflaşa-şəffaflaşa 

şəffaflaşdırıcı 

şəffaflaşdırılma 

şəffaflaşdırılmaq 

şəffaflaşdırma 

şəffaflaşdırmaq 

şəffaflaşma 

şəffaflaşmaq 

şəffaflatma 

şəffaflatmaq 

şəffaflıq 

şəfqət 

şəfqətli 

şəfqətlilik 

şəfqətsiz 

şəfqətsizcəsinə 

şəfqətsizlik 

şəhadət 

şəhadətnamə 

şəhər 

şəhərarası 

şəhər-bazar 

şəhərbəşəhər 

şəhərcik 

şəhərcikli 

şəhərciksiz 

şəhərdaxili 

şəhərdənkənar 

şəhər-dövlət (tar.) 

şəhərətrafı 

şəhəriçi 

şəhərkənarı 

şəhər-kənd 

şəhərqırağı 

şəhərlərarası 

şəhərli 

şəhərlilik 

şəhər-muzey 

şəhərsalma 

şəhərsayağı 

şəhərsiz 

şəhərtipli 

şəhəryanı 

şəhid 

şəhidlik 

şəhla 

şəhlalanma 

şəhlalanmaq 

şəhlayı 

şəhrə (məh.) 

şəhrəli 

şəhrəsiz 

şəhvani 

şəhvanilik 

şəhvət 

şəhvətli 

şəhvətlilik 

şəhvətpərəst 

şəhvətpərəstlik 

şəxs 

şəxsən 

şəxsi 

şəxsi-qərəz 

şəxsi-qərəzli 

şəxsi-qərəzlik 

şəxsi-qərəzsiz 

şəxsiyyət 

şəxsiyyətli 

şəxsiyyətsiz 

şəxsiyyətsizlik 

şəxsiyyətüstü 

şəxsiyyətyönümlü 

şəxsləndirmə 

şəxsləndirmək 

şəxslənmiş (dilç.) 

şəxsli 

şəxssiz 

şəxssiz-obyektsiz  feil 

şəxssizlik 

şəkər 

şəkərarmudu 

şəkərbağı 

şəkərbura 

şəkərçörəyi 

şəkərləmə 

şəkərləmək 

şəkərlənmə 

şəkərlənmək 

şəkərləşdirmə 

şəkərləşdirmək 

şəkərləşmə 

şəkərləşmək 

şəkərli 

şəkərlilik 

şəkərsiz 

şəkil 

şəkilaltı  

şəkilçəkən 

şəkilçəkmə 

şəkilçi 

şəkilçiləşdirilmə 

şəkilçiləşdirilmək 

şəkilçiləşən 

şəkilçiləşmə  

şəkilçiləşmək 

şəkilçilik 

şəkilçisiz 

şəkildəyişən 

şəkildəyişmə 

şəkilləmə 

şəkilləmək 

şəkillənmə 

şəkillənmək 

şəkilli 

şəkillilik 

şəkilpərəst 

şəkilpərəstlik 

şəkilsiz 

şəkilsizlik 

şəkilüstü 

şəkk 

şəkk-şübhə 

   

şəffaflanmaq - şəkk-şübhə 
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şək şəl şən 

   

şəkk-şübhəsiz 

şəklədə-şəklədə 

şəkləmə 

şəkləmək 

şəkləndirmə 

şəkləndirmək 

şəklənə-şəklənə 

şəklənmə 

şəklənmək 

şəklətmə 

şəklətmək 

şəkləyə-şəkləyə 

şəkli 

şəksiz 

şəksiz-şübhəsiz 

şəqaiq (bot.) 

şəl 

şəlalə 

şəlaləli 

şəlaləsiz 

şələ 

şələbığ 

şələbığlı 

şələ-külə 

şələ-küləli 

şələ-küləsiz 

şələquyruq 

şələquyruqlu 

şələləmə 

şələləmək 

şələlənə-şələlənə 

şələlənmə 

şələlənmək 

şələlətdirmə 

şələlətdirmək 

şələlətmə 

şələlətmək 

şələləyə-şələləyə 

şələli 

şələlik 

şələmzar (etn.) 

şələpapaq 

şələpapaqlı 

şələsiz 

şələ-şələ 

şələ-şiltə 

şələ-şülə 

şələsiz 

şəlləmə 

şəlləmək 

şəllənə-şəllənə 

şəllənmə 

şəllənmək 

şəllətmə 

şəllətmək 

şəlləyə-şəlləyə 

şəlpə (məh.) 

şəlpəli-şülpəli 

şəlpəsiz-şülpəsiz 

şəlpə-şülpə 

şəltə (məh.) 

şəmşir 

şən 

şənbə 

şənbədən-şənbəyə 

şəngül 

şənxasiyyət 

şənxasiyyətli 

şənxasiyyətlilik 

şənləndirici 

şənləndirilmə 

şənləndirilmək 

şənləndirmə 

şənləndirmək 

şənlənə-şənlənə 

şənlənmə 

şənlənmək 

şənləşmə 

şənləşmək 

şənlətmə 

şənlətmək 

şənlik 

şənlikləndirmə 

şənlikləndirmək 

şənlikli 

şənliksiz 

şən-şadman 

şən-şən 

şən-şux 

şənüzlü 

şənüzlülük 

şər 

şərab 

şərab-araq 

şərabçəkən 

şərabçəkmə 

şərabçı 

şərabçılıq 

şərabxana 

şərab-konyak 

şərabqabı 

şərablı 

şərait 

şəratan 

şərbət 

şərbətçi 

şərbəti, şərbət qabı 

şərbətli 

şərbətsiz 

şər-böhtan 

şər-böhtançı 

şərçi 

şərçi-böhtançı 

şərçilik 

şərəf 

şərəfləndirilmə 

şərəfləndirilmək 

şərəfləndirmə 

şərəfləndirmək 

şərəflənmə 

şərəflənmək 

şərəflətmə 

şərəflətmək 

   

şəkk-şübhəsiz - şərəflətmək 
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şər şər şəv 

   

şərəfli 

şərəflilik 

şərəfsiz 

şərəfsizcəsinə 

şərəfsizlik 

şərəşur 

şərəşurluq 

şərf 

şərfli 

şərfsiz 

şərh 

şərhçi 

şərhçilik 

şərhedici 

şərhli 

şərhsiz 

şəriət 

şəriətçi 

şərif  

şərik 

şərikləmə 

şərikləmək 

şəriklənə-şəriklənə 

şəriklənmə 

şəriklənmək 

şərikləşmə 

şərikləşmək 

şərikli 

şəriklik 

şəriklilik 

şəriksiz 

şəriksizlik 

şərir 

şərirlik 

şərq 

şərqi 

şərq-qərb 

şərq-qərbli 

şərqli 

şərqlisayağı 

şərqşünas 

şərqşünas-ərəbşünas 

şərqşünas-farsşünas 

şərqşünas-filoloq 

şərqşünaslıq 

şərqşünas-tarixçi 

şərqşünas-türkoloq 

şərli 

şərli-böhtanlı 

şərlilik 

şərsiz 

şərt 

şərti  

şərtilik 

şərti-patogen (biol.) 

şərti-statik  

şərtləndirilmə 

şərtləndirilmək 

şərtləndirmə 

şərtləndirmək 

şərtlənmə 

şərtlənmək 

şərtləşdirilmə 

şərtləşdirilmək 

şərtləşdirmə 

şərtləşdirmək 

şərtləşmə 

şərtləşmək 

şərtli 

şərtlilik 

şərtli-şərtsiz 

şərtnamə 

şərtnaməli 

şərtnaməsiz 

şərtsiz 

şərtsizlik 

şəst 

şəstlə 

şəstli 

şəstlilik 

şəvə 

şəvəbığ 

şəvəbığlı 

şəvəl (bot.) 

şəvəllik 

şəvəsaç 

şəvəsaçlı 

şəvəsaqqal 

şxer (coğr.) 

şxun (dəniz.) 

şıdırğı 

şığıma 

şığımaq 

şığıtma 

şığıtmaq 

şığıya-şığıya 

şığıyıcı 

şıqqıldama 

şıqqıldamaq 

şıqqıldatma 

şıqqıldatmaq 

şıqqıldaya-şıqqıldaya 

şıqqıltı 

şıllaq 

şıllaqlama 

şıllaqlamaq 

şıllaqlatma 

şıllaqlatmaq 

şıllaqlaya-şıllaqlaya 

şıltaq 

şıltaqcasına 

şıltaqlıq 

şıltaq-şıltaq 

şındır 

şındırlı 

şırhaşır 

şırıldaca (-lar) (zool.) 

şırıldama 

şırıldamaq 

şırıldaşmaq 

şırıldatma 

şırıldatmaq 

şırıldaya-şırıldaya 

   

şərəfli - şırıldaya-şırıldaya 
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şır şid şif 

   

şırıl-şırıl 

şırıltı 

şırıltılı 

şırıltısız 

şırım 

şırımaçan 

şırımaçma 

şırımaşırı 

şırımlama 

şırımlamaq 

şırımlanma 

şırımlanmaq 

şırımlatma 

şırımlatmaq 

şırımlaya-şırımlaya 

şırımlı 

şırımlıq 

şırımlı-topal (bot.) 

şırımsız 

şırım-şırım 

şırınqa 

şırmanma 

şırmanmaq 

şırnaq 

şırnaqlı 

şırnaqsız 

şırran 

şır-şır 

şırşıra 

şırtı 

şırtılıq 

şırvanma 

şırvanmaq 

şi (kul.) 

şiber (tex.) 

şiblək (bot.) 

şibyə (-lər)  

şibyəli 

şibyəlik 

şido (idm.) 

şiddət 

şiddətlə 

şiddətləndirici 

şiddətləndirilmə 

şiddətləndirilmək 

şiddətləndirmə 

şiddətləndirmək 

şiddətlənmə 

şiddətlənmək 

şiddətli 

şiddətlilik 

şiddətsiz 

şiə (-lər) (din.) 

şiəlik 

şiəməzhəb 

şiəməzhəbli 

şifahi 

şifahilik 

şifer 

şiferaltı 

şiferaltılıq 

şiferçi 

şiferçilik 

şiferləmə 

şiferləmək 

şiferlənmə 

şiferlənmək 

şiferlətmə 

şiferlətmək 

şiferləyə-şiferləyə 

şiferli 

şifersiz 

şifon 

şifoner 

şifonerli 

şifonersiz 

şifrator, qurğu 

şifr 

şifraçan 

şifraçma 

şifrçi 

şifrləmə 

şifrləmək 

şifrlənmə 

şifrlənmək 

şifrlənməmiş parol                 

                   (inform.) 

şifrlənmiş mətn (inform.) 

şifrləşdirilmiş depeşa   

                        (siyas.) 

şifrləyici 

şifrli 

şifrmətn (inform.) 

şifroqram 

şifrsiz 

şixta 

şixtabişirici 

şixtaçı 

şixtaçı-dozalayıcı 

şixtalayıcı 

şikar 

şikarçı 

şikarçılıq 

şikayət 

şikayətcil 

şikayətcillik 

şikayətçi 

şikayətçilik 

şikayətlənə-şikayətlənə 

şikayətlənmə 

şikayətlənmək 

şikayətli 

şikayətnamə 

şikayətsiz 

şikəst 

şikəstetmə (hüq.) 

şikəstlənmə 

şikəstlənmək 

şikəstləşmə 

şikəstləşmək 

şikəstlik 

şil 

şilə (kul.) 

   

şırıl-şırıl - şilə   



 601 

şil şin şir 

   

şiləplov 

şiliarmud 

şil-kor 

şil-küt 

şillə 

şillələmə 

şillələmək 

şillələnmə 

şillələnmək 

şillələşmə 

şillələşmək 

şillələtmə 

şillələtmək 

şillələyə-şillələyə 

şillə-şapalaq 

şillik 

şillinq, pul vahidi 

şilluk (-lar) 

şil-şikəst 

şil-zəlil 

şimal 

şimal-cənub 

şimal-cənubi 

şimali 

şimal-qərb 

şimal-qərbi 

şimallı 

şimalmaralı 

şimalmoruğu 

şimal-şərq 

şimal-şərqi 

şimaltülküsü 

şimoza (hərb.) 

şimpanze 

şimşək 

şimşəkli 

şimşəksiz 

şin 

şinçi 

şinçilik 

şinel 

şinelli 

şinellik 

şinelsiz 

şinfeyn (-lər) (siyas.) 

şingilə (bot.) 

şingiləlik 

şingilim (bot.) 

şinqard (idm.) 

şinql (inform.) 

şinləmə 

şinləmək 

şinlənmə 

şinlənmək 

şinli 

şinsiz 

şinşilla (zool.) 

şinyon 

şip (idm.) 

şipşirin 

şipşirinlik 

şipşit 

şir 

şirçi, rəngsaz 

şirçilik 

şirə 

şirəçəkən 

şirəçəkmə 

şirəçıxaran 

şirələdə-şirələdə 

şirələmə 

şirələmək 

şirələndirmə 

şirələndirmək 

şirələnə-şirələnə 

şirələnmə 

şirələnmək 

şirələtmə 

şirələtmək 

şirələyə-şirələyə 

şirəli 

şirəlik 

şirəlilik 

şirəsiz 

şirəsizlik 

şirəyəbənzər 

şirəyəoхşar 

şirəyi (bot.) 

şiriklənmə 

şiriklənmək 

şirin 

şirinbiyan 

şirinbiyanlı 

şirinbiyanlıq 

şirinbiyansız 

şirincə 

şirinçəyirdək 

şirinçəyirdəkli 

şirindənə 

şirindənəli 

şirindil 

şirindilli 

şirindillilik 

şiri-nər 

şirinkök  

şirinköklü 

şirinqovurma 

şirinləndirmə 

şirinləndirmək 

şirinlənmə 

şirinlənmək 

şirinləşdirə-şirinləşdirə 

şirinləşdirici 

şirinləşdirilmə 

şirinləşdirilmək 

şirinləşdirmə 

şirinləşdirmək 

şirinləşə-şirinləşə 

şirinləşmə 

şirinləşmək 

şirinlətmə 

şirinlətmək 

şirinlik 

   

şiləplov - şirinlik  
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şir şir şiş 

   

şirinsöhbət 

şirinsöhbətli 

şirinsulu 

şirin-şirin 

şirintəhər 

şirintum 

şirintumlu 

şirk (din.) 

şirkət 

şirkətdaхili 

şirkətlərarası 

şirkətli 

şirkətsiz 

şir-qaplan 

şirquyruğu (bot.) 

şirləmə 

şirləmək 

şirlənmə 

şirlənmək 

şirli 

şirma 

şirmalı 

şirmayı 

şirmayılı 

şirni 

şirnibişirən 

şirnibişirmə 

şirniçi 

şirniçilik 

şirnik 

şirnikdirə-şirnikdirə 

şirnikdirici 

şirnikdiricilik 

şirnikdirmə 

şirnikdirmək 

şirnikləndirilmə 

şirnikləndirilmək 

şirnikləşdirici 

şirnikləşdirmə 

şirnikləşdirmək 

şirnikləşmə 

şirnikləşmək 

şirniklətmə 

şirniklətmək 

şirnikmə 

şirnikmək 

şirniquş 

şirnili 

şirnilik 

şirniyyat 

şirniyyatçı 

şirniyyatçılıq 

şir-pələng 

şirpəncə 

şirpəncəli 

şirpəncəsi (bot.) 

şirvanşah (-lar)  

şist (geol.) 

şistlənmə  

şistlənmək  

şistli 

şistlilik 

şistosom (-lar), parazit 

şistosomatoz (tib.) 

şistosomoz 

şiş 

şişbaş 

şişbaşlı 

şişbaşlıq 

şişburun 

şişburunlu 

şişburunluq 

şişdirilmə 

şişdirilmək 

şişdirmə 

şişdirmək 

şişək (məh.) 

şişəkli 

şişəksiz 

şişə-şişə 

şişgövdə 

şişik 

şişiklik 

şişirdə-şişirdə 

şişirdilə-şişirdilə 

şişirdilmə 

şişirdilmək 

şişirilmə 

şişirilmək 

şişirmə 

şişirmək 

şişirtmə 

şişirtmək 

şişkin 

şişkinbaldır 

şişkinbaldırlı 

şişkinbilək 

şişkinbiləkli 

şişkinləşmə 

şişkinləşmək 

şişkinlik 

şişkin-şişkin 

şişqarın 

şişqarınlı 

şişqulaq 

şişqulaqlı 

şişləmə 

şişləmək 

şişlənmə 

şişlənmək 

şişlətmə 

şişlətmək 

şişləyə-şişləyə 

şişli 

şişlik 

şişman 

şişmanlaşma 

şişmanlaşmaq 

şişmanlıq 

şişmansifət 

şişmansifətli 

şişmeyvə 

şişmeyvəli 

   

şirinsöhbət - şişmeyvəli 
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şiş şiv şiz 

   

şişmə 

şişmək 

şişpapaq 

şişpapaqlı 

şişsiz 

şiştəpə 

şiştəpəli 

şit 

şitəndirə-şitəndirə 

şitəndirmə 

şitəndirmək 

şitənə-şitənə 

şitəngi 

şitənmə 

şitənmək 

şitil 

şitilbasdıran 

şitilbasdırma 

şitilçi 

şitilçilik 

şitiləkən 

şitiləkmə 

şitilxana 

şitilləmə 

şitilləmək 

şitillənmə 

şitillənmək 

şitillətmə 

şitillətmək 

şitillik 

şitləmə 

şitləmək 

şitlənmə 

şitlənmək 

şitləşə-şitləşə 

şitləşmə 

şitləşmək 

şitlik 

şit-şit 

şit-şor 

şiv 

şivçə 

şivçəli 

şivə 

şivəbaz 

şivəbazlıq 

şivəli 

şivəlilik 

şivəli-şivəli 

şivən 

şivənli 

şivənsiz 

şivərək 

şivərən (bot.) 

şivəsiz 

şivləmə 

şivləmək 

şivləndirmə 

şivləndirmək 

şivlənmə 

şivlənmək 

şivlətmə 

şivlətmək 

şivli 

şivlik 

şivsiz 

şiyav (bot.) 

şiyavlı 

şizoaffektiv 

şizobuliya (tib.) 

şizofren 

şizofreniya 

şizofreniyalı 

şizogen 

şizogenez 

şizoid 

şizoidizm 

şizoqoniya (biol.) 

şizonevroz 

şizont (zool.) 

şizontosid 

şizositoz 

şizotimiya 

şizotipik 

şkaf 

şkaflı 

şkafsız 

şkala 

şkans (hərb.) 

şkiper 

şkiv (tex.) 

şkot (dəniz.) 

şlak 

şlak-beton 

şlak-blok 

şlaklaşma 

şlaklaşmaq 

şlaklıq 

şlaktəmizləyən 

şlaktəmizləmə 

şlaktipli 

şlaq (dəniz.) 

şlaqbaum 

şlam (geol.) 

şlamçı 

şlamçı-hovuzçu 

şlamlı 

şlamsız 

şlanq 

şlanqlı 

şlanqsız 

şlem 

şlemofon 

şleyf 

şleyfli 

şleyfsiz 

şlif  

şlifləmə 

şlifləmək 

şliflənmə 

şliflənmək 

şliflətmə 

şliflətmək  
   

şişmə - şliflətmək 



 604 

şli şol şor 

   

şlix (geol.) 

şlixləmə  

şlixləmək 

şlixləyici 

şlixt (tex.) 

şlixtləmə 

şlixtləmək 

şlixtlənmə 

şlixtlənmək 

şlixtləyici (tex.) 

şlir (geol.) 

şlis 

şlisli 

şlist 

şlüp 

şlüpbalka (dəniz.) 

şlüz  

şlüzləmə 

şlüzləmək 

şlüzlənmə 

şlüzlənmək 

şlyager 

şlyapa 

şlyapaçı 

şlyapalı 

şlyapasız 

şmaltin (geol.) 

şmutstitul (poliq.) 

şnau (dəniz.) 

şnek (tex.) 

şnekləyici 

şnitsel (kul.)  

şok 

şokolad 

şokoladlı 

şokoladlı-qozlu  

şokoladlı-marmeladlı 

şokolad-marmelad 

şokoladsız 

şokverici 

şoqərib 

şollar suyu 

şomaj (iqt.) 

şomu 

şona (-lar), xalq 

şonkinit (kim.) 

şopinq 

şopoqolik 

şor 

şor (-lar) 

şoraba 

şorabalıq 

şorakət 

şorakətləşmə 

şorakətləşmək 

şoralama 

şoralamaq 

şoralana-şoralana 

şoralanma 

şoralanmaq 

şoralatma 

şoralatmaq 

şoran 

şoranca 

şorangə 

şorangəli 

şorankol (bot.) 

şoranlaşdırıcı 

şoranlaşdırma 

şoranlaşdırmaq 

şoranlaşma 

şoranlaşmaq 

şoranlı 

şoranlıq 

şoranotu 

şorasevən (bot.) 

şorazar 

şorba 

şorbalıq 

şorca 

şorçörəyi 

şordüzən sahə 

şordüzənli 

şordüzənlik 

şorgöz 

şorgözlük 

şorğa, bulyon 

şorkökə, qoğal 

şorqoğalı 

şorlama 

şorlamaq 

şorlanma 

şorlanmaq 

şorlaşdırılma 

şorlaşdırılmaq 

şorlaşdırma 

şorlaşdırmaq 

şorlaşma 

şorlaşma-duzlaşma 

şorlaşmaq 

şorlatma 

şorlatmaq 

şorlomit (miner.) 

şorlu 

şorluq 

şornu 

şorotu 

şorsulu 

şorsuz 

şorsüzən 

şorsüzmə 

şor-şit 

şortəhər 

şoryarpaq (bot.) 

şose 

şoseboyu 

şoseətrafı 

şoseiçi 

şoselənmə 

şoselənmək 

şoseyanı 

şoşon (-lar) 

şoşonit (geol.) 

   

şlix - şoşonit  



 605 

şot şöh şpa 

   

şotka 

şotkalada-şotkalada 

şotkalama 

şotkalamaq 

şotkalana-şotkalana 

şotkalanma 

şotkalanmaq 

şotkalatma 

şotkalatmaq 

şotkalaya-şotkalaya 

şotkalı 

şotkasız 

şotland (-lar) 

şotlandca 

şotlandiyalı 

şotlandka, parça 

şou-biznes  

şouçu 

şoulaşdırma 

şoulaşdırmaq 

şoulaşma 

şoulaşmaq 

şoumen 

şoumenlik 

şou-proqram 

şou-tamaşa 

şovinist 

şovinistcəsinə 

şovinistlik 

şovinizm 

şöbə 

şöbədaхili 

şöbələrarası 

şöhrət 

şöhrətbaz 

şöhrətbazlıq 

şöhrətləndirilmə 

şöhrətləndirilmək 

şöhrətləndirmə 

şöhrətləndirmək 

şöhrətlənmə 

şöhrətlənmək 

şöhrətli 

şöhrətlilik 

şöhrətli-şöhrətsiz 

şöhrətpərəst 

şöhrətpərəstlik 

şöhrətsiz 

şöhrətsizlik 

şökləmə 

şökləmək 

şöklənmə 

şöklənmək 

şölə 

şöləcik 

şölələndirilmə 

şölələndirilmək 

şölələndirmə 

şölələndirmək 

şölələnə-şölələnə 

şölələnmə 

şölələnmək 

şöləli 

şölən 

şöləsiz 

şöngümə 

şöngümək 

şövq 

şövq-həvəs 

şövq-həvəsli 

şövq-həvəssiz 

şövqləndirici 

şövqləndirilmə 

şövqləndirilmək 

şövqlənmə 

şövqlənmək 

şövqlü 

şövqlü-həvəsli 

şövqlülük 

şövqsüz 

şövqsüz-həvəssiz 

şövqsüzlük 

şpaqa 

şpaqaçı 

şpaqaçılıq 

şpaqalı 

şpaqasız 

şpaqat 

şpal 

şpalaltı 

şpaldüzən 

şpaldüzmə 

şpaler (tex.) 

şpalhopdurma  

şpallama 

şpallamaq 

şpallanma 

şpallanmaq 

şpan 

şpanqout (avia.) 

şpasiya (poliq.) 

şpat 

şpatel, mala 

şpatel-qoruyucu 

şpatlı 

şpiq, donuz piyi 

şpiqat (dəniz.) 

şpil  

şpindel (tex.) 

şpinel (miner.) 

şpinelid (miner.) 

şpinqalet 

şpinton 

şpis, it cinsi  

şpisruten 

şplint (teх.) 

şplintləmə 

şplintləmək 

şpon (poliq.) 

şponlu 

şpredinq-maşın  

şprinq (dəniz.) 

şprintov (dəniz.) 

   

şotka - şprintov 
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şpr şta şti 

   

şpris 

şprisləmə 

şprisləmək  

şprislənmə 

şprislənmək  

şpris-maşın 

şpris-tübik 

şprot 

şprudelşteyn (geol.) 

şpunt 

şpuntlama 

şpuntlamaq 

şpuntlanma 

şpuntlanmaq 

şpuntlayıcı 

şpur (tex.) 

şrapnel (hərb.) 

şrapnelli 

şreder (tex.) 

şrift 

şriftləmə 

şriftləmək 

şriftlənmə 

şriftlənmək 

şrifttökən 

şrifttökmə 

şriftyığan 

şriftyığma 

ştabel 

ştabelləmə 

ştabelləmək 

ştabellənmə 

ştabellənmək 

ştabelləşdirmə 

ştabelləşdirmək 

ştabelyor 

ştaket (idm.) 

ştaq (dəniz.) 

ştalmeyster  

ştam (tib.) 

ştamb (bot.) 

ştamp 

ştampçı 

ştampçılıq 

ştamp-qaynaq 

ştamplama 

ştamplamaq 

ştamplanma 

ştamplanma-bölünmə 

ştamplanmaq 

ştamplayıcı 

ştamplayıcı-bərpaçı 

ştamplayıcı-dəmirçi 

ştamplı 

ştampsız 

ştangenpərgar 

ştanq 

ştanqçı 

ştanqfırladan 

ştanqfırladıcı 

ştanqqaldıran 

ştanqqaldırma 

ştapel, parça 

ştat 

ştatdankənar 

ştativ 

ştatlı 

ştatsız 

ştempel 

ştempelləmə 

ştempelləmək 

ştempellənmə 

ştempellənmək 

ştempellətmə 

ştempellətmək 

ştempelli 

ştempelsiz 

şteven (dəniz.) 

ştift (geol.) 

ştiftləmə 

ştiftləmək 

ştiftlənmə 

ştiftlənmək 

ştiftlətmə 

ştiftlətmək 

ştiftli 

ştiftsiz 

ştixmas 

ştiri (geol.) 

ştivka (dəniz.) 

ştof 

ştoflu 

ştofluq 

ştok  

ştokverk (geol.) 

ştolna 

ştopor 

ştoporlama 

ştoporlamaq 

ştoporlanma 

ştoporlanmaq 

ştoporlayıcı 

ştos 

ştrek (geol.) 

ştrix 

ştrix-kod (iqt.) 

ştrix-kodlama 

ştrix-kodlamaq 

ştrix-kodlaşdırma 

ştrix-kodlaşdırmaq 

ştrixləmə 

ştrixləmək 

ştrixlənmə 

ştrixlənmək 

ştrixlətmə 

ştrixlətmək 

ştrixli 

ştrixsiz 

ştromeyerit (geol.) 

ştrossa (tex.) 

ştuf (geol.) 

şturm (hərb.) 

şturman 

   

şpris - şturman  
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ştu şum şüa 

   

şturmanlıq 

şturtros (dəniz.) 

şturval 

şturvallı 

ştuser, tüfəng 

şux 

şuxluq 

şuluq 

şuluqçu 

şuluqçuluq 

şuluqluq 

şum 

şumal 

şumallama 

şumallamaq 

şumallaşma 

şumallaşmaq 

şumallı 

şumallıq 

şumaltı 

şumer (-lər) 

şumercə 

şumeroqram 

şumerologiya 

şumeroloq 

şumerşünas 

şumerşünaslıq 

şumqabağı 

şumlada-şumlada 

şumlama 

şumlamaq 

şumlanma 

şumlanmaq 

şumlatdırılma 

şumlatdırılmaq 

şumlatdırma 

şumlatdırmaq 

şumlatma 

şumlatmaq 

şumlaya-şumlaya 

şumluq 

şumotu 

şungit (miner.) 

şunqar (zool.) 

şunt 

şuntlama 

şuntlamaq 

şuntlanma 

şuntlanmaq 

şuntlatma 

şuntlatmaq 

şuntlayıcı 

şur 

şura 

şuralaşdırma 

şuralaşdırmaq 

şuralaşdırılma 

şuralaşdırılmaq 

şuralaşma 

şuralaşmaq 

şurf 

şurflama 

şurflamaq 

şurflanma 

şurflanmaq 

şurup 

şurup-qayka 

şuruplu-qaykalı 

şurupsuz-qaykasız 

şüa 

şüaburaxma 

şüadankənar 

şüakeçən 

şüakeçirən 

şüakeçirici 

şüakeçirmə 

şüakeçirməz 

şüakeçirməzlik 

şüakeçmə 

şüakeçməz 

şüaqaytaran 

şüaqaytarma 

şüaqəbuledici 

şüalandırıcı 

şüalandırılma 

şüalandırılmaq 

şüalandırma 

şüalandırmaq 

şüalanma 

şüalanmaq 

şüalanmasız müayinə 

şüalı 

şüalı (-lar) (zool.) 

şüar 

şüarçı 

şüarçılıq 

şüasaçan 

şüasaçıcı 

şüasaçma 

şüasındıran 

şüasındırıcı 

şüasındırma 

şüasız 

şüaşəkilli 

şüauducu 

şüaüzgəcli (-lər) (zool.) 

şübhə 

şübhələndirmə 

şübhələndirmək 

şübhələnmə 

şübhələnmək 

şübhəli 

şübhəlilik 

şübhəli-şübhəli 

şübhəsiz 

şübhəsizlik 

şücaət 

şücaətlənmə 

şücaətlənmək 

şücaətli  

şücaətlilik 

şücaətsiz 

şücaətsizlik   

   

şturmanlıq - şücaətsizlik 
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şüh şüş şüt 

   

şühudi (dilç.) 

şüküm 

şükümlü 

şükümlülük 

şükür 

şükürlü 

şükürlük 

şükür-səna 

şükürsüz 

şümşad 

şümşadboy 

şümşadboylu 

şümşadlıq 

şümşə (bot.) 

şüş 

şüşə 

şüşəbənd 

şüşəbəndli 

şüşəbəndsiz 

şüşəbişirən 

şüşəbişirmə 

şüşəcik 

şüşəçi 

şüşəçilik 

şüşədoğrama 

şüşədoğrayan 

şüşəəridən 

şüşəəritmə 

şüşəformalaşdıran  

şüşə-keramika 

şüşəkəsən 

şüşəkəsmə 

şüşə-kətan 

şüşə-kristal 

şüşəqayırma 

şüşəqıran 

şüşəqırma 

 

 

 

 

şüşələmə 

şüşələmək 

şüşələnmə 

şüşələnmək 

şüşələşmə 

şüşələşmək 

şüşələtmə 

şüşələtmək 

şüşə-lif 

şüşə-lifli 

şüşə-liflik 

şüşəli-keramikalı 

şüşəli-plastikli 

şüşəli-taхtalı 

şüşə-metal 

şüşə-mərmər 

şüşə-paket 

şüşə-plastik 

şüşə-ruberoid 

şüşəsalan 

şüşəsalma 

şüşə-sap 

şüşəsiz-taхtasız 

şüşə-taхta 

şüşə-tekstolit 

şüşətəmizləmə 

şüşətəmizləyən 

şüşətəmizləyici 

şüşəüfürən 

şüşəüfürmə 

şüşəvari 

şüşəyəbənzər 

şüşəyəoxşar 

şütte (bot.) 

şütük 

şütülləmə 

şütülləmək 

 

şütülləyə-şütülləyə 

şütümə 

şütümək 

şütüyə-şütüyə 

şütüyüb-keçmə 

şütüyüb-keçmək 

şüur 

şüuraltı 

şüurlandırma 

şüurlandırmaq 

şüurlanma 

şüurlanmaq 

şüurlu 

şüurluluq 

şüurlu-praktik metod 

şüursuz 

şüursuzca 

şüursuzluq 

şüurüstü 

şüvərən (bot.) 

şüvül (bot.) 

şüvüllü 

şüvüllük 

şüyüd 

şüyüdlü 

şüyüdplov 

şüyüdsüz 

şüyül 

şva (inform.) 

şvab (-lar) 

şvart (dəniz.) 

şvartov (dəniz.) 

şvasit (geol.) 

şveller (tex.) 

şvertbot (dəniz.) 

şvits (k.t.)   

   

  

 

 

   

şühudi - şvits 
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tab tab tac 

   

Tt 
 

 

tab  

tabağabənzər 

tabağaoxşar 

tabaq 

tabaqça 

tabaqçalanma 

tabaqçalanmaq 

tabaqçı 

tabaqçılıq 

tabaqlama üsulu 

tabaqlamaq 

tabaqlanma 

tabaqlanmaq 

tabaqlatma 

tabaqlatmaq 

tabaq-tabaq 

tabasaran (-lar) 

tabasaranca 

tabe 

tabeedici 

tabeetdirici 

tabeetdirmə siyasəti 

tabeetmə 

tabel 

tabelçi 

tabelçilik 

tabeli 

tabelik  

tabelilik 

tabel-məntəqə 

tabesiz 

tabesizlik 

tablama (tex.) 

tablamaq 

tablaşa-tablaşa 

tablaşıb-dözmə 

tablaşıb-dözmək 

tablaşma 

tablaşmaq 

tablayıcı (tex.) 

tablet 

tabletləmə maşını  

tabletləşdirilmə 

tabletləşdirilmək 

tabletləşdirmə 

tabletləşdirmək 

tabletləyici 

tablı 

tablo 

tablolu 

tabofobiya  

taboiflic  

tabor 

tabsız 

tabsızlama 

tabsızlamaq 

tabsızlaşma 

tabsızlaşmaq 

tabsızlıq 

tab-taqət  

tabu 

tabulaşdırma 

tabulaşdırmaq 

tabulaşma 

tabulaşmaq 

tabulatur (mus.) 

tabulyasiya (inform.) 

tabulyator 

taburet 

tabut 

tabutabənzər 

tabutaoxşar 

tabutçu 

tabutvari 

tab-vərəqə (inform.) 

tac 

tacabənzər 

tacaoхşar 

tacbıtraq (bot.) 

tacbıtraqlıq 

tacik (-lər) 

tacikcə 

tacir 

tacirbaşı 

tacirlik 

tacir-tüccar 

tacqoyma 

taclandırılma 

taclandırılmaq 

taclandırma 

taclandırmaq 

taclı 

tacsız 

tacşəkilli 

tac-taxt 

tacvari 

taekvondo (idm.) 

taekvondoçu 

tael, pul vahidi 

tafefobiya  

tafelşpis (kul.) 

taflan (bot.) 

tafofiliya (psix.) 

tafrofit (-lər) (bot.) 

tafta 

tağ 

tağabənzər 

tağalaq 

tağalaqlı 

tağaoхşar 

tağar (tar.) 

tağbatağ 

tağbənd (memar.) 

tağbəndli 

tağqabağı (xalç.) 

tağlı 

tağsız 

tağ-tavan 

tağ-tavanlı 

tağvari 

   

tab - tağvari 
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tax tax tax 

   

taxça 

taxça-boğça 

taxça-boğçalı 

taxça-boğçasız 

taxçaqabağı (xalç.) 

taxçalı 

taxçalı-boğçalı 

taxçasız 

taxçasız-boğçasız 

taxdırılma 

taxdırılmaq 

taxdırma 

taxdırmaq 

taxeometr  

taxeometrik 

taxeometriya  

taxıl 

taxılbiçən 

taxılbiçmə 

taxılbiti 

taxılçı  

taxılçılıq 

taxılçiçəkli (-lər) (bot.) 

taxıldaşıyan 

taxıl-dən 

taxıldöyən 

taxıldöymə 

taxılqıran (zool.) 

taxılqurdu 

taxılqurudan 

taxılqurutma 

taxıllı 

taxıllıq 

taxılma 

taxılmaq 

taxılölçən 

taxılölçmə 

taxılsəpən 

taxılsəpmə 

taxılsız 

taxılsızlıq 

taxılsiçanı 

taxılsovuran (tex.) 

taxılsovurma 

taxıltəmizləmə 

taxıltəmizləyən 

taxılyığan (tex.) 

taxılyığma 

taxılyükləmə 

taxılyükləyən 

taxiaritmiya (tib.) 

taxifagiya  

taxifaziya  

taxifemiya  

taxifilaksiya  

taxigenez  

taxikardiya  

taxilaliya  

taxma 

taxmaq 

taxodinamo (tex.) 

taxofobiya 

taxogenerator  

taxokardiometr (tib.) 

taxoqraf 

taxoqrafiya (tib.) 

taxometr 

taxovoltmetr (tex.) 

taxt 

taxta 

taxtabaşı 

taxtabənd 

taxtabəndli 

taxtabəndsiz 

taxtabiti 

taxtaçəkən 

taxtaçəkmə 

taxta-dirək 

taxtadoğrama 

taxtadoğrayan (tex.) 

taxtakəsən 

taxtakəsmə 

taxtalama 

taxtalamaq 

taxtalanma 

taxtalanmaq 

taxtalaşma 

taxtalaşmaq 

taxtalatdırma 

taxtalatdırmaq 

taxtalatma 

taxtalatmaq 

taxtalı 

taxtalıq 

taxtamüjə (xalç.) 

taxta-para 

taxtapuş 

taxtapuşçu 

taxtapuşlu 

taxtapuşsuz 

taxtasız 

taxta-şalban 

taxtaşəkilli 

taxta-tabaq 

taxta-talaşa 

taxta-tuxta 

taxtayabənzər 

taxtayonan 

taxta-yonqar  

taxtayonma 

taxt-səltənət 

taxt-tac 

taxt-taclı 

taxt-tacsız 

tak (idm.) 

takelaj (dəniz.) 

takelajçı  

takelajçılıq 

takır, torpaq tipi 

takırabənzər 

takırəmələgəlmə 

takırlaşma 

takırlaşmaq  

   

taxça - takırlaşmaq 
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tak tak tal 

   

takırşəkilli 

takofobiya 

taksa 

taksasiya  

taksem (dilç.) 

taks-fri   

taksi 

taksiçi 

taksiçilik 

taksidermist 

taksidermiya 

taksin (bot.) 

taksis (biol.) 

taksofon 

taksofonlu 

taksofonsuz 

taksoid (-lər) 

taksometr 

taksometrli 

taksometrsiz 

taksomotor 

taksomotorçu 

takson (biol.) 

taksonomik 

taksonomiya 

takt 

taktart (mus.) 

taktik 

taktika 

taktikaçı 

taktikalı 

taktikasız 

taktiki 

taktiki-qırıcı  

taktikilik 

taktil 

taktlanan (tex.) 

taktlaşdırma 

taktlaşdırmaq 

taktlı 

taktometr 

taktsız 

taqal (-lar) 

taqanok 

taqət 

taqətdəndüşmə 

taqətdənsalma 

taqətli 

taqətsiz 

taqətsizlik 

taqım (hərb.) 

taqımlıq 

taqımsız 

taqqanaq 

taqqıldaq 

taqqıldama 

taqqıldamaq 

taqqıldatma 

taqqıldatmaq 

taqqıldaya-taqqıldaya 

taqqıltı 

taqqıltılı 

tal, yükqaldırıcı 

tala 

talacıq 

talaq 

talaqlı 

talaqsız 

talaqsızlıq 

talalgiya (tib.) 

talalı 

talalıq 

talama 

talamaq 

talamik (tib.) 

talamokortikal  

talamotomiya  

talamus  

talan 

talana-talana 

talançı 

talançılıq 

talan-qarət 

talanma 

talanmaq 

talant 

talantlı 

talantlılıq 

talantsız 

talantsızlıq 

talaotu (bot.) 

talasız 

talassemiya  

talassemiyalı 

talassin 

talassofil (psix.) 

talassofobiya  

talassoterapiya 

talaşa 

talaşalıq 

tala-tala 

talatma 

talatmaq 

talaya-talaya 

tale 

taleli 

talesiz 

talesizlik 

taleyiqara 

taleyüklü 

talış (-lar) 

talışca 

tali (dəniz.) 

talibançı 

talisman  

talk (miner.) 

talkan 

talklayıcı 

talkoz (tib.) 

talliman (dəniz.) 

tallium (kim.) 

tallofit (-lər) (ekol.) 

tallom (bot.)  

   

takırşəkilli - tallom 
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tal tam tam 

   

tallomlu 

talmudçu 

talmudçuluq 

talmudist 

talmudizm 

talon 

talonlu 

talonsuz 

talrep (dəniz.) 

talvar 

talvaraltı 

talvarlama 

talvarlamaq 

talvarlı 

talvarlıq 

talvarsız 

talveq (coğr.) 

tam 

tamada 

tamadalı 

tamadalıq 

tamadasız 

tamağızlı (-lar) 

tamah 

tamahkar 

tamahkarcasına 

tamahkarlıq 

tamahlandırılma 

tamahlandırılmaq 

tamahlandırma 

tamahlandırmaq 

tamahlanma 

tamahlanmaq 

tamahlı 

tamahlılıq 

tamahsılandırıcı 

tamahsılandırma 

tamahsılandırmaq 

tamahsılanma 

tamahsılanmaq 

tamahsılatma 

tamahsılatmaq 

tamahsıma 

tamahsımaq 

tamahsız 

tamahsızlıq 

tamah-zorakı (hüq.) 

tamam 

tamamilə 

tamam-kamal 

tamamlama 

tamamlamaq 

tamamlanma 

tamamlanmaq 

tamamlaşma 

tamamlaşmaq 

tamamlatdırma 

tamamlatdırmaq 

tamamlatma 

tamamlatmaq 

tamamlayıcı 

tamamlıq 

tamarzı 

tamarzılanma 

tamarzılanmaq 

tamarzılıq 

tamasa 

tamasalı 

tamaşa 

tamaşaçı 

tamaşaxana 

tamaşaqabağı 

tamaşalararası 

tamaşalı 

tamaşasız 

tambur  

tamburin (mus.) 

tamçəkili 

tamdəyərli 

tamet 

tametli 

tamədədli 

tamfaktorlu (tex.) 

tamhəcmli 

tamhüquqlu 

tamhüquqluluq 

tamil (-lər) 

tamlama 

tamlamaq 

tamlandırılma 

tamlandırılmaq 

tamlandırma 

tamlandırmaq 

tamlanma 

tamlanmaq 

tamlatma 

tamlatmaq 

tamlı 

tamlı-dadlı 

tamlıq 

tamlılıq 

tammetrajlı 

tammətnli 

tammiqyaslı 

tamötürücülü 

tamp (idm.) 

tampon 

tamponada (tib.) 

tamponaj  

tamponlama 

tamponlamaq 

tamponlanmaq 

tamponlayıcı 

tamprofilli 

tamsaitlilik (dilç.) 

tamsınma 

tamsınmaq 

tamsız 

tamsız-dadsız 

tamsızlıq 

tam-tam (mus.) 

tamtərkibli 

tamtutumlu  

   

tallomlu - tamtutumlu 
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tam tan tan 

   

tamus (bot.) 

tamverici 

tamyararlı 

tamyararlılıq 

tanatofobiya  

tanatogenez (tib.) 

tanatologiya (tib.) 

tanatoz (biol.) 

tandem 

tangens  

tangensial  

tangens-qalvanometr 

tangensoid (riyaz.) 

tangenta 

tangental 

tanıda-tanıda 

tanıdıcı 

tanıq, şahid 

tanıma 

tanımaq 

tanımaza-bilməzə 

tanımaza-görməzə 

tanınma 

tanınmaq 

tanınmaz 

tanınmaz-bilinməz 

tanınmazlıq 

tanınmış 

tanınmışlıq (iqt.) 

tanış 

tanış-biliş 

tanış-bilişli 

tanış-bilişsiz 

tanışdırma 

tanışdırmaq 

tanışlıq 

tanışma 

tanışmaq 

tanış-tunuş 

tanış-tunuşlu 

tanış-tunuşluq 

tanış-tunuşsuz 

tanıtdırıcı 

tanıtdırılma 

tanıtdırılmaq 

tanıtdırma 

tanıtdırmaq 

tanıtım 

tanıtma 

tanıtmaq 

tanıyan-bilən 

tanıya-tanıya 

tanıyıb-bilmə 

tanıyıb-bilmək 

tanid (-lər) (kim.) 

tanin 

tank 

tank-amfibiya 

tankçı 

tankçılıq 

tanker 

tankerli 

tankerlik 

tankersiz 

tankqayırma 

tanklı 

tankodrom 

tanksız 

tankvuran 

tanqo  

tanqut (-lar) 

tannid (biol.) 

tannin (ekol.) 

tano-astek (-lər) 

tanoyuto-astek (-lər) 

Tanrı 

tanrıçı 

tanrıçılıq 

tanrıçı-şamançı 

tanrıçı-şamanist 

tanrılaşdırılma 

tanrılaşdırılmaq 

tanrılaşdırma 

tanrılaşdırmaq 

tanrılaşma 

tanrılaşmaq 

tanrılıq 

tanrısevər 

tanrısız 

tanrısızlıq 

tanrıtanımaz 

tanrıtanımazlıq 

tantal (kim.) 

tantalit (miner.) 

tantamareska 

tantra 

tantraizm 

tantra-yoqa 

tantuni (kul.) 

tap (məh.) 

tapan 

tapança 

tapançalı 

tapançasız 

tapançı  

tapançılıq  

tapanlama 

tapanlamaq 

tapdada-tapdada 

tapdaq 

tapdaqaltı 

tapdaqlıq 

tapdaq-tapdaq  

tapdalada-tapdalada 

tapdalama 

tapdalamaq 

tapdalana-tapdalana 

tapdalanma 

tapdalanmaq 

tapdalatdırma 

tapdalatdırmaq 

tapdalatma 

tapdalatmaq  

   

tamus - tapdalatmaq 
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tap tap tar 

   

tapdalaya-tapdalaya 

tapdama 

tapdamaq 

tapdanma 

tapdanmaq 

tapdatma 

tapdatmaq 

tapdırılma 

tapdırılmaq 

tapdırma 

tapdırmaq 

tapdırtma 

tapdırtmaq 

tapıcı 

tapıcılıq 

tapıl (k.t.) 

tapılçı 

tapılma 

tapılmaq 

tapınaq 

tapınan 

tapınma 

tapınmaq 

tapıntı 

tapıntılı 

tapıntısız 

tapışma 

tapışmaq 

tapioka, nişasta 

tapir (zool.) 

tapqı 

tapqıntı 

tapqır, at yəhəri qayışı 

tapma 

tapmaca 

tapmaca-bağlama 

tapmaq 

tappıldama 

tappıldamaq 

tappıldatma 

tappıldatmaq 

tappıltı  

tapşırıq 

tapşırıqçı 

tapşırılma 

tapşırılmaq 

tapşırma 

tapşırmaq 

tapşırtdıra-tapşırtdıra 

tapşırtdırılma 

tapşırtdırılmaq 

tapşırtdırma 

tapşırtdırmaq 

tar 

tara  

tarabuduq (etn.) 

tarac 

tarakan 

tarakankimi (-lər) 

tarakanlı 

tarakansız 

taraqqa, fişəng 

taraqqataraq 

taralı-ədədi yük 

taran (hərb.) 

taranlama 

taranlamaq 

taranlanma 

taranlanmaq 

taranlatma 

taranlatmaq 

tarantas 

tarantizm (tib.) 

tarantul (zool.) 

tarap-turup 

tarask (-lar), xalq 

taraş 

taraşçı 

taraşçılıq 

taraşlama 

taraşlamaq 

taraşlanma 

taraşlanmaq 

taraşlı 

taraşsız 

taraz 

tarazlama 

tarazlamaq 

tarazlanma 

tarazlanmaq 

tarazlaşdırıcı 

tarazlaşdırıcılıq 

tarazlaşdırılma 

tarazlaşdırılmaq 

tarazlaşdırma 

tarazlaşdırmaq 

tarazlaşma 

tarazlaşmaq 

tarazlayıcı 

tarazlayıcılıq 

tarazlı 

tarazlıq 

tarazlılıq 

tarazsız 

tarazsızlıq 

tarbaqan (zool.) 

tarbozavr 

tarçı 

tarçılıq 

targetinq 

tarım 

tarımlama 

tarımlamaq 

tarımlanma 

tarımlanmaq 

tarımlaşa-tarımlaşa 

tarımlaşdırıcı 

tarımlaşdırılma 

tarımlaşdırılmaq 

tarımlaşdırma 

tarımlaşdırmaq 

tarımlaşma 

tarımlaşmaq  

   

tapdalaya-tapdalaya - tarımlaşmaq  
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tar tar tar 

   

tarımlatma 

tarımlatmaq 

tarımlaya-tarımlaya 

tarımlayıcı 

tarımlıq 

tarif 

tarifçi 

tarifçilik 

tarifləşdirilmə 

tarifləşdirilmək 

tarifləşdirmə 

tarifləşdirmək 

tarix 

tarixçə 

tarixçi 

tarixçi-alim 

tarixçilik 

tarixdənəvvəlki 

tarixdənqabaqkı 

tarixdənöncəki 

tarix-diyarşünaslıq 

tarix-etnoqrafiya 

tarixəqədərki 

tarixən 

tarix-fəlsəfə 

tarixi 

tarixi-antropoloji 

tarixi-bədii 

tarixi-biblioqrafik 

tarixi-bioloji 

tarixi-dialektoloji 

tarixi-etimoloji 

tarixi-etnoqrafik 

tarixi-etnoloji 

tarixi-ədəbi 

tarixi-ənənəvi 

tarixi-faktoloji 

tarixi-fəlsəfi 

tarixi-filoloji 

tarixi-ictimai 

tarixi-iqtisadi 

tarixi-inqilabi 

tarixilik 

tarixi-memarlıq 

tarixi-müqayisəli 

tarixi-pedaqoji 

tarixi-politoloji 

tarixi-sosioloji 

tarixi-statistik 

tarixi-taktoloji 

tarixizm  

tarixli 

tarixöncəsi 

tarixsiz 

tarixşünas 

tarixşünaslıq 

tarixyazan 

tar-kaman 

tar-kamança 

tar-kamançalı 

tar-kamançasız 

tar-kamanlı 

tar-kamansız 

tarqa (tex.) 

tar-qaval 

tar-qavallı 

tar-qavalsız 

tarla 

tarlaçı 

tarlaçılıq 

tarlaətrafı 

tarlaqoruyucu 

tarlalararası 

tarlalı 

tarlalıq 

tarlanma 

tarlanmaq 

tarlaotu (bot.) 

tarlaotulu 

tarlaotuluq 

tarlaotusuz 

tarlasız 

tarlaşma 

tarlaşmaq 

tarlatan, parça 

tarlı 

tarlıq 

tar-mar 

taro (bot.) 

tarsız 

tartan (idm.) 

tartarat (kim.) 

tarzən 

tarzənlik 

tarzoplastika 

tarzotomiya 

tas 

tasa 

tasabaxan 

tasabaxma 

tasalanma 

tasalanmaq 

taskabab, xörək 

taskababı, qab 

taskabablıq 

tasquran 

taslaq 

taslan, parça 

tasma 

tasman (-lar) 

tas-tas 

tasua (din.) 

taşelhit (-lər) 

tat (-lar) 

tatami (idm.) 

tatar (-lar) 

tatarca 

tatarı, qamçı 

tatarılama 

tatarılamaq 

tatarılanma 

tatarılanmaq 

tatarılatma  

   

tarımlatma - tatarılatma 
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tat tav tay 

   

tatarılatmaq 

tatarlaşma 

tatarlaşmaq 

tatarlıq 

tataz, dəri xəstəliyi 

tatca 

tati-vadza (idm.) 

tatoy (etn.) 

tatu 

tatuaj 

tatula (bot.) 

tau-lepton (fiz.) 

taun 

taurin (kim.) 

taurofobiya  

tauroхolik, turşu  

tautonim (dilç.) 

tava 

tavacıq 

tavadaşı 

tavakababı 

tavakababılıq 

tavalı 

tavalıq 

tavalma (metal.) 

tavan 

tavana 

tavanalı 

tavanaltı 

tavanasız 

tavanlı 

tavanlıq 

tavansız 

tavanüstü 

tavar 

tavasız 

tavayabənzər 

tavayaoxşar 

tavot (tex.) 

tavtasizm 

tavtoqram (ədəb.) 

tavtologiya 

tavtometriya 

tavtonim (biol.) 

tavtosillabik (dilç.) 

tay 

taya 

tayacıq 

tayalama 

tayalamaq 

tayalanma 

tayalanmaq 

tayalatma 

tayalatmaq 

tayalı 

tayasız 

taya-taya 

taya-topa 

tayavuran 

taybağlayan 

taybatay 

taybeçə 

tay-bərabər 

tay-bərabərlik 

tay-bo (idm.) 

tay-breyk (idm.) 

tay-breyker (inform.) 

taybuynuz 

taybuynuzlu 

tayçarx 

taydəyişik 

taydəyişiklik 

tayfa 

tayfabaz 

tayfabazlıq 

tayfadaxili 

tayfaxarici 

tayfaiçi  

tayfalararası 

tayfalı 

tayfalıqca 

tayfasız 

tayfun 

taygöz 

taygözlü 

taygözlük 

taykeş 

taykeşlik 

tayqa 

tayqalı 

tayqa-meşə 

tayqanad 

tayqanadlı 

tayqanadlılıq 

tayqapaq 

tayqapaqlı 

tayqapı 

tayqıç 

tayqıçlı 

tayqıçlılıq 

tayqulaq 

tayqulaqlı 

tayqulaqlıq (xalç.) 

tayqulp 

tayqulplu 

taylama (k.t.) 

taylamaq 

taylandırma 

taylandırmaq 

taylaşdırılma 

taylaşdırılmaq 

taylaşdırma 

taylaşdırmaq 

taylaşma 

taylaşmaq 

taylı 

taylı-taysız 

taylı-tuşlu 

taym-aut 

taym-çarter 

taym-element 

taymer, cihaz 

tayminq (iqt.)  

   

tatarılatmaq - tayminq  
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tay tef tex 

   

taymoqraf 

taysız 

taysızlıq 

taytaq, axsaq  

taytaqlıq 

tay-tay 

taytəkər 

taytıma 

taytımaq 

tay-tuş 

tay-tuşlu 

tay-tuşluq 

tay-tuşsuz 

tayvanlı (-lar) 

taz 

tazı 

tazıbaz 

tazıbazlıq 

tazıçı 

tazılı-tulalı 

tazısız-tulasız 

tazı-tula 

taziyanə (ədəb.) 

tealgiya (tib.) 

teatr 

teatral 

teatrallıq 

teatrlaşdırılma 

teatrlaşdırılmaq 

teatrlaşdırma 

teatrlaşdırmaq 

teatrlaşma 

teatrlıq 

teatrofobiya  

teatrsevər (-lər) 

teatrsevərlik 

teatrşünas 

teatrşünaslıq 

tedan (inc.) 

teflon 

tefrit (geol.) 

tefrit-teşenit 

tefteli (kul.) 

texminimum 

texnesium (kim.) 

texnik 

texnika 

texnika-xidmət sahəsi 

texnikalı 

texnika-sənaye  

texnikasız 

texnikasızlıq 

texnikaşünas 

texnikaşünaslıq 

texnik-elektrik 

texnik-geoloq 

texnik-hidroqraf 

texnik-hidroqraflıq 

texniki 

texniki-hüquqi 

texniki-iqtisadi 

texniki-kriminalistik 

texnikilik 

texniki-normativ 

texnik-intendant 

texniki-orfoqrafik 

texniki-təsərrüfat 

texniklik 

texnik-operator 

texnik-operatorluq 

texnikum 

texnisizm 

texnofobiya  

texnogen 

texnogenez 

texnoinqilab 

texnokrat 

texnokratiya 

texnokratizm 

texnologiya 

texnoloji 

texnolojilik 

texnoloq 

texnoloqluq 

texnopark 

texnopolis 

texnoservis 

texnosfera (ekol.) 

texnoton  

texnozoy  

tein (tib.) 

teist  

teistlik 

teizm  

teka (biol.) 

te-ki (idm.) 

tekila, içki 

teknofobiya 

tekodont (-lar) (zool.) 

tekoma (bot.) 

tekomatoz (tib.) 

tekstema 

tekstofobiya  

tekstolit 

tekstologiya  

tekstoloji 

tekstoloq 

tekstoloq-dilçi 

tekstoloq-tarixçi 

tekstovinit 

tekstrop 

tekstur  

teksturat  

teksturlanma 

teksturlanmaq 

teksturlu 

tektometr 

tektonik 

tektonika 

tektonik-dekorativ 

tektonik-maqmatik 

tektonofizika 

tel 

   

taymoqraf - tel 
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tel tel tel 

   

telalgiya (tib.) 

telatan 

telbasan, saç sancağı 

telbətel 

tel-birçək 

telealmanax 

teleampermetr 

teleangiektaziya (tib.) 

teleanons 

teleanten 

teleantenli 

teleaparat 

teleaparatura 

teleaparıcı 

teleaparıcılıq 

teleaparıcı-müğənni 

teleatelye 

teleavadanlıq 

teleavtomat 

teleavtomatik 

teleavtomatika 

teleavtomatikalı 

teleavtomatikasız 

teleavtomatlaşdırılma 

teleavtomatlaşdırılmaq 

teleavtomatlaşdırma 

teleavtomatlaşdırmaq 

telebinokl 

telebirja 

telebloklama 

teledebat 

teledərs 

telediaproyektor 

telediastolik 

teledinamoqraf 

teledramaturgiya 

teledüşərli 

teleekran 

teleemal (inform.) 

telefaks 

telefilm 

telefitnes 

telefon 

telefonçu 

telefoniya 

telefonlaşdırılma 

telefonlaşdırılmaq 

telefonlaşdırma 

telefonlaşdırmaq 

telefonlaşma 

telefonlaşmaq 

telefonofobiya  

telefonoqrafiya 

telefonoqram 

telefon-teleks 

telefotoqrafiya 

telefotometr 

telefotoobyektiv 

telefraqma 

telegenik 

telegeniklik 

telegüzgü 

telehesabat 

telexəbər 

telexronika 

teleicmal 

teleicmalçı 

teleidarə 

teleidarəetmə 

teleinformatika 

telejurnal 

telejurnalist 

telejurnalistika 

telejurnalistlik 

telekamera 

telekameralı 

telekamerasız 

telekanal 

telekast  

telekinez (psix.) 

telekino 

telekinoaparat 

telekinoqurğu 

telekinoproyektor 

telekommentari 

telekommentator 

telekommunikasiya 

telekompaniya 

telekompleks 

telekonfrans 

telekörpü 

teleks 

teleqəbuledici 

teleqəzet 

teleqraf 

teleqrafçı 

teleqrafçılıq 

teleqrafxana 

teleqram 

teleqram-aparat 

teleqəbuledici 

telequrğu 

teleqüllə 

teleloto 

telemarafon  

telemarketçi 

telematik 

telematika 

telemexanik 

telemexanika 

telemexaniki 

telemexanikləşdirilmə 

telemexanikləşdirilmək 

telemexanikləşdirmə 

telemexanikləşdirmək 

telemexanizm 

telemetr 

telemetrik 

telemetriya 

telemərkəz 

telemətn 

telemikroskop 

telemikroskopik  

   

telalgiya - telemikroskopik 
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tel tel tel 

   

telemüsahibə 

telenəzarət 

telenovella 

teleobyekt 

teleobyektiv 

teleoçerk 

teleofobiya 

teleologiya 

teleoloji 

teleoperator 

teleoyun 

teleölçmə 

teleölçü 

teleötürücü 

telepanoram  

telepat 

telepatik 

telepatiya 

teleportasiya 

teleproqram 

telepromter 

telepyes 

teleradio 

teleradioşirkət 

teleradium 

telerejissor 

telerentgenometriya  

telereportaj 

telereportyor 

telereportyorluq 

telereseptor (-lar) 

telerinq 

telerqon (ekol.) 

telesatış 

teleserial 

teleservis (tex.) 

telesəsləşmə 

telesəsvermə 

telesiqnal 

telesiqnallaşdırma 

telesiqnallaşma 

telesistem 

telesistolik 

teleskop 

teleskopik 

teleskop-reflektor  

telesöhbət 

telessenari 

telestansiya 

telestix (ədəb.) 

telestudiya 

telesuflyor 

teleşəbəkə 

teleşərh 

teleşərhçi 

teleşirkət 

teleşop 

teleşopinq 

teleşou 

teletamaşa 

teletamaşaçı 

teletayp 

teletaypçı 

teletaypçılıq 

teleteatr 

teleteatral 

teletexnik 

teletexniklik 

teletekst  

teleterapevt 

teleterapevtik (tib.) 

teletermometr 

teletəbabət 

teletəhsil 

teletənqid 

teletənqidçi 

teletənzim 

teletənzimləmə 

teletibb 

teleticarət 

teletranslyasiya 

televeriliş 

televernisaj 

televiktorina 

televiziya 

televizor 

televizor-qəbuledici 

televizorlu  

televizorsuz 

telfer (teх.) 

telferçi 

telferçilik 

telferli 

teliblast 

teliqırхıq 

telisığallı 

telit 

tel-kel (iqt.) 

telləmə 

telləmək 

tellənmə 

tellənmək 

telli 

tellilik 

tellur (kim.) 

telluri, cihaz 

tellurik 

teloftonofobiya  

telolesital (zool.) 

telsiz 

telşəkilli 

tel-tel 

teluq (-lar) 

telvari 

tema (dilç.) 

tematik plan 

tematika 

tembr 

tembrli 

tembrsiz 

temp 

temper (tex.) 

temperament  

   

telemüsahibə - temperament 
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tem ten ter 

   

temperamentli 

temperamentlilik 

temperamentsiz 

temperamentsizlik 

temperasiya 

temperatur 

temperaturqeydedici 

temperaturlu 

temperləmə 

temperləmək 

temperlənmə 

temperlənmək 

temperləşmə 

temperləşmək 

tempolider (idm.) 

tempomer 

temporal (dilç.) 

temporallıq  

temposkopiya 

tenar (tib.) 

tendensioz 

tendensiya 

tendensiyalı 

tendensiyalılıq 

tendensiyasız 

tendensiyasızlıq 

tender  

tendinit (tib.) 

teniofobiya  

tenioz (tib.) 

tennis 

tennisçi 

tennisçilik 

tenodez (tib.) 

tenor 

tenor-bariton 

tenorsəsli 

tenorsəslilik 

tent 

tentləmə 

tentləmək 

tentli 

tentsiz 

tenzid (ekol.) 

tenzoçevirici 

tenzoqurğu 

tenzometr 

tenzometriya 

tenzomüqavimət 

tenzor (riyaz.) 

tenzorezistiv 

tenzoverici 

teoantroponim 

teobromin (kim.) 

teodisiya 

teodolit (geod.) 

teofobiya  

teofor 

teokratik 

teokratiya 

teoqoniya 

teologikofobiya (psix.) 

teologiya  

teoloji 

teoloq 

teoloqluq 

teonim (-lər) 

teonimika 

teonimiya 

teorem 

teosentrik 

teosofiya  

teplofikasiya (tex.) 

teploxod 

teplovoz 

teplovozçu 

teplovozçuluq 

teplovozqayıran 

teplovozqayırma 

ter 

terabayt 

terakt 

terapaskal 

terapevt 

terapevtik 

terapevtlik 

terapiya  

teratofobiya  

teratologiya 

teratoloji 

teratoma (tib.) 

terbium 

teriofauna  

teriologiya  

term (geol.) 

termal 

termik 

termik-elektrik 

termiki 

termiki-kimyəvi 

termin 

terminal 

terminalma 

terminallararası 

terminallaşdırılma 

terminallaşdırılmaq 

terminallaşma 

terminallaşmaq 

termin-anlayış 

terminativ 

terminator  

termin-ifadə 

terminləşdirilmə 

terminləşdirilmək 

terminləşdirmə 

terminləşdirmək 

terminləşmə 

terminləşmək 

termin-məcaz 

terminologiya 

terminoloji 

terminoloq 

termin-söz 

   

temperamentli - termin-söz 
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ter ter ter 

   

terminşünas 

terminşünaslıq 

terminyaratma 

termist 

termistor 

termit (-lər) 

termitofaq (-lar) 

termoaçar 

termoaçarlı  

termoampermetr 

termoanaliz 

termoanemometr 

termoanemometrik  

termoantrasit 

termobalon 

termobarik 

termobarokamera 

termobaroqraf 

termobarometr 

termobatareya 

termobatiqraf 

termobatoqraf 

termobatometr 

termobiont (-lar) 

termobiotop 

termoblok 

termobond, parça  

termobur 

termocərəyan 

termocüt 

termodavamiyyət 

termodavamlı 

termodavamlılıq 

termodetektor 

termodiaqnostika 

termodiffuziya 

termodiffuziyalı 

termodinamik 

termodinamika 

termodinamiki 

termodövrlük 

termoelastik 

termoelastiki 

termoelastiklik 

termoelektrik 

termoelektrod 

termoelektrogenerator 

termoelektron 

termoelektronlaşdırıcı 

termoelektronlaşdırma 

termoelektronlaşdırmaq 

termoelektronlaşma 

termoelektronlaşmaq 

termoelement 

termoemal 

termoemissiya 

termoerroziya 

termofaza 

termofiksasiya 

termofil (-lər) 

termofincan 

termofit (-lər) 

termofiziki 

termofobiya  

termofon 

termofosfat 

termofotoaparat 

termogen 

termohəssas 

termoxromatoqrafiya  

termoхromizm 

termoindikator 

termoionlaşdırıcı 

termoionlaşdırma 

termoionlaşdırmaq 

termoionlaşma 

termoionlaşmaq 

termoizolyasiya 

termoizolyasiyaedici 

termoizolyasiyalı 

termokalorimetr 

termokamera 

termokameralı 

termokarst 

termokatod 

termokimya 

termokimyəvi 

termokleystoqamiya 

(biol.) 

termoklin 

termokorrektor 

termokrenofil (-lər)  

termoqab 

termoqalvanomaqnit 

termoqalvanometr 

termoqraf 

termoqrafiya 

termoqraflı 

termoqram 

termoqravimetrik 

termoqravimetriya (kim.) 

termolabil 

termolak 

termolampa 

termolent 

termolift 

termolüminessensiya 

termomaqnetizm 

termomaqnit 

termomexanik 

termomexanika 

termomexaniki 

termometamorfizm 

termometr 

termometrik 

termometriya (fiz.) 

termomolekul 

termomolekulyar 

termomultiplikator 

termomühərrik 

termomüqavimət 

termonasti (-lər) 

termonastik 

   

terminşünas - termonastik 



 622 

ter ter ter 

   

termonastiya (ekol.) 

termonevroz 

termoneytral 

termoneytrallıq 

termonəm 

termonəmli 

termonəmlilik 

termonizamlama 

termonizamlanma 

termonizamlayıcı 

termonüvə 

termooksidləşmə 

termopaltar 

termopanel 

termoperiodizm  

termoplast 

termoplastik 

termoplastiklik 

termopotensial 

termoradiasiya 

termoreaktiv 

termorele 

termoreseptor (-lar) 

termorezistor 

termorənglilik 

termos 

termosfer 

termosifon 

termosistem 

termoskopiya (tib.) 

termostabil  

termostabilizator 

termostabilləşdirici  

termostabilləşdirilmə 

termostabilləşdirilmək 

termostabilləşdirmə 

termostabilləşdirmək 

termostabilləşmə 

termostabilləşmək 

termostabillik 

termostat 

termostat-avadanlıq  

termostatik 

termostatika 

termostatlaşdırıcı 

termostatlaşdırılma 

termostatlaşdırılmaq 

termostatlaşdırma 

termostatlaşdırmaq 

termostəkan 

termostimullaşdırıcı 

termostimullaşdırma 

termostimullaşdırmaq 

termostimullaşma 

termostimullaşmaq 

termostriksiya (fiz.) 

termotaksis (ekol.) 

termotexnika 

termoterapiya 

termotəmizləmə 

termotənzim 

termotənzimləyici 

termotəsir 

termotropizm 

termotüstü 

termoverici 

termoyorğan 

termozit 

terofit (-lər) (bot.) 

terpentin 

terrakota 

terrarium 

terras 

terraslama 

terraslamaq 

terraslanma 

terraslanmaq 

terraslatma 

terraslatmaq 

terrektor (-lar) 

terrenkur (idm.) 

terrigen 

terrikon 

terronim 

terror 

terrorçu 

terrorçuluq 

terrorist 

terroristlik 

terrorizm 

tersed (mus.) 

tersiya 

tesla, ölçü vahidi 

teslametr 

teso (-lar) 

test 

tester 

testikulyar 

testləşdirilmə 

testləşdirilmək 

testləşdirmə 

testləşdirmək 

testləşmə 

testləşmək 

test-mikrob 

testofobiya 

testologiya 

testosteron 

teşenit (geol.) 

teşt 

teştli 

teştsiz 

teşt-tabaq 

teşt-tabaqlı 

tetaniya 

tetanus 

tet-a-tet 

tetir (etn.) 

tetis (coğr.) 

tetra (-lar) 

tetraedr (riyaz.) 

tetraedrik 

tetraedrit  
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tet tez tez 

   

tetraftonq 

tetraxord (mus.) 

tetraqonal 

tetralogiya 

tetraloji 

tetrametr 

tetrametrik 

tetraniya 

tetraparez (tib.) 

tetraplegiya (tib.) 

tetrapod (-lar) (zool.) 

tetrarx 

tetrasiklik 

tetril, partlayıcı maddə 

tetrod, elektron lampa 

teurgiya 

tevasi, хalça 

tevtofobiya  

teyxa 

teylerioz (bayt.) 

teyləmə 

teyləmək 

teylənmə 

teylənmək 

teyləşmə 

teyləşmək 

teylətmə 

teylətmək 

teyləyə-teyləyə 

teylorizm (iqt.) 

teymuri (-lər) 

tez 

tezaçılan 

tezalışan 

tezalışma 

tezalovlanan 

tezalovlanma 

tezartan 

tezatılan 

tezaurus 

tezavrasiya (mal.) 

tezavrator (mal.) 

tezbazar 

tezbərkiyən 

tezböyüyən 

tezcə 

tezçiçəkləyən 

tezdən 

tezdəyən 

tezdəyişən 

tezdonan 

tezdonduran 

tezdondurulan 

tezəridilən 

tezəriyən 

tez-gec 

tezgedən 

tezgörən 

tezgörmə 

tezis 

tezkeçən 

tezkeçmə 

tezkəsən 

tezkəsilən 

tezkəsmə 

tezləndirmə 

tezləndirmək 

tezləşdirici 

tezləşdirmə 

tezləşdirmək 

tezləşmə 

tezləşmək 

tezlik 

tezlikartıran 

tezlikartırıcı 

tezlikcə 

tezliklə 

tezlikli 

tezlik-modulyasiya 

tezlikölçən 

tezsatılan 

tezsezən 

tezsınan 

tez-tez 

tez-tələsik 

tez-tələsiklik 

teztəsirli (fiz.) 

teztikən 

teztikilən 

tezuçan 

tezuçucu 

tezyanan 

tezyetişən 

tezyetişkən 

tezyığılan 

tezyığılmış (bot.) 

tezyorulan 

tezyorulma 

təam 

təb 

təbabət 

təbaşir 

təbaşir-kalsit 

təbaşirləmə 

təbaşirləmək 

təbaşirlənmə 

təbaşirlənmək 

təbaşirli 

təbaşirsiz 

təbdil (ədəb.) 

təbdilçi 

təbdilçilik 

təbəə 

təbəəlik 

təbəə-vətəndaş 

təbəqə 

təbəqəcik 

təbəqəəyən 

təbəqələmə 

təbəqələmək 

təbəqələnmə 

təbəqələnmək 

təbəqələrarası  

   

tetraftonq - təbəqələrarası 
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təb təb təc 

   

təbəqələşdirmə 

təbəqələşdirmək 

təbəqələşmə 

təbəqələşmək 

təbəqələtmə 

təbəqələtmək 

təbəqəvari 

təbəqəyayan 

təbəqəyayma 

təbərrük 

təbərzin, balta növü 

təbəssüm 

təbəssümlü 

təbəssümsüz 

təbib 

təbiblik 

təbiət 

təbiətcə 

təbiətçi 

təbiətçilik 

təbiətən 

təbiətləşdirmə 

təbiətləşdirmək 

təbiətləşmə 

təbiətləşmək 

təbiətli 

təbiətlilik 

təbiətpərəst 

təbiətpərəstlik 

təbiət-riyaziyyat   

            yönümlü 

təbiətsevər (-lər) 

təbiətsevərlik 

təbiətşünas 

təbiətşünaslıq 

təbii 

təbii-aktiv (fiz.) 

təbii-arid torpaq 

təbii-coğrafi 

təbii-ərazi 

təbii-xam 

təbiiləşdirilmə 

təbiiləşdirilmək 

təbiiləşdirmə 

təbiiləşdirmək 

təbiiləşmə 

təbiiləşmək 

təbiilik 

təbii-tarixi 

təbil 

təbilçalma texnikası 

təbilçi 

təbilçilik 

təbilüstlüyü 

təbilüstü 

təbir 

təbirincə 

təbirli 

təbirsiz 

təbiyyat 

təbiyyatçı 

təbiyyatçılıq 

təbliğ 

təbliğat 

təbliğat-böhtan kampaniyası 

təbliğatçı 

təbliğatçılıq 

təbliğat-tərif 

təbliğat-təşviqat 

təbliğçi 

təbliğçilik 

təbrik 

təbrikləmə 

təbrikləmək 

təbriklənmə 

təbriklənmək 

təbrikli 

təbriknamə 

təbriksiz 

təbriksiz-filansız 

təcavüz 

təcavüzçü 

təcavüzçülük 

təcavüzetmə 

təcavüzkar 

təcavüzkarcasına 

təcavüzkarlıq 

təcavüz-təhdid 

təcavüz-təhqir 

təcəlla 

təcəssüm 

təchiz 

təchizat 

təchizatçı 

təchizedici 

təcil 

təcili 

təcililik 

təcnis (ədəb.) 

təcrid 

təcridedici 

təcridedicilik 

təcridxana 

təcridolunma 

təcrübə 

təcrübəçi 

təcrübəçilik 

təcrübə-konstruktor 

təcrübələnmə 

təcrübələnmək 

təcrübəli 

təcrübəlilik 

təcrübə-sənaye 

təcrübə-sınaq 

təcrübəsiz 

təcrübəsizlik 

təcrübəsiz-sınaqsız 

təcrübə-tədqiqat 

təcrübəvi 

təcrübi 

təcrübilik 

təcvid (din.) 

tədarük 

   

təbəqələşdirmə - tədarük 
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təd təə təf 

   

tədarükcül 

tədarükçü 

tədarükçülük 

tədarüklü 

tədavül 

tədbir 

tədbirçi 

tədbirləşmə 

tədbirləşmək 

tədbirli 

tədbirlilik 

tədbirsiz 

tədbirsizlik 

tədiyə (iqt.) 

tədiyəçi 

tədiyəçilik 

tədqiq 

tədqiqat 

tədqiqat-axtarış 

tədqiqatçı 

tədqiqatçılıq 

tədricən 

tədrici 

tədricilik 

tədriclə 

tədris 

tədris-cərrahiyyə 

tədris-hazırlıq  

tədris-idman 

tədris-innovasiya 

tədris-istehsal 

tədris-köməkçi 

tədris-laboratoriya 

tədris-metodiki 

tədris-sınaq 

tədris-terapevtik 

tədris-təcrübə 

tədris-təlim 

tədris-tərbiyə 

təəccüb 

təəccüblə 

təəccübləndirilmə 

təəccübləndirilmək 

təəccübləndirmə 

təəccübləndirmək 

təəccüblənmə 

təəccüblənmək 

təəccüblü 

təəccübsüz 

təəhhüdnamə 

təəssüb 

təəssübçü 

təəssübçülük 

təəssübkeş 

təəssübkeşlik 

təəssüblü 

təəssübsüz 

təəssübsüzlük 

təəssüf 

təəssüflə 

təəssüflənmə 

təəssüflənmək 

təəssüflü 

təəssüfsüz 

təəssürat 

təəssüratçılıq  

təəssüratlı 

təəssüratsız 

təəssüratsızlıq 

təfavüt 

təfəkkür 

təfəkkürlü 

təfəkkürlülük 

təfəkkürsüz 

təfəkkürsüzlük 

təfərrüat 

təfriqə 

təfriqəçi 

təfriqəçilik 

təfsilat 

təfsilatlı 

təfsilatsız 

təfsir 

təfsirçi 

təfsirçilik 

təftiş 

təftişçi 

təftişçilik 

təhdid 

təhdidamiz 

təhdidedici 

təhdidedicilik 

təhər 

təhərbətəhər 

təhərli 

təhərsiz 

təhər-töhür 

təhkim 

təhkimçi 

təhkimçilik 

təhkimli 

təhkiyə  

təhkiyəçi 

təhqiq 

təhqiqat 

təhqiqatçı 

təhqiqatçılıq 

təhqir 

təhqiramiz 

təhqiranə 

təhqiredici 

təhqiredicilik 

təhqirli 

təhqirsiz 

təhlil 

təhlilçi 

təhliledici 

təhliletmə 

təhlili 

təhlili-tədqiqi 

təhlili-tənqidi 

təhlilli 

təhlilsiz  

   

tədarükcül - təhlilsiz 
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təh təh tək 

   

təhlil-tədqiq 

təhlil-tənqid 

təhlükə 

təhlükəli 

təhlükəlilik 

təhlükəsiz 

təhlükəsizləşdirilmə 

təhlükəsizləşdirilmək 

təhlükəsizləşdirmə 

təhlükəsizləşdirmək 

təhlükəsizləşmə 

təhlükəsizləşmək 

təhlükəsizlik 

təhrif 

təhrifçi 

təhrifçilik 

təhrifedici 

təhrik 

təhrikçi 

təhrikçilik 

təhrikedici 

təhrikedicilik 

təhsil 

təhsilləndirici 

təhsilləndirmə 

təhsilləndirmək 

təhsillənmə 

təhsillənmək 

təhsilli 

təhsillik 

təhsilsiz 

təhsilsizlik 

təhsilverən  

təhsilverici 

təhsilvermə 

təhvil 

təhvilalan 

təhvilalma 

təhvilat 

təhvilçi 

təhvilgötürən 

təhvilgötürmə 

təhvil-təslim 

təhvilverən 

təhvilvermə 

təxəllüs 

təxəllüslü 

təxəllüssüz 

təxəllüsşünas 

təxəllüsşünaslıq 

təxəyyül 

təxir 

təxiredilməz 

təxiredilməzlik 

təxirəsalınmaz 

təxirəsalınmazlıq 

təxirəsalma (psix.) 

təxirolunmaz 

təxirsiz 

təxirsizlik 

təxliyə 

təxmin 

təxminedici 

təxminən 

təxmini 

təxminilik 

təxmis (ədəb.) 

təxribat 

təxribatçı 

təxribatçı-kəşfiyyatçı 

təxribatçılıq 

təxribat-kəşfiyyat 

təxribedici 

təxribedicilik 

təxsis 

təxsisat 

təxsisatlı 

təxsisatsız 

təxsisetmə 

tək 

təkadamlıq 

təkadlı 

təkailəli 

təkailəlik 

təkallahlı 

təkallahlılıq 

təkaltı 

təkamül 

təkamülçü 

təkamülçülük 

təkan 

təkanla tullanmaq 

təkanlama 

təkanlamaq 

təkanlı 

təkansız 

təkanverən 

təkanverici 

təkanvermə (iqt.) 

təkanvurma 

təkarğac (xalç.) 

təkatlı 

təkavarlı 

təkavazlı 

təkayaqlı 

təkbarmaq 

təkbarmaqlı 

təkbaşçı 

təkbaşına 

təkbaşınalıq 

təkbaytlı (inform.) 

təkbeyt 

təkbənd 

təkbətək 

təkbətəklik 

təkbir 

təkbitən 

təkbuynuz 

təkbuynuzlu 

təkcə 

təkcə-təkcə 

təkcinsli 

təkcinslilik  

   

təhlil-tədqiq - təkcinslilik 
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tək tək tək 

   

təkçalovlu 

təkçarхlı 

təkdayanacaqlı 

təkdəbir 

təkdəqiqlikli (inform.) 

təkdənbir 

təkdiş 

təkdişli 

təkdırnaq 

təkdırnaqlı (-lar) 

təkdisk 

təkdiskli 

təkduracaqlı 

təkə 

təkəbbür 

təkəbbürlənmə 

təkəbbürlənmək 

təkəbbürləşmə 

təkəbbürləşmək 

təkəbbürlü 

təkəbbürlük 

təkəbbürlülük 

təkəbbürsüz 

təkəbbürsüzlük 

təkəlduz 

təkəlduzçu 

təkəlduzçuluq 

təkələnmə 

təkələnmək 

təkəli (-lər) 

təkəlik 

təkəlli 

təkəllilik 

təkəmseyrək 

təkər 

təkərcik 

təkərcikli 

təkərciksiz 

təkərçi 

təkərçilik 

təkərdolduran 

təkərdoldurma 

təkərəbənzər 

təkərək 

təkərəkli 

təkərəksiz 

təkərəoxşar 

təkərləmə (-lər) (folk.) 

təkərli 

təkərli-barmaqlı 

təkərlik 

təkər-motor bloku 

təkərsiz 

təkərüstü 

təkərüzlüyü (tex.) 

təkərvari 

təkəryamama 

təkəryamayan  

təkəryayma 

təkəryonan 

təkəryonma 

təkəsaqqal (bot.) 

təkəsaqqallı 

təkəsiz 

təkətək 

təkətəkdə 

təkətəklik 

təkətəklikdə 

təkə-türkmən (-lər) 

təkfiqurlu (inc.) 

təkgöl (хalç.) 

təkgöz 

təkgözlü 

təkgözlük 

təkgünbəz 

təkgünbəzli 

təkhakimiyyətli 

təkhakimiyyətlilik 

təkhecalı 

təkhecalılıq 

təkhədli 

təkhədlilik 

təkhüceyrə 

təkhüceyrəli 

təkhüceyrəlilik 

təki 

təkid 

təkid-israr 

təkidlə 

təkidli 

təkidlilik 

təkidsiz 

təkidsizlik 

təkistifadəçili  

təkkeçidli 

təkkə (din.) 

təkkəpapaqlı (-lar) (din.) 

təkköklü 

təkqanad 

təkqanadlı 

təkqardaş (bot.) 

təkqat 

təkqatlı 

təkqatsız 

təkqol 

təkqollu 

təkqulp 

təkqulplu 

təkqütb 

təkqütblü 

təkqütblülük 

təklə (-lər) 

təklələk 

təklələkli 

təkləmə 

təkləmək 

təklənə-təklənə 

təklənmə 

təklənmək 

təklənmiş dalğa (fiz.) 

təkləşdirilmə 

təkləşdirilmək 

təkləşdirmə  

   

təkçalovlu - təkləşdirmə 
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tək tək tək 

   

təkləşdirmək 

təkləşmə 

təkləşmək 

təklətmə 

təklətmək 

təkləyə-təkləyə 

təklif 

təklifsiz 

təklifyönümlü 

təklifyönümlülük 

təklik 

təklikdə 

təklik-yalqızlıq 

təklülə 

təklüləli 

təkmandatlı 

təkmeyarlı 

təkməcüt, oyun 

təkmənalı 

təkmənalılıq 

təkmil 

təkmilləşdirilmə 

təkmilləşdirilmək 

təkmilləşdirmə 

təkmilləşdirmək 

təkmilləşib-kamilləşmə 

təkmilləşib-kamilləşmək 

təkmilləşmə 

təkmilləşmək 

təkmübarizlik 

təknə 

təknəcik 

təknəcikli 

təknəciksiz 

təknəçi 

təknəçilik 

təknəfərlik 

təknəqayıran 

təknəqayırma 

təknəli 

təknəsiz 

təknəşəkilli 

təknə-tabaq 

təknə-tabaqlı 

təknə-tabaqsız 

təknikahlı 

təknikahlılıq 

təkoturacaqlı 

təknöqtəli 

təknömrəli 

təkrar 

təkrarçılıq 

təkraredici 

təkraredilmə 

təkraredilməz 

təkrarən 

təkrari 

təkrarilik 

təkrarlama 

təkrarlamaq 

təkrarlanma 

təkrarlanmaq 

təkrarlatma 

təkrarlatmaq 

təkrarlayıcı 

təkrarlı 

təkrarlılıq 

təkrarlı-təkrarsız 

təkrarolunan 

təkrarolunmaz 

təkrarpardaqlama 

təkrarpardaqlamaq 

təkrarpardaqlayıcı 

təkrarsığorta 

təkrarsığortaçı 

təkrarsığortalı 

təkrarsız 

təkrarsızlıq 

təkrar-təkrar 

təkrelsli 

təkrəqəmli 

təkrəng 

təkrəngli 

təkrənglilik 

təkrir (ədəb.) 

təkrirli 

təkrirsiz 

təksahibli 

təksaylı 

təksəsli 

təksu, хalça 

təkşəkilçi 

təktanrıçı 

təktanrıçılıq 

təktanrılı 

təktanrılıq 

tək-tək 

təktəkə 

təktəkərli 

tək-təkinə 

tək-tənha 

tək-tənhalıq 

təktərəfli 

təktərəflilik 

təktərkibli (dilç.) 

təktərkiblilik 

təktəsərrüfatçı 

təktəsərrüfatçılıq 

təktəsərrüfatlı 

təktonlu 

tək-tük 

təküzlü 

təküzvlü 

təkvağan, хalça 

tək-vahid 

təkvərəsəlik 

təkyerli 

təkyə 

təkyələnmə 

təkyələnmək 

təkyönlü 

təkzib 

təkzibedilməz  

   

təkləşdirmək - təkzibedilməz 
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tək təq təl 

   

təkzibedilməzlik 

təkzibolunmaz 

təkzibolunmazlıq 

təqaüd 

təqaüdçü 

təqaüdçülük 

təqaüdəçıxma 

təqdim 

təqdimat 

təqdimatlı 

təqdimatsız 

təqdimetmə 

təqdimolunma 

təqdir 

təqdiredici 

təqdirəlayiq 

təqdirəlayiqlik 

təqib 

təqibçi 

təqibçilik 

təqibedici 

təqibetmə əməliyyatı 

təqləmə (inform.)  

təqləmək 

təqlənmə 

təqlənmək 

təqləşdirmə 

təqləşdirmək 

təqlid 

təqlidcəsinə 

təqlidçi 

təqlidçilik 

təqlidi 

təqlidilik 

təqrib 

təqribən 

təqribi 

təqribilik 

təqsir 

təqsirkar 

təqsirkarcasına 

təqsirkarlıq 

təqsirləndirilmə 

təqsirləndirilmək 

təqsirləndirmə 

təqsirləndirmək 

təqsirlənmə 

təqsirlənmək 

təqsirli 

təqsirlilik 

təqsirsiz 

təqsirsizlik 

təqti (ədəb.) 

təqvim 

təqvim-məlumat 

təlaş 

təlaşlanma 

təlaşlanmaq 

təlaşlı 

təlaşlılıq 

təlaşsız 

təlaşsızlıq 

təlatüm 

təlatümlü 

təlatümsüz 

tələ 

tələb 

tələbat 

tələbatçı 

tələbatçılıq 

tələbə 

tələbəlik 

tələbə-müəllim 

tələbə-saat 

tələbəyönümlü 

tələbkar 

tələbkarlıq 

tələbli 

tələbnamə 

tələbnamə-sifariş 

tələbsiz 

tələbyönümlü 

tələbyönümlülük 

tələf 

tələfat 

tələfatlı 

tələfatsız 

tələffüz 

tələffüzlü 

tələffüz-yazı 

tələqurma 

tələm-tələsik 

tələm-tələsiklik 

tələ-proqram (inform.) 

tələsdirə-tələsdirə 

tələsdirilmə 

tələsdirilmək 

tələsdirmə 

tələsdirmək 

tələsə-tələsə 

tələsik 

tələsikli 

tələsiklik 

tələsik-tələsik 

tələskən 

tələskənlik 

tələsmə 

tələsmək 

təlxə (-lər) (zool.) 

təlxək 

təlxəkcəsinə 

təlxəklik 

təliqə 

təlim 

təlimalma 

təlimat 

təlimatçı 

təlimatçı-konsultant 

təlimatçılıq 

təlimatçı-maşinist 

təlimatçı-müəllim 

təlimatçı-nəzarətçi 

təlimatçı-sayıcı   

   

təkzibedilməzlik - təlimatçı-sayıcı   
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təl təm təm 

   

təlimatçı-sürücü 

təlimatçı-təşviqatçı 

təlimatçı-təyyarəçi 

təlimatlandırılma 

təlimatlandırılmaq 

təlimatlandırma 

təlimatlandırmaq 

təlimatlanma 

təlimatlanmaq 

təlimçi 

təlimçilik 

təlimləndirmə 

təlimləndirmək 

təlimlənmə 

təlimlənmək 

təlimlərarası 

təlimli 

təlim-məşq 

təlimnamə 

təlim-sınaq 

təlimsiz 

təlim-təcrübə 

təlim-tədris 

təlim-təhsil 

təlim-tərbiyə 

təlis 

təlqin 

təlqinedici 

təlqinedicilik 

təltif 

təltifetmə 

təmas 

təmasetmə 

təmayül 

təmayülçü 

təmayülçülük 

təmayüllü 

təmayüllülük 

təmayülsüz 

təmayülsüzlük 

təməl 

təməlçi 

təməlçilik 

təməlqoyma 

təməllənmə 

təməllənmək 

təməlli 

təməllilik 

təməlsiz 

təməlsizlik 

təmənna 

təmənnaçı 

təmənnalı 

təmənnalılıq 

təmənnasız 

təmənnasızlıq 

təmərküz 

təmərküzləşdirilmə 

təmərküzləşdirilmək 

təmərküzləşdirmə 

təmərküzləşdirmək 

təmərküzləşmə 

təmərküzləşmək 

təmin 

təminat 

təminatçı 

təminatlı 

təminatlılıq 

təminatsız 

təminatsızlıq 

təminatverən 

təminedici 

təminedicilik 

təmir 

təmir-bərpa 

təmirçi 

təmirçi-çilingər 

təmirçilik 

təmiretmə 

təmirəyararlı 

təmirxana 

təmirlərarası 

təmir-mexanizm 

təmir-tikinti 

təmiz 

təmizcə 

təmizkar 

təmizkarcasına 

təmizkarlıq 

təmizqanlı 

təmizqəlbli 

təmizlədə-təmizlədə 

təmizləmə 

təmizləmək 

təmizlənə-təmizlənə 

təmizlənmə 

təmizlənmək 

təmizlətmə 

təmizlətmək 

təmizləyə-təmizləyə 

təmizləyici 

təmizləyici-yuyucu 

təmizlik 

təmizürəkli 

təmkin 

təmkinlə 

təmkinli 

təmkinlik 

təmkinlilik 

təmkinsiz 

təmkinsizlik 

təmsil 

təmsilçi 

təmsilçi-əmtəə (iqt.) 

təmsilçilik 

təmsilçi-mal (iqt.) 

təmtəraq 

təmtəraqlı 

təmtəraqlılıq 

təmtəraqsız 

təmtəraqsızlıq 

tən 

tənasüb  

   

təlimatçı-sürücü - tənasüb 
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tən tən tən 

   

tənasüblü 

tənasüblülük 

tənasüb-mütənasiblik 

tənasübsüz 

tənasübsüzlük 

tənasül (anat.) 

tənbeh 

tənbehedici 

tənbehetmə 

tənbehsiz 

tənbehsizlik 

tənbəki 

tənbəkiçi 

tənbəkiqabı 

tənbəki-qəlyan 

tənbəkili 

tənbəkilik 

tənbəkili-tütünlü 

tənbəkisiz 

tənbəkisiz-tütünsüz 

tənbəki-tütün 

tənbəki-tütünlü 

tənbəki-tütünsüz 

tənbəl 

tənbəlcəsinə 

tənbəlxana 

tənbəllənmə 

tənbəllənmək 

tənbəlləşdirmə 

tənbəlləşdirmək 

tənbəlləşə-tənbəlləşə 

tənbəlləşmə 

tənbəlləşmək 

tənbəllik 

tənbəl-tənbəl 

tənbölən (riyaz.) 

tənbölənli 

tənbölənsiz 

tənbur (mus.) 

təndir 

təndirbaşı 

təndirxana 

təndirli 

təndirlik 

təndirsiz 

təndirüstü 

tənə 

tənəffüs 

tənək 

tənəkçardaqlı 

tənəkə 

tənəkəçi 

tənəkəçilik 

tənəkəli 

tənəkəyayan 

tənəkqurdu 

tənəkquşu 

tənəkli 

tənəklik 

tənəksiz 

tənəli 

tənəli-tənəli 

tənəsiz 

tənəvuran 

tənəvurma 

tənəzzül 

tənəzzüllü 

tənəzzülsüz 

təng 

təngə, qədim pul 

təngidə-təngidə 

təngimə 

təngimək 

təngişdirmə 

təngişdirmək 

təngişmə 

təngişmək 

təngitmə 

təngitmək 

təngiyə-təngiyə 

təngləşdirmə 

təngləşdirmək 

təngləşmə 

təngləşmək 

tənglik 

təngnəfəs 

təngnəfəslik 

tənha 

tənhalaşma 

tənhalaşmaq 

tənhalıq 

tənqid 

tənqidçi 

tənqidçi-alim 

tənqidçi-dilçi 

tənqidçi-ədəbiyyatşünas 

tənqidçi-filosof 

tənqidçi-jurnalist 

tənqidçilik 

tənqidçi-sənətşünas 

tənqidçi-teatrşünas 

tənqidçi-yazıçı 

tənqidedici 

tənqidi 

tənqidilik 

tənqidli 

tənqidlik 

tənqidli-tənqidsiz 

tənqidolunmaz 

tənqidsiz 

tənqid-təbliğ  

tənləmə 

tənləmək 

tənləşdirilmə 

tənləşdirilmək 

tənləşdirmə 

tənləşdirmək 

tənləşmə 

tənləşmək 

tənli 

tənlik  

tənlikqurma 

tənlikli  

   

tənasüblü - tənlikli 
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tən təp təp 

   

tənliksiz 

təntənə 

təntənəli 

təntənəli-ritorik 

təntənəsiz 

təntik 

təntiklik 

təntik-təntik 

təntimə 

təntimək 

təntitmə 

təntitmək 

tənzif 

tənzifləmə 

tənzifləmək 

tənziflənmə 

tənziflənmək 

tənziflətmə 

tənziflətmək 

tənzifli 

tənzifsiz 

tənzim 

tənzimat 

tənzimatçı 

tənzimatçılıq 

tənzimçi 

tənzimçilik 

tənzimedici 

tənzimləmə 

tənzimləmək 

tənzimlənmə 

tənzimlənmək 

tənzimlətmə 

tənzimlətmək 

tənzimləyici 

tənzimləyicili 

təpcək 

təpcəkləmə 

təpcəkləmək 

təpcəkvurma 

təpçevir (k.t.) 

təpçimə 

təpçimək 

təpdirmə 

təpdirmək 

təpə 

təpəaltı 

təpəarası 

təpəcə (etn.) 

təpəcik 

təpə-daban 

təpədalı 

təpə-dərə 

təpə-dırnaq 

təpəgöz 

təpəgözlük 

təpəgözlülük 

təpəl, qaşqa 

təpələmə 

təpələmək 

təpələnmə 

təpələnmək 

təpələrarası 

təpələşdirmə 

təpələşdirmək 

təpələtmə 

təpələtmək 

təpəli 

təpəli-dərəli 

təpəlik 

təpəli-tirəli 

təpəlli 

təpəllik 

təpəlsiz 

təpəotu 

təpər 

təpərli 

təpərlilik 

təpərsiz 

təpərsizlik 

təpə-təpə  

təpəüstü 

təpəyəbənzər 

təpəyəoxşar 

təpik 

təpikcil 

təpiklədə-təpiklədə 

təpikləmə 

təpikləmək 

təpiklənmə 

təpiklənmək 

təpikləşə-təpikləşə 

təpikləşmə 

təpikləşmək 

təpiklətmə 

təpiklətmək 

təpikləyə-təpikləyə 

təpilmə 

təpilmək 

təpimə 

təpimək 

təpinmə 

təpinmək 

təpişdirə-təpişdirə 

təpişdirmə 

təpişdirmək 

təpitmə 

təpitmək 

təpitməli 

təpitməsiz 

təpki 

təpkili 

təpkisiz 

təpkisizlik 

təpmə 

təpmək 

təpməsiz (fiz.) 

təptəzə 

təptəzəlik 

tər 

təranə 

təranəli 

təranəsiz 

   

tənliksiz - təranəsiz   
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tər tər tər 

   

təravət 

təravətləndirici 

təravətləndirmə 

təravətləndirmək 

təravətlənmə 

təravətlənmək 

təravətli 

təravətlilik 

təravətsiz 

təravətsizlik 

tərbiyə 

tərbiyəçi 

tərbiyəçilik 

tərbiyəedici 

tərbiyə-əmək 

tərbiyəxana 

tərbiyələndirici 

tərbiyələndirmə 

tərbiyələndirmək 

tərbiyələnmə 

tərbiyələnmək 

tərbiyələtmə 

tərbiyələtmək 

tərbiyəli 

tərbiyəlilik 

tərbiyəsiz 

tərbiyəsizlik 

tərbiyə-təhsil 

tərbiyəverici 

tərbiyəvermə 

tərbiyəvi 

tərbiyəvilik 

tərcibənd (ədəb.) 

tərcih 

tərcüman 

tərcümanlıq 

tərcümeyi-hal 

tərcümə 

tərcüməçi 

tərcüməçilik 

tərcüməçi-referent 

tərcüməli 

tərcümə-reminissensiya 

tərcüməsiz 

tərcüməşünas 

tərcüməşünaslıq 

tərçilov 

tərə 

tərəcə (k.t.) 

tərəçiçəkli (-lər) 

tərəddüd 

tərəddüdlə 

tərəddüdlü 

tərəddüdsüz 

tərəddüdsüzlük 

tərəf 

tərəfbaz 

tərəfbazlıq 

tərəfdar 

tərəfdarlı 

tərəfdarlıq 

tərəfdarsız 

tərəfdaş 

tərəfdaşlı 

tərəfdaşlıq 

tərəfdaşsız 

tərəfgir 

tərəfgirlik 

tərəfkeş 

tərəfkeşlik 

tərəfli 

tərəf-müqabil 

tərəf-müqabillik 

tərəfsizlik 

tərək (kul.) 

tərəkə 

tərəkəmə (-lər) 

tərəkəməçilik 

tərəkəmə-köçəri 

tərəqqi 

tərəqqi-inkişaf 

tərəqqipərvər  

tərəli 

tərəlik 

tərənnüm 

tərənnümçü 

tərəotu 

tərəsiz 

tərəvəz 

tərəvəz-bostan 

tərəvəzçi 

tərəvəzçilik 

tərəvəzli-bostanlı 

tərəvəzlik 

tərəzi 

tərəziçi 

tərəziçilik 

tərəzipulu 

tərgətirici 

tərgitdirmə 

tərgitdirmək 

tərgitmə 

tərgitmək 

tərhalva 

tərxan, titul (tar.) 

tərxanlıq 

tərxis 

tərxisetmə 

tərxisolunma 

tərxun 

tərxunlu 

tərxunluq 

tərxunsuz 

tərif 

tərifçi 

tərifçilik 

tərifəgəlməz 

tərifəlayiq 

tərifləmə 

tərifləmək 

təriflənmə 

təriflənmək 

təriflətmə 

   

təravət - təriflətmə 
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tər tər tər 

   

təriflətmək 

tərifli 

təriflilik 

tərifnamə 

tərifsiz 

tərifsizlik 

təriqət 

təriqətçi 

təriqətçilik 

tərk 

tərkeş, oxqabı (tar.) 

tərkib 

tərkibbənd (ədəb.) 

tərkibli 

tərki-dünya 

tərki-dünyalıq 

tərki-vətən 

tərki-vətənlik 

tərkləşdirmə 

tərkləşdirmək 

tərkləşmə 

tərkləşmək 

tərköynək 

tərk-silah 

tərlan 

tərlədici 

tərlədicilik 

tərləmə 

tərləmək 

tərlətmə 

tərlətmək 

tərli 

tərlik 

tərlik-infuzor (zool.) 

tərlik-təzəlik 

tərlilik 

tərli-tərli 

tərotu 

tərpədə-tərpədə 

tərpədilmə 

tərpədilmək 

tərpənə-tərpənə 

tərpəniş 

tərpənişli 

tərpənişmə 

tərpənişmək 

tərpənişsiz 

tərpənmə 

tərpənmək 

tərpənməz 

tərpənməzlik 

tərpənti 

tərpəşdirmə 

tərpəşdirmək 

tərpəşmə 

tərpəşmək 

tərpətmə 

tərpətmək 

tərs 

tərsa 

tərsanə 

tərsanəçi 

tərsanəçilik 

tərsanəçi-mexanizator 

tərs-avand 

tərsçalovlu 

tərsi (ədəb.) 

tərsim 

tərsimi (riyaz.) 

tərsinə 

tərsiz 

tərsləşdirmə 

tərsləşdirmək 

tərsləşmə 

tərsləşmək 

tərslik 

tərsməzhəb 

tərs-tərs  

tərtələsik 

tərtəmiz 

tərtəmizlik 

tər-tər 

tər-təzə 

tər-təzəcə 

tər-təzəlik 

tərtib 

tərtibat 

tərtibatçı 

tərtibatçı-dizayner 

tərtibatçılıq 

tərtibatçı-rəssam 

tərtibatvermə 

tərtibçi 

tərtibçi-bəstəkar 

tərtibçi-kartoqraf 

tərtibçilik 

tərtibçi-müəllif 

tərtibçi-rəssam 

tərtibçi-sənətşünas 

tərtibli 

tərtiblilik 

tərtib-nəşr 

tərtibsiz 

tərtibsizlik 

tərtib-təqdimat 

tərz 

tərzi-hərəkət 

təs 

təsadüf 

təsadüfdən-təsadüfə 

təsadüfən 

təsadüfi 

təsadüfilik 

təsadüflük 

təsbeh 

təsbehəbənzər 

təsbehəoxşar (bot.) 

təsbehli 

təsbehsiz 

təsbehşəkilli 

təsbit 

təsbitedici 

təsdiq  

   

təriflətmək - təsdiq 
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təs təs təs 

   

təsdiqedici 

təsdiqetmə 

təsdiq-inkar 

təsdiqləmə 

təsdiqləmək 

təsdiqlənmə 

təsdiqlənmək 

təsdiqlətdirmə 

təsdiqlətdirmək 

təsdiqlətmə 

təsdiqlətmək 

təsdiqləyə-təsdiqləyə 

təsdiqnamə 

təsək (etn.) 

təsəkqabı 

təsəkli 

təsəksiz 

təsəlli 

təsəllilik 

təsəllisiz 

təsəllisizlik 

təsəlliverici 

təsərrüfat 

təsərrüfatçı 

təsərrüfatçılıq 

təsərrüfatdaxili 

təsərrüfathesabı 

təsərrüfatqurma 

təsərrüfatlararası 

təsərrüfatlardaxili 

təsərrüfatlı 

təsərrüfatsız 

təsərrüfatsızlıq 

təsərrüfatyanı 

təsəvvüf  

təsəvvüfçü 

təsəvvüfçülük 

təsəvvür 

təsəvvürat 

təsəvvüredilməz 

təsəvvürəgəlməz 

təsəvvürəsığmaz 

təshih 

təshihçi 

təshihçilik 

təshihedici 

təsir 

təsiredici 

təsiredicilik 

təsiretmə 

təsirgöstərmə 

təsirləndirmə 

təsirləndirmək 

təsirlənmə 

təsirlənmək 

təsirli 

təsirlik 

təsirlilik 

təsirlilik-təsirsizlik 

təsirsiz 

təsirsizlik 

təsis 

təsisat 

təsisatdaхili 

təsisatlararası 

təsisçi 

təsisçilik 

təsisedici 

təsisetmə 

təskin 

təskinedici 

təskinləşdirici 

təskinləşdirmə 

təskinləşdirmək 

təskinlik 

təskinlikgətirici 

təskinlikverici 

təslim 

təslimçi 

təslimçilik 

təsnif 

təsnifat 

təsnifatçı 

təsnifatlandırıcı 

təsnifatlandırılma 

təsnifatlandırma 

təsnifatlaşdırıcı 

təsnifatlaşdırılma 

təsnifatlaşdırılmaq 

təsnifatlaşdırma 

təsnifatlaşdırmaq 

təsnifçi 

təsnifedici 

təsrif 

təsrifləmə 

təsrifləmək 

təsriflənən (dilç.) 

təsriflənmə 

təsriflənmək 

təsriflənməyən (dilç.) 

təsriflətmə 

təsriflətmək 

təsvir 

təsvirçi 

təsvirçilik 

təsviredilməz 

təsvirəgəlməz 

təsviri 

təsviri-analitik 

təsviri-bioqrafik 

təsviri-elmi 

təsviri-empirik 

təsvirilik 

təsviri-nəqli 

təsviri-normativ 

təsviri-təsnifatlaşdırıcı 

təsviri-topoqrafik 

təsvirli 

təsvirsabitləşdirici 

təsvirsiz 

təşbeh 

təşbehli 

təşbehsiz 

   

təsdiqedici - təşbehsiz  
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təş təş təy 

   

təşəbbüs 

təşəbbüsçü 

təşəbbüsçülük 

təşəbbüsedici 

təşəbbüskar 

təşəbbüskarlıq 

təşəbbüskarlıqla 

təşəbbüslü 

təşəbbüslülük 

təşəbbüssüz 

təşəbbüssüzlük 

təşəxxüs 

təşəkkül 

təşəkkür 

təşəkkürnamə 

təşər (məh.)  

təşərlənmə 

təşərlənmək 

təşərlik 

təşər-təşər 

təşkil 

təşkilat 

təşkilatçı 

təşkilatçılıq 

təşkilati 

təşkilati-metodiki 

təşkilati-hüquqi  

təşkilati-texniki 

təşkilati-texnoloji 

təşkilatlandırma 

təşkilatlandırmaq 

təşkilatlanma 

təşkilatlanmaq 

təşkilatlı 

təşkilatlılıq 

təşkilatsız 

təşkilatsızlıq 

təşkilat-texnologiya 

təşkilçi 

təşkiledici 

təşnə 

təşnəli 

təşnəlik 

təşrif 

təşviq 

təşviqat 

təşviqatçı 

təşviqatçılıq 

təşviqedici 

təşviş 

təşvişlə 

təşvişli 

təşvişsiz 

tətbiq 

tətbiqçi 

tətbiqedici 

tətbiqedilmə 

tətbiqedilməz 

tətbiqetmə 

tətbiqi-dekorativ 

tətbiqolunma 

tətik 

tətikli 

tətiksiz 

tətil 

tətilçi 

tətilçilik 

təvazö 

təvazökar 

təvazökarlıq 

təvazökarlıqla 

təvazölü 

təvazölülük 

təvazösüz 

təvazösüzlük 

təvəkkül 

təvəkkülçü 

təvəkkülçülük 

təvəqqe 

təvəqqeçi 

təvəllüd 

təyin 

təyinat 

təyinatlı 

təyinatlılıq 

təyinatsız 

təyinatsızlıq 

təyinedici 

təyinedicilik 

təyinetmə 

təyini (dilç.) 

təyinedici 

təyinli 

təyinləmə 

təyinləmək 

təyinlənmə 

təyinlənmək 

təyinsiz 

təyyarə 

təyyarəçi 

təyyarəçi-konstruktor 

təyyarəçi-kosmonavt 

təyyarəçilik 

təyyarəçi-müfəttiş 

təyyarəçi-mühəndis 

təyyarədaşıma 

təyyarədaşıyan 

təyyarəqayıran 

təyyarəqayırma 

təyyarə-mərmi 

təyyarəsürən 

təyyarəsürmə 

təyyarə-vertolyot 

təyyarəvuran 

təyyarəvurma 

təyyarəyığan 

təyyarəyığma 

təzad 

təzadlı 

təzadlılıq 

təzadsız 

təzadsızlıq 

təzahür  

   

təşəbbüs - təzahür  
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təz təz tığ 

   

təzahürlü 

təzahürsüz 

təzahürsüzlük 

təzə 

təzəbətəzə 

təzəbəy 

təzəbəylik 

təzəbinə 

təzəbinəli 

təzəcə 

təzədəm 

təzədəmli 

təzədəmsiz 

təzədən 

təzədən-təzə 

təzəgəlin 

təzəgəlinli  

təzəgəlinlik 

təzəhəvəs 

təzəhəvəslik 

təzək 

təzəkli 

təzəklik 

təzəksiz 

təzələdə-təzələdə 

təzələmə 

təzələmək 

təzələndirilmə 

təzələndirilmək 

təzələndirmə 

təzələndirmək 

təzələndirtmə 

təzələndirtmək 

təzələnə-təzələnə 

təzələnmə 

təzələnmək 

təzələşdirmə 

təzələşdirmək 

təzələşdirtmə 

təzələşdirtmək 

təzələşə-təzələşə 

təzələşmə 

təzələşmək 

təzələtdirmə 

təzələtdirmək 

təzələtmə 

təzələtmək 

təzələyə-təzələyə 

təzələyici 

təzəli 

təzəlik 

təzəlikcə 

təzəliklə 

təzəli-köhnəli 

təzənə 

təzə-tər 

təzə-təzə 

təzim 

təziyə 

təziyədar 

təziyədarlıq 

təziyəli 

təziyəsiz 

təzkirə 

təzkirəçi 

təzkirəçilik 

təzkirəşünas 

təzkirəşünaslıq 

təzminat  

təzminatlı 

təzminatsız 

təzyiq 

təzyiqartırma 

təzyiqli 

təzyiqölçən 

təzyiqölçmə cihazı 

təzyiqsalan 

təzyiqsalıcı 

təzyiqsiz 

tığ 

tığın 

tığın-tığın 

tığlama 

tığlamaq 

tığlanma 

tığlanmaq 

tığlatma 

tığlatmaq 

tığlaya-tığlaya 

tığ-tığ 

tığvurma 

tıx 

tıxac 

tıxaclama 

tıxaclamaq 

tıxaclanma 

tıxaclanmaq 

tıxaclatma 

tıxaclatmaq 

tıxaclayıcı 

tıxaclı 

tıxacsız 

tıxama 

tıxamaq 

tıxanıq 

tıxanıqlıq 

tıxanma 

tıxanmaq 

tıxatdırma 

tıxatdırmaq 

tıxa-tıxa 

tıxatma 

tıxatmaq 

tıxaya-tıxaya 

tıxılı 

tıxılma 

tıxılmaq 

tıxışdırma 

tıxışdırmaq 

tıxlanma 

tıxlanmaq 

tıxlı 

tıxma  

   

təzahürlü - tıxma 
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tıx tib tif 

   

tıxmaq  

tıxsız 

tıqqıldama 

tıqqıldamaq 

tıqqıldatma 

tıqqıldatmaq 

tıqqıldaya-tıqqıldaya 

tıqqıltı 

tıncıxa-tıncıxa 

tıncıxdırma 

tıncıxdırmaq 

tıncıxma 

tıncıxmaq 

tıppıltı 

tırtıl 

tırtıllı 

tırtılsız 

tısbağa 

tısıldama 

tısıldamaq 

tısıldaya-tısıldaya 

tısıltı 

tiakol 

tiamin (tib.) 

tiaminbromid 

tiaminxlorid 

tibb 

tibbi 

tibbi-antropoloji 

tibbi-bioloji 

tibbi-coğrafi 

tibbi-diaqnostik 

tibbi-fəlsəfi 

tibbi-genetik 

tibbi-gigiyenik 

tibbi-kibernetik 

tibbi-kriminal 

tibbi-pedaqoji 

tibbi-professional 

tibbi-profilaktik 

tibbi-psixoloji 

tibbi-sanitar 

tibbi-sanitariya 

tibbi-sosial 

tibbi-statistik 

tibbi-texnoloji 

tibbi-təşkilati 

ticarət 

ticarətçi 

ticarətçilik 

ticarətxana 

ticarət-kommersiya 

ticarət-məişət 

ticarət-reklam  

ticarət-servis  

ticarət-sənaye 

ticari 

ticari-iqtisadi 

ticarilik 

ticari-sənaye 

ticari-texnoloji 

tif (tib.) 

tifaq 

tifaqlı 

tifaqsız 

tifil 

tifillik 

tifilsiz 

tiflodidaktika 

tiflokafe 

tiflokinoteatr 

tifloməktəb 

tiflopedaqogika 

tiflopedaqoq 

tiflotexnika 

tiflotexniki 

tifoid (tib.) 

tiftik 

tiftikləmə 

tiftikləmək 

tiftiklənmə 

tiftiklənmək 

tiftiklətmə 

tiftiklətmək 

tiftikli 

tiftiksiz 

tik (tib.) 

tikan 

tikanbaşlı (-lar) (zool.) 

tikanburun (bot.) 

tikanburunlu 

tikancıq 

tikançı 

tikançılıq 

tikanqıran 

tikanquyruq (zool.) 

tikanlama 

tikanlamaq 

tikanlanma 

tikanlanmaq 

tikanlatma 

tikanlatmaq 

tikanlı 

tikanlıq 

tikanlılıq 

tikansız 

tikanuc 

tikanuclu 

tikanyarpaq 

tikanyarpaqlı 

tikdirilmə 

tikdirilmək 

tikdirmə 

tikdirmək 

tikdirtmə 

tikdirtmək 

tiker (iqt.) 

tikə 

tikəcək 

tikəçi 

tikələmə 

tikələmək 

tikələnmə 

   

tıxmaq - tikələnmə 
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tik tik tim 

   

tikələnmək 

tikələtmə 

tikələtmək 

tikənəcək 

tikə-para 

tikə-parça 

tikəpərəst 

tikə-tikə 

tikib-büzmə 

tikib-büzmək 

tikib-sökmə 

tikib-sökmək 

tikici 

tikicilik 

tikili 

tikililik 

tikilisiz 

tikiliş 

tikilmə 

tikilmək 

tikinti 

tikinti-arxitektura 

tikinti-bərpa 

tikinti-konstruksiya 

tikinti-quraşdırma 

tikinti-montaj 

tikinti-texniki 

tikinti-təmir 

tikirtgə 

tikiş 

tikişbənd 

tikişçi 

tikişçilik 

tikişçi-motorçu 

tikişli 

tikişli-yamaqlı 

tikişsiz 

tikiş-yamaq 

tikmə 

tikməçi 

tikməçilik 

tikmək 

tikməli 

tikmənaхış 

tikmənaхışlı 

tikməsiz 

tiksodöymə (tex.) 

tiksotökmə (tex.) 

tiksotrop  

tiksotropiya 

tiqel 

tiqmotropizm (biol.) 

til 

tilda (inform.) 

tilişkə 

tilişkəli 

tilişkəsiz 

till 

tilləmə 

tilləmək 

tillənmə 

tillənmək 

tillətmə 

tillətmək 

tilli 

tilov 

tilsim 

tilsimbənd 

tilsimçi 

tilsimçilik 

tilsimxana 

tilsimləmə 

tilsimləmək 

tilsimlənmə 

tilsimlənmək 

tilsimlətmə 

tilsimlətmək 

tilsimli 

tilsimsiz 

tilsiz 

tilşəkilli 

tilvurma 

timalin 

timektomiya 

timerqaziya 

timik, çıxıntı 

timiko-limfatik 

timikli 

timin (kim.) 

timinoza 

timokratiya (siyas.) 

timol (kim.) 

timoliz 

timoma 

timpan (mus.) 

timpanit (tib.) 

timpanofoniya 

timpanoplastika 

timpanopunksiya 

timpanoskleroz 

timpanotomiya 

timsah 

timsahabənzər 

timsahaoхşar 

timsal 

timus (tib.) 

tin 

tinbaşı 

tinbətin 

tindalizasiya 

tindin (-lər) 

ting 

tingbasdıran 

tingbasdırma 

tingçıxaran 

tingçıxarma 

tingə 

tingli 

tinglik 

tingsiz 

tinktura (tib.) 

tinli 

tinlilik 

   

tikələnmək - tinlilik 



 640 

tin tip tir 

   

tinsiz 

tinsizlik 

tin-tin 

tinüstü 

tioaldehid (kim.) 

tiobakteriya 

tioduz 

tioefir 

tiofenol 

tiokarbonat 

tiokauçuk 

tionaften 

tiopental 

tiosidik çövhəri 

tiospirt 

tiosulfat 

tiosulfit 

tioturşu 

tip 

tipaj 

tipifikasiya 

tipik 

tipik-ənənəvi 

tipikləşdirilmə 

tipikləşdirilmək 

tipikləşdirmə 

tipikləşdirmək 

tipikləşmə 

tipikləşmək 

tipiklik 

tiplərarası 

tipləşdirmə 

tipləşdirmək 

tipləşmə (ədəb.) 

tipləşmək 

tipli 

tipogenez 

tipoqraf 

tipoqrafik 

tipoqravür 

tipolitoqrafiya 

tipologiya 

tipoloji 

tipoloji-universal 

tipometr 

tipometriya 

tir 

tirada 

tiraj 

tirajlama 

tirajlamaq 

tirajlaşdırılma 

tirajlaşdırılmaq 

tirajlaşdırma 

tirajlaşdırmaq 

tirajlayıcı 

tirajlı 

tirajsız 

tiramisu (kul.) 

tiran 

tiraniya  

tiranlıq 

tirannozavr (-lar) 

tiratron 

tirbaşı 

tire 

tireli 

tireoaplaza (tib.) 

tireoid  

tireoidektomiya  

tireoidit  

tiresiz 

tirə 

tirələmə 

tirələmək 

tirələnmə 

tirələnmək 

tirəli 

tirəsiz 

tirə-tirə 

tirləmə 

tirləmək 

tirlənmə 

tirlənmək 

tirləşmə 

tirləşmək 

tirlətmə 

tirlətmək 

tirli 

tirmə 

tirməkürdü, parça 

tirməli 

tirməsayağı naхış 

tirməşal 

tiroksin (tib.) 

tir-pərdi 

tirsiz 

tirtap 

tir-tir 

tiryək 

tiryəkbaz 

tiryəkbazlıq 

tiryəkçi 

tiryəkçilik 

tiryəkxana 

tiryəkli 

tiryəklilik 

tiryəksiz 

tiryəksizlik 

tişə, külüng 

tişələmə 

tişələmək 

tişələnmə 

tişələnmək 

tişəli 

tişəsiz 

titan 

titanit (miner.) 

titanlaşdırılma 

titanlaşdırma 

titanlaşma 

titanlaşmaq 

titə (tib.) 

   

tinsiz - titə  
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tit tit tox 

   

titr 

titrədici 

titrədilmə 

titrədilmək 

titrək 

titrəkçiçək 

titrəklik 

titrək-titrək 

titrəquş 

titrəmə 

titrəmək 

titrəşə-titrəşə 

titrəşmə 

titrəşmək 

titrətmə 

titrətmək 

titrətmə-qızdırma 

titrətmə-qızdırmalı 

titrətmə-qızdırmasız 

titrətməqovaq (bot.) 

titrətməli 

titrətməsiz 

titrəyə-titrəyə 

titrəyib-əsmə 

titrəyib-əsmək 

titrəyiş 

titrəyişli 

titrəyişsiz 

titr-kredit 

titrləmə 

titrləmək 

titrlənmə 

titrləşdirici 

titrləşdirmə 

titrləşdirmək 

titrləşmə 

titrləşmək 

titrli 

titrsiz 

titrverici 

titul 

titullu 

titulsuz 

tiv (-lər) 

tiyan 

tiyanaltı 

tiyança 

tiyançı 

tiyançılıq 

tiyanlı 

tiyansız 

tiyə 

tiyələmə 

tiyələmək 

tiyələnmə 

tiyələnmək 

tiyələrarası  

tiyələtmə 

tiyələtmək 

tiyələyə- tiyələyə 

tiyəli 

tiyəsiz 

tobi-qeri (idm.) 

toboqqan (idm.) 

todes (idm.) 

tofalar 

tofalarca 

toğay 

toğlu 

toğlubaşı daş 

toğlubaşılı 

toğlubaşısız 

toğlugötürən (zool.) 

toğlulu 

toğluluq 

toğlusuz 

tox 

toxa 

toxac 

toxaclama 

toxaclamaq 

toxaclanma 

toxaclanmaq 

toxaclatma 

toxaclatmaq 

toxaclaya-toxaclaya 

toxaclı 

toxacsız 

toxalama 

toxalamaq 

toxalanma 

toxalanmaq 

toxalatma 

toxalatmaq 

toxalaya-toxalaya 

toxalı 

toxalma 

toxalmaq 

toxar (-lar) 

toxarca 

toxasız 

toxluq 

toxmacar, şitil 

toxmacarlı 

toxmacarlıq 

toxmacarsız 

toxmaq 

toxmaqcıq 

toxmaqçı 

toxmaqçiçəkli (-lər) 

toxmaqlama üsulu 

toxmaqlamaq 

toxmaqlanma 

toxmaqlanmaq 

toxmaqlatma 

toxmaqlatmaq 

toxmaqlı 

toxmaqlıq 

toxmaqsız 

toxtaq 

toxtaqlanma 

toxtaqlanmaq 

toxtaqlıq  

   

titr - toxtaqlıq 
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tox tox tox 

   

toxtama 

toxtamaq 

toxtanma 

toxtanmaq 

toxtatma 

toxtatmaq 

toxucu 

toxuculuq 

toxuda-toxuda 

toxum 

toxuma 

toxumaarası 

toxumaq 

toxumböcəyi (zool.) 

toxumca (bot.) 

toxumcameyvə 

toxumcuq 

toxumcuqlu 

toxumcuqsuz 

toxumçiçəkli (-lər) 

toxumçıxaran (tex.) 

toxumçıxarı 

toxumçıxarıcı 

toxumçu 

toxumçuluq 

toxumdəyişən 

toxumdəyişmə 

toxumgizli (zool.) 

toxumgötürən çarx 

toxumqabıq 

toxumqəbuledici 

toxumlama 

toxumlamaq 

toxumlanma 

toxumlanmaq 

toxumlararası 

toxumlatma 

toxumlatmaq 

toxumlu 

toxumluq 

toxumluluq 

toxumölçən 

toxumölçmə 

toxumsəpən  

toxumsəpmə 

toxumsuz 

toxumsuzluq 

toxumşünas 

toxumşünaslıq 

toxumtəmizləmə 

toxumtəmizləyən 

toxumtəmizləyici 

toxumyaradan 

toxumyaratma 

toxumyemə 

toxumyeyən (zool.) 

toxumyığan 

toxumyığma 

toxunacaq 

toxunaq 

toxunaqlı 

toxunaqlılıq 

toxunan (riyaz.) 

toxunar-toxunmaz 

toxuna-toxuna 

toxundurma 

toxundurmaq 

toxundurulma 

toxundurulmaq 

toxunma 

toxunmaq 

toxunulma 

toxunulmaq 

toxunulmaz 

toxunulmazlıq 

toxunuş 

toxunuşlu 

toxunuşsuz 

toxutdurma 

toxutdurmaq 

toxutdurulma 

toxutdurulmaq 

toxutma 

toxutmaq 

toxuya-toxuya 

tokamak (fiz.) 

toketa (idm.) 

tokkata (mus.) 

tokoferol 

tokofobiya  

tokologiya 

tokoloji 

tokoloq 

tokofobiya 

toksalbumin 

toksidermiya 

toksifobiya 

toksik 

toksiki 

toksikilik 

toksiklik 

toksikofobiya  

toksikoinfeksiya 

toksikologiya (tib.) 

toksikoloji 

toksikoloq 

toksikoloqluq 

toksikoman 

toksikomaniya 

toksikoz (tib.) 

toksin 

toksokar (-lar) (zool.) 

toksoplazma 

toksoplazmoz (tib.) 

tok-şou 

toqqa 

toqqabağı 

toqqac, çubuq 

toqqaclama 

toqqaclamaq 

toqqaclanma 

toqqaclanmaq 

toqqaclatma  

   

toxtama - toqqaclatma 
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toq ton top 

   

toqqaclatmaq 

toqqaclaya-toqqaclaya 

toqqalama 

toqqalamaq 

toqqalanma 

toqqalanmaq 

toqqalı 

toqqalıq 

toqqasız 

toqquşdurma 

toqquşdurmaq 

toqquşma 

toqquşmaq 

tol 

tolazlama 

tolazlamaq 

tolazlanma 

tolazlanmaq 

tolbənd (хalç.) 

tolerant 

tolerantlı 

tolerantlıq 

tollinq əməliyyatları 

toluidin 

toluol 

tomağa, quş kəkili 

tomağalı 

tomat 

tomatlı 

tomatsız 

tombul 

tombuy (idm.) 

tomofobiya  

tomoqraf 

tomoqrafik 

tomoqrafiya 

tomoqram 

tompal (k.t.) (məh.) 

ton 

tonal 

tonallaşdıran 

tonallaşdırıcı 

tonallaşdırma 

tonallaşdırmaq 

tonallıq (mus.) 

ton-atelye 

ton-atom 

toner (inform.) 

tonfilm 

tonik 

tonika (mus.) 

ton-kilometr 

tonqa (-lar) 

tonqal 

tonqallıq 

tonqalotu (bot.) 

tonlu 

tonluq 

tonmeyster 

ton-mil 

tonnaj 

tonnajlı 

tonofibril (-lər) (biol.) 

tonofilament (biol.) 

tonoqrafiya (tib.) 

tonometr  

tonometriya  

ton-ton 

tonus  

tonuslu 

tonussuz 

tonusverici 

tonvagen (tex.) 

tonyarımlıq 

tonzillektomiya (tib.) 

top 

topa 

topaarası 

topabasma 

topacıq 

topacıqlı 

topacıqsız 

topaçiçək 

topaçiçəkli 

topaçiçəklilik 

topal 

topalaq (bot.) 

topalaqlıq 

topalama 

topalamaq 

topalanma 

topalanmaq 

topalararası 

topalaşdırılma 

topalaşdırılmaq 

topalaşdırma 

topalaşdırmaq 

topalaşma 

topalaşmaq 

topalatma 

topalatmaq 

topaldıqaç 

topalı 

topallama 

topallamaq 

topallanma 

topallanmaq 

topallaşma 

topallaşmaq 

topallatma 

topallatmaq 

topallıq 

topalotu 

topalotukimi (-lər) (bot.) 

toparası 

toparlanma 

toparlanmaq 

toparlayıcı 

topasaqqal 

topasaqqallı 

topasız 

topaşəkilli 

topatan 

   

toqqaclatmaq - topatan 
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top top top 

   

topatma 

topa-topa 

topatutma 

topavari (geol.) 

topavari-dənəvari 

topavari-qozvari 

topayarpaq 

topayarpaqlı 

topaz (miner.) 

topbaş buğda 

topbaz 

topbazlıq 

topbığ (bot.) 

topçomaq 

topçu 

topçuluq 

topdağıtmaz 

topdansatış 

topenant (idm.) 

topxana 

topik 

topiks (mal.) 

topinambur (bot.) 

topquyruq 

topquyruqlu 

topladılma 

topladılmaq 

toplama 

toplama-bölmə 

toplama-çıхma 

toplamaq 

toplama-vurma 

toplanan (riyaz.) 

toplana-toplana 

toplanılma 

toplanılmaq 

toplanış 

toplanma 

toplanmaq 

toplantı 

toplardamar (tib.) 

toplaşa-toplaşa 

toplaşdırılma 

toplaşdırılmaq 

toplaşdırma 

toplaşdırmaq 

toplaşma 

toplaşmaq 

toplatdırılma 

toplatdırılmaq 

toplatdırma 

toplatdırmaq 

toplatma 

toplatmaq 

toplaya-toplaya 

toplayıb-bölmə 

toplayıb-bölmək 

toplayıb-çıхma 

toplayıb-çıхmaq 

toplayıb-vurma 

toplayıb-vurmaq 

toplayıcı 

toplayıcılıq 

toplu 

toplulaşdırma 

toplulaşdırmaq 

topluluq 

toplum 

toplu-tüfəngli 

top-menecer 

topmeyvə 

top-model 

topoantroponim  

topoerqonim  

topoetnonim  

topofitonim  

topofobiya (psix.) 

topoformant  

topogeodezik 

topogeodeziya 

topogeofizika 

topoideonim 

topoizoqlos  

topoqraf 

topoqrafik 

topoqrafiya 

topologiya (riyaz.) 

topoloji 

toponim 

toponimçi 

toponimçilik 

toponimik 

toponimika 

toponimiya 

toponimləşmə 

toponimləşmək 

toponimşünas 

toponimşünaslıq 

topotropizm (biol.) 

topozoonim (dilç.) 

toppuş 

toppuşdodaq 

toppuşluq 

toppuşsifət 

toppuşyanaq 

toppuz 

toppuzabənzər 

toppuzaoхşar 

toppuzbaş 

toppuzbaşlı 

toppuzbaşı 

toppuzlama 

toppuzlamaq 

toppuzlanma 

toppuzlanmaq 

toppuzlatma 

toppuzlatmaq 

toppuzlu 

toppuzsaç 

toppuzsaçlı 

toppuzsuz 

toppuztikan (bot.) 

toppuzvari 

   

topatma - toppuzvari   
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top tor tor 

   

top-reytinq 

top-reytinqli 

top-spin 

topsuz 

topsuz-tüfəngsiz 

tops-zərbə (idm.) 

top-top 

top-topxana 

top-trend 

top-tüfəng 

top-tüfəngli 

top-tüfəngsiz 

topuq 

topuqlama 

topuqlamaq 

topuqlu 

topuqluq 

topulqa (bot.) 

topultu (bot.) 

tor 

torabənzər 

torağay 

torağaylı 

torağaysız 

toran 

toranlaşma 

toranlaşmaq 

toranlı 

toranlıq 

toraoxşar 

toratma 

torba 

torbacıq 

torbacıqlı 

torba-dağar 

torbalama maşını 

torbalamaq 

torbalanma 

torbalanmaq 

torbalı 

torbalıq 

torbatikən 

torbatikmə 

torbavari 

torbayabənzər 

torbayaoxşar 

torcuq 

torcuqlu 

torcuqsuz 

torçu 

torçuluq 

tordamar 

tordamarlı 

toreador 

torf 

torflu 

torfluq 

torfsuz 

torfyığan kombayn 

tori (-lər) 

torit (miner.) 

torium 

torizm 

torkretləmə (tex.) 

torqanadlı (-lar) 

torquran 

torqurma 

torlama 

torlamaq 

torlamalı, хalça 

torlanma 

torlanmaq 

torlatma 

torlatmaq 

torlu 

torluq 

tormoz 

tormozlama 

tormozlamaq 

tormozlanma 

tormozlanmaq 

tormozlatma 

tormozlatmaq 

tormozlayıcı 

torna 

tornaçı 

tornaçı-karuselçi 

tornaçılıq 

tornado 

torna-doğrama 

torna-frezləmə (tex.) 

torpaq 

torpaqaltı 

torpaqarası 

torpaqatan 

torpaqatma 

torpaqayırma 

torpaqbasdı 

torpaq-bazar 

torpaqbecərmə  

torpaqbərkidən 

torpaqbərkidici 

torpaqbərkitmə 

torpaq-bioiqlim 

torpaq-bitki 

torpaq-coğrafi 

torpaqçıxaran  

torpaqdaxili 

torpaqdaşıyan 

torpaqdərinlədən 

torpaqdüzləmə 

torpaqdüzləyən 

torpaqəmələgətirici 

torpaq-geoloji  

torpaqgötürən 

torpaq-iqlim 

torpaq-kimya  

torpaqqaldıran 

torpaqqaldırma 

torpaqqazan 

torpaqqoruyucu 

torpaq-qrunt 

torpaqlama 

   

top-reytinq - torpaqlama 
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tor tor tot 

   

torpaqlamaq 

torpaqlandırıcı 

torpaqlandırma 

torpaqlandırmaq 

torpaqlanma 

torpaqlanmaq 

torpaqlatma 

torpaqlatmaq 

torpaqlaya-torpaqlaya 

torpaqlayıcı 

torpaqlı 

torpaq-meliorasiya 

torpaq-meliorativ 

torpaq-nasos 

torpaqölçən 

torpaqölçmə 

torpaqörtüklü 

torpaqsız 

torpaqsızlıq 

torpaqsoran 

torpaqsorma 

torpaqşumlayan 

torpaqşünas 

torpaqşünaslıq 

torpaqtəmizləyici 

torpaqüstü 

torpaqyaranma 

torpaqyumşaldan 

torpeda 

torpedaçı 

torpedadaşıyan 

torpedalama 

torpedalamaq 

torpedalanma 

torpedalanmaq 

torsarıyan 

torsayaq 

torsiometr 

torsion (tex.) 

torsuz 

torşer 

torşəkilli 

torşəkillilik 

tort 

torta 

tortalı 

tortasız 

tor-təbəqə 

tor-təbəqəli 

tor-təbəqəsiz 

tortqabı 

tortlu 

tortoxuyan (tex.) 

tor-top 

tortsuz 

torumca (zool.)  

torvari 

toryarpaq 

toryarpaqlı 

tosqun 

tosqunlama 

tosqunlamaq 

tosqunlaşma 

tosqunlaşmaq 

tosqunlatma 

tosqunlatmaq 

tosqunluq 

tost 

toster 

tostlu 

tostsuz 

total 

totalitar 

totalitarizm 

totalitarlıq 

totalizator 

totallıq 

totem 

totemçi 

totemçilik 

totemistik 

totemizm 

totemləşdirmə 

totemləşdirmək 

totemləşmə 

totemləşmək 

totuq 

totuqlaşma 

totuqlaşmaq 

totuqluq 

totuq-motuq 

tovlama 

tovlamaq 

tovlanma 

tovlanmaq 

tovlaşdırma 

tovlaşdırmaq 

tovlaya-tovlaya 

tovuz 

toy 

toybaşı 

toybaşılıq 

toy-bayram 

toy-bayramlı 

toy-bayramsız 

toybaz 

toybazlıq 

toybəyi 

toybəyilik 

toy-büsat 

toy-büsatlı 

toy-büsatsız 

toyçiçəyi 

toyçuluq 

toy-dəsgah 

toy-dəsgahlı 

toy-dəsgahsız 

toy-düyün 

toy-düyünlü 

toy-düyünsüz 

toyxana 

toyxərci 

toyquşu (zool.)  

   

torpaqlamaq - toyquşu 
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toy toz töh 

   

toylama 

toylamaq 

toylu 

toy-mağar 

toy-nağara 

toypayı 

toysuz 

toysuzluq 

toyuq 

toyuqbiti 

toyuq-cücə 

toyuq-cücəli 

toyuq-cücəsiz 

toyuqçiçəyi 

toyuqçu 

toyuqçuluq 

toyuqdarısı 

toyuq-fərə 

toyuqkimi (-lər) 

toyuqlu-cücəli 

toyuqplov 

toyuqsuz 

toy-vay 

toy-vaylı 

toz 

tozabənzər 

tozağacı 

tozağacıkimi (-lər) 

tozanaq 

tozanaqlı 

tozanaqsız 

tozaoхşar 

tozcuq 

tozcuqlu 

tozgötürən 

tozlama 

tozlamaq 

tozlana-tozlana 

tozlandırıcı 

tozlandırılma 

tozlandırılmaq 

tozlandırma 

tozlandırmaq 

tozlanma 

tozlanmaq 

tozlaşdırma 

tozlaşdırmaq 

tozlaşma 

tozlaşmaq 

tozlatma 

tozlatmaq 

tozlaya-tozlaya 

tozlayıcı 

tozlu 

tozluca 

tozlu-çirkli 

tozluq (bot.) 

tozluluq 

tozlu-torpaqlı 

tozlu-tozanaqlı 

tozölçən 

tozsoran 

tozsorma qabiliyyəti 

tozsuz 

tozsuz-çirksiz 

tozsuz-qazsız 

tozsuz-torpaqsız 

tozşəkilli 

toztəmizləmə 

toztəmizləyən 

toztəmizləyici 

toz-torpaq 

toz-torpaqlı 

toz-torpaqsız 

toz-tozanaq 

toz-tozanaqlı 

toz-tozanaqsız 

toztutucu 

tozuducu 

tozvari 

tozyığan 

tozyığıcı 

töhfə 

töhfəli 

töhfəsiz 

töhmət 

töhmətedici 

töhmətləndirici 

töhmətləndirilmə 

töhmətləndirilmək 

töhmətləndirmə 

töhmətləndirmək 

töhmətlənmə 

töhmətlənmək 

töhmətli 

töhmətsiz 

tökdürmə 

tökdürmək 

tökdürtmə 

tökdürtmək 

tökdürülmə 

tökdürülmək 

tökəverilmə (xalç.) 

tökmə 

tökmə-beton 

tökməbədən 

tökməbədənli 

tökməçi 

tökməçilik 

tökmədaban 

tökmədabanlıq 

tökməxana 

tökmək 

tökmərək 

tökməsiz 

töküb-dağıtma 

töküb-dağıtmaq 

töküb-töküşdürmə 

töküb-töküşdürmək 

tökücü 

tökücü-axıdıcı 

tökücü-boşaldıcı 

tökücü-doldurucu  

   

toylama - tökücü-doldurucu  
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tök tör töv 

   

tökücü-hamarlayıcı 

tökücü-süzücü 

tökük 

tökülmə 

tökülmək 

tökülüb-dağılma 

tökülüb-dağılmaq 

tökülüb-töküşdürülmə 

tökülüb-töküşdürülmək 

tökülüşmə 

tökülüşmək 

töküm 

töküntü 

töküntü-döşəmə (geol.) 

töküşdürmə 

töküşdürmək 

töküşdürülmə 

töküşdürülmək 

töpə (k.t.) 

töpəmə (k.t.) 

törə 

törəboy 

törəboylu 

törədici 

törədicilik 

törədicisiz 

törədilmə 

törədilmək 

törəmə 

törəmək 

törəməli 

törəməsiz 

törəniş 

törənmə 

törənmək 

törənti 

törətmə 

törətmək 

törəyib-artma 

törəyib-artmaq 

törpü, yeyə (məh.) 

törpüdəyməz 

törpügörməmiş 

törpüləmə 

törpüləmək 

törpülənmə 

törpülənmək 

törpülətmə 

törpülətmək 

tör-töküntü 

tör-töküntülü 

tör-töküntülük 

tör-töküntüsüz 

tösmərək, kök (məh.) 

tövbə 

tövbəedən 

tövbəetmə hücrəsi 

tövbələtmə 

tövbələtmək 

tövbəli 

tövbəsiz 

tövhid 

tövlə 

tövləbaşı 

tövr 

Tövrat 

tövsiyə 

tövsiyədolu 

tövsiyəedən 

tövsiyəedici 

tövsiyələmə 

tövsiyələmək 

tövsiyələnmə 

tövsiyələnmək 

tövsiyəli 

tövsiyəsiz 

tövsiyəvi 

tövşük 

tövşüklü 

tövşümə 

tövşümək 

tövşütmə 

tövşütmək 

tövşüyə-tövşüyə 

tövşüyüb-öskürmə 

tövşüyüb-öskürmək 

töycü (tar.) 

tradeskansiya (bot.) 

trafaret 

trafaretçi 

trafaretli 

trafaretlik 

trafaretsiz 

trafik 

tragediya 

tragi-fars (ədəb.) 

tragik 

tragikomediya 

tragikomik 

tragizm 

traxeit (tib.) 

traxeol (-lar) (zool.) 

traxeostomiya (tib.) 

traxeotomiya 

traxeya (tib.) 

traxeyalı (-lar) (zool.) 

traxibazalt 

traxibazalt-traxidolerit  

traxidolerit (geol.) 

traxilid (zool.) 

traxiniya (bot.) 

traxoma 

traxomalı 

traker (kinem.) 

traksiya (tib.) 

traktat 

traktir 

traktor 

traktorçu 

traktorçuluq 

traktorçu-maşinist 

traktorqayırma 

traktorlaşdırılma  

   

tökücü-hamarlayıcı - traktorlaşdırılma 
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tra tra tra 

   

traktorlaşdırılmaq 

traktorlaşdırma 

traktorlaşdırmaq 

traktorlaşma 

traktorlaşmaq 

traktorlu 

traktor-maşın 

traktorsuz 

traktor-təmir 

traktovka 

traktur (mus.) 

tral, balıq toru 

tralçı 

tramlot (idm.) 

tramp (dəniz.) 

tramplin  

tramplinli 

tramplinsiz 

tramvay 

tramvayçı 

tramvay-trolleybus 

tranes (dəniz.) 

trank radiorabitə 

trankvilizator  

trans 

transabdominal 

trans-Adriatik 

trans-Afrika 

transaksiya (mal.) 

trans-Alp 

trans-Arktik 

trans-Asiya 

trans-Atlantik 

transavanqard 

trans-Avrasiya 

trans-Avropa 

transbukkal (tib.) 

transduksiya 

transduktor 

transept (memar.) 

transfaktor 

transfer  

transferrin (tib.) 

transfert 

transfokator 

transfoneliterasiya 

transform  

transformasiya 

transformasiyalı 

transformasiyasız 

transformator 

transformer 

transformer-çarpayı 

transformer-kreslo 

transformizm 

transfuziologiya 

transfuzioloq 

transfuziya 

transgen 

transgender 

transgenderofobiya  

trans-Himalay 

transhumanist 

transhumanizm 

trans-Xəzər 

transiver (inform.) 

transkanalikulyar (tib.) 

transkarbamilaza (tib.) 

transkoder (tex.) 

transkontinental 

transkranial (tib.) 

transkripsiya 

transkripsiyalı 

transkripsiyasız 

transkript  

trans-Qafqaz 

transqressiya 

translativ (dilç.) 

translaşan yağlar 

translaşma 

translaşmaq 

translə 

transliterasiya 

transliterasiyalı 

transliterator 

translokasiya (biol.) 

translyasiya 

translyator (inform.) 

transmediativ 

transmilli 

transmilliləşmə 

transmilliləşmək 

transmissiv (tib.) 

transmissiya 

transmissiyalı 

transmissometr (tex.) 

transmitter 

transmutasiya 

transofobiya  

transparant 

transparantlı 

transpersonal 

transpirasiya (biol.) 

transplant 

transplantasiya 

transplantator 

transplantoloq 

transponder 

transport 

transportir 

transportyor 

transportyorçu 

transpozisiya 

transregional 

transseksofobiya  

transsendent (fəls.) 

transsendental  

transsendentalist  

transsendentlik 

transsərhəd 

trans-Sibir 

transsudat 

transşipment  

   

traktorlaşdırılmaq - transşipment   
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tra tra tre 

   

transterminləşmə 

transterminləşmək 

transtəsir 

transtoponimləşmə 

transtoponimləşmək 

transvaginal (tib.) 

transvert 

transvestit 

tranş (iqt.) 

tranşey (hərb.) 

tranşeyqazan 

tranzaksiya 

tranzaksiyalı 

tranzaksiyasız 

tranzistor 

tranzistorlu 

tranzistorsuz 

tranzit 

tranzitiv 

tranzit-kommunikasiya 

tranzitor  

trap 

trapesiodal 

trapesiya 

trapesiyaşəkilli 

trapesiyavari 

trapesiyayabənzər 

tras 

traseka  

traslaşdırma 

traslaşdırmaq 

trassant (iqt.) 

trassat (iqt.) 

trassologiya (hüq.) 

trast (iqt.) 

tratt (iqt.) 

trauler (dəniz.) 

travers (idm.) 

travesti (teatr.) 

travma 

travmalı 

travmasız 

travmatik 

travmatizm 

travmatofiliya 

travmatofobiya  

travmatologiya (tib.) 

travmatoloji 

travmatoloq 

travmatoloq-ortoped 

traybalizm 

trayektorik 

trayektoriya 

trayel (idm.) 

tredban (idm.) 

tredekafobiya  

tredjen-krol (idm.) 

tredjen-stil (idm.) 

trek (idm.) 

trekbol (inform.) 

treker, cihaz 

trekinq  

trek-nömrə 

tremofobiya  

tremoqrafiya 

tremor  

trenaj 

trenajor 

trençkot 

trend 

treninq 

treninq-modul 

trental 

treonin (kim.) 

trepanasiya (tib.) 

trepanobiopsiya 

trepel 

treppinq (inform.) 

treska (zool.) 

trest  

treyder (iqt.) 

treydinq (iqt.) 

treyler  

treyser 

triada  

trial  

trianqulyasiya (geod.) 

trianqulyator 

trias dövrü (zool.) 

triatlon (idm.) 

triba (bot.) 

triboelektrik 

triboelektriklik 

tribokimya 

tribokimyəvi 

tribologiya 

triboloji 

tribolüminessensiya 

tribometr 

tribometriya 

tribosistem 

tribotexnik 

tribotexnika 

tribotexniki 

tribotexnologiya 

tribun 

tribuna 

tribunal 

triesiya (bot.) 

triftonq (dilç.) 

trigger (inform.) 

trixiaz 

trixidi (bot.) 

trixinella 

trixinelloskopiya 

trixinelloz 

trixinellozlu 

trixinol (-lar) (biol.) 

trixit (bot.) 

trixofitiya (tib.) 

trixofobiya 

trixomalyasiya 

trixomonad (-lar)  

   

transterminləşmə - trixomonad (-lar) 
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tri tri tro 

   

trixomoniaz (tib.) 

trixopatiya 

trixoplaks (zool.) 

trixosist (-lər) (zool.) 

trixotillomaniya (tib.) 

trikinofobiya 

triklin (din.) 

triko 

trikotaj 

triqatron, cihaz 

triqlif (memar.) 

triqonal qəfəs (fiz.) 

triqonometrik 

triqonometriya 

trilobit (-lər) (zool.) 

trilogiya (ədəb.) 

trilyon 

triller 

trimaran, gəmi  

trimatod (-lar) (zool.) 

trimestr 

trimmer 

trinitron (tex.) 

trinte (idm.) 

trio (mus.) 

triod, cihaz 

tripanofobiya (psix.) 

triplbar (idm.) 

tripleks 

triplet 

tripod (tex.) 

trips (-lər) (zool.) 

trisaxarid (kim.) 

trisel 

triseps 

tristor 

tritikale dəni 

triton (zool.) 

triumf 

triumfal  

triumvir 

triumvirat 

trivial 

triviallıq 

triyer (teх.) 

trizm 

troakar 

trofey (hərb.) 

trofik 

trofiki (tib.) 

trofoblast 

trofoblastik 

trofozoit (-lər) (zool.) 

trofonevroz 

troxofor (zool.) 

troxoforlu heyvanlar 

troqlobiont (zool.) 

troqlofil (-lər) (zool.) 

trolleybus 

trolli 

trollinq (inform.) 

tromb 

trombin 

tromblaşma 

tromblaşmaq 

tromblu 

tromboembolik (tib.) 

tromboemboliya  

trombofiliya 

tromboflebit  

tromboliz 

trombolizasiya 

trombon (mus.) 

tromboplastik (anat.) 

tromboplastin (anat.) 

trombosit (anat.) 

trombositoz (tib.) 

tromboz  

trombsuz 

tropik 

tropika 

tropikdənkənar 

tropikologiya 

tropizm 

tropofobiya  

tropopauza (coğr.) 

troposfer 

tros 

trot (idm.) 

trotil 

troхotron 

truppa 

trüfel 

trüfelli 

trüm (dəniz.) 

tualet 

tualetlənmə 

tualetlənmək 

tuareq (-lər) 

tuberkuloz 

tuberkulozofobiya  

tuberkulin 

tuberkuloma (tib.) 

tubulqa (bot.) 

tubus 

tuf (geol.) 

tufan 

tufan-fırtına 

tufanlama 

tufanlamaq 

tufanlı 

tufansız 

tuffit (geol.) 

tufli 

tuflili 

tuflisiz 

tuflu (geol.) 

tufogen süxurlar 

tufogen-çökmə (geol.) 

tuf-torpaq 

tuğ 

tuğlu 

tuğra 

   

trixomoniaz - tuğra 
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tuğ tul tum 

   

tuğsuz 

tukano (-lar) 

tuklips (idm.) 

tuqay 

tula 

tulalıq 

tulanbar 

tulanbarçı 

tulapayı 

tulium (kim.) 

tulladılma 

tulladılmaq 

tullama 

tullamaq 

tullana-tullana 

tullandırma 

tullandırmaq 

tullanış 

tullanma 

tullanmaq 

tullantı 

tullantılı 

tullantılıq 

tullantısız 

tullantıyığan (inform.) 

tullatdırma 

tullatdırmaq 

tullatma 

tullatmaq 

tullayıcı 

tuluq 

tuluqbalabanı 

tuluqçu 

tuluqçuluq 

tuluqlama 

tuluqlamaq 

tuluqlanma 

tuluqlanmaq 

tuluqlaşma 

tuluqlaşmaq 

tuluqlu 

tuluqluq 

tuluqsuz 

tuluqzurnası 

tulum 

tulumba, nasos 

tuluni (-lər) 

tulyaremiya (tib.) 

tum 

tumac, dəri növü 

tuman 

tumanbağı 

tumanbağılı 

tumanbağısız 

tumançaq 

tumançaqlıq 

tuman-köynək 

tuman-köynəkli 

tuman-köynəksiz 

tumanlı 

tumanlıq 

tumansız 

tuman-şalvar 

tumar 

tumarlama 

tumarlamaq 

tumarlana-tumarlana 

tumarlanıb-bəzənmə 

tumarlanıb-bəzənmək 

tumarlanma 

tumarlanmaq 

tumarlatdırma 

tumarlatdırmaq 

tumarlatma 

tumarlatmaq 

tumarlaya-tumarlaya 

tumba 

tumbler (teх.) 

tumbul 

tumbulluq 

tumbul-tumbul 

tumcar 

tumcarlıq 

tumlama 

tumlamaq 

tumlanma 

tumlanmaq 

tumlatma 

tumlatmaq 

tumlu 

tumluq 

tumluluq 

tumov (tib.) 

tumovlu 

tumovtutma 

tumov-zökəm 

tumsəpən 

tumsəpmə 

tumsuz 

tumsuzluq 

tumturş 

tumturşluq 

tumurcuq 

tumurcuqarası 

tumurcuqbağlama 

tumurcuqlama 

tumurcuqlamaq 

tumurcuqlanma 

tumurcuqlanmaq 

tumurcuqlararası 

tumurcuqlu 

tumurcuqsuz 

tunc 

tunc-qrafit 

tunclama 

tunclamaq 

tunclanma 

tunclanmaq 

tunclaşma 

tunclaşmaq 

tunclatma 

tunclatmaq 

tundra  

   

tuğsuz - tundra 
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tun tur tur 

   

tunel 

tunelçi 

tunelçilik 

tunelefobiya  

tuneləbənzər 

tuneləoхşar 

tunelləmə 

tunelləmək 

tunellənmə 

tunellənmək 

tunelləyici 

tunelli 

tunelsiz 

tunika 

tunq (bot.) 

tunqus (-lar) 

tunqusca 

tunqus-mancur dilləri  

tupi (-lər) 

tur 

turac 

turacbaz 

turac-qırqovul 

turaclı-qırqovullu 

turacotu 

tur-agent 

tur-agentlik 

turaksiya 

turançı 

turançılıq 

turanlı 

turanpərəst 

turanpərəstlik 

turansevər 

turansevərlik 

turanşünas 

turanşünaslıq 

turbellari (-lər) (zool.) 

turbidimetr 

turbidimetrik 

turbidimetriya 

turbin 

turbinçi 

turbinqayıran 

turbinqayırma 

turbinli-pərli 

turbin-nasos 

turboaqreqat 

turbobalta 

turbobur 

turbodinamo 

turbogenerator 

turbokompressor 

turbolent 

turbonasos 

turboreaktiv 

turboventilyator 

turboventilyatorlu 

turbovint 

turbovintli 

turbovintsiz 

turbulent 

turbulentli 

turbulentlik 

turbulentsiz 

turel (tex.) 

turənc, хalça 

turist 

turistlik 

turizm 

turizmçi 

turizmçilik 

turizm-rekreasiya 

turkorporasiya 

turmalin (miner.) 

turna 

turna-turna, oyun 

turne 

turnik 

turniket 

turnir 

turnirqabağı 

turnirlərarası 

turniröncəsi 

turp 

turpəng (bot.) 

tur-səyahət 

turş 

turşalma 

turşalmaq 

turşaltma 

turşaltmaq 

turşaşirin 

turşaşirinlik 

turşəng 

turşəngli 

turşəngsiz 

turşgilə (bot.) 

turşlaşdırılma 

turşlaşdırılmaq 

turşlaşdırma 

turşlaşdırmaq 

turşlaşma 

turşlaşmaq 

turşluq 

turşməzə 

turşməzəlik 

turşsu 

turştəhər 

turşu 

turşu-badımcan 

turşuda-turşuda 

turşuducu 

turşudulma 

turşudulmaq 

turşuqarışdıran 

turşu-qələvi 

turşuqovurma 

turşuqovurmalı 

turşulaşdırma 

turşulaşdırmaq 

turşulatma 

turşulatmaq 

   

tunel - turşulatmaq  
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tur tut tut 

   

turşulu 

turşuluq 

turşululuq 

turşuma 

turşumaq 

turşusevən 

turşusuz 

turşutma 

turşutmaq 

turşuyadavamlı 

turşuyadözümlü 

turuqqay, pendir növü 

turunc 

turuncu 

tuş 

tuşe (idm.) 

tuşqul 

tuşqullama 

tuşqullamaq 

tuşqullanma 

tuşqullanmaq 

tuşlama 

tuşlamaq 

tuşlanma 

tuşlanmaq 

tuşlaşdırma 

tuşlaşdırmaq 

tuşlaşma 

tuşlaşmaq 

tuşlatma 

tuşlatmaq 

tuşlayıcı 

tuşluq 

tuşvuran 

tuşvurma 

tut 

tutac 

tutacaq 

tutacaqlı 

tutacaqsız 

tutac-tutac 

tutaq 

tutaqlaşdırma 

tutaqlaşdırmaq 

tutaqlaşma 

tutaqlaşmaq 

tutalğa (məh.) 

tutalğac  

tutalğalı 

tutalğasız 

tutam 

tutar 

tutarlı 

tutarsız 

tutar-tutmaz 

tutaşdırma 

tutaşdırmaq 

tutaşma 

tutaşmaq 

tutatut 

tuta-tuta 

tutbecərən 

tutçırpan 

tutçu 

tutçuluq 

tutdurma 

tutdurmaq 

tutdurtma 

tutdurtmaq 

tutdurulma 

tutdurulmaq 

tutkimi (-lər) 

tutqac 

tutqaclı 

tutqacsız 

tutqu 

tutqun 

tutqun-açıq 

tutqunlaşdırılma 

tutqunlaşdırılmaq 

tutqunlaşdırma 

tutqunlaşdırmaq 

tutqunlaşma 

tutqunlaşmaq 

tutqunluq 

tutma 

tutmac 

tutmaq 

tutmalı 

tutmasız 

tutucu 

tutuculu qurğular 

tutuq 

tutuqluq 

tutuquşu 

tutuquşuluq 

tutula-tutula 

tutulğan 

tutulğanlıq 

tutulma 

tutulmaq 

tutulmaz 

tutum 

tutumlu 

tutumluq 

tutumluluq 

tutumölçən 

tutumsuz 

tutuşdura-tutuşdura 

tutuşdurma 

tutuşdurmaq 

tutuşdurmalı 

tutuşdurulma 

tutuşdurulmaq 

tutuşma 

tutuşmaq 

tutuzdurma 

tutuzdurmaq 

tutya 

tuva 

tuvaca 

tuvalı (-lar) 

tuyuq (ədəb.)  

   

turşulu - tuyuq  
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tuz tük tül 

   

tuz 

tübik 

tüfeyli 

tüfeyliləşdirmə 

tüfeyliləşdirmək 

tüfeyliləşmə 

tüfeyliləşmək 

tüfeylilik 

tüfəng 

tüfəngçi 

tüfəngli 

tüfəngli-tapançalı 

tüfəngsaz 

tüfəngsaz-ekspert 

tüfəngsazlıq 

tüfəngsiz 

tüfəngsiz-tapançasız 

tüfəng-tapança 

tüğyan 

tüğyanlı 

tüğyansız 

tük 

tükbaş 

tükburun (bot.) 

tükcük 

tükcüklü 

tükəbənzər 

tükəbənzərlik 

tükədə-tükədə 

tükəmə 

tükəmək 

tükəndirmə 

tükəndirmək 

tükənə-tükənə 

tükənib-qurtarma 

tükənib-qurtarmaq 

tükənmə 

tükənmək 

tükənməz 

tükənməzlik 

tükənmişlik sindromu 

tükəoхşar 

tükətmə 

tükətmək 

tükkeçirməyən 

tükqıran 

tüklənmə 

tüklənmək 

tüklü 

tüklücə 

tüklülük 

tüklüpapaq 

tüksüz 

tüksüzləşdirilmə 

tüksüzləşdirilmək 

tüksüzləşdirmə 

tüksüzləşdirmək 

tüksüzləşmə 

tüksüzləşmək 

tüksüzlük 

tüktökmə 

tükürpərdən 

tükürpərdici 

tükyeyən (-lər) (zool.) 

tül 

tülək 

tüləkləşmə 

tüləkləşmək 

tüləmə 

tüləmək 

tülənmə 

tülənmək 

tülkü 

tülkücəsinə 

tülkücük 

tülkü-çaqqal 

tülküxasiyyət 

tülküxasiyyətli 

tülküquyruq (bot.) 

tülküquyruqkimi (-lər)  

tülkülənib-yaltaqlanma 

tülkülənib-yaltaqlanmaq 

tülküləşmə 

tülküləşmək 

tülkülük 

tülküsayağı 

tülküsifət 

tülküsifətli 

tülküsifətlilik 

tüllab 

tüllablıq 

tüllü 

tülsüz 

tülu 

tülüngü 

tülüngülük 

tümən 

tümənlik 

tümler (idm.) 

tünbazar 

tünbətün 

tünd 

tünd-abı 

tünd-bənövşəyi 

tünd-göy 

tünd-göylük 

tündxasiyyət 

tündxasiyyətli 

tündxasiyyətlilik 

tünd-qara 

tünd-qaralıq 

tünd-qəhvəyi 

tünd-qırmızı 

tündlənmə 

tündlənmək 

tündləşdirici 

tündləşdirilmə 

tündləşdirilmək 

tündləşdirmə 

tündləşdirmək 

tündləşmə 

tündləşmək 

tündlük 

   

tuz - tündlük   
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tün tür tür 

   

tündməzac 

tündməzaclıq 

tündməzə 

tünd-narıncı 

tündrəngli 

tünd-sarı 

tünd-şabalıdı 

tünd-yaşıl 

tüner 

tüng (məh.) 

tüninq 

tünlük 

tünük 

tünüklənmə 

tünüklənmək 

tünükləşmə 

tünükləşmək 

tünüklətmə 

tünüklətmək 

tünüklük 

tüpürcək 

tüpürcəkləmə 

tüpürcəkləmək 

tüpürcəklənmə 

tüpürcəklənmək 

tüpürcəkli 

tüpürə-tüpürə 

tüpürmə 

tüpürmək 

türbə 

türbək (bot.) 

türbəli 

türbəsiz 

türbət 

türbətlənmə 

türbətlənmək 

türfə 

türingit (miner.) 

türinq (tex.) 

türk (-lər) 

türkbaf (хalç.) 

türkcə 

türkcələşdirilmə 

türkcələşdirilmək 

türkcələşdirmə 

türkcələşdirmək 

türkcələşmə 

türkcələşmək 

türkçü 

türkçülük 

türkdilli 

türkdillilik 

türkəçarə 

türkəçarəçi 

türkəsayaq 

türkəsilli 

türk-islam  

türkizm 

türkkökənli 

türk-qıpçaq 

türkləşdirilmə 

türkləşdirilmək 

türkləşdirmə 

türkləşdirmək 

türkləşmə 

türkləşmək 

türklük 

türkmən (-lər) 

türkməncə 

türkmənşəli 

türk-monqol 

türk-müsəlman 

türk-oğuz 

türkologiya 

türkoloji 

türkoloq 

türkoloqluq 

türkpərəst 

türkpərəstlik 

türksayağı 

türksayağılıq 

türksevər 

türksevərlik 

türk-səlcuq 

türksistemli 

türksoylu 

türksoyluq 

türkşünas 

türkşünaslıq 

türk-tatar 

türkü 

türlü 

türlü-türlü 

tüstü 

tüstüburaxan 

tüstüburaxma 

tüstüçəkən 

tüstüçəkmə 

tüstülədə-tüstülədə 

tüstüləmə 

tüstüləmək 

tüstüləndirmə 

tüstüləndirmək 

tüstülənə-tüstülənə 

tüstülənmə 

tüstülənmək 

tüstülətmə 

tüstülətmək 

tüstüləyə-tüstüləyə 

tüstülü 

tüstüpulu (tar.) 

tüstüsoran 

tüstüsovuran 

tüstüsüz 

tüstüsüzlük 

tüstüverən 
tüstüverici 
tüstüvermə 
tüstüyolu 
tütək 
tütəkçi 
tütəkçilik 
tütək-kaman 

   

tündməzac - tütək-kaman    
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tüt tüt tüt 

   

tütəkvari 

tütəyəbənzər 

tütmə 

tütmək 

tütor  

tütorluq 

tütor-müəllim 

tütün 

tütünbükən maşın 

tütünçü 

tütünçülük 

 

 

 

 

 

 

 

 

tütündolduran aparat 

tütündoldurma 

tütündüzən (tex.) 

tütündüzmə 

tütünfermentləmə  

tütünfermentləyən 

tütünqurudan aparat 

tütünqurutma sexi 

tütünlü 

tütünlük 

tütünsüz 

 

tütünyığan 

tvel (fiz.) 

tvin, parça 

tvindek (dəniz.) 

tvininq (siyas.) 

tvip (inform.) 

tvirl (idm.) 

tvist 

tvister 

tvit 

tviter         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

tütəkvari - tviter   
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ubı ucq uça 

   

Uu 
 

 

ubıx dili 

ubikvist (-lər) 

uc 

uca 

ucaboy 

ucaboylu 

ucaboyluluq 

ucadan 

ucaqamət 

ucaqamətli 

ucalama 

ucalamaq 

ucalandırma 

ucalandırmaq 

ucalanma 

ucalanmaq 

ucalaşma 

ucalaşmaq 

ucalan (dilç.) 

ucala-ucala 

ucaldılma 

ucaldılmaq 

ucalıq 

ucalış 

ucalma 

ucalmaq 

ucaltma 

ucaltmaq 

uca-uca 

ucbat    

uc-bucaq 

uc-bucaqsız 

ucdan-bucaqdan 

ucdan-qıraqdan 

ucdan-qulaqdan 

ucdansayma 

ucdantutma 

ucqar 

ucqarlıq 

uclama 

uclamaq 

uclanma 

uclanmaq 

uclu 

ucluq 

ucsuz 

ucsuz-bucaqsız 

ucubiz 

uc-uca 

ucudüyməli 

ucudüz 

ucuəyri 

ucuiti 

ucuküt 

ucundan-bucağından 

ucundan-qırağından 

ucundan-qulağından 

ucuşiş 

ucuz 

ucuzca 

ucuzçu 

ucuzlandırma 

ucuzlandırmaq 

ucuzlanma 

ucuzlanmaq 

ucuzlaşdırılma 

ucuzlaşdırılmaq 

ucuzlaşdırma 

ucuzlaşdırmaq 

ucuzlaşma 

ucuzlaşmaq 

ucuzlatma 

ucuzlatmaq 

ucuzluq 

ucuzvari 

ucvuran 

ucvurma 

uçağan 

uçar 

uçar-qaçar 

uça-uça 

uçdurma 

uçdurmaq 

uçhauç 

uçqun 

uçqunlu 

uçqunluq 

uçqunsuz 

uçma 

uçmaq 

uçot 

uçotdankənar 

uçotlu 

uçotsuz 

uçub-dağılma 

uçub-dağılmaq 

uçub-getmə 

uçub-getmək 

uçub-tökülmə 

uçub-tökülmək 

uçucu 

uçuculuq 

uçuq 

uçuqlama 

uçuqlamaq 

uçuqlanma 

uçuqlanmaq 

uçuqlu 

uçuqluq 

uçuq-sökük 

uçuq-tökük 

uçulma 

uçulmaq 

uçulub-dağılma 

uçulub-dağılmaq 

uçulub-tökülmə 

uçulub-tökülmək 

uçuna-uçuna 

uçuncaq 

uçunma 

   

ubıx dili - uçunma 



 659 

uçu udl ufu 

   

uçunmaq 

uçuntu 

uçura-uçura 

uçurdulma 

uçurdulmaq 

uçurma 

uçurmaq 

uçurtma 

uçurtmaq 

uçurub-dağıtma 

uçurub-dağıtmaq 

uçurucu 

uçurulma 

uçurulmaq 

uçurum 

uçurumlu 

uçurumsuz 

uçuş 

uçuş-eniş 

uçuş-enmə zolağı 

uçuşqabağı 

uçuşlu 

uçuşma 

uçuşmaq 

uçuşsuz 

ud 

udabənzər 

udaoxşar 

uddurma 

uddurmaq 

udegey (-lər) 

udegeycə 

udi (-lər)  

udicə 

udquna-udquna  

udqunma 

udqunmaq 

udlaq 

udlaqaltı 

udlaqarası 

udlaq-damaq 

udlaqətrafı (tib.) 

udlaq-qırtlaq 

udlaqlaşma (dilç.) 

udlaqüstü 

udlu, abırlı 

udma 

udmaq 

udmurt (-lar) 

udmurtca 

udsuz, abırsız 

uducu 

uduculuq 

uduxma 

uduxmaq 

udulma 

udulmaq 

udum 

udumlu 

udumluq 

udumsuz 

udum-udum 

uduş 

uduşlu 

uduşlu-uduşsuz 

uduşsuz 

uduzdurma 

uduzdurmaq 

uduzma 

uduzmaq 

uduzulma 

uduzulmaq 

ufacıq 

ufaq 

ufaqlıq 

ufalatma 

ufalatmaq 

ufologiya 

ufoloji 

ufoloq 

ufoloqluq 

ufuldama 

ufuldamaq 

ufuldanma 

ufuldanmaq 

ufuldaşma 

ufuldaşmaq 

ufuldaya-ufuldaya 

ufultu 

ufultulu 

ufultusuz 

uğrama 

uğramaq 

uğranma 

uğranmaq 

uğraşma 

uğraşmaq 

uğratma 

uğratmaq 

uğrunda 

uğuldama 

uğuldamaq 

uğultu 

uğultulu 

uğultuyabənzər 

uğultuyaoxşar 

uğundurma 

uğundurmaq 

uğunma 

uğunmaq 

uğunub-getmə 

uğunub-getmək 

uğur 

uğurlu 

uğurluluq 

uğursuz 

uğursuzluq 

uinter (tib.) 

uklad 

ukrain (-lər) 

ukraincə 

ukraynalı (-lar)  

uqor (-lar)   

   

uçunmaq - uqor (-lar) 
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uqo ult ult 

   

uqor-fin dilləri 

ulaq 

ulaqlı 

ulaqsız 

ulama 

ulamaq 

ulartı 

ulaş (bot.) 

ulaşa-ulaşa 

ulaşma 

u-laşma (dilç.) 

ulaşmaq 

ulatma 

ulatmaq 

ulayış 

ulç (-lar)  

ulduz 

ulduzabənzər 

ulduzaoxşar 

ulduzburun (zool.) 

ulduzcuq 

ulduzlararası 

ulduzlu 

ulduzmeyvə 

ulduzpərəst 

ulduzpərəstlik 

ulduzsuz 

ulduzşəkilli 

ulduzşəkillilik 

ulduzvari 

ulotriks  

ulseroz (tib.) 

ultimativ 

ultimativlik 

ultimatum 

ultra 

ultraabissal 

ultraakustika 

ultrabazit (-lər) 

ultrabənövşəyi 

ultradəb 

ultradəbli 

ultradispres 

ultraelement (-lər) 

ultraəsaslı 

ultrafiltr 

ultrafiltrli 

ultrafonoforez 

ultrageyim 

ultrageyimli 

ultrahiqrofit (-lər) 

ultraxromatizm 

ultrakonservatizm 

ultraqısa 

ultraqısadalğalı 

ultraquruluş 

ultraliberal 

ultraliberalizm 

ultramafik (geol.) 

ultramafit (-lər) (geol.) 

ultramarin (geol.) 

ultraməsamə 

ultraməsaməli 

ultraməsaməlik 

ultramikroanaliz 

ultramikrob (-lar) 

ultramikrokimyəvi 

ultramikrometr 

ultramikron 

ultramikroskop 

ultramikroskopik 

ultramodern 

ultramüasir 

ultramüasirlik 

ultraplankton 

ultraromantik 

ultraromantizm 

ultrasentrifuqa (fiz.) 

ultrasəs 

ultrasəsli 

ultrasoyuq 

ultrastruktur 

ultrasürətləndirici 

ultrasüzmə (tib.) 

ultraterminal 

ultravirus  

ultrayüksəktezlikli 

ultrazərif 

ulu 

uludan-ulu 

ululuq 

ulus 

uluslararası 

ulus-oymaq 

ulva (bot.) 

ulvit (geol.) 

umac 

umacaq 

umacaqlı 

umacaqsız 

umacaşı 

umac-əriştə 

umacovan 

umangit (geol.) 

umbra 

umbundu dili 

umdurma 

umdurmaq 

umformer 

umlaut (dilç.) 

umma 

ummaq 

umptekit 

umsuq 

umsundurma 

umsundurmaq 

umsunma 

umsunmaq 

umsutma 

umsutmaq 

umu-küsü 

umu-küsülü 

umu-küsüsüz  

   

uqor-fin dilləri - umu-küsüsüz 
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umu unj ura 

   

umulma 

umulmaq 

umulmaz 

umuz 

un 

undaşıyan 

unələyən (tex.) 

unifikasiya 

unifikator 

uniforma 

uniformalı 

uniformasız 

uniformist, sirk 

uniformizm 

unikal 

unikallıq 

unisemiya (dilç.) 

unitar 

unitarizasiya 

unitarizm 

unitarlaşdırma 

unitarlaşdırmaq 

unitarlaşma 

unitarlaşmaq 

unitarlıq 

unitaz 

univerbasiya 

univerbaza 

univermaq 

universal 

universalçı 

universali (-lər) 

universalizm 

universallıq 

universiada 

universitet 

universitetdaxili 

universitetlərarası 

universitetləşmə 

universitetləşmək 

uniya 

unjanka (dəniz.) 

unkompaqrit 

unkovertebral 

unlama 

unlamaq 

unlanma 

unlanmaq 

unlatma 

unlatmaq 

unlu 

unluca (bot.) 

unluq 

unluluq 

unluşeh (bot.) 

unsinarioz 

unsiya 

unsuz 

unsuzluq 

unudulma 

unudulmaq 

unudulmaz 

unudulmazlıq 

unutdurma 

unutdurmaq 

unutdurulma 

unutdurulmaq 

unutqan 

unutqanlıq 

unutma 

unutmaq 

unutmaməni (bot.) 

unüyüdən (-lər) (zool.) 

unüyütmə 

unyeyən (-lər) 

uperizasiya (tib.) 

upuzun 

upuzunluq 

ur 

ura 

uralama 

uralamaq 

uralatma 

uralatmaq 

uralit 

uralitləşmə 

uralitləşmək 

uran 

uranat 

uranil-hidrofosfat 

uranil-xlorid 

uranil-nitrat 

uran-qrafit 

uranoqrafiya 

uranoskop 

uransız 

uraturiya (tib.) 

urasil 

urbanik 

urbanist (-lər) 

urbanistik 

urbanistika 

urbanizasiya 

urbanizə 

urbanizm 

urbanonim (dilç.) 

urbanonimika 

urbanonimiya 

urbanonimləşmə  

urbanonimləşmək  

urboekologiya 

urbosistem 

urdu (-lar) 

urduca 

ureaza 

ureilit 

uremik 

uremiya (tib.) 

ureterektomiya 

ureteroqrafiya 

ureteroliz 

uretrit (tib.) 

uretroqrafiya  

   

umulma - uretroqrafiya 
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ure usa uşa 

   

uretrometr 

uretrometriya 

uretroplastika 

uretroragiya 

uretrosistit 

uretroskop 

uretroskopiya 

uretrotom 

uretrotomiya 

urikemiya 

urlama 

urlamaq 

urlu 

urobakteriya 

urobilin 

urobilinoid (-lər) 

urodinamik 

urodinamika 

urogen 

urolit 

urologiya 

uroloji 

uroloq 

uroloq-androloq 

urometr 

uropatiya 

uroterapiya 

urotropin 

urostaz 

uruq, soy, nəsil 

uruqvaylı (-lar) 

urva 

urvalı 

urvalıq 

urvasız 

urvat 

urvatlı 

urvatlılıq 

urvatsız 

urvatsızlıq 

us, ağıl 

usandırıcı 

usandırıcılıq 

usandırılma 

usandırılmaq 

usandırma 

usandırmaq 

usanma 

usanmaq 

usanmaz 

uslu 

usta 

ustabaşı 

ustabaşılıq 

ustacasına 

ustaclı (-lar), tayfa 

ustad 

ustadlıq 

ustadnamə (ədəb.) 

ustadsayağı 

ustadyana 

usta-fəhlə 

ustalaşdırma 

ustalaşdırmaq 

ustalaşma 

ustalaşmaq 

ustalıq 

ustalıqla 

usta-şagird 

uşağaqalma 

uşaq 

uşaq-böyük 

uşaqcanlı 

uşaqcanlılıq 

uşaqcasına 

uşaqcığaz 

uşaqcıq 

uşaqlaşma 

uşaqlaşmaq 

uşaqlı 

uşaqlı-böyüklü 

uşaqlıq 

uşaqlıqdan 

uşaqlıqdankənar (tib.) 

uşaq-muşaq 

uşaqpərəst 

uşaqpərəstlik 

uşaqsaldırma 

uşaqsalma 

uşaqsayağı 

uşaqsevən 

uşaqsevənlik 

uşaqsevər 

uşaqsevərlik 

uşaqsız 

uşaqsızlıq 

uşqun 

uşqunçu 

uşqunçuluq 

uşu (idm.) 

uşuçu 

utana-utana 

utanc 

utancaq 

utancaqcasına 

utancaqlıq 

utancaqlıqla 

utancverici 

utandırılma 

utandırılmaq 

utandırma 

utandırmaq 

utanıb-çəkinmə 

utanıb-çəkinmək 

utanıb-qızarma 

utanıb-qızarmaq 

utanılacaq 

utanma 

utanmadan 

utanmaq 

utanmaz 

utanmazcasına 

utanmazlıq  

   

uretrometr - utanmazlıq  
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uta uyğ uza 

   

utanmaz-utanmaz 

util 

utilit 

utilitar 

utilitarist 

utilitarizm (fəls.) 

utilitarlıq 

utilizasiya 

utilizator 

utilizə 

utleqar (dəniz.) 

utopik 

utopist 

utopiya 

utopiyaçı 

utopizm 

uvarovit 

uveopatiya 

uvertüra 

uvologiya 

uvoloji 

uyarlaşma 

uyarlaşmaq 

uyarlı 

uyarlıq 

uyarlılıq 

uyarsız 

uyarsızlıq 

uydura-uydura 

uydurma 

uydurmaçı 

uydurmaçılıq 

uydurmaq 

uydurucu 

uydurulma 

uydurulmaq 

uyğun 

uyğunlaşa-uyğunlaşa 

uyğunlaşdırılma 

uyğunlaşdırılmaq 

uyğunlaşdırma 

uyğunlaşdırmaq 

uyğunlaşıb-öyrəşmə 

uyğunlaşıb-öyrəşmək 

uyğunlaşma 

uyğunlaşmaq 

uyğunluq 

uyğunsuz 

uyğunsuzluq 

uyğur (-lar) 

uyğurca 

uyqu 

uyqulu 

uyqusuz 

uyqusuzluq 

uyma 

uymaq 

uyuma 

uyumaq 

uyuşdurma 

uyuşdurmaq 

uyuşdurucu 

uyuşduruculuq 

uyuşdurulma 

uyuşdurulmaq 

uyuşqan 

uyuşqanlıq 

uyuşma 

uyuşmaq 

uyuşmaz 

uyuşuq 

uyutma 

uyutmaq 

uzada-uzada 

uzadıcı 

uzadılma 

uzadılmaq 

uzağı 

uzağıgörmə 

uzaq 

uzaqbaşı 

uzaqdakı 

uzaqdangörmə 

uzaqdanölçmə 

uzaqdan-uzağa 

uzaqdan-uzaq 

uzaqdüşmə 

uzaqgörən 

uzaqgörənlik 

uzaqgörmə 

uzaqgörücü 

uzaqgörücülük 

uzaqlaşdırıcı 

uzaqlaşdırılma 

uzaqlaşdırılmaq 

uzaqlaşdırma 

uzaqlaşdırmaq 

uzaqlaşma 

uzaqlaşmaq 

uzaqlıq 

uzaqlıqölçən 

uzaqlıqölçmə 

uzaqmənzilli, raket 

uzaqtəsirli 

uzaq-uzaq 

uzaqvuran 

uzaqvurma 

uzaq-yaxın 

uzana-uzana 

uzandırılma 

uzandırılmaq 

uzandırma 

uzandırmaq 

uzanıq 

uzanıqlı 

uzanılı 

uzanılma 

uzanılmaq 

uzanış 

uzanışma 

uzanışmaq 

uzanma 

uzanmaq  

   

utanmaz-utanmaz - uzanmaq 



 664 

uza uzu uzu 

   
uzantı 
uzantılı 
uzaşma 
uzaşmaq 
uzatma 
uzatmaq 
uzlaşdırılma 
uzlaşdırılmaq 
uzlaşdırma 
uzlaşdırmaq 
uzlaşma 
uzlaşmaq 
uzman 
uzun 
uzunaşırımlı 
uzunayaq 
uzunayaqlı 
uzunbalaq 
uzunbalaqlı 
uzunbaş 
uzunbaşlı 
uzunbığ 
uzunbığcıqlı (-lar) 
uzunbığlı 
uzunboğaz 
uzunboğazlı 
uzunboy 
uzunboylu 
uzunboyun 
uzunboyunlu 
uzunburun 
uzunburunlu 
uzunbuynuz 
uzunbuynuzlu 
uzunca 
uzuncaydaq 
uzunçəkən xəstəlik 
uzunçəkmə 
uzunçəkməli 
uzunçu 
uzunçuluq 
uzundalğalı 
uzundanışan 
uzundimdik 

uzundimdikli 
uzundövrlü 
uzundraz 
uzundrazlıq 
uzunəsrlik 
uzunətək 
uzunətəkli 
uzunfokuslu 
uzun-gödək 
uzungövdə 
uzungövdəli 
uzunxortumlu (zool.) 
uzunillik 
uzunqanad 
uzunqanadlı 
uzunqıç 
uzunqıçlı 
uzunqılça 
uzunqılçalı 
uzun-qısa 
uzunqol 
uzunqollu 
uzunqulaq 
uzunqulaqlı 
uzunqunc 
uzunquyruq 
uzunquyruqlu 
uzunladıcı 
uzunlama 
uzunlamaq 
uzunlamasına 
uzunlaşma 
uzunlaşmaq 
uzunlatma 
uzunlatmaq 
uzunlifli 
uzunluq 
uzunlu-qısalı 
uzunluqölçən 
uzunluqölçmə 
uzunluluq 
uzunlülə 
uzunlüləli 
uzunmənzilli, raket  

uzunmüddətli 
uzunmüddətlilik 
uzunömürlü 
uzunömürlülük 
uzunpaça 
uzunpaçalı 
uzunpapaq 
uzunpapaqlı 
uzunpərli 
uzunsaç 
uzunsaçlı 
uzunsaqqal 
uzunsaqqallı 
uzunsap 
uzunsaplaq 
uzunsaplı 
uzunsifət 
uzunsifətli 
uzunsov 
uzunsov-enli 
uzunsov-ensiz 
uzunsov-girdə 
uzunsovluq 
uzunsünbül 
uzunsüngül 
uzunsürən 
uzunşırnaq 
uzunşırnaqlı 
uzunşüalı 
uzuntəhər 
uzuntu 
uzuntumanlı 
uzununa 
uzununa-eninə ölçmək 
uzun-uzadı 
uzun-uzun 
uzunyal 
uzunyallı 
uzunyarpaq 
uzunyarpaqlı 
uzurpasiya 
uzurpator 
uzurpatorluq    

   

uzantı - uzurpatorluq  
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üç üçd üçq 

   

Üü 
 

 

üç 

üçaçılan 

üçadamlıq 

üçağız 

üçağızcıqlı 

üçağızlı 

üçaşırımlı 

üçatılan 

üçatlı araba 

üçatomlu 

üçayaq 

üçayaqlı 

üçaylıq 

üçbarmaq 

üçbarmaqlı 

üçbaşlı 

üçbəndli 

üçbir 

üçbölməli 

üçbucaq 

üçbucaqlı 

üçbuynuz (bot.) 

üçcə 

üçcərgəli 

üçcildli 

üçcildlik 

üççarxlı 

üççıxışlı 

üçdayaqlı 

üçdəbir 

üçdəfəlik 

üçdilimli 

üçdilli 

üçdillilik 

üçdirsəkli 

üçdiş 

üçdişli 

üçdiyircəkli 

üçdorlu 

üç-dörd 

üçdüymə 

üçdüyməli 

üçelektrodlu 

üçelementli 

üçerkəkcikli (bot.) 

üçəm 

üçəsaslı 

üçfaizli  

üçfazalı 

üçfiqurlu 

üçgedişli 

üçgöz 

üçgözlü 

üçguşə 

üçguşəli 

üçgül 

üçgünlük 

üçhakimiyyətlilik 

üçhecalı 

üçhədli 

üçhəftəlik 

üçhissəli 

üçhövzəli 

üçxanalı 

üçxətli 

üçillik 

üçkameralı 

üçkəsikli 

üçkiloluq 

üçkilometrlik 

üçkomponentli 

üçkubluq 

üçkünc 

üçkünclü 

üçqapılı 

üçqat 

üçqatlı 

üçqulaq (kul.) 

üçqulaqlı 

üçqurşaqlı 

üçqütblü 

üçlaylı 

üçləmə 

üçləmək 

üçlənmə 

üçlənmək 

üçləşmə 

üçləşmək 

üçlətmə 

üçlətmək 

üçlü 

üçlük 

üçlükdə 

üçlüləli 

üçmanatlıq 

üçmetrlik 

üçməchullu 

üçməftilli 

üçmərkəzli 

üçmərtəbə 

üçmərtəbəli 

üçmilli 

üçmotorlu 

üçnaqilli 

üçnəfərlik 

üçnöqtəli 

üçnövbəli 

üçnövçü 

üçnövçülük (idm.) 

üçnövlü 

üçoxlu 

üçotaqlı 

üçölçülü 

üçpartiyalı 

üçpedallı 

üçpəncərəli 

üçpərdəli 

üçpərli 

üçpillə 

üçpilləli 

   

üç - üçpilləli 
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üçp üçy ülg 

   

üçproqramlı 

üçpudluq 

üçrəqəmli 

üçrəng 

üçrəngli 

üçsaatlıq 

üçsəsli 

üçsəviyyəli 

üçsıralı 

üçsimli 

üçsinifli 

üçsütunlu 

üçşpindelli 

üçtaktlı 

üçtarlalı 

üçtaylı 

üçtelli 

üçtəbəqəli 

üçtəkərli 

üçtəpə 

üçtəpəli 

üçtərəfli 

üçtərkibli 

üçtonluq 

üçtorlu (elek.) 

üç-üç 

üçün 

üçüncü, 3-cü, III 

üçüncüsü 

üçüzlü 

üçüzvlü 

üçvalentli 

üçverstlik 

üçvəzili 

üçyanlı 

üçyarpaq 

üçyarpaqlı 

üçyaruslu 

üçyaş 

üçyaşar 

üçyaşlı 

üçyerli 

üçyuvalı 

üdüləmə 

üdüləmək 

üdüləyib-tökmə 

üdüləyib-tökmək 

üfləmə 

üfləmək 

üflənmə 

üflənmək 

üfunətləndirilmə 

üfunətləndirilmək 

üfunətləndirmə 

üfunətləndirmək 

üfunətlənmə 

üfunətlənmək 

üfunətli 

üfunətlilik 

üfüq 

üfüqi 

üfüqiləşdirmə 

üfüqiləşdirmək 

üfüqiləşmə 

üfüqiləşmək 

üfüqilük 

üfürdək 

üfürə-üfürə 

üfürmə 

üfürmək 

üfürücü 

üfürülmə 

üfürülmək 

üfürüm 

üləma 

ülfət 

ülfətli 

ülfətsiz 

ülgü 

ülgüc 

ülgüc-bülöv 

ülgüc-frez 

ülgücləmə 

ülgücləmək 

ülgüclənmə 

ülgüclənmək 

ülgüclətmə 

ülgüclətmək 

ülgüclü 

ülgücsüz 

ülgücvari 

ülgüçü 

ülgüçülük 

ülgüləmə 

ülgüləmək 

ülgülənmə 

ülgülənmək 

ülgülü 

ülgüsüz  

ülvi 

ülviləşdirmə 

ülviləşdirmək 

ülviləşmə 

ülviləşmək 

ülvilik 

ülviyyət 

ülyahəzrət 

ümdə 

ümid 

ümidgah 

ümidləndirmə 

ümidləndirmək 

ümidlənmə 

ümidlənmək 

ümidli 

ümidlilik 

ümidsaçan 

ümidsaçar 

ümidsiz 

ümidsizcəsinə 

ümidsizləşmə 

ümidsizləşmək 

ümidsizlik 

   

üçproqramlı - ümidsizlik 
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ümi ümu üny 

   

ümidvar 

ümidverən 

ümidverici 

ümidvericilik 

ümman 

ümmanlıq 

ümmət 

ümmətçi 

ümmətçilik 

ümum 

ümumalman 

ümum-Asiya 

ümum-Avropa 

ümum-Azərbaycan 

ümum-Bakı 

ümumbəşər 

ümumbəşəri 

ümumdemokratik 

ümumdil (dilç.) 

ümumdövlət 

ümumdünya 

ümuməmtəə 

ümumən 

ümumxalq 

ümumi 

ümumi-frontal (dilç.) 

ümumiləşdirici 

ümumiləşdirilmə 

ümumiləşdirilmək 

ümumiləşdirmə 

ümumiləşdirmək 

ümumiləşmə 

ümumiləşmək 

ümumilik 

ümuminsani 

ümuminstitut 

ümuminşaat 

ümumittifaq 

ümumiyyətlə 

ümumkomanda 

ümum-Qafqaz  

ümumqoşun 

ümumməktəb           

ümummilli 

ümummüxalifət 

ümumordu 

ümumorta 

ümumpartiya 

ümumrayon 

ümumrespublika 

ümum-Rusiya 

ümumşəhər 

ümumtəhsil 

ümumtürk 

ümumtürkoloji 

ümumuniversitet 

ün 

ünçatmaz 

ünləmə 

ünləmək 

ünləşmə 

ünləşmək 

ünlü 

üns 

ünsiyyət 

ünsiyyətli 

ünsiyyətlilik 

ünsiyyətsiz 

ünsiyyətsizlik 

ünsür 

ünsürlü 

ünsüz 

ünvan 

ünvanlama 

ünvanlamaq 

ünvanlandırma 

ünvanlandırmaq 

ünvanlanma 

ünvanlanmaq 

ünvanlı   

ünvansız 

ünvan-sorğu 

ünyetməz 

ürcah 

ürək 

ürəkaçan 

ürəkaçıcı 

ürəkağrıdan 

ürəkağrıdıcı 

ürəkaltı 

ürək-böyrək 

ürəkbulandıran 

ürəkbulandırıcı 

ürəkbulanma 

ürəkcik 

ürək-ciyər 

ürək-damar 

ürək-dayaq 

ürəkdən 

ürəkdən-ürəyə 

ürək-dirək vermək 

ürəkdolusu 

ürəkdöyünmə 

ürəkətrafı 

ürəkgetmə 

ürək-göbək 

ürəkkeçmə 

ürəkköçürmə 

ürəkqopma 

ürəklə 

ürəkləndirici 

ürəkləndirilmə 

ürəkləndirilmək 

ürəkləndirmə 

ürəkləndirmək 

ürəklənmə 

ürəklənmək 

ürəkli 

ürəklilik 

ürəkotu  

ürəkparçalayan 

ürəkpartlaması 

ürəksıxan  

   

ümidvar - ürəksıxan  
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ürə ürə üsl 

   

ürəksıxıcı 

ürəksıxılma 

ürəksıxıntısı 

ürəksındıran 

ürəksızladıcı 

ürəksiz 

ürəksizcəsinə 

ürəksizlik 

ürəksökücü 

ürəkşəkilli 

ürəktutma 

ürəkverən 

ürəkverici 

ürəkyaxan 

ürəkyaxıcı 

ürəkyandıran 

ürəkyandırıcı 

ürəyəyatan 

ürəyəyatımlı 

ürəyəyatmaz 

ürəyiaçıq 

ürəyiaçıqlıq 

ürəyibərk 

ürəyibərklik 

ürəyidağlı 

ürəyidaş 

ürəyidərdli 

ürəyigeniş 

ürəyigenişlik 

ürəyiincə 

ürəyiincəlik 

ürəyinazik 

ürəyinaziklik 

ürəyincə 

ürəyisınıq 

ürəyisınıqlıq 

ürəyitəmiz 

ürəyitəmizlik 

ürəyiyanan 

ürəyiyananlıq 

ürəyiyuxa 

ürəyiyuxalıq 

ürəyiyumşaq 

ürəyiyumşaqlıq 

ürkək 

ürkəklik 

ürkək-ürkək 

ürkəyən 

ürkmə 

ürkmək 

ürkü 

ürkücü 

ürküdülmə 

ürküdülmək 

ürküşdürmə 

ürküşdürmək 

ürküşmə 

ürküşmək 

ürkütmə 

ürkütmək 

ürpənmə 

ürpənmək 

ürpərdici 

ürpəşdirmə 

ürpəşdirmək 

ürpəşə-ürpəşə 

ürpəşmə 

ürpəşmək 

ürpətmə 

ürpətmək 

ürpə-ürpə 

ürpmə 

ürpmək 

üryan 

üskük 

üskükotu (bot.) 

üskükoyunu 

üskük-üskük 

üslub 

üslubçu 

üslubçuluq 

üslubiyyat 

üslublaşdırma  

üslublaşdırmaq 

üslublaşma 

üslublaşmaq 

üslubsuzluq 

üst 

üst-baş 

üstcalaq 

üstdən-aşağı 

üstəgəl 

üstəgəlmə 

üstəqoyma 

üstələmə 

üstələmək 

üstələnmə 

üstələnmək 

üstəlik 

üstqurum 

üstlük 

üstüaçıq 

üstün 

üstünlük 

üstüörtülü 

üstüpərdəli 

üst-üstə 

üstüyazılı 

üstyazı 

üsul 

üsuli-idarə 

üsullu 

üsulluca 

üsulluluq 

üsulsuz 

üsulsuzluq 

üsyan 

üsyançı 

üsyançılıq 

üsyankar 

üsyankarcasına 

üsyankarlıq 

üşüdücü 

   

ürəksıxıcı - üşüdücü 
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üşü üz üzg 

   

üşümə 

üşümək 

üşütmə 

üşütmək 

üşüyə-üşüyə 

ütdürmə 

ütdürmək 

ütəlgi, ley (məh.) 

ütmə 

ütməcə (bayt.) 

ütmək 

ütü 

ütüçəkən 

ütük 

ütüləmə 

ütüləmək 

ütülənmə 

ütülənmək 

ütülətdirilmə 

ütülətdirilmək 

ütülətdirmə 

ütülətdirmək 

ütülətmə 

ütülətmək 

ütüləyici 

ütülmə 

ütülmək 

ütülü 

ütülük 

ütü-pres 

ütüsüz 

üyüdə-üyüdə 

üyüdüb-tökmə 

üyüdüb-tökmək 

üyüdücü 

üyüdülmə 

üyüdülmək 

üyütdürmə 

üyütdürmək 

üyütmə 

üyütmək 

üz 

üzağardan 

üz-astar 

üz-astarlıq 

üzbəüz 

üzciyəz 

üzçıxarma 

üzdə 

üzdən 

üzdəniraq 

üzdənsovdu 

üzdənsovma 

üzdürmə 

üzdürmək 

üzəçıxdı (etn.) 

üzəgülən 

üzəgülənlik 

üzən məzənnə 

üzəngi 

üzəngiləmə 

üzəngiləmək 

üzəngilənmə 

üzəngilənmək 

üzərində 

üzərindəki 

üzərlik 

üzərlikçiçəkli (-lər) 

üzə-üzə 

üzgəc 

üzgəcli 

üzgəcotu (bot.) 

üzgördü (etn.) 

üzgörə 

üzgörənlik 

üz-göz 

üz-gözlük 

üzgü 

üzgüçü 

üzgüçülük 

üzgün 

üzgünləmə 

üzgünləmək 

üzgünlənmə 

üzgünlənmək 

üzgünləşmə 

üzgünləşmək 

üzgünlük 

üzqaraldan 

üzqaraldıcı 

üzqaynağı 

üzqırxan 

üzlədilmə 

üzlədilmək 

üzləmə 

üzləmək 

üzlənmə 

üzlənmək 

üzləşdirilmə 

üzləşdirilmək 

üzləşdirmə 

üzləşdirmək 

üzləşmə 

üzləşmək 

üzləyici 

üzlü 

üzlük 

üzlükçəkən 

üzlük 

üzlüklü 

üzlüklük 

üzlülük  

üzmə 

üzmək 

üzr 

üzrə 

üzrxah 

üzrxahlıq 

üzrlü 

üzrlülük 

üzrsüz 

üzrsüzlük 

üzsilən   

   

üşümə - üzsilən 
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üzs üzü üzü 

   

üzsüz 

üzsüzlük 

üzüaçıq 

üzüaçıqlıq 

üzüağ 

üzüağlıq 

üzüaşağı 

üzübərk 

üzübərklik 

üzüboz 

üzübozluq 

üzücü 

üzücülük 

üzüçapıq 

üzüdönük 

üzüdönüklük 

üzügülər 

üzügülərlik 

üzügülməz 

üzük 

üzük-bilərzik 

üzükcük 

üzükgizlətdi, oyun 

 

üzükotu 

üzük-sırğa 

üzük-üzük, oyun 

üzükvari 

üzüqara 

üzüqaralıq 

üzüqırxıq 

üzüqırmızı 

üzüqırmızılıq 

üzüqoylu 

üzülmə 

üzülmək 

üzülüşmə 

üzülüşmək 

üzüm 

üzümçü 

üzümçülük 

üzüməzən 

üzümlü 

üzümlük 

üzümyarpaq 

üzündən 

üzüntü 

 

üzüntülü 

üzünük 

üzüörtülü 

üzüsarıqlı 

üzüsulu 

üzüşmə 

üzüşmək 

üzüüstə 

üzüyola 

üzüyolalıq 

üzüyuxarı 

üzüyumşaq 

üzüyumşaqlıq 

üz-üzə 

üzv 

üzvi 

üzvqoruyucu (tib.) 

üzvlənən (dilç.) 

üzvlənmə  

üzvlənmək 

üzvlənməyən 

üzvlük 

üzyağı      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üzsüz - üzyağı  
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va vax vak 

   

Vv 
 

 

va-bank  

vacib 

vacibat 

vacibli 

vaciblik 

vadar 

vadi 

vafli 

vaflili 

vagina 

vaginit 

vaginizm 

vağ (zool.) 

vağam 

vağamlama 

vağamlamaq 

vağzal 

vağzalaltı 

vağzalarxası  

vağzaldaxili 

vağzalətrafı 

vağzalqabağı 

vağzalyanı 

vahə 

vahid 

vahidlik  

vahidşünas 

vahidşünaslıq 

vahimə 

vahimələndirmə 

vahimələndirmək 

vahimələnmə 

vahimələnmək 

vahiməli 

vahiməsiz 

vaxmistr  

vaxmistrlik 

vaxsey 

vaxt 

vaxtamuzd 

vaxtaşırı 

vaxtbavaxt 

vaxt-bivaxt 

vaxtçəkən 

vaxtında 

vaxtilə 

vaxtlı 

vaxtlı-vaxtında 

vaxtlı-vaxtsız 

vaxtölçən 

vaxtsız 

vaxtsız-dəvətsiz 

vaxtsızlıq 

vaxtsız-vədəsiz 

vaxt-vaxt 

vaxt-vədə 

vaiz 

vaizlik 

vakansiya 

vakansiyalı 

vaksin 

vaksinləmə 

vaksinləmək 

vaksinlənmə 

vaksinlənmək 

vaksinoterapiya 

vakuol 

vakuolyar 

vakuum 

vakuum-aparat 

vakuum-balon 

vakuum-baraban 

vakuum-beton 

vakuum-boru 

vakuum-distillə 

vakuum-əyləc 

vakuum-filtr 

vakuum-kamera 

vakuum-kompressor 

vakuum-qurutma 

vakuumlayıcı 

vakuummetr 

vakuummetriya 

vakuum-nasos 

vakuum-pres 

vakuum-proses 

vakuum-rele 

vakuum-spektroqraf 

vakuum-süzgəc 

vakuum-termik 

vakuum-termoelement 

vaqe olmaq 

vaqiə 

vaqif 

vaqifşünas 

vaqifşünaslıq 

vaqoqo (-lar) 

vaqon 

vaqonabaxan 

vaqonayıran 

vaqon-budka 

vaqon-buzxana 

vaqonça 

vaqon-dükan 

vaqonet 

vaqonetsürən 

vaqon-ev 

vaqon-klub 

vaqon-qaraj 

vaqonqayıran 

vaqonqayırma 

vaqonqoşan 

vaqonquraşdıran 

vaqonquraşdırma 

vaqon-laboratoriya 

vaqonlararası 

vaqon-market 

vaqon-platforma 

vaqon-refrijerator 

vaqon-restoran   

   

va-bank - vaqon-restoran 
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vaq val van 

   

vaqon-sistern 

vaqon-soyuducu 

vaqon-stansiya 

vaqonsürən 

vaqon-vaqon 

vaqonyığma 

vaqonyuyan 

vaqonyükləmə 

val 

valay 

valaylama 

valaylamaq 

valaylanma 

valaylanmaq 

valaylaya-valaylaya 

valcıq 

valçalan 

valçaldıran 

valeh 

valehedici 

valehedicilik 

valent 

valentli 

valentlik 

valent-optik 

valeologiya 

valeryan 

valet 

vali 

valideyn 

valideynlik 

validol (əcz.) 

valilik 

vallah 

valli (-lər) 

vallisneriya (bot.) 

vallon (-lar) 

valoxudan 

valokordin (əcz.) 

valorizasiya 

valpurgiya 

vals 

vals-boston 

vals-fantaziya 

valta 

valtorn (mus.) 

valtrap 

valun 

valvasiya 

valyuta 

valyutaçı 

valyutaçılıq 

valyutadəyişmə 

vam 

vamla 

vampir 

vampirizm 

vam-vam qaynatmaq 

vanadatometriya 

vanadinit 

vanadium (kim.) 

vanadiumlu 

vandal 

vandalizm 

vandallıq 

vanil 

vanilin 

vanilinli 

vanilinsiz 

vanilləmə 

vanilləmək 

vanillənmə 

vanillənmək 

vanna 

vannalanma 

vannalanmaq 

vannalı 

vannalıq 

vannasız 

vant (dəniz.) 

vantlı 

vantuz 

vanyamvezi (-lər) 

vanyaneka (-lar) 

vapor 

vaporimetr 

var  

varan (zool.) 

vara-vara 

varavurd 

vardırılma 

vardırılmaq 

vardırma 

vardırmaq 

var-dövlət 

var-dövlətli 

var-gəl etmək 

varılma 

varılmaq 

varılmaz 

variant 

variantlararası 

variantlaşdırma 

variantlaşdırmaq 

variantlaşma 

variantlaşmaq 

variantlı 

variantlılıq 

variantsız 

variantsızlıq 

variasiya 

variativ  

variativlik 

variator 

varid olmaq 

varidat 

varikosele 

varikoz 

varioekran 

variofilm 

varioloid 

variometr 

varioobyektiv  

   

vaqon-sistern - varioobyektiv 
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var vas vaz 

   

variooptika 

varis 

varislik 

varissiz 

varissizlik 

varistor 

varistorlu 

varistorsuz 

varqon 

varlana-varlana 

varlandırma 

varlandırmaq 

varlanma 

varlanmaq 

varlı 

varlı-hallı 

varlı-karlı 

varlı-kasıb 

varlıq 

varlılıq 

varlı-yoxsul 

varma 

varmaq 

varsağı (ədəb.) 

varsaq 

varsaqlama 

varsaqlamaq 

varvarizm 

varyaq (-lar) 

varyete 

var-yox 

vasil olmaq 

vasitə 

vasitəçi 

vasitəçilik 

vasitəli 

vasitəsilə 

vasitəsiz 

vassal 

vassallaşma 

vassallaşmaq 

vassallıq 

vasukum (-lar) 

vasvası 

vasvasılıq 

vaşaq 

vaterxət (dəniz.) 

vaterjaket 

vaterpol 

vaterpolçu 

vatertali (dəniz.) 

vaterştaq (dəniz.) 

vatin 

vatinli 

vatman, kağız 

vatsap 

vatsaplaşma 

vatsaplaşmaq 

vatt (fiz.)  

vattmetr 

vattmetroqraf 

vatt-saat 

vatt-saniyə 

vauçer 

vay 

vayao 

vayber 

vayfay 

vay-haray 

vayıldama 

vayıldamaq 

vayıldanma 

vayıldanmaq 

vayıldaşma 

vayıldaşmaq 

vayıltı 

vayqanlı 

vaylı 

vaysınma 

vaysınmaq 

vay-şivən 

vaz keçmək 

vaza 

vazehşünas 

vazehşünaslıq 

vazelin 

vazelinləmə 

vazelinləmək 

vazelinlənmə 

vazelinlənmək 

vazelinli 

veb-brauzer 

veb-dizayner 

vebermetr 

veb-xidmət  

vebinar  

veb-kamera 

veb-qovşaq 

veb-master 

veb-proqram 

veb-redaktor 

veb-sayt 

veb-server 

veb-servis 

veb-səhifə 

veb-sənəd  

veb-ünvan 

vec 

vecsiz 

vecsizlik 

veda (-lar) 

vedizm 

vedrə 

vedrəcik 

vedrələmə 

vedrələmək 

vedrə-vedrə 

vegetarian 

vegetarianlıq 

vegetasiya 

vegetativ 

veksel 

vektor 

   

variooptika - vektor 
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vek ven ver 

   

vektorial 

vektor-kardioqraf 

vektor-kardioqrafiya 

vektor-kardioqram (tib.) 

vektor-kardioskop 

vektor-kardioskopiya (tib.) 

velfer 

velobol (idm.) 

veloerqometr (idm.) 

veloqrametriya (idm.) 

velodrom 

veloidman 

velokros 

velomexanik 

velomobil 

velomoped (idm.) 

velosiped 

velosipedçi 

velotar  

velotayp 

velotrek 

velotrial 

veloyarış 

velür 

velvet 

vena 

venadaxili 

vençur 

vender 

vened (-lər) 

venera 

veneroxod 

venerologiya 

veneroloji 

veneroloq 

venesuelalı (-lar) 

venet (-lər) 

venoz 

venozluq 

ventil 

ventilyasiya 

ventilyator 

ventilyatorlu 

venzel (poliq.) 

veps (-lər) 

veranda 

verandalı 

verbal 

verbal-analitik 

verballıq 

verbal-linqvistik 

verbal-məntiqi 

verdikt 

verdirilmə 

verdirilmək 

verdirmə 

verdirmək 

verdirtmə 

verdirtmək 

verəcək 

verəcəkli 

vergi 

vergiçi 

vergiqoyma 

vergili 

vergiödəmə 

vergiödəyici 

vergisiz 

vergi-töycü 

vergiverən 

vergiyığan 

vergül 

vergüllü 

vergülsüz 

verhaver 

verici 

verici-alıcı 

verici-qəbuledici 

verilən (-lər) bazası 

veriliş 

verilmə 

verilmək 

verim 

verimcil 

verimli 

verimlilik 

verimsiz 

verimsizlik 

vermə 

vermək 

vermikulit 

vermişel 

vermişelli 

vernisaj 

vernyer 

veronal 

versiya 

versiyalı 

versiyasız 

verst 

verstak 

verstatka (poliq.) 

versthesabı 

verstlik 

vertikal 

vertikal-burğu 

vertikal-dartma 

vertikal-frez 

vertikal-içyonma 

vertikallaşma 

vertikallaşmaq 

vertikallıq 

vertisilliyoz 

vertolyot 

vertolyotçu 

vertolyotqayırma 

vestern (ədəb.) 

vestibül 

vestibül-foye 

vestibüllü 

vestibülsüz 

vestibülyar 

vest-minster modeli 

   

vektorial - vest-minster modeli  
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vet vəf vən 

   

vetçina 

veteran 

veteranlıq 

veto 

veyil 

veyillənmə 

veyillənmək 

veyilləşmə 

veyilləşmək 

veyillik 

veyil-veyil 

veykbord 

veykbordinq 

veysmanist 

veysmanizm 

vezikul 

vezikulit 

vezikulyar 

vezuvian 

və 

vəba 

vəbalı 

vəcd 

vəcdlə 

vəch 

vəchlə 

vəd 

vədedici 

vədə 

vədəbaşı 

vədəbaz 

vədəbazlıq 

vədələşmə 

vədələşmək 

vədəli 

vədəsiz 

vədverici 

vəfa 

vəfalı 

vəfalılıq 

vəfasız 

vəfasızlıq 

vəfat 

vəhdət 

vəhdəti-vücud 

vəhhabi (-lər) 

vəhhabilik 

vəhşət 

vəhşi 

vəhşicə 

vəhşicəsinə 

vəhşiləşmə 

vəhşiləşmək 

vəhşilik 

vəhy 

vəkalət 

vəkalətli 

vəkalətnamə 

vəkalətsiz 

vəkil 

vəkillik 

vəqf 

vəl  

vəlçi 

vəlçilik 

vələ (məh.) 

vələdüzzina 

vələdüzzinalıq 

vələmbə 

vələmir 

vələmirquşu 

vələmirquşukimi (-lər) 

vələs 

vəliəhd 

vəliəhdlik 

vəlim, çör-çöp 

vəlləmə 

vəlləmək 

vəllənmə 

vəllənmək 

vəlvələ 

vəngildəmə 

vəngildəmək 

vəngildətmə 

vəngildətmək 

vəngilti 

vər  

vərdənə 

vərdənəçi 

vərdənəçilik 

vərdənələmə 

vərdənələmək 

vərdənələnmə 

vərdənələnmək 

vərdiş 

vərdişli 

vərdişsiz 

vərdişsizlik 

vərəq 

vərəqbəvərəq 

vərəqə 

vərəqləmə 

vərəqləmək 

vərəqlənmə 

vərəqlənmək 

vərəqlətdirmə 

vərəqlətdirmək 

vərəqlətmə 

vərəqlətmək 

vərəq-vərəq 

vərəm 

vərəmləmə 

vərəmləmək 

vərəmlənmə 

vərəmlənmək 

vərəmlətmə 

vərəmlətmək 

vərəmli 

vərəsə 

vərəsəli 

vərəsəsiz 

vərəsəsizlik 

vərləmə (k.t.)  

   

vetçina - vərləmə 
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vər vət vıy 

   

vərləmək 

vərni 

vəsait 

vəsaitli 

vəsaitsiz 

vəsatət 

vəsatətçi 

vəsf 

vəsfəgəlməz 

vəsfi-hal 

vəsiqə 

vəsiqəli 

vəsiqəsiz 

vəsilə 

vəsiyyət 

vəsiyyətnamə 

vəsl 

vəsmə 

vəsmələmə 

vəsmələmək 

vəsmələnmə 

vəsmələnmək 

vəsməli 

vəsməsiz 

vəssalam 

vəsvəsə 

vəsvəsəçi 

vəsvəsəçilik 

vətəgə 

vətəgəçi 

vətəgəçilik 

vətən 

vətənçi 

vətənçilik 

vətəndaş 

vətəndaşlıq 

vətəndaşsız 

vətəndaşsızlıq 

vətənləşdirmə 

vətənləşdirmək 

vətənpərəst 

vətənpərəstlik 

vətənpərvər 

vətənpərvərcəsinə 

vətənpərvərlik 

vətənsevər 

vətənsevərlik 

vətənsiz 

vətənsizlik 

vətər 

vəz 

vəzərək (bot.) 

vəzəri 

vəzi (anat.) 

vəzicik 

vəzifə 

vəzifəli 

vəzifəpərəst 

vəzifəpərəstlik 

vəzifəsiz 

vəzili 

vəzir 

vəzirlik 

vəzir-vəkil 

vəzir-vəkilli 

vəzir-vəkilsiz 

vəziyyət 

vəzn 

vəznli 

vəzn-ritm 

vəznsiz 

vəznsizlik 

vığıldama 

vığıldamaq 

vımpel 

vımpelli 

vışka 

vışka-qaynaq 

vışkaquraşdıran 

vışkaquraşdırıcı 

vışkaquraşdırma 

vışkalı 

vıyıldama 

vıyıldamaq 

vıyıltı 

vızıldama 

vızıldamaq 

vızıldaşma 

vızıldaşmaq 

vızıldatma 

vızıldatmaq 

vızıltı 

viaduk 

vibrafon 

vibrant 

vibrasiya 

vibrasiyalı 

vibrato 

vibrator 

vibrion (-lar) 

vibrioz 

vibroçəkic 

vibroforma 

vibroxəlbir 

vibroizolyasiya 

vibrokipləşdirici 

vibroqraf 

vibromasaj 

vibrometr 

vibrometriya 

vibroporşen 

vibroprokat 

vibroterapiya 

vicdan 

vicdani 

vicdanla 

vicdanlı 

vicdanlılıq 

vicdansız 

vicdansızcasına 

vicdansızlıq 

vicələndirmə 

vicələndirmək  

   

vərləmək - vicələndirmək 
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vic vid vid 

   

vicələnmə 

vicələnmək 

vicvicə 

vida 

vidalaşma 

vidalaşmaq 

video 

videoadapter 

videoaparat 

videoarayıcı 

videoarxiv 

videobağlantı 

videobar  

videobaşlıq 

videobloger 

videobloq 

videobufer 

videoçarx 

videodetektor 

videodisk 

videodispley 

videofilm 

videofilm-konsert 

videofonoqram 

videoformat 

videogörüntü 

videogörüntülü 

videogörüntüsüz 

videogücləndirici 

videoiclas 

videoimpuls 

videoinformasiya 

videoistehsalat 

videokabinet 

videokafe 

videokamera 

videokanal 

videokaset 

videokitab 

videokitabxana  

videoklip 

videoklub 

videokonfrans 

videoqramplastinka 

videolektoriya 

videolent 

videomaqnit 

videomaqnitofon 

videomaqnitofonlu 

videomaqnitol 

videomaterial 

videoməlumat 

videomətn 

videomonitor 

videomontaj 

videomultirum 

videomühəndis 

videomüsahibə 

videomüşavirə 

videonəzarət 

videooptik 

videooyun  

videopleyer 

videopoçt 

videorolik 

videoproqramlama 

videoproyektor 

videoreklam 

videosalon 

videosxem 

videosiqnal 

videosistem 

videotexnika 

videoteka 

videotekst 

videotelefon 

videotelefonlu 

videotezlik 

videotrakt 

videoyaddaş 

videoyazı 

videozal 

vidikon 

vika 

vikinq (-lər) 

vikipediya 

vikipediyaçı 

viktimologiya (hüq.) 

viktorina 

vilayət 

vilayətlərarası 

villa 

villa-gəmi 

villan (-lar) 

villanelle (ədəb.) 

vindikasiya 

vindikasiyalaşma 

vindsörfer (idm.)  

vindsörfinq  

vineqret  

vinetka 

vinil 

vinilamin 

vinilasetat 

vinilasetilen 

vinildenxlorid 

vinilpiridin 

viniplast 

vint 

vintaçan 

vintaj 

vintbağlayan 

vintburan 

vintdişli 

vintəbənzər 

vintəoxşar 

vintkəsən 

vintqanad 

vintləmə 

vintləmək 

vintli 

vint-manivela 

vintşəkilli 

   

vicələnmə - vintşəkilli 
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vin vis viv 

   

vinttipli 

vintvari 

viola (mus.) 

violarit 

violonçel 

violonçelçi 

vip 

vip-xidmət 

vip-kabinet 

vip-qonaq 

vip-müştəri 

viprazid 

vip-zal 

viraj 

viran 

viranedici 

viranə 

viranələnmə 

viranələnmək 

viranəlik 

viranxana 

viranlıq 

virtual 

virtuallaşdırma 

virtuallaşdırmaq 

virtuallaşma 

virtuallaşmaq 

virtuallıq 

virtuoz 

virtuozluq 

virulent 

virulentlik 

virus 

virusgəzdirən 

virusgəzdirmə 

viruslu 

virusologiya 

virusoloji 

virusoloq 

viski 

viskoz 

viskozimetr 

viskozimetriya 

viskozin 

viskozlu 

vismundir 

vismut 

visseroreseptor (-lar) 

viş 

vişnə 

vitamin 

vitaminəbənzər 

vitaminləşdirilmə 

vitaminləşdirilmək 

vitaminləşdirmə 

vitaminləşdirmək 

vitaminli 

vitaminlilik 

vitaminologiya 

vitaminoterapiya 

vitaminsiz 

vitaminsizlik 

vitraj, şəbəkəli şüşə 

vitrin 

vitrobazalt 

vitrofir 

vitrometr 

vitse-admiral 

vitse-admirallıq 

vitse-çempion 

vitse-çempionluq 

vitse-direktor 

vitse-direktorluq 

vitse-əlaqələndirici 

vitse-konsul 

vitse-konsulluq 

vitse-qubernator 

vitse-qubernatorluq 

vitse-prezident 

vitse-prezidentlik 

vitse-spiker 

vivaçe (mus.) 

vivianit 

vividiffuziya 

vivipariya 

viviseksiya 

vivisektor 

viza 

vizaalma 

vizaj 

vizajçı 

vizalama 

vizalamaq 

vizalanma 

vizalanmaq 

vizalatma 

vizalatmaq 

vizalı 

vizasız 

vizioner 

vizir (tex.)  

vizirləmə 

vizirləmək 

vizirlənmə 

vizirlənmək 

vizit 

vizual 

vizualizasiya 

vizuallaşdırma 

vizuallaşdırmaq 

vizuallaşma 

vizuallaşmaq 

vizuallıq 

vodevil (ədəb.) 

vodevilçi 

vokal 

vokalçı 

vokalçılıq 

vokal-xoreoqrafik 

vokal-xoreoqrafiya 

vokal-instrumental 

vokalist 

vokaliz 

   

vinttipli - vokaliz 
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vok vol vun 

   

vokalizasiya 

vokalizm 

vokspop 

voleybol 

voleybolçu 

volfram 

volframit 

volfram-kobalt 

volframlı 

volfram-titan 

vollastonit 

volley (idm.) 

volof (-lar) 

volontyor 

volontyorluq 

volt 

volta 

voltaj 

voltametr, cihaz 

volt-amper 

volt-ampermetr 

voltartıran 

voltartırma 

volt-elektron 

volt-kulon 

volt-qram 

voltlu 

voltluq 

voltmetr 

voltmetr-ampermetr 

voltmetroqraf 

voltmilliampermetr 

volt-saniyə 

volümetr 

volüminometr 

volümometr 

volyer 

volyerli 

volyersiz 

volyuntarist 

volyuntarizm 

volyuta (memar.) 

vorsit, süni dəri 

votçina 

votum 

voyevoda 

vörcinel (mus.) 

vronskian 

vtulka (tex.) 

vtulkalı  

vual 

vulkan 

vulkanik 

vulkanizasiya (tex.) 

vulkanizator 

vulkanizatorçu 

vulkanizə 

vulkanizm 

vulkanlaşdırıcı 

vulkanlaşdırılma 

vulkanlaşdırılmaq 

vulkanlaşdırma 

vulkanlaşdırmaq 

vulkanlaşma 

vulkanlaşmaq 

vulkanlı 

vulkanogen-çökmə 

vulkanologiya 

vulkanoloji 

vulkanoloq 

vulqar 

vulqarcasına 

vulqarizə 

vulqarizm 

vulqarlaşdırıcı 

vulqarlaşdırılma 

vulqarlaşdırılmaq 

vulqarlaşdırma 

vulqarlaşdırmaq 

vulqarlaşma 

vulqarlaşmaq 

vulqarlıq 

vunderkind 

vunderkindlik 

vurağan 

vuran (riyaz.) 

vurçatlasın 

vurdurma 

vurdurmaq 

vurğu 

vurğulama 

vurğulamaq 

vurğulu 

vurğun 

vurğuncasına 

vurğunlanma 

vurğunlanmaq 

vurğunşünas 

vurğunşünaslıq 

vurğusuz 

vurharay 

vurhavur 

vurma 

vurma-bölmə 

vurma-çıxma 

vurmaq 

vurma-toplama 

vurnuxa-vurnuxa 

vurnuxma 

vurnuxmaq 

vur-tut 

vurub-yıxma 

vurub-yıxmaq 

vurucu (tex.) 

vuruq (riyaz.) 

vurulan (riyaz.) 

vurulma 

vurulmaq 

vuruş 

vuruşa-vuruşa 

vuruşdurma 

vuruşdurmaq 

vuruşdurulma  

   

vokalizasiya - vuruşdurulma 
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vur vüc vüs 

   

vuruşdurulmaq 

vuruşqan 

vuruşqanlıq 

vuruşma 

vuruşmaq 

vücud 

vücudlu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vücudnamə (ədəb.) 

vüqar 

vüqarlı 

vüqarlılıq 

vüqarsız 

vüqarsızlıq 

vüsal 

 

vüsət 

vüsətli 

vüsətlilik 

vyatiç (-lər) 

vyetnamca 

vyetnamlı (-lar)      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

vuruşdurulmaq - vyetnamlı (-lar) 
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ya yad yağ 

   

Yy 
 

 

ya 

yaba 

yabacıq 

yabadiş 

yabadişli 

yabagül 

yabaquyruq (zool.) 

yabalama 

yabalamaq 

yabalanma  

yabalanmaq 

yabalaşa-yabalaşa 

yabalaşma 

yabalaşmaq 

yabalatma 

yabalatmaq 

yaban, çöl 

yabançı 

yabançılıq 

yabanı 

yabanılaşma 

yabanılaşmaq 

yabanılıq 

yabaşəkilli 

yabı 

yabılaşma 

yabılaşmaq  

yabılıq 

yad 

yadadüşən 

yadcasına 

yaddaqalan 

yaddaqalmaz 

yaddançıxmaz 

yaddasaxlama 

yaddasaxlanan 

yaddaş 

yaddaşçiçəyi (bot.) 

yaddaşlı 

yaddaşlılıq 

yaddaşsız 

yaddaşsızlıq 

yadelli (-lər) 

yadetmə 

yadfikirli 

yadıca, nəticənin nəvəsi 

yadırğama 

yadırğamaq 

yadırğatma  

yadırğatmaq  

yadigar 

yadigarlıq 

yadlanma 

yadlanmaq 

yadlaşdırma 

yadlaşdırmaq 

yadlaşıb-uzaqlaşma 

yadlaşıb-uzaqlaşmaq 

yadlaşıb-yağılaşma 

yadlaşıb-yağılaşmaq 

yadlaşma 

yadlaşmaq 

yadlıq 

yadlı-qohumlu 

yadlıq-qohumluq 

yadlı-yağılı 

yadlı-yağılıq 

yadplanetli (-lər) 

yadplanetlilik 

yadro 

yadroitələmə (idm.) 

yadroitələyən 

yad-yağılı 

yadyerli 

yadyerlilik 

yağ 

yağabənzər 

yağanlıq 

yağaoxşar 

yağar 

yağarlıq 

yağar-yağmaz 

yağa-yağa 

yağayıran 

yağayırıcı 

yağayırma 

yağ-bal 

yağbasan (tex.) 

yağ-bitum 

yağ-cövhər 

yağçalan 

yağçalma 

yağçı 

yağçıxaran (tex.) 

yağçıxarma 

yağçılıq 

yağçiçəyi 

yağ-çörək 

yağdan 

yağdaşı 

yağdırılma 

yağdırılmaq 

yağdırma 

yağdırmaq 

yağdoldurma 

yağdondurma 

yağ-ekstrat 

yağəridici 

yağəritmə 

yağ-ət 

yağı 

yağılıq 

yağın 

yağınlıq 

yağıntı 

yağıntılı 

yağıntılıq 

yağıntısız 

yağıotu (bot.) 

yağır, yara 

   

ya - yağır 
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yağ yağ yağ 

   

yağırlama 

yağırlamaq 

yağırlanma 

yağırlanmaq 

yağırlatma 

yağırlatmaq 

yağırlı 

yağış 

yağış-çiskin 

yağışqabağı 

yağışlama 

yağışlamaq 

yağışlı 

yağışlı-çiskinli 

yağışlıq 

yağışlı-yağmurlu 

yağışölçən (tex.) 

yağışsız 

yağışsız-çiskinsiz 

yağışsız-yağmursuz 

yağışyağdıran 

yağışyağdırıcı 

yağış-yağmur 

yağ-kanifol 

yağqabı 

yağ-qara (kul.) 

yağ-qaralı 

yağ-qarasız 

yağqarışdırıcı 

yağqarışdırma 

yağ-qatran  

yağ-qaymaq 

yağqəbuledici 

yağqovucu 

yağlama 

yağlamaq 

yağlama-silmə 

yağlama-soyutma 

yağlanar-yağlanmaz 

yağlana-yağlana 

yağlandırılma 

yağlandırılmaq 

yağlandırma 

yağlandırmaq 

yağlanma 

yağlanmaq 

yağlatdırma 

yağlatdırmaq 

yağlatma 

yağlatmaq 

yağlayıcı 

yağlı 

yağlı-ballı 

yağlıca 

yağlıdilli 

yağlı-ətli 

yağlıxəmir 

yağlıq 

yağlı-qaralı 

yağlı-qaymaqlı 

yağlılıq 

yağlı-piyli 

yağlı-soğanlı 

yağlı-südlü 

yağlıtərə 

yağlı-üzlü 

yağlıvaça, tava 

yağlı-yağlı 

yağlı-yavan 

yağlı-yavanlıqlı 

yağma 

yağmaq 

yağmalama 

yağmalamaq 

yağmalanma 

yağmalanmaq 

yamalatma 

yağmalatmaq 

yağmalatdırma  

yağmalatdırmaq 

yağmur 

yağmurlama 

yağmurlamaq 

yağmurlayıcı 

yağmurlu 

yağmurluq 

yağmurölçən 

yağmursuz 

yağmursuzluq 

yağölçən 

yağ-pendir 

yağ-piy 

yağ-rəng 

yağsatan 

yağsıxan 

yağsız 

yağsız-balsız 

yağsız-ətsiz 

yağsız-qarasız 

yağsızlandırılma 

yağsızlandırılmaq 

yağsızlandırma 

yağsızlandırmaq 

yağsızlanma 

yağsızlanmaq 

yağsızlaşdırılma 

yağsızlaşdırılmaq 

yağsızlaşdırma 

yağsızlaşdırmaq 

yağsızlaşma 

yağsızlaşmaq 

yağsızlıq 

yağsız-piysiz 

yağsız-soğansız 

yağsız-südsüz 

yağ-soğan 

yağsoyuducu 

yağsoyutma 

yağ-süd 

yağ-tər 

yağtikan (bot.) 

yağ-turşu 

yağtutan  

   

yağırlama - yağtutan   
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yağ yax yax 

   

yağyaxan 

yağyaxma 

yağyaxmacı 

yağ-yavanlıq 

yağyığan (tex.) 

yaxa 

yaxabənd 

yaxac 

yaxaqurtaran 

yaxalama 

yaxalamaq 

yaxalana-yaxalana 

yaxalanma 

yaxalanmaq 

yaxalanmış 

yaxalaşa-yaxalaşa 

yaxalaşma 

yaxalaşmaq 

yaxalatma 

yaxalatmaq 

yaxalaya-yaxalaya 

yaxalı 

yaxalıq 

yaxalıqlı 

yaxalıqsız 

yaxantı 

yaxantılı 

yaxantılıq 

yaxasıaçıq 

yaxasıbağlı  

yaxasız 

yaxdan, mücrü 

yaxdanlı 

yaxdırılma 

yaxdırılmaq 

yaxdırma 

yaxdırmaq 

yaxı 

yaxıb-yandırma 

yaxıb-yandırmaq 

yaxıb-yanma 

yaxıb-yanmaq 

yaxıb-yıxma 

yaxıb-yıxmaq 

yaxıcı 

yaxıcılıq 

yaxıçəkmə 

yaxıq 

yaxılı 

yaxılma 

yaxımaq 

yaxın 

yaxında 

yaxındakı 

yaxından 

yaxıngörən 

yaxıngörənlik 

yaxıngörmə 

yaxınlarda 

yaxınlaşdırılma 

yaxınlaşdırılmaq 

yaxınlaşdırma 

yaxınlaşdırmaq 

yaxınlaşma 

yaxınlaşmaq 

yaxınlatma 

yaxınlatmaq 

yaxınlıq 

yaxınlıqdakı 

yaxınlı-uzaqlı 

yaxınlı-yadlı 

yaxınməqsədli 

yaxınmənzilli raket 

yaxınməsafəli 

yaxın-uzaq 

yaxın-uzaqlıq 

yaxın-yad 

yaxısız 

yaxma 

yaxmac 

yaxmaclı 

yaxmaclıq 

yaxmaq 

yaxşı 

yaxşıca 

yaxşılaşdırıcı 

yaxşılaşdırma 

yaxşılaşdırmaq 

yaxşılaşma 

yaxşılaşmaq 

yaxşılıq 

yaxşılıq-pislik 

yaxşılıq-yamanlıq 

yaxşılı-pisli 

yaxşılı-yamanlı 

yaxşı-pis 

yaxşı-pissiz 

yaxşıraq 

yaxşı-yaxşı 

yaxşı-yaman 

yaxşı-yamanlı 

yaxşı-yamanlıq 

yaxta 

yaxtaçı 

yaxtaçılıq 

yaxt-klub 

yaxtsmen (idm.) 

yaxud 

yainki 

yak (zool.) 

yakan (-lar) (zool.) 

yakobin (-lər) 

yakobinçi 

yakobinçilik 

yaktasiya 

yakut (-lar) 

yakutca 

yaquar (zool.) 

yaqut 

yaqutabənzər 

yaqutaoxşar 

yaqutlu 

yal 

   

yağyaxan - yal  
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yal yal yal 

   

yalabənzər 

yalax (geol.) 

yalaq 

yalaqlanma 

yalaqlanmaq 

yalaqlıq 

yalaq-yalaq 

yalama 

yalamaq 

yalan 

yalanabənzər 

yalanaoxşar 

yalanbaşdan 

yalançı 

yalançıbaş 

yalançıbülbül (zool.) 

yalançıçinar 

yalançılıq 

yalandan 

yalan-doğru 

yalan-doğruluq 

yalan-gerçək 

yalan-gerçəklik 

yalanqoz (bot.) 

yalanlama 

yalanlamaq 

yalanlı 

yalanlıq 

yalanma 

yalanmaq 

yalan-palan  

yalansız 

yalan-yanlış 

yalan-yanlışlıq 

yalan-yulan 

yalaşma 

yalaşmaq 

yalatdırma 

yalatdırmaq 

yalatma 

yalatmaq 

yalavac 

yalavaclıq 

yalaya-yalaya 

yalçın 

yalxı, tək (məh.) 

yalxılıq 

yalıgödək 

yalıquşu 

yalın 

yalınayaq 

yalınayaqlıq 

yalınbaş 

yalınbaşlıq 

yalınca 

yalınqat 

yalınqatlıq 

yalınlaşma 

yalınlaşmaq 

yalınlıq 

yalqız 

yalqızca 

yalqızlama 

yalqızlamaq 

yalqızlanma 

yalqızlanmaq 

yalqızlaşma 

yalqızlaşmaq 

yalqızlıq 

yalquzaq 

yallama 

yallamaq 

yallanma 

yallanmaq 

yallı 

yallıbaşı 

yallıbaşılıq 

yallıq  

yalman 

yalmana-yalmana 

yalmanıb-yaltaqlanma 

yalmanıb-yaltaqlanmaq 

yalmanlama 

yalmanlamaq 

yalmanlanma 

yalmanlanmaq 

yalmanlı 

yalmanma 

yalmanmaq 

yalnız 

yalnızca 

yalnızlıq 

yalotu (bot.) 

yalsız 

yaltaq 

yaltaqca 

yaltaqcasına 

yaltaqlanma 

yaltaqlanmaq 

yaltaqlıq 

yaltaq-yaltaq 

yalvara-yalvara 

yalvarıb-sıtqama 

yalvarıb-sıtqamaq 

yalvarıb-yaxarma 

yalvarıb-yaxarmaq 

yalvarıb-yapışma 

yalvarıb-yapışmaq 

yalvarıcı 

yalvarış 

yalvarışlı 

yalvarışma 

yalvarışmaq 

yalvarma 

yalvarmaq 

yalvartma 

yalvartmaq 

yalvar-yaxar 

yalvar-yaxarla 

yalvar-yaxarsız 

yalvar-yapış 

yal-yalmac 

yal-yalman  

   

yalabənzər - yal-yalman 
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yal yam yan 

   

yal-yamac 

yamac 

yamacboyu 

yamaclı 

yamaclıq 

yamaq 

yamaqçı 

yamaqçılıq 

yamaqlama 

yamaqlamaq 

yamaqlanma 

yamaqlanmaq 

yamaqlatma 

yamaqlatmaq 

yamaqlı 

yamaqlı-yamaqlı 

yamaqlı-yırtıqlı 

yamaqsız 

yamaq-yamaq 

yamaq-yırtıq 

yamaq-yumaq 

yamalı 

yamama 

yamamaq 

yaman 

yamanca 

yamançöpü (bot.) 

yamanlama 

yamanlamaq 

yamanlaya-yamanlaya 

yamanlıq 

yamanma 

yamanmaq 

yaman-yaxşı 

yaman-yaman 

yamatdırılma 

yamatdırılmaq 

yamatdırma 

yamatdırmaq 

yamatma 

yamatmaq 

yamaya-yamaya 

yamsılama 

yamsılamaq 

yamsılanma 

yamsılanmaq 

yamsılatma 

yamsılatmaq 

yamsılaya-yamsılaya 

yamyam (folk.) 

yamyastı 

yamyastılıq 

yamyaşıl 

yamyaşıllıq 

yan 

yana 

yanacaq 

yanacaqçı 

yanacaqdolduran 

yanacaqdoldurma 

yanacaqkeçirən 

yanacaqlı 

yanacaqpaylama 

yanacaqpaylaşdıran 

yanacaqpaylaşdırma 

yanacaqsız 

yanacaqsızlıq 

yanacaqvermə 

yanacıd bucaq  

yanağıbatıq 

yanağıgirdə 

yanağıyumru 

yanakı 

yanaq 

yanaq-dodaq 

yanaqlı 

yanaq-udlaq 

yanalma 

yanar 

yanardağ 

yanaşdırılma 

yanaşdırılmaq 

yanaşdırma 

yanaşdırmaq 

yanaşı 

yanaşıq 

yanaşma 

yanaşmaq 

yana-yana 

yanbaş atmaq 

yanbayan 

yanbız 

yanbızlama 

yanbızlamaq 

yan-boyun 

yancidar  

yan-civar 

yançaq 

yançaqlama 

yançaqlamaq 

yançı (məh.) 

yançılıq 

yançiçək (bot.) 

yandəstək 

yandı-qındı vermək 

yandırıb-tökmə 

yandırıb-tökmək 

yandırıb-yaxma 

yandırıb-yaxmaq 

yandırıcı 

yandırıcılıq 

yandırılma 

yandırılmaq 

yandırma 

yandırmaq 

yandırtma 

yandırtmaq 

yandişli 

yandivar 

yanğı 

yanğılı 

yanğın 

yanğınsöndürən 

   

yal-yamac - yanğınsöndürən   
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yan yan yap 

   

yanğınsöndürmə 

yanğınsöndürücü 

yanğısız 

yanıbalalı 

yanıb-qaralma 

yanıb-qaralmaq 

yanıb-sönmə 

yanıb-sönmək 

yanıb-tökülmə 

yanıb-tökülmək 

yanıb-yaxılma 

yanıb-yaxılmaq 

yanıcı 

yanıxma 

yanıxmaq   

yanıq  

yanıqara (bayt.) 

yanıqlı 

yanıqlıq 

yanıqlı-yanıqlı 

yanıqulplu 

yanıq-yanıq 

yanılma 

yanılmaq 

yanıltma 

yanıltmac (folk.) 

yanıltmaclı 

yanıltmaq 

yanıma 

yanımaq 

yanımcıl 

yanımlıq 

yanınca  

yanındaca  

yanı-yanı  

yanki (-lər) 

yanqılıcı 

yanqurum 

yanlama 

yanlamaq 

yanlı 

yanlıq 

yanlıqlı 

yanlıqsız 

yanlış 

yanlışlı 

yanlışlıq 

yanlışsız 

yanlı-yönlü 

yanlı-yörəli 

yanma 

yanmaq 

yanmaz 

yanmazlıq 

yanötürücü 

yan-pardaq 

yanpörtü 

yansenist (din.) 

yansenizm  

yansız 

yansinirli (-lər) (zool.) 

yanşaq 

yanşaqlıq 

yanşama 

yanşamaq 

yanşatma 

yanşatmaq 

yantezlikli (fiz.) 

yanüzən (-lər) (zool.) 

yanvar 

yanyaxa 

yan-yana 

yan-yanaşı 

yan-yançaq 

yan-yanı  

yan-yön 

yan-yörə 

yan-yörəki 

yan-yörəli 

yan-yörəsiz 

yapacaq 

yapaq 

yapalaq (zool.) 

yapalaqca  

yapalaqcakimi (-lər) 

yapa-yapa 

yapdırılma 

yapdırılmaq 

yapdırma 

yapdırmaq 

yapı 

yapığan 

yapıxma 

yapıxmaq 

yapıq      

yapıqlıq 

yapılış 

yapılma 

yapılmaq 

yapıncı 

yapıncılı 

yapıncılıq 

yapışacaq 

yapışa-yapışa 

yapışdıra-yapışdıra 

yapışdırıcı 

yapışdırılma 

yapışdırılmaq 

yapışdırma 

yapışdırmaq 

yapışdırtma 

yapışdırtmaq 

yapışıcı 

yapışıq 

yapışıqlı 

yapışıqlılıq 

yapışıqsız 

yapışıqsızlıq 

yapışqan 

yapışqanabənzər 

yapışqanaoxşar 

yapışqanlama 

yapışqanlamaq 

   

yanğınsöndürmə - yapışqanlamaq  
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yap yar yar 

   

yapışqanlanma 

yapışqanlanmaq 

yapışqanlaşma 

yapışqanlaşmaq 

yapışqanlı 

yapışqanlıq 

yapışqanotu 

yapışqantəhər 

yapışqanvari 

yapışma 

yapışmaq 

yapma 

yapmaq 

yapmalıq 

yapon (-lar) 

yaponca 

yapyalnız 

yapyalnızlıq 

yar 

yara 

yaradan 

yaradıcı 

yaradıcılıq 

yaradılış 

yaradılma 

yaradılmaq 

yara-xora 

yara-xoralı 

yara-xorasız 

yaraq 

yaraq-əsbab 

yaraq-əsbablı 

yaraqlandırılma 

yaraqlandırılmaq 

yaraqlandırma 

yaraqlandırmaq 

yaraqlanma 

yaraqlanmaq 

yaraqlatma 

yaraqlatmaq 

yaraqlı 

yaraqlıca (bot.)  

yaraqlı-əsbablı 

yaraqlı-yasaqlı 

yaraqsız 

yaraqsız-əsbabsız 

yaraqsızlaşma 

yaraqsızlaşmaq 

yaraqsızlıq 

yaraq-yasaq 

yaraq-yasaqlı 

yaralama 

yaralamaq 

yaralanma 

yaralanmaq 

yaralatma 

yaralatmaq 

yaralı 

yaralı-xoralı 

yaralı-yaralı 

yarama 

yaramaq 

yaramaz 

yaramazcasına 

yaramazlıq 

yaramaz-yaramaz 

yaram-yaram çağırmaq 

yaranış 

yaranma 

yaranmaq 

yara-para 

yararlanma 

yararlanmaq 

yararlaşdırılma  

yararlaşdırılmaq  

yararlaşdırma 

yararlaşdırmaq 

yararlaşma 

yararlaşmaq 

yararlı 

yararlıq 

yararlılaşdırılma  

yararlılaşdırılmaq  

yararlılaşdırma  

yararlılaşdırmaq  

yararlılaşma 

yararlılaşmaq 

yararlılıq 

yararlı-yararsız 

yararsız 

yararsızlaşdırma 

yararsızlaşdırmaq 

yararsızlaşma 

yararsızlaşmaq 

yararsızlıq 

yarasa 

yarasağaldan 

yarasağaldıcı 

yaraşdırılma 

yaraşdırılmaq 

yaraşdırma 

yaraşdırmaq 

yaraşıq 

yaraşıqlanma 

yaraşıqlanmaq 

yaraşıqlı 

yaraşıqlılıq 

yaraşıqsız 

yaraşıqsızlıq 

yaraşma 

yaraşmaq 

yaraşmaz 

yaratma 

yaratmaq 

yara-yara 

yard, uzunluq vahidi 

yardar 

yardarlıq 

yardım 

yardımçı 

yardımçılıq 

yardımsız 

yardımsızlıq 

   

yapışqanlanma - yardımsızlıq 
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yar yar yar 

   

yardırılma 

yardırılmaq 

yardırma 

yardırmaq 

yarğac 

yarğaclama 

yarğaclamaq 

yarğaclanma 

yarğaclanmaq 

yarğan 

yarğan-qobu (coğr.) 

yarğanlı 

yarğanlıq 

yarğanotu 

yarı 

yarıac 

yarıac-yarıtox 

yarıaçıq 

yarıaçılan 

yarıadam 

yarıadam-yarıat 

yarıağarmış 

yarıağıllı 

yarıağıllı-yarıdəli 

yarıağıllı-yarıgic 

yarıaralı 

yarıarpa 

yarıbataq 

yarıbataqlıq 

yarıbatıq 

yarıbatıqlıq 

yarıbayarı 

yarıbayğın 

yarıbayğınlıq 

yarıbədii 

yarıbədii-yarısənədli 

yarıbərk 

yarıbihuş 

yarıbihuşluq 

yarıbişmiş 

yarıbişmiş-yarıçiy 

yarıboş 

yarıbrezent 

yarıbuğda 

yarıburuq 

yarıbükük 

yarıbükülü 

yarıcan 

yarıcanlı 

yarıcı 

yarıciddi 

yarıçılpaq 

yarıçiy 

yarıçürük 

yarıdəli 

yarıdəyərinə 

yarıdəymiş 

yarıdolu 

yarıdonmuş 

yarıelastik 

yarıəfsanəvi 

yarıəzik 

yarıgerçək 

yarıgeyinmiş 

yarıgileyli 

yarıhəqiqət 

yarıxatirə 

yarıistehza 

yarıişıqlı 

yarıkölgə 

yarıkönül 

yarıq 

yarıqaçan 

yarıqanad yarasa 

yarıqapalı 

yarıqaranlıq 

yarıqdiş (-lər) (zool.) 

yarıqlı 

yarıqsız 

yarıq-yarıq 

yarılada-yarılada 

yarılama 

yarılamaq 

yarılanma 

yarılanmaq 

yarılatma 

yarılatmaq 

yarılğan 

yarılıq 

yarılıqçı 

yarılıqçılıq 

yarılma 

yarılmaq 

yarım 

yarıma 

yarımac 

yarımaçıq 

yarımada 

yarımağır 

yarımağız 

yarımaq 

yarımarşın 

yarımarşınlıq 

yarımasılı 

yarımasılılıq 

yarımastarlı 

yarımavtomat 

yarımavtomatik 

yarımavtomatlaşdırılma 

yarımavtomatlaşdırmaq 

yarımavtomatlaşma 

yarımavtomatlaşmaq 

yarımay 

yarımaylıq 

yarımaz 

yarımazlıq 

yarımbaşlıq 

yarımbataqlıq 

yarımbənd 

yarımbitişik 

yarımbitişiklik 

yarımboğaz 

yarımbozqır 

   

yardırılma - yarımbozqır 
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yar yar yar 

   

yarımbölmə 

yarımca 

yarımcan 

yarımcanlı 

yarımcanlıq 

yarımcır 

yarımcins 

yarımcorab 

yarımçevrə 

yarımçərçivə 

yarımçətir (bot.) 

yarımçıq 

yarımçıqlama 

yarımçıqlamaq 

yarımçıqlanma 

yarımçıqlanmaq 

yarımçıqlaşma 

yarımçıqlaşmaq 

yarımçıqlatma 

yarımçıqlatmaq 

yarımçıqlıq 

yarımçıq-yarımçıq 

yarımçılıq 

yarımdairə 

yarımdairəvi 

yarımdalan 

yarımdalğa (fiz.) 

yarımdalğalı 

yarımdalma, qurğu 

yarımdayaq 

yarımdəstə (zool.) 

yarımdirək 

yarımdirsək 

yarımdisk 

yarımdönüş 

yarımdövr 

yarımdövrə 

yarımdupleks 

yarımdupleksli 

yarımekipaj 

yarımelastik 

yarımetal 

yarıməsrlik 

yarımfabrikat 

yarımfəsilə 

yarımfinal 

yarımfinalçı 

yarımgeniş sait 

yarımgirdə 

yarımgünbəz 

yarımgünlük 

yarımhalqa 

yarımhərbi 

yarımhissə 

yarımxam 

yarımxaraba 

yarımxordalı (-lar) 

yarımış 

yarımifik  

yarımiflic 

yarımillik 

yarıminterval 

yarımipək 

yarımiplik 

yarımisti 

yarımişıq 

yarımişıqlı 

yarımişsiz 

yarımkaldera, vulkan 

çökəkliyi 

yarımkanal 

yarımkapilyar 

yarımkar 

yarımkarlıq 

yarımkeçirici 

yarımkeçiricilik 

yarımkefli 

yarımkeflilik 

yarımkəsim 

yarımkəsimli 

yarımkiloluq 

yarımkol (bot.) 

yarımkolluq 

yarımkombinezon 

yarımkomplekt 

yarımkonus 

yarımkor 

yarımkosa 

yarımköçəri 

yarımköçərilik 

yarımkölgə 

yarımkub 

yarımkustar 

yarımkürə 

yarımkürəcik 

yarımkürk 

yarımkütlə 

yarımkvadrat 

yarımqaba 

yarımqapalı 

yarımqaranlıq 

yarımqarın 

yarımqat 

yarımqatı 

yarımqaynar 

yarımqazma 

yarımqəlib 

yarımqəlsəməli (-lər) 

yarımqıvırcıq 

yarımqol 

yarımqollu 

yarımqramlıq 

yarımqrup 

yarımquraq 

yarımquraqlıq 

yarımquru 

yarımqurumuş 

yarımqüllə 

yarımlada-yarımlada 

yarımlama 

yarımlamaq 

yarımlana-yarımlana 

yarımlanma  

   

yarımbölmə - yarımlanma 
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yar yar yar 

   

yarımlanmaq 

yarımlaşma 

yarımlaşmaq 

yarımlatdırma 

yarımlatdırmaq 

yarımlatma 

yarımlatmaq 

yarımlaya-yarımlaya 

yarımleqal 

yarımleqallıq 

yarımləkəli 

yarımlıq 

yarımlitrlik 

yarımloqarifmik 

yarımlüks 

yarımlüt 

yarımmahud 

yarımmanatlıq 

yarımmaye 

yarımmayeli 

yarımmaddə 

yarımmetal 

yarımmetr 

yarımmetrlik 

yarımmeymun (zool.) 

yarımməxmər 

yarımmərtəbə 

yarımmövzu 

yarımmüdafiə (idm.) 

yarımmüdafiəçi 

yarımmüstəqil 

yarımmüstəmləkə 

yarımmüstəvi 

yarımnəfəs 

yarımnöv 

yarımox 

yarımoxlu 

yarımorta 

yarımoturaq 

yarımoyaq 

yarımoynaq 

yarımoynaqlı 

yarımötürücü 

yarımpalto 

yarımpansion 

yarımparazit (-lər) (bot.) 

yarımparçalanma (fiz.) 

yarımpardaqlama 

yarımpauza 

yarımperimetr (riyaz.) 

yarımperiodlu (tex.) 

yarımpeşəkar 

yarımpeşman 

yarımpərdə 

yarımpərt 

yarımplatforma 

yarımproqram 

yarımrabitəli (kim.) 

yarımradial 

yarımrəsmi 

yarımrütbəli 

yarımrütubətli 

yarımsaatlıq 

yarımsait 

yarımsakit 

yarımsaqqal 

yarımsaqqallı 

yarımsavanna (coğr.) 

yarımseksiya 

yarımseriya 

yarımsəhra 

yarımsəmimi 

yarımsənaye 

yarımsərxoş 

yarımsərlövhə 

yarımsərt 

yarımsərtqanadlı (-lar) 

yarımsəyyar 

yarımsfera 

yarımsıra 

yarımsızdırıcı 

yarımsilindrik 

yarımsintetik 

yarımsistem 

yarımstansiya 

yarımstasionar 

yarımsulu 

yarımsütun 

yarımşəffaf 

yarımşəffaflıq 

yarımşikəst 

yarımşil 

yarımşöbə 

yarımtam (fiz.) 

yarımtəhsilli 

yarımturş 

yarımuçuq 

yarımuducu 

yarımuzanıq 

yarımuzanıqlı 

yarımuzunluq 

yarımvaqon 

yarımvatlıq 

yarımvəhşi 

yarımvibrasiya 

yarımvinit (idm.) 

yarımviskoz 

yarımvulkanik 

yarım-yarım 

yarım-yarımçıq 

yarımyun 

yarımyuvarlaq 

yarımyüngül 

yarımzərif 

yarımzirzəmi 

yarınaxoş 

yarına-yarına 

yarınəsr 

yarınəzm 

yarınma 

yarınmaq 

yarıntı 

yarıoyaq  

   

yarımlanmaq - yarıoyaq 
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yar yar yar 

   

yarıoyaqlıq 

yarıoyuq 

yarıölü 

yarıölü-yarıdiri 

yarıörtülü 

yarıparçalanma 

yarıpeşman 

yarıreal 

yarıritorika 

yarısarı-yarıqırmızı 

yarısərxoş 

yarısərt 

yarısolğun 

yarış 

yarışa-yarışa 

yarışçı 

yarışqabağı 

yarışma 

yarışmaq 

yarış-müsabiqə 

yarışortası 

yarışöncəsi 

yarışsonrası 

yarışsonu 

yarıtma 

yarıtmaq 

yarıtmaz 

yarıtmazlıq 

yarıtox 

yarıtoxluq 

yarıtox-yarıac 

yarıuçuq 

yarıvətərli 

yarıyağlov-yarıhis qazan 

yarı-yarı 

yarı-yarımçıq 

yarı-yarımçıqlıq 

yarı-yarıya 

yarıyetişən 

yarıyetkin 

yarıyetkinlik 

yarıyuxu 

yarıyuxulu 

yarıyuxulu-yarıoyaq 

yarıyumşaq 

yarıyumulu 

yarızarafat 

yarızarafatyana 

yarızarafat-yarıciddi 

yarızor 

yarızor-yarıxoş 

yarlı 

yarlıq 

yarlı-yaraqlı 

yarlı-yaraşıqlı 

yarlı-yoldaşlı 

yarma 

yarmaaşı 

yarmaça 

yarmaçalama 

yarmaçalamaq 

yarmaçilov 

yarmadaşı 

yarmaq 

yarmalama 

yarmalamaq 

yarmalanma 

yarmalanmaq 

yarmalatma 

yarmalatmaq 

yarmalıq 

yarmarka 

yarmarka-müsabiqə 

yarmarka-sərgi 

yarnaq 

yarovizasiya 

yarovizasiyaçı 

yarozit 

yarpağabənzər 

yarpağaoxşar 

yarpağıtüklü 

yarpaq 

yarpaqaçan (k.t.) 

yarpaqaltlığı 

yarpaqayaqlı (-lar) (zool.) 

yarpaqbükən (-lər) 

yarpaqbükmə 

yarpaqbürüşdürən (zool.) 

yarpaqcıq 

yarpaqgəmirən (-lər) (zool.) 

yarpaqgüdən (-lər) (zool.)  

yarpaqlama 

yarpaqlamaq 

yarpaqlanma 

yarpaqlanmaq 

yarpaqlı 

yarpaqlılıq 

yarpaqlı-yarpaqlı 

yarpaqsız 

yarpaqsızlıq 

yarpaqşəkilli 

yarpaqtökən 

yarpaqtökmə 

yarpaqvari 

yarpaqyemə (k.t.) 

yarpaqyeyən (-lər) (zool.) 

yarpız 

yarpızcücüsü (zool.) 

yarpızlı 

yarpızlıq 

yarsız-yaraqsız 

yarsız-yaraşıqsız 

yarsız-yoldaşsız 

yarus 

yaruslu 

yarusluq 

yar-yaraq 

yar-yaraqlı 

yar-yaraqsız 

yar-yaraşıq 

yar-yaraşıqlı 

yar-yoldaş 

yar-yoldaşlı 

   

yarıoyaqlıq - yar-yoldaşlı 
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yas yas yas 

   

yas 

yasa, qanun 

yasaq 

yasaqçı 

yasaqçılıq 

yasaqlama 

yasaqlamaq 

yasaqlanma 

yasaqlanmaq 

yasaqlatma 

yasaqlatmaq 

yasaqlaya-yasaqlaya 

yasaqlı 

yasaqlıq 

yasalaq 

yasalama 

yasalamaq 

yasavul 

yasavulbaşı 

yasavulluq 

yasəmən 

yasəməni 

yasəmənli 

yasəmənlik 

yasgülü 

yasxana 

yasin  

yaslama 

yaslamaq 

yaslanma 

yaslanmaq 

yaslatma 

yaslatmaq 

yaslı 

yaslıca (zool.) 

yaslılıq 

yas-matəm 

yassar 

yassarlıq 

yastan (coğr.) 

yastanlı 

yastanvari 

yastı 

yastıağız 

yastıağızlı 

yastıayaqlı (-lar) 

yastıbalaban (mus.) 

yastıbaş 

yastıbaşlı 

yastıbığ 

yastıbığcıqlı (-lar) (zool.) 

yastıbığlı (-lar) 

yastıburun 

yastıburunlu 

yastıbuynuz 

yastıbuynuzlu 

yastıca 

yastıçökük 

yastıdaban 

yastıdabanlı 

yastıdib 

yastıdibli 

yastıdimdikli (-lər) 

yastıdodaq 

yastıdodaqlı 

yastıdöş 

yastıdöşlü (-lər) 

yastığabənzər 

yastığıyüngül 

yastıq 

yastı-qabarıq 

yastıqarın 

yastıqarınlı 

yastıqcıq 

yastıqça 

yastıqəlsəməli (-lər) 

yastıqlama 

yastıqlamaq 

yastıqlanma 

yastıqlanmaq 

yastıqlatma 

yastıqlatmaq 

yastıqlı 

yastıqlıq 

yastıqotu 

yastıqsız 

yastıqşəkilli 

yastıquyruq 

yastıquyruqlu 

yastıqüzü 

yastılada-yastılada 

yastıladıcı 

yastılama 

yastılamaq 

yastılana-yastılana 

yastılanma 

yastılanmaq 

yastılaşdırılma 

yastılaşdırılmaq 

yastılaşdırma 

yastılaşdırmaq 

yastılaşma 

yastılaşmaq 

yastılatdırma 

yastılatdırmaq 

yastılatma 

yastılatmaq 

yastılaya-yastılaya 

yastılıq 

yastımeyvə 

yastı-paralel 

yastıpəncə 

yastıpəncəlik 

yastısına 

yastısifət 

yastısifətli 

yastıtutum 

yastı-yapalaq 

yastı-yapalaqlıq 

yastı-yastı 

yastıvari 

yaş 

yaşadıcı  

   

yas - yaşadıcı 
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yaş yaş yaş 

   

yaşadılma 

yaşadılmaq 

yaşadolma 

yaşam 

yaşama 

yaşamaq 

yaşanılmaz 

yaşanma 

yaşanmaq 

yaşantı 

yaşantılı 

yaşar 

yaşarı 

yaşarılıq 

yaşarma 

yaşarmaq 

yaşartı 

yaşartılı 

yaşartma 

yaşartmaq 

yaşatma 

yaşatmaq 

yaşayıb-yaratma 

yaşayıb-yaratmaq 

yaşayış 

yaşayışlı 

yaşayışsız 

yaşdaş 

yaşıd 

yaşıdlıq 

yaşıl  

yaşılaçalan 

yaşılaçalar 

yaşılayaq (zool.) 

yaşılayaqlı 

yaşılbaş 

yaşılbaşlı 

yaşıl-boz 

yaşılca (zool.) 

yaşılgöz 

yaşılgözlü 

yaşılımsov 

yaşılımtıl 

yaşılımtıllıq 

yaşılköynəkli (-lər) 

yaşıllama 

yaşıllamaq 

yaşıllandırılma 

yaşıllandırılmaq 

yaşıllandırma 

yaşıllandırmaq 

yaşıllanma 

yaşıllanmaq 

yaşıllaşdırıcı 

yaşıllaşdırılma 

yaşıllaşdırılmaq 

yaşıllaşdırma 

yaşıllaşdırmaq 

yaşıllatma 

yaşıllatmaq 

yaşıllıqsevər 

yaşıl-mavi 

yaşılpapaqlı (-lar) 

yaşıl-sarı 

yaşılsov 

yaşıl-şəffaf 

yaşıltəhər 

yaşımtıl 

yaşındırma 

yaşındırmaq 

yaşınma 

yaşınmaq 

yaşıötmüş 

yaşırma 

yaşırmaq 

yaşlama 

yaşlamaq 

yaşlana-yaşlana 

yaşlandırma 

yaşlandırmaq 

yaşlanma 

yaşlanmaq 

yaşlaşa-yaşlaşa 

yaşlaşma 

yaşlaşmaq 

yaşlatma 

yaşlatmaq 

yaşlı 

yaşlıq 

yaşlı-qurulu 

yaşlılıq 

yaşma (miner.) 

yaşmaq 

yaşmaqlama 

yaşmaqlamaq 

yaşmaqlanma 

yaşmaqlanmaq 

yaşmaqlatma 

yaşmaqlatmaq 

yaşmaqlı 

yaşmaqlıq 

yaşmaqlılıq 

yaşmaqsız 

yaşmanma 

yaşmanmaq 

yaşyarım 

yaşyarımlıq 

yaş-yaş 

yata (k.t.) 

yatab 

yatacaq 

yatacaqlı 

yatağan 

yatağanlıq 

yataq 

yataqağı 

yataqxana 

yataqlı 

yataqsız 

yatalaq 

yatalaqlı 

yatalğa  

yatıxma 

   

yaşadılma - yatıxma 
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yat yat yav 

   

yatıxmaq 

yatıq 

yatıq-batıq 

yatıqburun 

yatıqburunlu 

yatıqburunluq 

yatıqlıq 

yatıqşəkilli 

yatılı 

yatım, yer süxuru 

yatımına 

yatımına-yastısına 

yatımlı 

yatımlılıq 

yatımsız 

yatır 

yatıra-yatıra 

yatırda-yatırda 

yatırdılma 

yatırdılmaq 

yatırılma 

yatırılmaq 

yatırım 

yatırımlı 

yatırlı 

yatırma 

yatırmaq 

yatır-sərmayə 

yatır-sərmayəli 

yatırsız 

yatırsız-sərmayəsiz 

yatırtma 

yatırtmaq 

yatış 

yatışma 

yatışmaq 

yatızdırılma 

yatızdırılmaq 

yatızdırma 

yatızdırmaq 

yatqın 

yatqınlıq 

yatma 

yatmaq 

yatrofobiya (tib.) 

yatrogen 

yatrogeniya 

yatrokimya 

yatrotexnika 

yatsı namazı 

yava 

yavaağız 

yavaağızlıq 

yavalıq 

yavan 

yavana 

yavanlıq 

yavan-yavan 

yavaş 

yavaşa (bot.) 

yavaşca 

yavaşcadan 

yavaşca-yavaşca 

yavaşdan 

yavaşıdıcı 

yavaşıdılma 

yavaşıdılmaq 

yavaşıma 

yavaşımaq 

yavaşıtma 

yavaşıtmaq 

yavaşıya-yavaşıya 

yavaşlama 

yavaşlamaq 

yavaşlandırma 

yavaşlandırmaq 

yavaşlanma 

yavaşlanmaq 

yavaşlatma 

yavaşlatmaq 

yavaşlıq 

yavaş-yavaş 

yava-yava 

yavər (hərb.) 

yavərlik 

yavınc 

yavıncıma  

yavıncımaq 

yavru 

yavuq 

yavuqlaşma 

yavuqlaşmaq 

yavuqluq 

yay 

yayaxırı 

yayaq, piyada 

yaybaşı 

yaycı (-lar), tayfa 

yaycıq 

yaydamı 

yaydayaşıl (bot.) 

yaydırma 

yaydırmaq 

yaydırtma 

yaydırtmaq 

yayğı 

yayğın 

yayğınlaşdırılma 

yayğınlaşdırılmaq 

yayğınlaşdırma 

yayğınlaşdırmaq 

yayğınlaşma 

yayğınlaşmaq 

yayğınlıq 

yayxalama 

yayxalamaq 

yayxama 

yayxamaq 

yayxana-yayxana 

yayxanma 

yayxanmaq 

yayıcı 

yayıcı-hamarlayıcı  

   

yatıxmaq - yayıcı-hamarlayıcı 
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yay yay yaz 

   

yayıcı-sığallayıcı 

yayıq 

yayıqlıq 

yayılan (tex.) 

yayılış 

yayılma 

yayılmaq 

yayım 

yayımlama 

yayımlamaq 

yayımlanma 

yayımlanmaq 

yayın 

yayınbalığı (zool.) 

yayındırıcı 

yayındırılma 

yayındırılmaq 

yayındırma 

yayındırmaq 

yayınıq 

yayınıq-yayınıq 

yayınma 

yayınmaq 

yayışma 

yayışmaq 

yay-qış 

yayla 

yaylaq 

yaylaqçı 

yaylaqlama 

yaylaqlamaq 

yaylaqlanma 

yaylaqlanmaq 

yaylaqlı 

yaylaqlıq 

yaylalıq 

yaylama 

yaylamaq 

yaylanan (tex.) 

yaylandırma 

yaylandırmaq 

yaylanma 

yaylanmaq 

yaylatma 

yaylatmaq 

yaylı 

yaylıq 

yaylı-qışlı 

yaylım  

yaylımlama  

yaylımlamaq  

yaylımlanma 

yaylımlanmaq 

yaylımlatma  

yaylımlatmaq  

yaylı-oxlu 

yayma 

yaymaçı 

yaymaçılıq 

yaymaq 

yaymalama 

yaymalamaq 

yaymalıq 

yay-ox 

yayortası 

yayöncəsi 

yaysız 

yaysız-qışsız 

yaysız-oxsuz 

yaysonu 

yaz 

yazağzı 

yazaxırı 

yazar 

yazarlıq 

yaza-yaza 

yazbaşı 

yazböcəyi 

yazda 

yazdıra-yazdıra 

yazdırılma 

yazdırılmaq 

yazdırma 

yazdırmaq 

yazdırtma 

yazdırtmaq 

yazhayaz 

yazı 

yazıb-oxuma 

yazıb-oxumaq 

yazıb-pozma 

yazıb-pozmaq 

yazıb-yaratma 

yazıb-yaratmaq 

yazıcı, cihaz 

yazıçı 

yazıçı-alim 

yazıçı-bəstəkar 

yazıçı-dramaturq 

yazıçı-filosof 

yazıçı-jurnalist 

yazıçılıq 

yazıçı-mütəfəkkir 

yazıçı-publisist 

yazıçı-şair 

yazıq 

yazıqcasına 

yazıqcığaz  

yazıqlanma  

yazıqlanmaq  

yazıqlaşma 

yazıqlaşmaq 

yazıqlıq 

yazıq-yazıq 

yazılı 

yazılış 

yazılma 

yazılmaq 

yazı-oxu 

yazı-oxulu 

yazı-oxusuz 

yazıpişiyi (zool.) 

yazı-pozu 

   

yayıcı-sığallayıcı - yazı-pozu  
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yaz yed yed 

   

yazı-pozusuz 

yazısız 

yazısız-oxusuz 

yazışma 

yazışmaq 

yazqabağı 

yaz-qış 

yazlama 

yazlamaq 

yazlı 

yazlıq 

yazlı-qışlı 

yazma 

yazmaq 

yazortası 

yazsız-qışsız 

yazsonu 

yazyönü 

yeddi 

yeddiadamlıq 

yeddiarşınlıq 

yeddiaylıq 

yeddibarmaq 

yeddibarmaqlı 

yeddibaşlı 

yeddibucaq 

yeddibucaqlı 

yeddicə 

yeddicildli 

yeddicildlik 

yeddidövrəli 

yeddidüymə 

yeddidüyməli 

yeddidüyməlik 

yeddidüyümlü 

yeddidüyümlük 

yeddielektrodlu 

yeddigünlük 

yeddihecalı 

yeddihissəli 

yeddiillik 

yeddikiloqramlıq 

yeddikiloluq 

yeddikilometrlik 

yeddiqardaş, ulduz 

yeddiqat 

yeddiqatlı 

yeddiqramlıq 

yeddiqülləli 

yeddiləmə 

yeddiləmək 

yeddilik 

yeddilitrlik 

yeddimetrlik 

yeddimərtəbə 

yeddimərtəbəli 

yeddinci, 7-ci, VII 

yeddincisi 

yeddinəfərlik 

yeddipudluq 

yeddirəqəmli 

yeddirəng 

yeddirəngli 

yeddisaatlıq 

yeddisaniyəlik 

yeddisimli 

yeddisinifli 

yeddisütunlu 

yedditonluq 

yeddiüzlü 

yeddiyaruslu 

yeddiyaş 

yeddiyaşar 

yeddiyaşlı 

yeddi-yeddi 

yeddiyerli 

yeddiyüzillik 

yeddiyüzüncü 

yedək 

yedəkcil 

yedəkçi 

yedəkçilik 

yedəkləmə 

yedəkləmək 

yedəklənmə 

yedəklənmək 

yedəklətmə 

yedəklətmək 

yedəkləyə-yedəkləyə 

yedəkli 

yedəksiz 

yedirib-içirtmə 

yedirib-içirtmək 

yedirilmə 

yedirilmək 

yedirmə 

yedirmək 

yedirtdirmə 

yedirtdirmək 

yedirtmə 

yedirtmək 

yedizdirə-yedizdirə 

yedizdirilmə 

yedizdirilmək 

yedizdirmə 

yedizdirmək 

yeganə 

yeganəlik 

yeger 

yegerlik 

yegermeyster 

yehaye 

yexidna (zool.) 

yexidnakimi (-lər) 

yekcins 

yekcinslik 

yekdil 

yekdillik 

yekdilliklə 

yekə 

yekəağız 

yekəağızlı 

yekə-balaca  

   

yazı-pozusuz - yekə-balaca 
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yek yek yel 

   

yekəbarmaq 

yekəbarmaqlı 

yekəbaş 

yekəbaşlıq 

yekəbığ 

yekəbığlı 

yekəburun 

yekəburunlu 

yekəbuynuz 

yekəbuynuzlu 

yekədalaq 

yekədalaqlı 

yekədırnaq 

yekədırnaqlı 

yekədil 

yekədilli 

yekədiş 

yekədişli 

yekədodaq 

yekədodaqlı 

yekədöş 

yekədöşlü 

yekəgöz 

yekəgözlü 

yekəxana 

yekəxanalanma 

yekəxanalanmaq 

yekəxanalıq 

yekəxana-yekəxana 

danışmaq 

yekəqanadlı 

yekəqarın 

yekəqarınlı 

yekəqulaq 

yekəqulaqlı 

yekəquyruq 

yekəquyruqlu 

yekələnmə 

yekələnmək 

yekəli-balacalı 

yekəlik 

yekəlikdə 

yekəlmə 

yekəlmək 

yekəltmə 

yekəltmək 

yekəpər 

yekəpər-cantaraq 

yekəpərlik 

yekəpər-yekəpər 

yekəsaqqal 

yekəsaqqallı 

yekəyanaq 

yekəyanaqlı 

yekəyanlı 

yekə-yekə 

yeknəsəq 

yeknəsəqlik 

yekrəng 

yekrənglik 

yekrəy 

yekrəylik 

yekun 

yekunlaşdırılma 

yekunlaşdırılmaq 

yekunlaşdırma 

yekunlaşdırmaq 

yekunlaşma 

yekunlaşmaq 

yekunvurma 

yel 

yelaparan 

yelapardı, nazik (məh.) 

yelayaq 

yelayaqlı 

yelbasan 

yelbeyin 

yelbeyincəsinə 

yelbeyinlik 

yelbə, quş (məh.) 

yelbiz 

yelbizləmə 

yelbizləmək 

yelbizlənmə 

yelbizlənmək 

yelcəvizi 

yelçəkən 

yelçəkər 

yelçöpü 

yelda 

yeldəyirmanı 

yeldöyən 

yeldöyməz 

yelək 

yeləkli 

yeləksiz 

yelən 

yelənciri 

yelənli, kələğayı 

yelənsiz 

yelgə 

yelin 

yelingəlmə (bayt.) 

yelinləmə 

yelinləmək 

yelinlənmə 

yelinlənmək 

yelinli 

yelinsiz 

yelkən 

yelkəncik (-lər) (zool.) 

yelkənçi 

yelkənçiçək (bot.) 

yelkənli 

yelkənsiz 

yelqovan (bot.) 

yelqovanlıq 

yelqozu 

yellədə-yellədə 

yellədilmə  

yellədilmək 

yelləmə 

yelləmək 

   

yekəbarmaq - yelləmək  
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yel yel yem 

   

yelləncək 

yelləncəkli 

yelləndirilmə 

yelləndirilmək 

yelləndirmə 

yelləndirmək 

yellənə-yellənə 

yelləniş 

yellənmə 

yellənmək 

yellənti 

yellətmə 

yellətmək 

yelləyə-yelləyə 

yelli 

yellik 

yelli-küləkli 

yelli-yelli 

yelli-yelsiz 

yelmar (zool.) 

yelpazə 

yelpazələmə 

yelpazələmək 

yelpazələnmə 

yelpazələnmək 

yelpazəli 

yelpik 

yelpikbığlı (zool.) 

yelpikqanadlı (-lar) (zool.) 

yelpikləmə 

yelpikləmək 

yelpiklənmə 

yelpiklənmək 

yelpiklətdirmə  

yelpiklətdirmək  

yelpiklətmə 

yelpiklətmək 

yelpikşəkilli 

yelpikvari 

yelpikyarpaq (-lar) (bot.) 

yelpikyarpaqlı 

yelpinc 

yelpincləmə 

yelpincləmək 

yelpinclənmə 

yelpinclənmək 

yelsiz 

yelsuyu, mədən suyu 

yeltutan 

yeltutar 

yeltutmaz 

yelvuran 

yelvurma 

yelyarası 

yem 

yem-alaf 

yem-alaflı 

yem-alafsız 

yembasdıran (tex.) 

yembasdırma 

yemçi 

yemçilik 

yemdoğrayan (tex.) 

yemə 

yemə-içmə 

yemək 

yeməkxana 

yeməkxana-çayxana 

yemək-içmək 

yeməli 

yeməli-içməli 

yeməməzlik 

yemhazırlayan 

yemiş 

yemişan 

yemişanlıq 

yemişçi 

yemişçilik 

yemişli 

yemişlik 

yemqarışdıran (tex.) 

yemqarışdırma 

yemləmə 

yemləmək 

yemləndirilmə 

yemləndirilmək 

yemləndirmə 

yemləndirmək 

yemlənə-yemlənə 

yemlənmə 

yemlənmək 

yemlətmə 

yemlətmək 

yemləyə-yemləyə 

yemləyici 

yemli 

yemlik (bot.) 

yemliklik 

yempaylayan 

yemsiz 

yemsizlik 

yemtoplayan (tex.) 

yemüyüdən 

yencilmə 

yencilmək 

yencmə 

yencmək 

yenə 

yeng, paltarın qolu (məh.) 

yengə 

yengəc (zool.) 

yengəli 

yengəlik 

yengəsiz 

yengəyolu (etn.) 

yeni 

yenicə 

yenicə-yenicə 

yeniçəri (-lər) (tar.) 

yeniçərilik 

yeniçi  

yeniçilik 

yenidən 

   

yelləncək - yenidən 
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yen yep yer 

   

yenidənbərpa 

yenidənhazırlama 

yenidənhesablama 

yenidənqazma 

yenidənqurma 

yeniləmə 

yeniləmək 

yeniləndirmə 

yeniləndirmək 

yenilənə-yenilənə 

yenilənmə 

yenilənmək 

yeniləşdirici  

yeniləşdirilmə 

yeniləşdirilmək 

yeniləşdirmə 

yeniləşdirmək 

yeniləşə-yeniləşə 

yeniləşmə 

yeniləşmək 

yenilik 

yenilikçi 

yenilikçilik 

yenilmə 

yenilmək 

yenilməz 

yenilməzlik 

yeni-yeni 

yeniyetmə 

yeniyetməlik 

yenmə 

yenmək 

yenməz 

yenməzlik 

yenot (zool.) 

yenotabənzər 

yenotaoxşar 

yeparxiya (din.) 

yepələk  

yepiskop (din.) 

yepiskopluq 

yepyekə 

yepyeni 

yepyenicə 

yer 

yeralması 

yeraltı 

yerarmudu 

yerbəyer 

yerbəyerdən  

yerdəyişdirmə 

yerdəyişmə  

yerdombalanı (bot.) 

yereşən (-lər) (zool.) 

yeretik (din.) 

yerənciri 

yerətrafı 

yerəyaxın 

yerəyatan 

yerəyatımlı 

yerəyatma faizi 

yerfındığı 

yerfıstığı 

yergilası 

yer-göy 

yerhaqqı 

yeridici 

yeridilmə 

yeridilmək 

yerik 

yerikləmə 

yerikləmək 

yerimə 

yerimək 

yerində 

yerindəcə 

yerinəsalınmaz (tib.) 

yerinəsalma (tib.) 

yeriş 

yeriş-duruş 

yerişli 

yerişli-duruşlu 

yerişli-duruşsuz 

yeritdirmə 

yeritdirmək 

yeritmə 

yeritmək 

yerkeşnişi 

yerkökü 

yerköpüyü (bot.) 

yerqazan 

yerqazma 

yerqulacı (bot.) 

yerləmə 

yerləmək 

yerləşdirilmə 

yerləşdirilmək 

yerləşdirmə 

yerləşdirmək 

yerləşgə (memar.) 

yerləşmə 

yerləşmək 

yerli 

yerlibaz 

yerlibazlıq 

yerliçi 

yerliçilik 

yerli-dibli 

yerli-ənənəvi  

yerlik 

yerli-köklü 

yerliləşdirilmə 

yerliləşdirilmək 

yerliləşdirmə 

yerliləşdirmək 

yerliləşmə 

yerliləşmək 

yerlilik 

yerlipərəst 

yerlipərəstlik 

yerli-yataqlı 

yerli-yerində 

yerli-yerindəcə 

   

yenidənbərpa - yerli-yerindəcə 



 700 

yer yet yet 

   

yerli-yersiz 

yerli-yurdlu 

yerölçən 

yerölçmə 

yerpənək, xiyar (məh.) 

yerpulu 

yersarmaşığı 

yerseçmə 

yersiz 

yersizlik 

yersiz-yataqsız 

yersiz-yersiz 

yersiz-yurdsuz 

yersiz-yuvasız 

yersoran 

yerşünas 

yerşünaslıq 

yertərpənməsi (dan.) 

yertutan 

yerüstü 

yeryapalağı 

yer-yataq 

yer-yataqlı 

yer-yemiş 

yer-yerdən 

yer-yurd 

yer-yurdlu  

yer-yurdsuz  

yesir 

yesirlik 

yeşik 

yeşikçi  

yeşikçilik 

yeşikli 

yeşiklik 

yeşiksiz 

yeşikvuran 

yetəcək 

yetən 

yetənək 

yetər 

yetərincə 

yetərli 

yetərlik 

yetərsay 

yetərsiz 

yethayet 

yetik  

yetiklik 

yetim 

yetimcəsinə 

yetimciyəz 

yetimçə 

yetimçilik 

yetimdar 

yetimdarlıq 

yetimdoyduran 

yetimxana 

yetimləşmə 

yetimləşmək 

yetimli 

yetimlik 

yetimsaxlayan 

yetim-yesir 

yetim-yesirlik 

yetirici 

yetirilmə 

yetirilmək 

yetirmə 

yetirmək 

yetişdirici 

yetişdirilmə 

yetişdirilmək 

yetişdirmə 

yetişdirmək 

yetişhayetiş 

yetişhayetişdə 

yetişkən 

yetişkənlik 

yetişmə 

yetişmək 

yetki vermək 

yetkin 

yetkinləşdirmə 

yetkinləşdirmək 

yetkinləşmə 

yetkinləşmək 

yetkinlik 

yetkin-yetkin 

yetmə 

yetmək 

yetməz 

yetmiş 

yetmişillik 

yetmişinci, 70-ci, LXX 

yetmişlik 

yetmişyaşlı 

yey, yaxşı (məh.) 

yeyə, alət 

yeyəcək 

yeyəcəkli 

yeyəcəksiz 

yeyələmə 

yeyələmək 

yeyələnmə 

yeyələnmək 

yeyələtmə 

yeyələtmək 

yeyə-yeyə 

yeyib-doyma 

yeyib-doymaq 

yeyib-içmə 

yeyib-içmək 

yeyib-yatma 

yeyib-yatmaq 

yeyici 

yeyicil 

yeyicilik 

yeyicillik 

yeyiləcək 

yeyilmə 

yeyilmək 

yeyilməklik (tex.) 

   

yerli-yersiz - yeyilməklik 
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yey yəh yığ 

   

yeyilməz 

yeyilməz-içilməz 

yeyim 

yeyimcil 

yeyimcillik 

yeyimli 

yeyimlik 

yeyin 

yeyinlədici 

yeyinləmə 

yeyinləmək 

yeyinləşdirilmə 

yeyinləşdirilmək 

yeyinləşdirmə 

yeyinləşdirmək 

yeyinləşmə 

yeyinləşmək 

yeyinlətmə 

yeyinlətmək 

yeyinlik 

yeyinti 

yeyintili 

yeyintisiz 

yeyinyeyən 

yeyin-yeyin 

yezidi (-lər) 

yezidlik 

yeznə 

yezuit (-lər) 

yezuitlik 

yəhər 

yəhəraltı 

yəhəraltlığı 

yəhərbel 

yəhərbelli 

yəhərburun 

yəhərburunlu 

yəhərçə 

yəhərçi 

yəhərəbənzər 

yəhərəoxşar 

yəhərqaşı (etn.) 

yəhərqayıran 

yəhərqayışı 

yəhərləmə 

yəhərləmək 

yəhərlənmə 

yəhərlənmək 

yəhərlətdirmə 

yəhərlətdirmək 

yəhərlətmə 

yəhərlətmək 

yəhərləyə-yəhərləyə 

yəhərli 

yəhərlik 

yəhərli-yüyənli 

yəhərsiz 

yəhərsiz-yüyənsiz 

yəhərşəkilli 

yəhərüstü 

yəhərvari 

yəhərvuran 

yəhərvurma 

yəhəryanı 

yəhər-yüyən 

yəhər-yüyənli 

yəhər-yüyənsiz 

yəhudi (-lər) 

yəhudiləşmə 

yəhudiləşmək 

yəhudilik 

yəhudipərəst 

yəhudipərəstlik 

yəqin 

yəqinləşdirmə 

yəqinləşdirmək 

yəqinləşmə 

yəqinləşmək 

yəqinlik 

yəni 

yəsəvilik 

yəşəm (miner.) 

yığcam 

yığcamlıq 

yığdırma 

yığdırmaq 

yığdırtma 

yığdırtmaq 

yığıb-aparma 

yığıb-aparmaq 

yığıb-atma 

yığıb-atmaq 

yığıb-daşıma 

yığıb-daşımaq 

yığıb-saxlama 

yığıb-saxlamaq 

yığıb-səhifələmə 

yığıb-səhifələmək 

yığıb-toplama 

yığıb-toplamaq 

yığıb-yığışdırma 

yığıb-yığışdırmaq 

yığıcı (poliq.) 

yığıcıl 

yığıcılıq 

yığıcıllıq 

yığılı 

yığılıb-açılan 

yığılış 

yığılışma 

yığılışmaq 

yığılma 

yığılmaq 

yığım 

yığımcıl 

yığımcıllıq 

yığımqabağı 

yığımmeyvə 

yığım-nəqliyyat 

yığın 

yığıncaq 

yığıncaqlı 

yığıncaqsız 

   

yeyilməz - yığıncaqsız 
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yığ yıx yiv 

   

yığıntı 

yığıntılıq 

yığın-yığın 

yığış 

yığışdırıcı 

yığışdırılma 

yığışdırılmaq 

yığışdırma 

yığışdırmaq 

yığışılma 

yığışılmaq 

yığışma 

yığışmaq 

yığma 

yığmaq 

yığma-quraşdırma 

yığnaq 

yıxanma 

yıxanmaq 

yıxdırılma 

yıxdırılmaq 

yıxdırma 

yıxdırmaq 

yıxhayıx 

yıxıcı 

yıxıcılıq 

yıxıq 

yıxıq-dağınıq 

yıxıqlıq 

yıxıq-sökük 

yıxıq-uçuq 

yıxıla-dura 

yıxıla-otura 

yıxıla-yıxıla 

yıxılı 

yıxılış  

yıxılqan  

yıxılma 

yıxılmaq 

yıxılmaz 

yıxma 

yıxmaq 

yıpranma 

yıpranmaq 

yırğalama 

yırğalamaq 

yırğalana-yırğalana 

yırğalandırma 

yırğalandırmaq 

yırğalanma 

yırğalanmaq 

yırğalaşma 

yırğalaşmaq 

yırğalatma 

yırğalatmaq 

yırğalaya-yırğalaya 

yırtıcı 

yırtıcılaşma 

yırtıcılaşmaq 

yırtıcılıq 

yırtıb-dağıtma 

yırtıb-dağıtmaq 

yırtıq 

yırtıq-deşik 

yırtıqlıq 

yırtıq-sökük 

yırtıq-yamaq 

yırtıq-yamaqlı 

yırtıq-yırtıq 

yırtılma 

yırtılmaq 

yırtma 

yırtmaq 

yır-yığış 

yiv 

yivaçan (tex.) 

yivkəsən 

yivləmə 

yivləmək 

yivli 

yivölçən (tex.) 

yivölçmə 

yivsiz 

yiyə 

yiyələndirmə 

yiyələndirmək 

yiyələnmə 

yiyələnmək 

yiyəli 

yiyəlik 

yiyəli-sahibli 

yiyə-sahib 

yiyə-sahibli 

yiyəsiz 

yiyəsizlik 

yiyəsiz-sahibsiz 

yod   

yodat (-lar) (kim.) 

yod-benzol 

yod-bromid 

yod-etan 

yod-xlorid 

yod-ionoterapiya (tib.) 

yodlada-yodlada  

yodlama 

yodlamaq 

yodlana-yodlana 

yodlanma 

yodlanmaq 

yodlaşdırma 

yodlaşdırmaq 

yodlaşma 

yodlaşmaq 

yodlatma 

yodlatmaq 

yodlaya-yodlaya 

 yodlu 

yodluluq 

yod-metan 

yod-nişastalı 

yodofil 

yodoform 

yodolipol 

   

yığıntı - yodolipol 
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yod yoğ yox 

   

yodometrik 

yodometriya 

yodopsin 

yodoterapiya 

yodsuz 

yodsuzlaşma 

yodsuzlaşmaq 

yodsuzluq 

yoğrulu 

yoğun 

yoğunayaq 

yoğunayaqlı 

yoğunbaldır 

yoğunbaldırlı 

yoğunbarmaq 

yoğunbarmaqlı 

yoğunbədən 

yoğunbədənli 

yoğunboğaz 

yoğunboğazlı 

yoğunboyun 

yoğunboyunlu 

yoğunbuynuz 

yoğunbuynuzlu 

yoğunca 

yoğundamar 

yoğundamarlı 

yoğundimdik 

yoğundimdikli 

yoğundodaq 

yoğundodaqlı 

yoğunqarın 

yoğunqarınlı 

yoğunqurşaq 

yoğunqurşaqlı 

yoğunquyruq 

yoğunquyruqlu 

yoğunlama 

yoğunlamaq 

yoğunlanma 

yoğunlanmaq 

yoğunlaşa-yoğunlaşa 

yoğunlaşdırılma 

yoğunlaşdırılmaq 

yoğunlaşdırma 

yoğunlaşdırmaq 

yoğunlaşma 

yoğunlaşmaq 

yoğunlatma 

yoğunlatmaq 

yoğunluq 

yoğunpeysər 

yoğunpeysərli 

yoğurma 

yoğurmaq 

yoğurt 

yoğurtdurma 

yoğurtdurmaq 

yoğurtdurulma 

yoğurtdurulmaq 

yoğurtlu 

yoğurtma 

yoğurtmaq 

yoğurtotu 

yoğurub-acıtma 

yoğurub-acıtmaq 

yoğurub-qatma 

yoğurub-qatmaq 

yoğurucu 

yoğurulma 

yoğurulmaq 

yoğurum 

yoğurumluq 

yoğuruş 

yox 

yoxaçıxan 

yoxalma 

yoxalmaq 

yoxaltma 

yoxaltmaq 

yox-bəli 

yoxladılma 

yoxladılmaq 

yoxlama 

yoxlama-baxış 

yoxlamaq 

yoxlama-nəzarət 

yoxlanılma 

yoxlanılmaq 

yoxlanış 

yoxlanma 

yoxlanmaq 

yoxlatdırılma 

yoxlatdırılmaq 

yoxlatdırma 

yoxlatdırmaq 

yoxlatma 

yoxlatmaq 

yoxlayıcı 

yoxlayış 

yoxluq 

yoxolma 

yoxsa  

yoxsul 

yoxsullanma 

yoxsullanmaq 

yoxsullaşa-yoxsullaşa 

yoxsullaşdırılma 

yoxsullaşdırılmaq 

yoxsullaşdırma 

yoxsullaşdırmaq 

yoxsullaşma 

yoxsullaşmaq 

yoxsulluq 

yoxuş 

yoxuş-eniş 

yoxuş-enişli 

yoxuş-enişsiz 

yoxuşlu 

yoxuşlu-enişli 

yoxuşluq 

yoxuşsuz 

yoxuşsuz-enişsiz   

   

yodometrik - yoxuşsuz-enişsiz 
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yox yol yol 

   

yox-yox 

yoq 

yoqa 

yoqluq 

yol 

yolabaxan 

yolaçıxan 

yolagedən 

yolagetməz 

yolagetməzlik 

yolagələn 

yolagəlməz 

yolağa, yol-cığır 

yolaq 

yolarası 

yolasalma mərasimi 

yolayaxın 

yolayaxınlıq 

yolayıran 

yolayrıcı 

yolbaxıcısı 

yolbasan (tex.) 

yolbasar 

yolbasarlıq 

yolbənd, şlaqbaum 

yolbəyi 

yolbilən 

yolboyu 

yolçəkən 

yol-cığır 

yolçapan 

yolçapma 

yolçəkən 

yolçəkmə 

yolçiyini 

yolçu 

yolçuluq 

yoldaş 

yoldaşcanlı 

yoldaşcasına 

yoldaşlaşma 

yoldaşlaşmaq 

yoldaşlı 

yoldaşlıq 

yoldaşsız 

yoldaşsızlıq 

yoldəyişdirən (tex.) 

yoldəyişdirici 

yoldəyişən 

yoldəyişmə 

yoldöşəmə 

yoldöşəyən 

yoldura-yoldura 

yoldurma 

yoldurmaq 

yoldurtma 

yoldurtmaq 

yolətrafı 

yolgöstərən 

yolgöstərici 

yolhamarlayan (tex.) 

yolhamarlayıcı 

yolxərci 

yoliçi 

yol-iz 

yolka 

yolkalıq 

yolkeçirici 

yolkənarı  

yolkəsdi (etn.) 

yolkəsən 

yolkəsənlik 

yolkəsmə 

yolköçürən (tex.) 

yollama 

yollamaq 

yollanma 

yollanmaq 

yollaşdırma 

yollaşdırmaq 

yollaşma 

yollaşmaq 

yollatdırma 

yollatdırmaq 

yollatma 

yollatmaq 

yollayış 

yollayışlı 

yollayışsız 

yollu 

yollu-izli 

yolluq 

yolma 

yolmaq 

yol-nəqliyyat 

yolotu 

yolölçən (tex.) 

yolölçmə 

yolpa 

yolpan 

yolpulu 

yolsalan (-lar) 

yolsalma 

yolsuz 

yolsuz-izsiz 

yolsuzluq  

yoltikən 

yoluaçıq 

yoluxdurma 

yoluxdurmaq 

yoluxdurucu 

yoluxduruculuq 

yoluxdurulma 

yoluxdurulmaq 

yoluxma 

yoluxmaq 

yoluxucu 

yoluxuculuq 

yoluq 

yoluqısa 

yoluqluq 

yoluq-yoluq 

yolunma 

   

yox-yox - yolunma 
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yol yon yor 

   

yolunmaq 

yoluşdurma 

yoluşdurmaq 

yoluşma 

yoluşmaq 

yoluuzaq 

yoluuzun 

yoluyaxın 

yolüstü 

yolverilməz 

yol-yamac 

yol-yolağa 

yomalaq 

yomalama 

yomalamaq 

yomalanma 

yomalanmaq 

yomalatma 

yomalatmaq 

yomrulma 

yomrulmaq 

yonca 

yoncadoğrayan 

yoncalı 

yoncalıq 

yoncavar (bot.) 

yoncuma, yalvarma (məh.) 

yoncumaq 

yondurma 

yondurmaq 

yonqar 

yonqarlama 

yonqarlamaq 

yonqarlanma 

yonqarlanmaq 

yonqarlı 

yonqarsız 

yonqu 

yonma 

yonmadaş (memar.) 

yonmaq 

yontalama 

yontalamaq 

yontalanma 

yontalanmaq 

yontalatma 

yontalatmaq 

yontama 

yontamaq 

yontaya-yontaya 

yonub-hamarlama 

yonub-hamarlamaq 

yonub-naziltmə 

yonub-naziltmək 

yonucu 

yonuq 

yonuq-yonuq 

yonula-yonula 

yonulma 

yonulmaq 

yonurca (bot.) 

yonuş 

yordam 

yordamlı 

yorğa 

yorğalama 

yorğalamaq 

yorğalıq 

yorğan 

yorğanağı 

yorğanağılıq 

yorğanaltı 

yorğança 

yorğan-döşək 

yorğanıqalın 

yorğanlıq 

yorğansırıma 

yorğansırıyan 

yorğantikən 

yorğanüzü 

yorğanüzülük 

yorğatoyuq (zool.) 

yorğun 

yorğun-arğın 

yorğuncasına 

yorğun-əzgin 

yorğunlama 

yorğunlamaq 

yorğunlaşma 

yorğunlaşmaq 

yorğunluq 

yorğun-üzgün 

yorğun-yorğun 

yorma 

yormaq 

yort 

yortağan 

yortaq 

yorta-yorta 

yortdurma 

yortdurmaq 

yortma 

yortmaq 

yortum 

yortumlu 

yorub-yortma 

yorub-yortmaq 

yorucu 

yoruculuq 

yorulma 

yorulmaq 

yorulmaz 

yorulmazlıq 

yorumlamaq 

yorumlayıcı 

yosma 

yosmalıq 

yosmaraq 

yosun 

yosunlama 

yosunlamaq 

yosunlu 

yosunluq 

   

yolunmaq - yosunluq 
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yos yoz yub 

   

yosunsuz 

yosunvari 

yovqar 

yovqarlama 

yovqarlamaq 

yovqarlanma 

yovqarlanmaq 

yovşan 

yovşançiçək 

yovşançiçəkli (-lər) 

yovşanlı 

yovşanlıq 

yovşanyarpaq 

yovşanyarpaqlı 

yovşutma 

yovşutmaq 

yovuşar 

yovuşar-yovuşmaz 

yovuşa-yovuşa 

yovuşdurma 

yovuşdurmaq 

yovuşdurulma 

yovuşdurulmaq 

yovuşma 

yovuşmaq 

yovuşmaz 

yovuşmazlıq 

yoza-yoza 

yozdurma 

yozdurmaq 

yozdurtma 

yozdurtmaq 

yozma 

yozma-azma 

yozmaq  

yozub-azdırma 

yozub-azdırmaq 

yozub-azma 

yozub-azmaq 

yozucu 

yozulma 

yozulmaq 

yozum 

yozumlu 

yozumsuz 

yön 

yöndəm 

yöndəmli 

yöndəmlilik 

yöndəmsiz 

yöndəmsizcəsinə 

yöndəmsizlik 

yönəldici 

yönəldici-nəzarət 

yönəldilmə 

yönəldilmək 

yönəlik 

yönəliş 

yönəlmə 

yönəlmək 

yönəltmə 

yönəltmək 

yönləndirici 

yönlənmə 

yönlənmək 

yönləşmə 

yönləşmək 

yönlü 

yönlük 

yönlülük 

yönlü-yönlü 

yönsüz 

yönsüzlük 

yönsüz-yönsüz 

yönüm 

yönümlü 

yörə 

yör-yöndəm 

yör-yöndəmli 

yör-yöndəmsiz 

yuan, pul vahidi 

yubada-yubada 

yubadılma 

yubadılmaq 

yubadılmaz 

yubadılmazlıq 

yubana-yubana 

yubandırıcı 

yubandırılma 

yubandırılmaq 

yubandırma 

yubandırmaq 

yubanıb-qalma 

yubanıb-qalmaq 

yubanma 

yubanmadan 

yubanmaq 

yubatma 

yubatmaq 

yubiley 

yubileyqabağı 

yubileysayağı 

yubilyar 

yudofobiya 

yudurtma 

yudurtmaq 

yuft, dəri  

yuğ 

yuğlama 

yuğlamaq 

yuxa 

yuxabişirən 

yuxaçı 

yuxalama 

yuxalamaq 

yuxalanma 

yuxalanmaq 

yuxalıq 

yuxalma 

yuxalmaq 

yuxarı 

yuxarıdakı 

yuxarıkı  

   

yosunsuz - yuxarıkı   



 707 

yux yul yum 

   

yuxaürək 

yuxaürəkli 

yuxayayan 

yuxayayma 

yuxu 

yuxucul 

yuxuculluq 

yuxugətirən 

yuxugətirici 

yuxugətiricilik 

yuxugörmə 

yuxuladıcı 

yuxulama 

yuxulamaq 

yuxulatma 

yuxulatmaq 

yuxulaya-yuxulaya 

yuxulu 

yuxululuq 

yuxulu-yuxulu 

yuxupişiyi 

yuxusuz 

yuxusuzlama 

yuxusuzlamaq 

yuxusuzlanma 

yuxusuzlanmaq 

yuxusuzlaşma 

yuxusuzlaşmaq 

yuxusuzluq 

yuxuyozan 

yuxuyozma 

yuit 

yukagir (-lər) 

yukka 

yuqulyar 

yulaf 

yulafca  

yulaflı 

yulaflıq 

yulafsöz (bot.) 

yulğun 

yulğunlu 

yulğunluq 

yuma 

yumağaoxşar 

yumaq 

yumaqcıq 

yumaqça 

yumaqlama 

yumaqlamaq 

yumaqlanma 

yumaqlanmaq 

yumaqlı 

yumaqlıq 

yumaqotu 

yumaqvari 

yumalaq 

yumalama 

yumalamaq 

yumalana-yumalana 

yumalanma 

yumalanmaq 

yumalatma 

yumalatmaq 

yumarlama 

yumarlamaq 

yumarlanma 

yumarlanmaq 

yumarlaya-yumarlaya 

yumbalaq 

yumbalama 

yumbalamaq 

yumbalanma 

yumbalanmaq 

yumbalatma 

yumbalatmaq 

yumdurma 

yumdurmaq 

yumma 

yumma-açma 

yummaq 

yumor 

yumorçu 

yumoreska 

yumorist 

yumoristik 

yumoristika 

yumoristik-satirik 

yumorlu 

yumorsuz 

yumru 

yumrubaş 

yumrubaşlı 

yumruca 

yumrucuq 

yumrucuqlu 

yumruçənə 

yumruçənəli 

yumrudibli 

yumrudodaq 

yumrudodaqlı 

yumruq 

yumruqaltı 

yumruqlama 

yumruqlamaq 

yumruqlanma 

yumruqlanmaq 

yumruqlaşma 

yumruqlaşmaq 

yumruqlatma 

yumruqlatmaq 

yumruqlaya-yumruqlaya 

yumruqlu 

yumruqşəkilli 

yumrulada-yumrulada 

yumrulama 

yumrulamaq 

yumrulandırma 

yumrulandırmaq 

yumrulanma 

yumrulanmaq 

yumrulaşma 

yumrulaşmaq 

   

yuxaürək - yumrulaşmaq  
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yum yum yun 

   

yumrulatma 

yumrulatmaq 

yumrulaya-yumrulaya 

yumrulma 

yumrulmaq 

yumrulu 

yumruluq 

yumrusaçaq 

yumrusifət 

yumrusifətli 

yumrusoğanaq (bot.) 

yumrusoğanaqlı 

yumruvari 

yumruyanaq 

yumruyanaqlı 

yumru-yumru 

yumşacıq 

yumşadılma 

yumşadılmaq 

yumşaq 

yumşaqbədənli (-lər) (zool.) 

yumşaqca 

yumşaqdərili 

yumşaqxasiyyət 

yumşaqxasiyyətli 

yumşaqxasiyyətlilik 

yumşaqqabıq 

yumşaqqabıqlı 

yumşaqqəlbli 

yumşaqqəlblilik 

yumşaqlələkli 

yumşaqlıq 

yumşaqsəth 

yumşaqsəthli 

yumşaqtük 

yumşaqtüklü 

yumşaqürək 

yumşaqürəkli 

yumşaqürəklilik 

yumşaqyarpaq 

yumşaqyarpaqlı 

yumşaq-yumşaq 

yumşaqyunlu 

yumşaldıcı 

yumşalma 

yumşalmaq 

yumşaltdırma 

yumşaltdırmaq 

yumşaltma 

yumşaltmaq 

yumub-açma 

yumub-açmaq 

yumuq 

yumulma 

yumulmaq 

yumulu 

yumurta 

yumurta-hüceyrə 

yumurtaqoyan (-lar) (zool.) 

yumurtaqoyma 

yumurtalı 

yumurtalıq 

yumurtasız 

yumurtaşəkilli 

yumurtlama 

yumurtlamaq 

yumyumşaq 

yun 

yunabənzər 

yunan (-lar) 

yunanca 

yunan-latın 

yunanpərəst 

yunanpərəstlik 

yunaoxşar 

yunçu 

yunçuluq 

yundarağı 

yundarayan (tex.) 

yundidən 

yunəyirən 

yunəyirmə 

yunqa (dəniz.) 

yunqırxan 

yunlama 

yunlamaq 

yunlanma 

yunlanmaq 

yunlu 

yunluca (bot.) 

yunluq 

yunluq-ətlik qoyun 

yunluq-südlük 

yunluluq 

yunsuz 

yuntəmizləmə 

yuntəmizləyən 

yunuağ 

yunuağlıq 

yunugödək 

yunuqara 

yunuqısa 

yunusbalığı, delfin 

yunuuzun 

yunverən 

yunyığan 

yunyığma 

yunyuyan 

yupyumru 

yupyumruca 

yupyumşaq 

yura (geol.) 

yurd 

yurdcul 

yurdçu 

yurddaş 

yurddaşlıq 

yurddaş-soydaş 

yurdlama 

yurdlamaq 

yurdlanma 

yurdlanmaq 

yurdlaşma 

   

yumrulatma - yurdlaşma 
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yur yuv yuy 

   

yurdlaşmaq 

yurdlu 

yurdlu-yuvalı 

yurdsevər 

yurdsevərlik 

yurdsuz 

yurdsuzluq 

yurdsuz-yuvasız 

yurd-yuva 

yurd-yuvalı 

yurd-yuvasız 

yurisdiksiya (hüq.) 

yurisprudensiya 

yustitsiari (hüq.) 

yutub 

yuva 

yuvaaçan 

yuvaaçma 

yuvaaltı 

yuvacıq 

yuvacıqotu 

yuvadibi, sonbeşik 

yuvaq 

yuvaqlıq (-lar) 

yuvaqurma 

yuvalama 

yuvalamaq 

yuvalanma 

yuvalanmaq 

yuvalı 

yuvalıq 

yuvanc, təsəlli 

yuvaotu 

yuvarlada-yuvarlada 

yuvarladılma 

yuvarladılmaq 

yuvarlaq 

yuvarlaqağız (-lar) (zool.) 

yuvarlaqağızlı 

yuvarlaqlama 

yuvarlaqlamaq 

yuvarlaqlandırma 

yuvarlaqlandırmaq 

yuvarlaqlaşdırma 

yuvarlaqlaşdırmaq 

yuvarlaqlaşma 

yuvarlaqlaşmaq 

yuvarlaqlıq 

yuvarlama 

yuvarlamaq 

yuvarlana-yuvarlana 

yuvarlanma 

yuvarlanmaq 

yuvarlatma 

yuvarlatmaq 

yuvasız 

yuvasızlıq 

yuvaüstü 

yuvayaoxşar 

yuvenal (hüq.) 

yuvenil (coğr.) 

yuyub-aparma 

yuyub-aparmaq 

yuyub-aşındırma 

yuyub-aşındırmaq 

yuyub-çıxarma 

yuyub-çıxarmaq 

yuyub-ovma 

yuyub-ovmaq 

yuyub-silmə 

yuyub-silmək 

yuyub-təmizləmə 

yuyub-təmizləmək 

yuyucu 

yuyuculuq 

yuyulma 

yuyulmaq 

yuyulub-silinmə 

yuyulub-silinmək 

yuyulub-təmizlənmə 

yuyulub-təmizlənmək 

yuyum 

yuyunacaq 

yuyuna-yuyuna 

yuyundurma 

yuyundurmaq 

yuyunma 

yuyunmaq 

yuyuntu 

yuyuntulu 

yuyuntusuz 

yük 

yükalan 

yükalma 

yükaltı 

yükaparan (tex.) 

yükaparma 

yükaşıran 

yükaşırma 

yükboşaldan (tex.) 

yükboşaltma 

yükçü 

yükçülük 

yükdaşıma 

yükdaşıyan 

yükdaşıyıcı 

yükdolduran 

yükdoldurma 

yükgöndərən 

yükgötürmə 

yükqaldıran (tex.) 

yükqaldırıcı 

yükqaldırma qabiliyyəti 

yükqəbuletdirici 

yükqəbuletdirmə prosesi 

yüklədilmə 

yüklədilmək 

yükləmə 

yükləmə-boşaltma 

yükləmək 

yüklənmə 

yüklənmək 

yüklətdirmə 

   

yurdlaşmaq - yüklətdirmə   



 710 

yük yük yün 

   

yüklətdirmək 

yüklətmə 

yüklətmək 

yükləyə-yükləyə 

yükləyici 

yüklü 

yüklük 

yüklülük 

yüklü-yüklü 

yük-nəqliyyat 

yüksək 

yüksəkboy 

yüksəkboylu 

yüksəkcə 

yüksəkdavamlı 

yüksəkdən 

yüksəkdiapazonlu 

yüksəkgərginlikli 

yüksəkixtisaslı 

yüksəkkalorili 

yüksəkkarbonlu 

yüksəkkeçidli 

yüksəkkeyfiyyətli 

yüksəkkontraslı 

yüksəkkükürdlü 

yüksəklik 

yüksəklikölçən (tex.) 

yüksəkmaaşlı 

yüksəkməhsuldarlı 

yüksəkməhsuldarlıq 

yüksəkməhsullu 

yüksəkmolekullu 

yüksəkoktanlı 

yüksəkproteinli 

yüksəkrütbəli 

yüksəkrütubətli 

yüksəksürətli 

yüksəktezlikli 

yüksəktəzyiqli 

yüksəktutumlu 

yüksəkvəzifəli 

yüksəkvoltlu 

yüksəldilmə 

yüksəldilmək 

yüksələn (dilç.) 

yüksələ-yüksələ 

yüksəlib-ucalma 

yüksəlib-ucalmaq 

yüksəliş 

yüksəlişli 

yüksəlişsiz 

yüksəlmə 

yüksəlmək 

yüksəltmə 

yüksəltmək 

yüksüz 

yüksüzlük 

yüktutan (tex.) 

yüktutumu 

yüküzü  

yükvuran 

yükvurma 

yükvurma-yükboşaltma 

yüngül 

yüngülayaq 

yüngülayaqlı 

yüngülbeyin 

yüngülbeyinlik 

yüngülcə 

yüngülçəkili 

yüngüldiskli 

yüngülfikirli 

yüngülfikirlilik 

yüngülxasiyyət 

yüngülxasiyyətli 

yüngülxasiyyətlilik 

yüngüllədici 

yüngüllədilmə 

yüngüllədilmək 

yüngüllənmə 

yüngüllənmək 

yüngülləşdirici 

yüngülləşdirilmə 

yüngülləşdirilmək 

yüngülləşdirmə 

yüngülləşdirmək 

yüngülləşmə 

yüngülləşmək 

yüngüllətmə 

yüngüllətmək 

yüngüllük 

yüngülsaqqal 

yüngültəbiət 

yüngültəbiətli 

yüngültəhər 

yüngülvari 

yüpyüngül 

yürgələmə 

yürgələmək 

yürgələnmə 

yürgələnmək 

yürgələtmə 

yürgələtmək 

yürgələndirmə 

yürgələndirmək 

yürgələndirilmə 

yürgələndirilmək 

yürüdülmə 

yürüdülmək 

yürük, çapar 

yürümə 

yürümək 

yürüş 

yürüşçü 

yürüş-mitinq 

yürüş-mitinqçi 

yürütmə 

yürütmək 

yüyən 

yüyənək 

yüyənləmə 

yüyənləmək 

yüyənlənmə 

   

yüklətdirmək - yüyənlənmə 
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yüy yüy yüz 

   

yüyənlənmək 

yüyənlətdirmə 

yüyənlətdirmək 

yüyənlətmə 

yüyənlətmək 

yüyənli 

yüyənsiz 

yüyrək, sürətli 

yüyrük, beşik 

yüyrüklü 

yüyrüklük 

yüyrüksüz 

yüyürə-yüyürə 

yüyürmə 

 

yüyürmək 

yüyürtdürmə 

yüyürtdürmək 

yüyürtmə 

yüyürtmək 

yüyürüş 

yüyürüşmə 

yüyürüşmək 

yüz 

yüzbaşı 

yüzbaşılıq 

yüzcə 

yüzdəbir 

yüzər 

 

  

yüzxanalı dama 

yüzxanalıq 

yüzildənbir (bot.) 

yüzillik 

yüzlərcə 

yüzlərlə 

yüzlük 

yüzmanatlıq 

yüztonluq 

yüzüncü, 100-cü, C 

yüzyaşar 

yüzyaşlı 

yüz-yüz     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

yüyənlənmək - yüz-yüz 
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zab zal zat 

   

Zz 
 

 

zabit 

zabitə 

zabitəli 

zabitəlilik 

zabitəsiz 

zabitlik 

zaçot 

zadəgan 

zadəganlıq 

zağ 

zağa 

zağalı 

zağara 

zağca (zool.) 

zağlama 

zağlamaq 

zağlanma 

zağlanmaq 

zağlı 

zağ-zağ əsmək 

zahı 

zahılıq 

zahid 

zahidcəsinə 

zahidlik 

zahir 

zahir-batin 

zahirən 

zahiri 

zahirpərəst 

zahirpərəstlik 

zal 

zalxa (bot.) 

zalım 

zalımcasına 

zalımlaşma 

zalımlaşmaq 

zalımlıq 

zalom (zool.) 

zalp 

zaman 

zamandaş 

zamanlı 

zamanlıq 

zamanüstü 

zaman-zaman 

zamin 

zaminli 

zaminlik 

zanbaq 

zanbaqçiçəkli (-lər) 

zanbaqkimi (-lər) 

zanbaqlı 

zapal 

zapalçı 

zapper (inform.) 

zar 

zarafat 

zarafatca 

zarafatcıl 

zarafatcıllıq 

zarafatçı 

zarafatla 

zarafatlaşma 

zarafatlaşmaq 

zarafatsız 

zarafatyana 

zarıldama 

zarıldamaq 

zarıldaşma 

zarıldaşmaq 

zarıldaya-zarıldaya 

zarıltı 

zarıma 

zarımaq 

zarıncı 

zarıya-zarıya 

zar-zar 

zastava 

zat 

zatən 

zatıqırıq 

zatıqırıqlıq 

zati-ali (-ləri) 

zaval 

zavallı 

zavallı-zavallı 

zavalsız 

zavod 

zavoddaxili 

zavoddankənar 

zavodətrafı 

zavod-fabrik 

zavodiçi 

zavodlararası 

zavodyanı 

zay 

zaylama 

zaylamaq 

zaylanma 

zaylanmaq 

zaylsuq (idm.) 

zebr 

zebu 

zefir 

zefirli 

zeh 

zehin 

zehinli 

zehinlilik 

zehinsiz 

zehinsizlik 

zehləmə 

zehləmək 

zehlənmə 

zehlənmək 

zehli 

zehni 

zehniaçıq 

zehniaçıqlıq 

   

zabit - zehniaçıqlıq 
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zen zəf zəh 

   

zenit 

zenit-artilleriya 

zenitçi 

zenitçilik 

zenitətrafı 

zenit-raket 

zenit-teleskop 

zetatizm 

zevqma (dilç.) 

zeytun 

zeytunçiçəkli (-lər) 

zeytunçu 

zeytunçuluq 

zeytunkimi (-lər) 

zeytunluq 

zəbt 

Zəbur 

zədə 

zədələmə 

zədələmək 

zədələndirmə 

zədələndirmək 

zədələnmə 

zədələnmək 

zədələtmə 

zədələtmək 

zədələyici 

zədəli 

zədəlilik 

zədəsiz 

zədəsizlik 

zəfər 

zəfəran 

zəfərançı 

zəfərançılıq 

zəfəranı 

zəfəranlama 

zəfəranlamaq 

zəfəranlanma 

zəfəranlanmaq 

zəfəranlı 

zəfəranplov 

zəfərli 

zəfərnamə 

zəhər 

zəhərdişli (-lər) 

zəhərləmə 

zəhərləmək 

zəhərləndirilmə 

zəhərləndirilmək 

zəhərləndirmə 

zəhərləndirmək 

zəhərlənmə 

zəhərlənmək 

zəhərlətmə 

zəhərlətmək 

zəhərləyici 

zəhərli 

zəhərlilik 

zəhərsiz 

zəhərsizləşdirici 

zəhərsizləşdirmə 

zəhərsizləşdirmək 

zəhərsizləşmə 

zəhərsizləşmək 

zəhərsizlik 

zəhlə 

zəhləaparan 

zəhləkar 

zəhləkarlıq 

zəhlətökən 

zəhlətökənlik 

zəhlətökücü 

zəhm 

zəhmət 

zəhmətcanlı 

zəhmətkeş 

zəhmətkeşlik 

zəhmətli 

zəhmətsevən 

zəhmətsevənlik 

zəhmətsevər 

zəhmətsevərlik 

zəhmətsiz 

zəhmətsizlik 

zəhmləndirilmə 

zəhmləndirilmək 

zəhmləndirmə 

zəhmləndirmək 

zəhmlənmə 

zəhmlənmək 

zəhmli 

zəhmlilik 

zəhrimar 

zəif 

zəiflədici 

zəiflədilmə 

zəiflədilmək 

zəifləmə 

zəifləmək 

zəifləndirilmə 

zəifləndirilmək 

zəifləndirmə 

zəifləndirmək 

zəiflənmə 

zəiflənmək 

zəifləşdirici 

zəifləşdirilmə 

zəifləşdirilmək 

zəifləşdirmə 

zəifləşdirmək 

zəifləşmə 

zəifləşmək 

zəiflətmə 

zəiflətmək 

zəifləyə-zəifləyə 

zəiflik 

zəka 

zəkalanma 

zəkalanmaq 

zəkalı 

zəkalılıq 

zəkasız 

   

zenit - zəkasız 
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zək zən zən 

   

zəkasızlıq 

zəkat 

zəki 

zəkilik 

zəqqəto  

zəqqum  

zəqqumlama 

zəqqumlamaq 

zəqqumlanma 

zəqqumlanmaq 

zəlalət 

zəlalətli 

zəli 

zəlil 

zəlilləşmə 

zəlilləşmək 

zəlillik 

zəlki (zool.) 

zəlzələ 

zəlzələqabağı 

zəlzələli 

zəlzələşünas 

zəlzələşünaslıq 

zəlzələyədavamlı 

zəlzələyədavamlılıq 

zəlzələyədavamsız 

zəlzələyədavamsızlıq 

zəmanə 

zəmanət 

zəmanətçi 

zəmanətçilik 

zəmanətli 

zəmanətsiz 

zəmi 

zəmin 

zəminsiz 

zəminsizlik 

zəmisiçanı 

zənbil  

zənbilcik 

zənbilçi 

zənbilçilik 

zənbiləbənzər 

zənbilli 

zənbilvari 

zənbil-zənbil 

zəncəfil 

zəncəfilçiçəkli (-lər) 

zəncəfilli 

zəncərə (zool.) 

zənci (-lər) 

zəncir 

zəncirbənd 

zəncircik 

zəncirçi 

zəncirçilik 

zəncirləmə 

zəncirləmək 

zəncirləndirmə 

zəncirləndirmək 

zəncirlənmə 

zəncirlənmək 

zəncirlətmə 

zəncirlətmək 

zəncirli 

zəncirotu 

zəncirsayağı 

zəncirvari 

zəng 

zəngçi 

zəngçiçəkli (-lər) 

zəngçiçəyi 

zəngçilik 

zəngi (-lər) 

zəngin 

zənginləşdirici 

zənginləşdirilmə 

zənginləşdirilmək 

zənginləşdirmə 

zənginləşdirmək 

zənginləşmə 

zənginləşmək 

zənginlik 

zəngləşmə 

zəngləşmək 

zəngli 

zəngulə  

zənlə baxmaq 

zənn 

zər 

zəravənd (bot.) 

zərb 

zərbaf 

zərbaflı 

zərbaflıq 

zərbafta 

zərbaftalı 

zərbasan (tex.) 

zərbə 

zərbəçi 

zərbəçilik 

zərbəli 

zərbə-pillə 

zərbəyədavamlı 

zərbəyədavamsız 

zərbəyədözümlü 

zərbəyədözümsüz 

zərbxana 

zərbi-məsəl 

zərblə 

zərbli 

zərdab 

zərdablı 

zərdə 

zərdüştçü 

zərdüştçülük 

zərər 

zərərçəkən 

zərərçəkmiş (hüq.) 

zərərləşdirmə 

zərərləşdirmək 

zərərli 

zərərlilik 

   

zəkasızlıq - zərərlilik 
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zər zər zəy 

   

zərərsiz 

zərərsizlənmə 

zərərsizlənmək 

zərərsizləşdirici 

zərərsizləşdirilmə 

zərərsizləşdirilmək 

zərərsizləşdirmə 

zərərsizləşdirmək 

zərərsizləşmə 

zərərsizləşmək 

zərərsizlik 

zərərverici 

zərərvericilik 

zərərvermə 

zərərvurma 

zərf 

zərfləşən (dilç.) 

zərfləşmə 

zərfləşmək 

zərfli 

zərflik 

zərfsiz 

zərgər 

zərgərcəsinə 

zərgərlik 

zərxara, parça 

zərxaralı 

zərif 

zərifləşdirilmə 

zərifləşdirilmək 

zərifləşdirmə 

zərifləşdirmək 

zərifləşmə 

zərifləşmək 

zəriflifli 

zəriflik 

zərifnaxışlı 

zərifyarpaqlı 

zərifyunlu 

zərif-zərif 

zərqanadlı (-lar) 

zərləmə 

zərləmək 

zərlənmə 

zərlənmək 

zərlətmə 

zərlətmək 

zərli 

zərli-zibalı 

zərpərəst 

zərpərəstlik 

zərrə 

zərrəbin 

zərrəcə 

zərrəcik 

zərrələmə 

zərrələmək 

zərrələnmə 

zərrələnmək 

zərurət 

zəruri 

zəruriləşmə 

zəruriləşmək 

zərurilik 

zəruriyyət 

zər-zər 

zər-ziba 

zər-zibalı 

zər-zibasız 

zəvvar 

zəvvarlıq 

zəvzək (məh.) 

zəvzəkləşmə 

zəvzəkləşmək 

zəvzəklik 

zəvzəmə 

zəvzəmək 

zəvzətmə 

zəvzətmək 

zəy 

zəyərək (bot.) 

zəyləmə 

zəyləmək 

zəylənmə 

zəylənmək 

zəylətmə 

zəylətmək 

zəyli 

zığ 

zığlanma 

zığlanmaq 

zığlaşma 

zığlaşmaq 

zığlı 

zığlılıq 

zığ-zığ (zool.) 

zığ-zığkimi (-lər) 

zınba 

zındıq 

zınqıldama 

zınqıldamaq 

zınqıldatma 

zınqıldatmaq 

zınqıldaya-zınqıldaya 

zınqıltı 

zınqırov 

zınqırovlu 

zınqırovsuz 

zınqırovotu 

zırı 

zırıldama 

zırıldamaq 

zırıldanma 

zırıldanmaq 

zırıldaşma 

zırıldaşmaq 

zırıldatma 

zırıldatmaq 

zırıldaya-zırıldaya 

zırıltı 

zırpı 

zırpılaşma 

zırpılaşmaq   

   

zərərsiz - zırpılaşmaq 
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zır zif zin 

   

zırpılıq 

zırrama 

zırramalıq 

zıvınca 

zibil 

zibilçi 

zibildaşıma 

zibildaşıyan 

zibilxana 

zibilləmə 

zibilləmək 

zibilləndirilmə 

zibilləndirilmək 

zibilləndirmə 

zibilləndirmək 

zibillənmə 

zibillənmək 

zibilləşdirmə 

zibilləşdirmək 

zibilləşmə 

zibilləşmək 

zibillətmə 

zibillətmək 

zibilli 

zibillik 

zibilsiz 

zibilyandıran 

zibilyandırma 

zibilyığan 

zibilyığma 

zidd 

ziddinə 

ziddiyyət 

ziddiyyətli 

ziddiyyətlilik 

ziddiyyətsiz 

ziddiyyətsizlik 

zidlik 

zifaf 

zift 

ziftləmə 

ziftləmək 

ziftlənmə 

ziftlənmək 

ziftli 

zikr 

ziqzaq 

ziqzaqlı 

ziqzaqvari 

zil 

zildən 

zilhiccə, ay 

zili (xalç.) 

zilqədə, ay 

zilləmə 

zilləmək 

zillənmə 

zillənmək 

zilləşdirilmə 

zilləşdirilmək 

zilləşdirmə 

zilləşdirmək 

zilləşmə 

zilləşmək 

zillət 

zillətli 

zillətmə 

zillətmək 

zillət-məşəqqət 

zilli 

zina 

zinakar 

zinakarlıq 

zinc (bot.) 

zincantrop 

zincilfərəc 

zindan 

zindançı 

zindançılıq 

zinət 

zinətçi 

zinətçilik 

zinətləmə 

zinətləmək 

zinətləndirilmə 

zinətləndirilmək 

zinətləndirmə 

zinətləndirmək 

zinətlənmə 

zinətlənmək 

zinətli 

zinətsiz 

zing 

zingildəmə 

zingildəmək 

zingildəşmə 

zingildəşmək 

zingildətmə 

zingildətmək 

zingilti 

zingiltili 

zinhar 

zinqşpil (mus.) 

zip 

zippinq  

zir, nəlbəki (məh.) 

zira 

zireh 

zirehçi 

zirehdeşən 

zirehdələn 

zirehləmə 

zirehləmək 

zirehlənmə 

zirehlənmək 

zirehlətmə 

zirehlətmək 

zirehli 

zirehli (-lər) 

zirə (bot.) 

zirəçiçəyi 

zirək 

zirəkləndirmə 

   

zırpılıq - zirəkləndirmə   
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zir ziy zoğ 

   

zirəkləndirmək 

zirəklənmə 

zirəklənmək 

zirəkləşdirmə 

zirəkləşdirmək 

zirəkləşmə 

zirəkləşmək 

zirəklik 

zirinc (bot.) 

zirincçiçəkli (-lər) 

zirincək 

zirincli 

zirkeş (mus.) 

zirkon (geol.) 

zirkonoid (geol.) 

zirkonsilikat (-lar) 

(geol.) 

zirvə 

zirvəli 

zirzəmi 

zir-zibil 

zir-zibilli 

zir-zibillik 

zivana (tex.) 

zivanaaçan 

zivanakəsən 

zivanalı 

zivə 

zivəli 

ziya 

ziyad 

ziyadə 

ziyadoğlu (-lar) 

ziyafət 

ziyalandırılma 

ziyalandırılmaq 

ziyalandırma 

ziyalandırmaq 

ziyalanma 

ziyalanmaq 

ziyalı 

ziyalılıq 

ziyan 

ziyançı 

ziyançılıq 

ziyankar 

ziyankarlıq 

ziyanlı 

ziyanlılıq 

ziyansız 

ziyansızlıq 

ziyanverən 

ziyanverici (-lər) 

ziyanvericilik 

ziyanvuran 

ziyanvurma 

ziyarət 

ziyarətçi 

ziyarətçilik 

ziyarətgah 

ziyil 

ziyilcik 

ziyilcikli 

ziyildəmə 

ziyildəmək 

ziyilləmə 

ziyilləmək 

ziyillənmə 

ziyillənmək 

ziyilli 

ziyillilik 

ziyilotu 

zob 

zoblu 

zod 

zodiak 

zodlama 

zodlamaq 

zodlu 

zoğ 

zoğal 

zoğalaşı 

zoğalçiçəkli (-lər) 

zoğallı 

zoğallıq 

zoğburan (-lar) (zool.) 

zoğlama 

zoğlamaq 

zoğlanma 

zoğlanmaq 

zoğlu 

zoğsuz 

zoğvermə 

zoqquldama 

zoqquldamaq 

zoqqultu 

zol 

zola (məh.) 

zolaq 

zolaqarası 

zolaqlama 

zolaqlamaq 

zolaqlanma 

zolaqlanmaq 

zolaqlı 

zolaq-zolaq 

zollama 

zollamaq 

zollanma 

zollanmaq 

zollatma 

zollatmaq 

zolotnik (tex.) 

zolotnikli 

zol-zol 

zombi 

zombiləşmə 

zombiləşmək 

zona 

zonal 

zonalararası 

zonalaşdırılma 

zonalaşdırılmaq  
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zon zoo zoo 

   

zonalaşdırma 

zonalaşdırmaq 

zonallaşdırılma 

zonallaşdırılmaq 

zonallaşdırma 

zonallaşdırmaq 

zonallıq 

zond 

zondaj (tex.) 

zondlama 

zondlamaq 

zondlanma 

zondlanmaq 

zondlaşdırılma 

zondlaşdırılmaq 

zondlaşdırma 

zondlaşdırmaq 

zondlayıcı 

zond-məftil 

zondsalma 

zooadyektiv 

zooantroponim 

zooastionim 

zoobaytar 

zoobaytarlıq 

zoobaza 

zoobiologiya 

zoobioloji 

zoobioloq 

zoocərrah 

zoocərrahlıq 

zoocoğrafi 

zoocoğrafiya 

zoocoğrafiyaşünas 

zoocoğrafiyaşünaslıq 

zooetnonim 

zooetnotoponim 

zoofenologiya 

zooferma 

zoofil 

zoofiliya 

zoofiliz 

zoofilli 

zoofit 

zoofor 

zooforma 

zoogigiyena 

zoogigiyenik 

zoohidronim 

zooxoriya 

zooideonim 

zookabinet 

zookimya 

zookimyəvi 

zookombinat 

zookomonim 

zookosmonim 

zooleksem 

zoologiya 

zooloji 

zooloq 

zoomağaza 

zooməntəqə 

zoomorf 

zoomorfizm 

zoomühəndis 

zoomühəndislik 

zoonim 

zoonimik 

zoonimika 

zoooronim 

zoopale  

zoopaleontoloq 

zoopaleontologiya 

zoopaleontoloji 

zooparazit (-lər) 

zoopark 

zooplankton 

zoopsixologiya 

zoopsixoloji 

zoopsixoloq 

zoosemantik 

zoosunoz 

zoospor 

zoosporangi 

zootexnik 

zootexnika 

zootexniki 

zootexnoloq 

zooterapiya 

zootoponim 

zooykonim 

zopa 

zopalama 

zopalamaq 

zopalanma 

zopalanmaq 

zopalatma 

zopalatmaq 

zor 

zorakı 

zorakılıq 

zorba 

zorbaca 

zorbalanma 

zorbalanmaq 

zorbalaşdırılma 

zorbalaşdırılmaq 

zorbalaşdırma 

zorbalaşdırmaq 

zorbalaşma 

zorbalaşmaq 

zorbalatma 

zorbalatmaq 

zorbalıq 

zorbazor 

zorbazorluq 

zor-bəla 

zor-güc 

zorxana 

zor-xoş 

zorla 

zorlama  
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zor zöv zül 

   

zorlamaq 

zorlanma 

zorlanmaq 

zorlaşma 

zorlaşmaq 

zorlatma 

zorlatmaq 

zorlu 

zorluq 

zorsuz 

zoyqma 

zöhr 

zöhrəçiçəyi 

zöhrəotu 

zöhrəvi 

zökəm 

zökəmləmə 

zökəmləmək 

zökəmli 

zökəmotu 

zövcə 

zövcəli 

zövcəlik 

zövcəsiz 

zövq 

zövqləndirmə 

zövqləndirmək 

zövqlənmə 

zövqlənmək 

zövqlü 

 

zövqlülük 

zövqoxşayan 

zövq-səfa 

zövqsüz 

zövqsüzcəsinə 

zövqsüzlük 

zubr 

zubul 

zulu (-lar) 

zummer 

zummerləmə 

zummerləmək 

zummerli 

zurna 

zurna-balaban 

zurna-balabanlı 

zurnaçı 

zurnaçılıq 

zurna-qaval 

zühur 

zülal 

zülallı 

zülalsız 

zülalsızlıq 

zülf 

zülm 

zülmət 

zülmətxana 

zülmətlənmə 

zülmətlənmək 

 

 

zülmətləşmə 

zülmətləşmək 

zülmətli 

zülmətlik 

zülmkar 

zülmkarcasına 

zülmkarlıq 

zülm-sitəm 

zülmsüz 

zülüm-zülüm ağlamaq 

zümrə 

zümrələnmə 

zümrələnmək 

zümrələşdirmə 

zümrələşdirmək 

zümrələşmə 

zümrələşmək 

zümrəli 

zümrüd 

zümrüdçiçəyi 

zümrüdü 

zümzümə 

zümzümələmə 

zümzümələmək 

zürafə 

züy tutmaq 

züyçü 

züytutan        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

zorlamaq - züytutan 

 



720 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  

COĞRAFİ ADLARI  

 

 

A  

 

Abad kənd (Ağdaş) 

Abbaslı kənd (Şəmkir) 

Abdulabad kənd (Hacıqabul) 

Abdullauşağı kənd (Kəlbəcər) 

Abrix kənd (Qəbələ) 

Abulbəyli kənd (Tovuz)  

Adnalı kənd (Cəlilabad, Şamaxı) 

Ağabəyli kənd (Ağcabədi, Ağsu)  

Ağabəyyalı kənd (Tərtər)   

Ağacqala kənd (Tovuz)  

Ağalıkənd kənd (Biləsuvar)   

Ağalıq kənd (Şabran) 

Ağamalılar kənd (İmişli)  

Ağamalıoğlu kənd (Goranboy)  

Ağaməmmədli kənd (İmişli)  

Ağayrı kənd (Biləsuvar)  

Ağbaş kənd (Şabran)  

Ağbulaq kənd (Cəlilabad, Xocalı, 

Xocavənd, İsmayıllı, Laçın, 

Naxçıvan MR, Şahbuz, Tovuz)    

Ağcabədi şəhər (Ağcabədi)   

Ağcakənd kənd (Xocavənd, 

Kəlbəcər, Laçın)  

Ağdaban kənd (Kəlbəcər) 

Ağdam şəhər (Ağdam), kənd 

(Xocavənd, Tovuz) 

Ağdaş şəhər (Ağdaş), kənd 

(Cəlilabad, Kəlbəcər) 

Ağdərə kənd (Xızı, Tovuz), şəhər 

(Ağdərə, Tərtər), rayon (Ağdərə), 

qəsəbə (Ordubad)  

Ağgöl kənd (Ağstafa) 

Ağkənd kənd (Xocəvənd, Zəngilan) 

Ağköynək kənd (Qazax)   

Ağstafa şəhər (Ağstafa)   

 

Ağsu şəhər (Ağsu), kənd (Göygöl), 

çay (Kürdəmir) 

Ağyazı kənd (Qax)    

Ağzıbir kənd (Ağdaş)   

Axaməd kənd (Naxçıvan MR, Şərur)   

Axısxa kənd (Sabirabad)   

Axtaçı kənd (Kürdəmir, Muğan, 

Sabirabad, Şirvan)   

Axullu kənd (Xocavənd)   

Axura kənd (Naxçıvan MR, Şərur)   

Alabaşlı qəsəbə (Samux) 

Alakol kənd (Tovuz)   

Alar kənd (Cəlilabad, Yardımlı) 

Alekseyevka kənd (Xaçmaz, Quba) 

Alxanlı kənd (Füzuli) 

Alxasava kənd (Göyçay) 

Alxaslı kənd (Laçın)  

Alıbəyli kənd (Ağdam) 

Alışar kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Alıuşağı kənd (Samux)  

Allahyarlı kənd (Beyləqan, Masallı) 

Almalı kənd (Daşkəsən, Xocalı, 

Qax) 

Almalıq kənd (Kəlbəcər) 

Alnabat kənd (Gədəbəy)  

Alpan kənd (Quba) 

Alpout kənd  (Bərdə, Goranboy, 

Göyçay, Qazax, Laçın, Ucar) 

Altıağac qəsəbə (Xızı) 

Amankənd kənd (Biləsuvar) 

Ambu kənd (Lerik)  

Amsar kənd (Quba) 

Arabaçı kənd (Gədəbəy-2 kənd) 

Arabaçılar kənd (Bərdə) 

Aragül kənd (Xocavənd) 

Aran kənd (Ağcabədi, Lerik, Şəki, 

Tovuz), qəsəbə (Yevlax) 
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Aranlı kənd (Biləsuvar, İmişli) 

Arayatlı kənd (Füzuli) 

Araz çay (Naxçıvan MR), kənd 

(Naxçıvan MR, Babək, Beyləqan) 

Arazbarı kənd (Ağcabədi, Biləsuvar) 

Arbatan kənd (Naxçıvan MR, Şərur, 

Salyan) 

Arduşlu kənd (Laçın) 

Arıqdam kənd (Gədəbəy) 

Arıqıran kənd (Gədəbəy) 

Arpaçay kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Arpadüzü kənd (Xocavənd) 

Arvana kənd (Yardımlı) 

Asxanakəran kənd (Astara) 

Aslanbəyli kənd (Qazax) 

Astaf kənd (Daşkəsən) 

Astanlı kənd (Cəlilabad, Neftçala) 

Astara şəhər, rayon (Astara) 

Aşağı Ağcakənd qəsəbə (Goranboy) 

Aşağı Aralıq kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Aşağı Astanlı kənd (Yardımlı) 

Aşağı Atuc kənd (Quba)   

Aşağı Avşar kənd (Ağcabədi) 

Aşağı Ayıblı  kənd (Tovuz) 

Aşağı Ayrım kənd (Kəlbəcər)   

Aşağı Bucaq kənd (Yevlax) 

Aşağı Buzqov kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Aşağı Cibikli kənd (Qubadlı)   

Aşağı Cürəli kənd (Biləsuvar)   

Aşağı Çardaqlar kənd (Zaqatala)   

Aşağı Çəmənli kənd (Beyləqan)   

Aşağı Daşarx kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Aşağı Əndəmic kənd (Naxçıvan 

MR, Ordubad)   

Aşağı Əskipara kənd (Qazax)   

Aşağı Əylis kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad)   

Aşağı Fərəcan kənd (Laçın)   

Aşağı Göycəli kənd (Ağstafa)   

Aşağı Göynük kənd (Şəki)  

Aşağı Güzdək kənd, qəsəbə 

(Abşeron)   

Aşağı Kəsəmən kənd (Ağstafa)   

Aşağı Küngüt kənd (Şəki)   

Aşağı Qaramanlı kənd (Neftçala)   

Aşağı Qaraməryəm kənd (Göyçay)   

Aşağı Qışlaq kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Aşağı Quşçu kənd (Tovuz)   

Aşağı Ləgər kənd (Xaçmaz, Qusar)   

Aşağı Ləki kənd (Ağdaş)   

Aşağı Mülkülü kənd (Tovuz)   

Aşağı Nemətabad kənd (Ağdaş)   

Aşağı Noxudlu kənd (Salyan)   

Aşağı Nüvədi kənd (Lənkəran)   

Aşağı Öysüzlü kənd (Tovuz)   

Aşağı Salahlı kənd (Qazax)   

Aşağı Salamabad kənd (Yevlax) 

Aşağı Seyfəlli kənd (Şəmkir)   

Aşağı Seyidəhmədli kənd (Füzuli)   

Aşağı Surra kənd (Neftçala)   

Aşağı Şurtan kənd (Kəlbəcər) 

Aşağı Tala kənd (Zaqatala)  

Aşağı Tüləkəran kənd (Quba) 

Aşağı Veysəlli kənd (Füzuli) 

Aşağı Yaycı kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Aşağı Zeyd kənd (Xaçmaz) 

Aşağı Zeynəddin kənd (Ağdaş)   

Aşıqalılar kənd (Beyləqan)   

Aşıqbayramlı kənd (İsmayıllı)   

Aşıqlı kənd (Göygöl)   

Atabəy kənd (Şəmkir)   

Atakişili kənd (Kürdəmir) 

Atbulaq kənd (Hacıqabul)   

Avaxıl kənd (Şamaxı)   

Avaran kənd (Qusar)   

Avaş kənd (Yardımlı)   
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Avşar kənd (Ağcabədi)   

Aybasanlı kənd (Füzuli) 

Aydınbulaq kənd (Şəki)   

Aydınqışlaq kənd (Qəbələ)   

Ayrınc kənd (Naxçıvan MR, Şahbuz) 

Aza kənd (Naxçıvan MR, Ordubad)   

Azadkənd kənd  (Naxçıvan MR, 

Ordubad  Saatlı, Sabirabad)   

Azadqaraqoyunlu kənd (Tərtər)   

Azaflı kənd (Tovuz)    

Azıx kənd (Xocavənd) 

 

B    

 

Babək qəsəbə, rayon (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Badamdar qəsəbə (Bakı) 

Badamlı kənd, qəsəbə (Naxçıvan 

MR, Şahbuz)  

Bağbanlar kənd (Ağdam, Biləsuvar, 

Samux) Bağçakürd kənd 

(Goranboy)  

Bağırlı kənd (Kəlbəcər, Şamaxı) 

Bağlıpəyə kənd (Kəlbəcər) 

Bahar qəsəbə (Beyləqan) 

Baxışlı kənd (Xızı) 

Bakıxanov qəsəbə (Bakı) 

Bala Bəhmənli kənd (Füzuli) 

Balaxanı qəsəbə (Bakı) 

Bala Kəhrizli kənd (Ağcabədi) 

Balakən şəhər, rayon (Balakən) 

Balakürd kənd (Goranboy) 

Bala Qusar kənd (Qusar) 

Balasoltanlı kənd (Qubadlı) 

Balçılı kənd (Göygöl, Yevlax) 

Balıqçılar qəsəbə (Lənkəran) 

Ballıca kənd (Xocalı) 

Baltalı kənd (Şəki) 

Balyand kənd (Cəbrayıl) 

Banbaşı kənd (Masallı)  

Bankə qəsəbə (Neftçala) 

Barxudarlı kənd (Qazax) 

Bartaz kənd, qəsəbə (Zəngilan) 

Basqal qəsəbə (İsmayıllı) 

Başarat kənd (Qubadlı) 

Baş Daşağıl kənd (Oğuz) 

Baş Göynük kənd (Şəki) 

Baş Güneypəyə kənd (Ağdam) 

Baş Kəldək kənd (Şəki) 

Baş Küngüt kənd (Şəki) 

Baş Qərvənd kənd (Ağdam) 

Baş Layısqı kənd (Şəki) 

Başlıbel kənd (Kəlbəcər)  

Baş Zəyzid kənd (Şəki) 

Bayan kənd (Daşkəsən, Oğuz) 

Bayramkoxalı kənd (Qəbələ) 

Bayramlı kənd (Bərdə, Şəmkir, 

Tovuz), qəsəbə (Şirvan) 

Beşdam kənd (Siyəzən) 

Beyləqan şəhər, rayon (Beyləqan) 

Bəcirəvan kənd (Bərdə, İmişli) 

Bədəlan kənd (Masallı) 

Bədəlli kənd (Qobustan) 

Bəhmətli kənd (Zaqatala) 

Bəhrəmtəpə qəsəbə (İmişli) 

Bəliton kənd (Lənkəran) 

Bənəniyar kənd (Naxçıvan MR, 

Culfa) 

Bənövşələr qəsəbə (Ağdam) 

Bərcan kənd (Yardımlı) 

Bərdə şəhər, rayon (Bərdə)  

Bərgüşad kənd (Ucar) 

Bəydili kənd (Biləsuvar) 

Bəydövül kənd (Göyçay) 

Bəyimli qəsəbə (Zərdab), kənd (Ağsu) 

Bəyimsarov kənd (Tərtər) 

Bəylər kənd (Saatlı) 

Bəyli kənd (Qəbələ, Laçın) 

Bəylik kənd (Ağdaş, Laçın, Saatlı) 

Bıçaqlı kənd (Zərdab) 

Bığır kənd (Göyçay) 

Bılıx kənd (Qəbələ) 
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Bibiheybət qəsəbə (Bakı) 

Bico kənd (Ağsu) 

Biçənək kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Biləcəri qəsəbə (Bakı) 

Biləsər kənd (Lənkəran) 

Biləsuvar rayon, şəhər (Biləsuvar) 

Biləv kənd (Naxçıvan MR, Ordubad) 

Bilgəh qəsəbə (Bakı)  

Binə qəsəbə (Bakı), kənd 

(Xocavənd) 

Binədərəsi kənd (Xocavənd) 

Binəqədi qəsəbə (Bakı) 

Binələr kənd (Ağdaş) 

Birinci Ağalı kənd (Zəngilan) 

Birinci Alıbəyli kənd (Zəngilan), 

qəsəbə (Ağdam) 

Birinci Aral qəsəbə (Ağdaş)  

Birinci Aşıqlı kənd (Beyləqan) 

Birinci Biləcik kənd (Şəki) 

Birinci Çaylı kənd (Şamaxı) 

Birinci Milli kənd (Kəlbəcər) 

Birinci Nügədi kənd (Quba) 

Birinci Səmədxanlı kənd (Masallı) 

Birinci Şahsevən kənd (Beyləqan) 

Birinci Şıxlı kənd (Qazax) 

Birinci Udullu kənd (Hacıqabul) 

Birinci Varlı kənd (Salyan) 

Bist kənd (Naxçıvan MR, Ordubad) 

Bizlan kənd (İsmayıllı) 

Boladı kənd (Lənkəran) 

Bolludərə kənd (Şəki) 

Boluslu kənd (Goranboy) 

Boradigah kənd, qəsəbə (Masallı) 

Borsunlu kənd (Goranboy, Tərtər) 

Boşçallar kənd (İmişli) 

Boyat kənd (Ağcabədi, Neftçala, 

Ucar) 

Boyəhmədli kənd (Ağdam) 

Boyxanlı kənd (Cəlilabad) 

Bozalqanlı kənd (Tovuz) 

Bozavand kənd (Ağsu)  

Bozayran kənd (Yardımlı) 

Bozlu kənd (Kəlbəcər, Laçın) 

Börü kənd (Goranboy) 

Böyük Bəhmənli kənd (Füzuli) 

Böyük Dəhnə kənd (Şəki) 

Böyükdüz kənd (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Böyük Əmili kənd (Qəbələ) 

Böyük Gilətağ kənd (Zəngilan) 

Böyük Göyüşlü kənd (Bərdə) 

Böyük Kəngərli kənd (Kürdəmir) 

Böyük Kəsik kənd, qəsəbə (Ağstafa) 

Böyük Kolatan kənd (Masallı) 

Böyük Qaladərəsi kənd (Şuşa) 

Böyük Qaramurad kənd (Gədəbəy) 

Böyük Qışlaq kənd (Tovuz) 

Böyük Mərcanlı kənd (Cəbrayıl) 

Böyük Pirəli kənd (Qəbələ) 

Böyük Söyüdlü kənd (Oğuz) 

Böyük Tağlar kənd (Xocavənd) 

Bucaq kənd (Oğuz) 

Buduq kənd (Quba)  

Bulutan kənd (Xocavənd) 

Bum qəsəbə, kənd (Qəbələ) 

Bunud kənd (Qəbələ) 

Burc kənd (Tərtər) 

Burunqovaq kənd (Samux) 

Buzluq kənd (Goranboy) 

Buzovna qəsəbə (Bakı) 

Bülbülə qəsəbə (Bakı) 

Bülündüz kənd (Laçın) 

Bünyadlı kənd (Beyləqan, 

Xocavənd) 

Bürsülüm kənd (Lerik) 

Bürzünbül kənd (Yardımlı) 

 
C    
 

Cağazur kənd (Laçın) 

Cahangirbəyli kənd (Zəngilan) 
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Calud kənd (Oğuz) 

Camaldin kənd (Naxçıvan MR, 

Culfa) 

Canbar kənd (Zəngilan) 

Canyataq kənd (Tərtər) 

Car kənd (Zaqatala) 

Cardam kənd (Ağdaş) 

Carlı kənd (Kürdəmir) 

Cavad kənd (Sabirabad) 

Cavadxan qəsəbə (Gəncə, Kəpəz) 

Ceyranbatan qəsəbə (Abşeron) 

Cəbrayıl şəhər, rayon (Cəbrayıl) 

Cəfərabad kənd (Şəki) 

Cəfərbəyli kənd (Ağcabədi) 

Cəfərli kənd (Ağsu, Cəlilabad, 

Gədəbəy, İmişli, Qazax) 

Cəhriçay kənd (Naxçıvan MR, 

Babək, Kəngərli) 

Cəlayer kənd (Qax) 

Cəlayir kənd (Ağsu, Cəlilabad) 

Cəlilabad şəhər, rayon (Cəlilabad) 

Cəlilkənd kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Cəlilli kənd (Tovuz) 

Cəmcəmli kənd (Qobustan) 

Cəmilli kənd (Xocalı, Kəlbəcər, 

Tərtər) 

Cəmiyyət kənd (Xocavənd) 

Cəngan kənd (Cəlilabad, Neftçala, 

Salyan) 

Cəngəmiran kənd (Lerik) 

Cəyirli kənd (Bərdə, Göyçay, 

Kürdəmir, Qobustan, Şəki) 

Cicimli kənd (Laçın) 

Cocuq Mərcanlı kənd (Cəbrayıl) 

Comərd kənd (Kəlbəcər) 

Corat qəsəbə (Sumqayıt) 

Culfa şəhər, rayon (Naxçıvan MR, 

Culfa) 

Cumakənd kənd (Şəki) 

Cuvarlı kənd (Füzuli) 

Cülyan kənd (İsmayıllı) 

Ç    

 

Çaxırlı kənd (Cəbrayıl, Göyçay, 

İmişli, Masallı)  

Çalburun kənd (Gədəbəy) 

Çaldaş kənd (Gədəbəy) 

Çalxanqala kənd (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Çallı kənd (Zərdab) 

Çanaqçı kənd (Daşkəsən, Gədəbəy, 

Xocalı) 

Çaparlı kənd (Ağsu, Şəmkir) 

Çarah kənd (Şabran) 

Çardaqlı kənd (Qubadlı, Tərtər) 

Çarhan kənd (Şamaxı) 

Çarxana kənd (Qəbələ) 

Çarxı kənd (Xaçmaz) 

Çataq kənd (Tovuz) 

Çaykənd kənd (Daşkəsən, Göygöl,  

Kəlbəcər, Şuşa) 

Çaylaqqala kənd (Xocavənd) 

Çaylı kənd (Biləsuvar, Göygöl,  

Qazax, Şəmkir, Tərtər) 

Çayrəsullu kənd (Gədəbəy) 

Çayrud kənd (Lerik) 

Çayüzü kənd (Yardımlı) 

Çeşməbasar kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Çeşməli kənd (Şəki, Tovuz) 

Çələbilər kənd (Bərdə, Cəbrayıl) 

Çəmənli kənd (Ağdam, Naxçıvan 

MR, Şərur) 

Çənlibel kənd (Şəmkir) 

Çənənəb kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Çəpli kənd (Kəlbəcər) 

Çərçiboğan kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Çərəktar kənd (Kəlbəcər) 

Çərəkə kənd (Göyçay) 

Çərəkən kənd (Cəbrayıl) 
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Çıldıran kənd (Kəlbəcər) 

Çıraq kənd (Kəlbəcər) 

Çıraqlı kənd (Ağdam, Daşkəsən, 

Laçın, Şamaxı) 

Çiçi kənd (Quba) 

Çilov qəsəbə (Bakı) 

Çinarlı kənd (Biləsuvar, Qax, Şəmkir) 

Çinartala kənd (Xaçmaz) 

Çıraquz kənd (Xocavənd) 

Çiyni kənd (Ağsu, Ucar) 

Çobanabdallı kənd (Samux) 

Çobankənd kənd (Gədəbəy) 

Çobankol kənd (Zaqatala) 

Çolpı kənd (Saatlı)  

Çomaxtur kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Çovdar kənd (Daşkəsən, Kəlbəcər) 

Çöhranlı kənd (Kürdəmir) 

Çölbeşdəli kənd (Sabirabad) 

Çöl Quşçu kənd (Şabran) 

Çöpədərə kənd (Zəngilan) 

Çuxanlı kənd (Qobustan, Salyan) 

Çuxurəzəmi kənd (Şabran) 

Çuxur Qəbələ kənd (Qəbələ) 

Çuxuryurd kənd (Şamaxı) 

 

D    

 

Dağ Bağırlı kənd (Şamaxı) 

Dağ Cəyir kənd (Şəmkir) 

Dağ Kəsəmən kənd (Ağstafa) 

Dağ Quşçu kənd (Siyəzən) 

Dağ Tumas kənd (Cəbrayıl) 

Dağyurd kənd (Xocalı) 

Dalqılıçlı kənd (Kəlbəcər) 

Danaçı kənd (Zaqatala) 

Danyeri kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Daryurd kənd (Gədəbəy) 

Daşaltı kənd (Şuşa) 

Daşbulaq kənd (Gədəbəy, Xocalı, 

Şəki, Şəmkir) 

Daşca kənd (Qəbələ) 

Daşdəmirbəyli kənd (Ağsu) 

Daşkəsən şəhər, rayon, qəsəbə 

(Daşkəsən), kənd (Cəbrayıl)  

Daşlı kənd (Laçın) 

Daş Salahlı kənd (Qazax) 

Daşüz kənd (Şəki) 

Daylaqlı kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Dədəgünəş kənd (Şamaxı) 

Dədə Qorqud kənd (Saatlı) 

Dədəli kənd (Ağsu, Füzuli, Xaçmaz) 

Dəhnəxəlil kənd (Ağdaş) 

Dəkkəoba kənd (Zərdab) 

Dəliquşçu kənd (Zərdab) 

Dəliməmmədli şəhər (Goranboy) 

Dəllər qəsəbə (Şəmkir), kənd (Ağsu, 

Saatlı) 

Dəllər Cəyir kənd (Şəmkir) 

Dəllər-Cırdaxan kənd (Şəmkir) 

Dəmirçi kənd (Naxçıvan MR, Şərur, 

Masallı, Şamaxı) 

Dəmirçidam kənd (Kəlbəcər) 

Dəmirçilər kənd (Xocalı, Qazax, 

Qubadlı, Tərtər) 

Dərəkənd kənd (Xocavənd, 

Qobustan, Naxçıvan MR, Şərur) 

Dərvişlər kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Dərvişli kənd (Biləsuvar) 

Dəstə kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Dəstəfur kənd (Daşkəsən) 

Dəstər kənd (Lerik) 

Dəvəçi kənd (Şabran) 

Dəyəqarabulaq kənd (Gədəbəy) 

Dəyirmandağ kənd (Gədəbəy) 

Dəyirmanlar kənd (Goranboy) 

Dırnıs kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Didivar kənd (Naxçıvan MR, Babək)  
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Digah kənd (Abşeron, Quba-2, 

Lerik, Lənkəran, Masallı)  

Dilağarda kənd (Füzuli) 

Diyallı kənd (İsmayıllı) 

Dizaxlı kənd (Qəbələ) 

Dizə kənd (Naxçıvan MR, Culfa,  

Ordubad, Şərur) 

Dolanlar kənd (Xocavənd) 

Dombabinə kənd (Zaqatala) 

Dondar Quşçu kənd (Tovuz) 

Dondarlı kənd (Qubadlı, Tovuz) 

Dovşanlı kənd (Kəlbəcər) 

Dozular kənd (Göygöl) 

Dönük Qırıqlı kənd (Tovuz) 

Dövlətyarlı kənd (Füzuli) 

Düdəngə kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Dünyamalılar kənd (Beyləqan) 

Düyərli kənd (Şəmkir, Tərtər) 

Düylün kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Düz Bilici kənd (Şabran) 

Düz Cırdaxan kənd (Tovuz) 

Düz Qırıqlı kənd (Tovuz) 

Düzqışlaq kənd (Ağstafa, Şəmkir) 

Düzrəsullu kənd (Gədəbəy) 

Düztahir kənd (Qusar) 

Düzyurd kənd (Gədəbəy) 
 

E    
 

Edilli kənd (Xocavənd) 

Evoğlu kənd (Ağdam, Tərtər) 

Eymur kənd (Ağdaş) 

Eynallı kənd (Ağstafa) 

Eynibulaq kənd (Siyəzən) 

Eyvazlılar kənd (Beyləqan,  

Goranboy) 
 

Ə    
 

Əbilkənd kənd (Saatlı) 

Əbrəqunus kənd (Naxçıvan MR, 

Culfa)  

Əcəxur kənd (Qusar) 

Əfətli kənd (Ağdam) 

Əhmədabad kənd (Goranboy, 

Sabirabad, Tovuz) 

Əhmədağalı kənd (Ağdam) 

Əhmədalılar kənd (Füzuli) 

Əhmədbəyli kənd (Füzuli, Saatlı, 

Samux) 

Əhmədli qəsəbə (Bakı), kənd 

(Beyləqan, Daşkəsən, Laçın, 

Masallı, Şamaxı, Şəmkir) 

Əhmədoba kənd (Xaçmaz) 

Ələkli kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Ələsgərli kənd (Füzuli, Şəmkir, 

Tərtər) 

Ələt qəsəbə (Bakı) 

Ələtli kənd (Hacıqabul) 

Əliabad kənd (Biləsuvar, Cəlilabad, 

Lerik, Saatlı), qəsəbə (Naxçıvan MR, 

Zaqatala) 

Əli Bayramlı kənd (Zaqatala) 

Əlibəyli kənd (Qax, Tovuz, Zərdab) 

Əlik kənd (Quba) 

Əlikənd qəsəbə (Ucar) 

Əliqasımlı kənd (Cəlilabad) 

Əliqulular kənd (İmişli) 

Əliquluuşağı kənd (Qubadlı) 

Əliləmbəyli kənd (Sabirabad) 

Əlimədətli kənd (Ağdam) 

Əlimərdanlı kənd (Tovuz) 

Əlinağılar kənd (Gədəbəy) 

Əlincə kənd (Naxçıvan MR, Culfa) 

Əlinəzərli kənd (Beyləqan) 

Əlirzalı kənd (Goranboy) 

Əlisultanlı kənd (Saatlı) 

Əliyaqublu kənd (Şəmkir) 

Əlvənd kənd (Zərdab) 

Əmiranlar kənd (Xocavənd) 

Əmiraslanlı kənd (Gədəbəy) 

Əmircan kənd( Qax), qəsəbə (Bakı) 

Əmirxanlı kənd (Şabran, Zəngilan) 
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Əmirli kənd (Bərdə)  

Əmirvan kənd (Qəbələ) 

Əmirvar kənd (Daşkəsən) 

Əmirzeyidli kənd (Beyləqan) 

Əniq kənd (Qusar) 

Ənvər Məmmədxanlı kənd (Ucar) 

Ərçiman kənd (Şamaxı) 

Ərçivan kənd (Astara) 

Ərəb kənd (Ağdaş, Xaçmaz, Laçın, 

Masallı) 

Ərəbbəsrə kənd (Yevlax) 

Ərəbqədim kənd (Qobustan) 

Ərəbqubalı kənd (Kürdəmir) 

Ərəbmehdibəy kənd (Ağsu) 

Ərəbocağı kənd (Ağdaş) 

Ərəbsarvan kənd (Ağsu) 

Ərəbşalbaş kənd (Qobustan) 

Ərəbuşağı kənd (Ağsu) 

Ərəbyengicə kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Ərəfsə kənd (Naxçıvan MR, Culfa) 

Ərəş kənd (Yevlax) 

Ərəzin kənd (Naxçıvan MR, Culfa) 

Ərkivan qəsəbə (Masallı) 

Ərsilə kənd (Yardımlı) 

Ərtəpə kənd (Gədəbəy) 

Əsgərabad kənd (Biləsuvar) 

Əsgəran qəsəbə, rayon (Xocalı) 

Əsrikçay kənd (Kəlbəcər, Tovuz) 

Əsrik Cırdaxan kənd (Tovuz) 

 

F    
 

Faldarlı kənd (Zaqatala) 

Fatmayı kənd (Abşeron) 

Faxralı kənd (Goranboy) 

Fərcan kənd (Qubadlı, Laçın) 

Fərəhli kənd (Qazax) 

Fərraş kənd (Laçın) 

Fətəlikənd kənd (Saatlı) 

Fətəlipəyə kənd (Laçın) 

Fındığan kənd (Xızı) 

Filfilli kənd (Oğuz) 

Füzuli kənd (Samux), qəsəbə 

(Şəmkir), şəhər, rayon (Füzuli)  

 

G    
 

Gavahın kənd (Xocavənd) 

Genişkənd kənd (Saatlı) 

Gecəgözlü kənd (Füzuli) 

Gədəbəy şəhər, rayon (Gədəbəy) 

Gədəzeyxur kənd (Qusar) 

Gəgəli kənd (Ağsu) 

Gəgiran kənd (Lənkəran) 

Gələbədin kənd (Ağcabədi) 

Gəlmə kənd (Zərdab) 

Gəndob kənd (İsmayıllı, Lerik, 

Şabran) 

Gənzə kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Gəraybəyli kənd (İsmayıllı, Ucar) 

Gərəkli kənd (Balakən) 

Gərgər kənd (Gədəbəy) 

Gərməçataq kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Gərmətük qəsəbə (Lənkəran) 

Gilah kənd (Qusar)  

Gilahoba kənd (Qusar) 

Gilançay kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Giləzi qəsəbə (Xızı) 

Gilgilçay qəsəbə, çay (Siyəzən, 

Şabran) 

Girdəni kənd (Lənkəran) 

Gomuşçu kənd (Saatlı, Salyan) 

Goradil kənd (Abşeron) 

Goranboy şəhər, rayon (Goranboy) 

Goranlı kənd (Goranboy) 

Göbəktala kənd (İmişli) 

Gödəkqobu kənd (Zərdab) 

Gömür kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Göycəli kənd (Ağstafa) 



728 

Göyçay şəhər, rayon (Göyçay), çay  

(Ucar, İsmayıllı) 

Göyçəkənd stansiya (Göygöl) 

Göydərə kənd (Kəlbəcər, Qobustan,  

Naxçıvan MR, Culfa) 

Göyəbaxan kənd (Tovuz) 

Göyəçöl kənd (Masallı) 

Göyəlli kənd (Gədəbəy) 

Göyəm kənd (Zaqatala) 

Göyərçik kənd (Qubadlı) 

Göygöl rayon, qəsəbə (Gəncə), 

şəhər (Göygöl) 

Göylər kənd (Şamaxı) 

Göyşaban kənd (Lənkəran) 

Göytala kənd (Şuşa) 

Göytəpə kənd (Ağdam, İsmayıllı), 

şəhər (Cəlilabad) 

Gözbaraq kənd (Zaqatala) 

Gurbulaq kənd (Daşkəsən) 

Güdəcühür kənd (Sabirabad) 

Gülablı kənd (Ağdam) 

Güləbird kənd (Laçın) 

Güləzi kənd (Quba) 

Güllücə kənd (Ağdam) 

Güllük kənd (Qax) 

Güllütəpə kənd (Masallı) 

Gülməmmədli kənd (Cəlilabad, 

Goranboy) 

Güloğlular kənd (Bərdə) 

Gülüstan kənd (Goranboy, Naxçıvan 

MR, Culfa), düzənlik (Babək) 

Gümüşlü kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Güneyxırman kənd (Xocavənd) 

Güneyqışlaq kənd (Xızı, Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Günəhir kənd (Lənkəran) 

Günəşli kənd (Biləsuvar, Cəlilabad, 

Gədəbəy, Xocavənd, Xaçmaz, 

Kəlbəcər, Saatlı, Şabran, Şəmkir), 

qəsəbə (Bakı) 

Gürcuva kənd (Ağdaş) 

Gürcüvan kənd (Ağsu) 

Gürgən qəsəbə (Bakı) 

Gürzallar kənd (Goranboy) 

Güvəkənd kənd (Ağdaş) 

Güzdək qəsəbə (Bakı), kənd 

(Abşeron) 

Güznüt kənd (Naxçıvan MR, Babək) 

 

H    

 

Hacallı kənd (Goranboy, Samux, 

Tərtər, Tovuz, Zəngilan) 

Hacıalılar kənd (Bərdə, Gədəbəy, 

Qəbələ, Şəmkir) 

Hacıbədəlli kənd (Ağcabədi) 

Hacıəlibəy kənd (Xaçmaz) 

Hacıhətəmli kənd (İsmayıllı) 

Hacıhüseynli kənd (Quba) 

Hacıxanlı kənd (Laçın) 

Hacıkənd qəsəbə (Gəncə) 

Hacıqabul şəhər, rayon (Hacıqabul) 

Hacıqasımlı kənd (Saatlı) 

Hacıqədirli kənd (Ağsu, Şamaxı) 

Hacıqəhrəmanlı qəsəbə (Şirvan) 

Hacıqərvənd kənd (Tərtər) 

Hacılar kənd (Ağcabədi, Ağdaş, 

Bərdə, Xaçmaz, Laçın, Tovuz) 

Hacılı kənd (Bərdə, Cəbrayıl, 

Füzuli, Şamaxı) 

Hacıməlik qəsəbə (Göygöl) 

Hacırüstəmli kənd (İmişli) 

Hacıvar kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Hacı Zeynalabdin qəsəbə 

(Sumqayıt) 

Hadrut qəsəbə (Xocavənd) 

Haftoni qəsəbə (Lənkəran) 

Hal kənd (Qubadlı) 

Hamarkənd kənd (Yardımlı) 

Hamarqışlaq kənd (Cəlilabad)  
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Hamoşam kənd (Astara) 

Hapıtlı kənd (Ağdaş, İsmayıllı) 

Haputlu kənd (Quba) 

Harov kənd (Xocalı) 

Havarlı kənd (Yevlax) 

Havus kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Havzava kənd (Lənkəran) 

Hazırəhmədli kənd (Goranboy) 

Heşan kənd (Xocavənd) 

Heydərabad qəsəbə (Naxçıvan MR, 

Sədərək), kənd (Saatlı) 

Heyvalı kənd (Kəlbəcər) 

Həftəsov kənd (İsmayıllı) 

Həmyəli kənd (Şamaxı) 

Həmzəli kənd (Qəbələ, Qubadlı, 

Naxçıvan MR, Şərur) 

Hənifə kənd (Balakən) 

Həsənabad qəsəbə (Neftçala) 

Həsənqaya kənd (Bərdə, Tərtər) 

Həsənli kənd ( Bərdə, Cəbrayıl, 

Cəlilabad, Masallı, Sabirabad, 

Salyan) 

Həsənriz kənd (Kəlbəcər) 

Həsənsu kənd (Ağstafa) 

Həşimxanlı kənd (Sabirabad) 

Həzrə kənd (Qəbələ, Qusar) 

Hil kənd (Qusar) 

Hindarx kənd (Ağcabədi) 

Hirkan qəsəbə (Lənkəran) 

Hişgədərə kənd (Masallı) 

Hoçaz kənd (Laçın) 

Honuba kənd (Yardımlı) 

Horadiz qəsəbə, kənd (Füzuli) 

Horavar kənd (Yardımlı) 

Horovlu kənd (Cəbrayıl) 

Hovuslu kənd (Cəbrayıl) 

Hökməli kənd (Abşeron) 

Hövsan qəsəbə (Bakı) 

Hülövlü kənd (Xaçmaz) 

Hüseynalılar kənd (Bərdə) 

Hüseynbəyli kənd (Qazax) 

Hüseynxanlı  kənd (Zərdab) 

Hüseynli kənd (Tərtər) 

Hüsülü kənd (Ağcabədi, Laçın) 
 

X    
 

Xaçmaz kənd (Oğuz), rayon 

(Xaçmaz)  

Xalatala kənd (Balakən) 

Xaldan kənd (Yevlax) 

Xalxal kənd (Babək, Oğuz) 

Xaltan kənd (Quba) 

Xanabad kənd (Xocalı, Yevlax) 

Xanağa kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Xanalı kənd (Şuşa) 

Xanbulan kənd (Lənkəran) 

Xanəgah kənd (Cəlilabad, İsmayıllı, 

Quba, Lerik, Naxçıvan MR, Culfa) 

Xanərəb kənd (Bərdə) 

Xankəndi şəhər, kənd (İsmayıllı), 

çökəklik (Xocalı) 

Xan Qərvənd kənd (Goranboy) 

Xanlarkənd kənd (Saatlı) 

Xanlıq kənd (Qubadlı) 

Xanlıqlar kənd (Qazax, Naxçıvan 

MR, Şərur) 

Xanoba kənd (Xocəvənd) 

Xarxar kənd (Gədəbəy) 

Xatınbəyli kənd (Ağdam) 

Xatınlı kənd (Tovuz) 

Xələc kənd (Qubadlı, Naxçıvan MR, 

Salyan, Şərur, Ucar) 

Xələfli qəsəbə (Cəbrayıl), kənd 

(Sabirabad) 

Xəlfəli kənd (Ağstafa, İmişli, Şuşa) 

Xəlilli kənd (Ağsu, Babək, 

Cəlilabad,  

İsmayıllı, Şabran) 

Xəsili kənd (Bərdə) 

Xətai rayon (Bakı), kənd (Ağstafa, 

Xocavənd, Şərur) 
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Xəzər qəsəbə (Neftçala), dəniz 

(Bakı) 

Xıdırlı kənd (Ağdam, Qubadlı, 

Salyan) 

Xıl kənd (Masallı) 

Xılxına kənd (Ağstafa) 

Xıllı qəsəbə (Neftçala) 

Xınalı kənd (Goranboy) 

Xınalıq kənd (Quba) 

Xındırıstan kənd (Ağdam) 

Xırdalan şəhər (Abşeron) 

Xırdapay kənd (Kürdəmir) 

Xırxatala kənd (Qəbələ) 

Xırmandalı kənd (Biləsuvar, 

Masallı) 

Xızı rayon, qəsəbə, kənd (Xızı) 

Xilmilli kənd (Qobustan) 

Xocahan kənd (Qubadlı) 

Xocalı şəhər, rayon (Xocalı), kənd 

(Xocalı, Salyan) 

Xocavənd kənd (Ağcabədi, 

Xocavənd), şəhər, rayon (Xocavənd) 

Xocəsən qəsəbə (Bakı) 

Xocik  kənd (Qubadlı) 

Xok kənd, zirvə (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Xol Qarabucaq kənd (Neftçala) 

Xol Qaraqaşlı kənd (Neftçala) 

Xolmili kənd (Lənkəran) 

Xoruzlu kənd (Tərtər) 

Xosrov kənd (Ağdaş) 

Xoylu kənd (Goranboy) 

Xucbala kənd (Quba) 

Xudat şəhər (Xaçmaz) 

Xuluf kənd (Şəmkir) 

Xuray kənd (Xaçmaz, Qusar) 

Xurs kənd (Naxçıvan MR, Ordubad) 
 

İ    
 

İbadulla kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

İbrahimhacılı kənd (Tovuz) 

İbrahimkənd kənd (Şəki) 

İkinci Alıbəyli kənd (Zəngilan), 

qəsəbə (Ağdam) 

İkinci Aşıqlı kənd (Beyləqan) 

İkinci Baharlı qəsəbə (Ağdam) 

İkinci Cabanı kənd (Şamaxı) 

İkinci Ərəbcəbirli kənd (Göyçay) 

İkinci Milli kənd (Kəlbəcər) 

İkinci Nügədi kənd (Quba) 

İkinci Şahsevən kənd (Beyləqan) 

İkinci Şıxlı kənd (Qazax)  

İkinci Udullu kənd (Hacıqabul) 

İlisu kənd (Qax) 

İmamqulubəyli kənd (Ağcabədi, 

Ağdam,  Bərdə) 

İmamqulukənd kənd (Qusar) 

İmamlı kənd (Qəbələ) 

İmamverdili kənd (Beyləqan) 

İmişli şəhər, rayon (İmişli) 

İnəkboğan kənd (Gədəbəy) 

İnstitut qəsəbə (Samux) 

İrçan kənd (Laçın) 

İrəvanlı kənd (Tərtər) 

İrmaşlı kənd (Şəmkir) 

İsaqbağı kənd (Zərdab) 

İsalı kənd (Gədəbəy) 

İsgəndərbəyli kənd (Zəngilan) 

İsgəndərli kənd (Masallı, Şəmkir) 

İsmayılbəyli kənd (Ağdam, Tərtər) 

İsmayıllı şəhər, rayon (İsmayıllı), 

kənd (Kürdəmir) 

İsmətli kənd (Biləsuvar) 

İspik kənd (Quba) 

İstibulaq kənd (Kəlbəcər) 

İstisu kənd (İsmayıllı), qəsəbə 

(Kəlbəcər, Lənkəran) 

İtitala kənd (Balakən) 

İvanovka kənd (İsmayıllı) 

28 May qəsəbə (Bakı) 
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K    
 

Kalinovka kənd (Masallı) 

Kalva kənd (Ağsu) 

Kamallı kənd (Laçın, Saatlı) 

Karxulu kənd (Cəbrayıl) 

Karrar kənd, qəsəbə (Kürdəmir) 

Katex kənd (Balakən) 

Kebeloba kənd (Zaqatala) 

Keçili kənd (Naxçıvan MR,  

Şahbuz, Şəmkir) 

Keşdək kənd (Kəlbəcər) 

Keşlə qəsəbə (Bakı) 

Keyvəndi kənd (İsmayıllı) 

Kəbirli kənd (Ağcabədi, Beyləqan, 

Tərtər) 

Kəlbəcər rayon, şəhər (Kəlbəcər) 

Kəlbənd kənd (İsmayıllı) 

Kələxan kənd (Lerik) 

Kələxana kənd (Şamaxı) 

Kələk kənd (Goranboy) 

Kələki kənd (Naxçıvan MR, Ordubad) 

Kələntərli kənd (Bərdə) 

Kəmərqaya kənd (Daşkəsən) 

Kəmərli kənd (Qazax) 

Kənarmeşə kənd (Lənkəran) 

Kəndxurd kənd (Xocavənd) 

Kəndoba kənd (Ağsu) 

Kəngərli kənd (Ağdam, Tərtər), düz, 

rayon (Naxçıvan MR) 

Kəpənəkçi kənd (Zaqatala) 

Kərəmli stansiya (Göygöl) 

Kərgəlan kənd (Lənkəran) 

Kərimbəyli kənd (Bərdə, Füzuli, 

Naxçıvan MR, Babək, Salyan, Şərur) 

Kərimli kənd (Oğuz, Gədəbəy) 

Kərkənc kənd (Şamaxı) 

Kərki kənd (Naxçıvan MR, Sədərək) 

Kərkicahan qəsəbə (Xankəndi) 

Kətəlparaq kənd (Bərdə) 

Kirnə kənd  (Naxçıvan MR, Culfa) 

Kiçik Dəhnə kənd (Şəki) 

Kiçik Əmili kənd (Qəbələ) 

Kiçikqarabəy kənd (Tərtər) 

Kiçik Qaramurad kənd (Gədəbəy) 

Kiçik Pirəli kənd (Qəbələ) 

Kijəbə qəsəbə (Astara)  

Kirən kənd (Tovuz) 

Kirəvud kənd (Lerik) 

Kiş kənd (Xocavənd, Şəki) 

Koxa Nəbi kənd (Tovuz) 

Kolanı kənd (Hacıqabul, Naxçıvan 

MR, Şahbuz, Salyan, Yevlax) 

Kolatağ kənd (Kəlbəcər) 

Kolayır kənd (Ağstafa, Bərdə, 

Samux) 

Kolxəlfəli kənd (Ağstafa) 

Komanlı kənd (Cəlilabad) 

Korarx kənd (Ağdaş) 

Korgöz qəsəbə (Bakı) 

Kortala kənd  (Balakən) 

Kosacan kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Kosalar kənd (Xocalı, Qazax, 

Lənkəran)  

Kotavan kənd (Ağdaş) 

Köçərli kənd  (Tərtər) 

Köçəsgər kənd (Ağstafa) 

Köçvəlli kənd (Ağstafa) 

Köhnə Alvadı kənd  (Masallı) 

Köhnə Xudat kənd (Xaçmaz, 

Qusar) 

Köhnəkənd kənd  (Gədəbəy, Laçın) 

Köhnəqışlaq kənd  (Ağstafa, 

Gədəbəy) 

Köhnə Tağlar kənd  (Xocavənd) 

Köhünlü kənd  (Kürdəmir) 

Könüllü kənd (Şəmkir) 

Körpükənd kənd (Zərdab) 

Kötüklü kənd  (Qax, Qəbələ) 

Kövər kənd  (Yevlax) 

Kövüzbulaq kənd (Cəlilabad) 
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Kuropatkino kənd  (Xocavənd) 

Kuzun kənd (Qusar) 

Kuzunqışlaq kənd  (Qusar) 

Küdürlü kənd  (Ağdam, Şəki) 

Kükəl kənd (Ağdaş) 

Kükü kənd, dağ (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Kültəpə kənd, arxeoloji abidə 

(Naxçıvan MR, Babək)  

Külüs kənd  (Naxçıvan MR, Şahbuz) 

Küpçal kənd  (Quba)  

Kür qəsəbə (Şəmkir) 

Kürçülü kənd  (Naxçıvan MR, Şərur) 

Kürd kənd  (Göyçay, Qəbələ) 

Kürdəxanı qəsəbə (Bakı) 

Kürdəmir şəhər (Kürdəmir), kənd 

(Göyçay, Zaqatala)  

Kürdhacı kənd (Laçın)  

Kürdlər kənd (Ağcabədi, Ağdam, 

Cəbrayıl, Cəlilabad, Füzuli) 

Kürdmahmudlu kənd (İmişli)  

Kürdşaban kənd (Göyçay) 

Kürəkçi kənd (Yardımlı) 

Kürkənd kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur, Neftçala) 

Kürkəndi kənd (Sabirabad) 

Kür Qaraqaşlı kənd (Salyan) 

Kürsəngi qəsəbə (Salyan) 

 

Q    

 

Qabaqçöl qəsəbə (Balakən)  

Qabaqtəpə kənd (Daşkəsən) 

Qabıllı kənd, zirvə (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Qacar kənd (Füzuli) 

Qaçaq Kərəm kənd (Ağstafa) 

Qağartsi kənd (Xocavənd) 

Qahab kənd (Naxçıvan MR, Babək) 

Qax şəhər, rayon (Qax)  

Qax İngiloy kənd (Qax) 

Qala qəsəbə (Bakı) 

Qalacıq kənd (Cəbrayıl, İsmayıllı, 

Qusar) 

Qaladərəsi kənd (Şamaxı) 

Qalagah kənd (İsmayıllı, Quba, 

Şabran) 

Qalağan kənd (Xaçmaz) 

Qalaqayın kənd (Sabirabad) 

Qaleybuğurd kənd (Şamaxı) 

Qalıncaq kənd (İsmayıllı) 

Qamışlı kənd (Kəlbəcər) 

Qandax kənd (Zaqatala) 

Qapanlı kənd (Şəmkir, Tərtər) 

Qaraağac kənd (Cəbrayıl, Naxçıvan 

MR, Sədərək) 

Qaraarx kənd, qəsəbə (Samux) 

Qarababa kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Qarabağ silsilə, dağ (Kəlbəcər) 

Qarabağlar kənd (Göyçay, 

Naxçıvan MR, Kəngərli, Samux, 

Şəmkir) 

Qarabağlı kənd (Ağdam, Ağsu, 

Xaçmaz-2 kənd, Samux) 

Qarabaqqal kənd (Göyçay) 

Qarabəyli kənd (Laçın)  

Qarabörk kənd (Ucar) 

Qarabucaq qəsəbə, kənd 

(Kürdəmir-2 kənd) 

Qarabulaq kənd (Gədəbəy,  

Göygöl, Xızı, Xocalı, Oğuz),  

qəsəbə (Göygöl) 

Qaracalar kənd (Saatlı) 

Qaracallı kənd (Cəbrayıl, Xaçmaz, 

Qubadlı, Ucar) 

Qaracəmirli kənd (Şəmkir) 

Qaraçala qəsəbə (Salyan) 

Qaraçanlı kənd (Kəlbəcər, Laçın) 

Qaraçı kənd (Xaçmaz) 

Qaraçinar kənd (Goranboy) 

Qaraçuxur qəsəbə (Bakı) 
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Qaraçuq kənd (Naxçıvan MR, Babək) 

Qaradağ kənd (Ağsu, Gədəbəy), 

qəsəbə, rayon (Bakı) 

Qaradağlı kənd (Ağdam, Ağdaş, 

Beyləqan, Bərdə, Füzuli,  

Goranboy, Xocavənd, Şəki,  

Tərtər-2 kənd, Ucar) 

Qaradaş kənd (Tovuz) 

Qaradeyin kənd (Ağdaş, Qəbələ) 

Qaradəmirçi  kənd (Bərdə) 

Qaradolaq kənd (Ağcabədi, Qax) 

Qaradonlu kənd (İmişli) 

Qaragüney kənd (Sabirabad) 

Qaragüvəndikli kənd (İmişli) 

Qarağan Şıxlar kənd (Ağdaş) 

Qarahəsənli kənd (Ağstafa, 

Naxçıvan MR, Şərur) 

Qaraxanbəyli kənd (Füzuli, 

Naxçıvan MR, Babək)  

Qaraxanlı kənd (Ağcabədi, Tovuz)  

Qarakazımlı kənd (Cəlilabad)  

Qarakeçdi kənd (Laçın) 

Qarakənd kənd (Xocavənd) 

Qarakollu kənd (Füzuli)  

Qaraqaşlı kənd (İmişli) 

Qaraqoyunlu kənd (Ağsu, Bərdə, 

Goranboy, Qubadlı, Şəmkir) 

Qaraqullar kənd (Daşkəsən) 

Qaralar kənd (İmişli-2 kənd, 

Qubadlı, Saatlı, Sabirabad, Şəmkir, 

Tovuz)  

Qaralılar kənd (Beyləqan) 

Qaraman kənd (Göyçay) 

Qaramanlı kənd (Qubadlı,  

Neftçala, Yevlax) 

Qaraməmmədli kənd (Ağsu,  

Bərdə, Füzuli, Gədəbəy, Yevlax) 

Qaraməryəm kənd (Göyçay)  

Qaramusalı kənd (Goranboy)  

Qara-Nuru kənd (Saatlı)  

Qarasaqqal kənd (Kürdəmir, Laçın)  

Qarasu kənd (Hacıqabul), çay 

(Ucar), qala (Naxçıvan MR, Şərur) 

Qaratəpə kənd (Bərdə, Sabirabad) 

Qaravəlilər kənd (Gədəbəy)  

Qaravəlili kənd (Balakən, İmişli)  

Qaravəlli kənd (Ağcabədi, Ağsu, 

Şamaxı, Zərdab)  

Qarayazı kənd (Göyçay), qəsəbə, 

qoruq (Ağstafa), qoruq (Qazax)  

Qarayeri qəsəbə  (Samux)  

Qarayevkənd kənd (Saatlı)  

Qarazəncir kənd (Cəlilabad)  

Qarğalıq kənd (Xaçmaz, Masallı)  

Qarxun kənd (Quba, Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Qarıqışlaq kənd (Laçın)  

Qarqar kənd (Xocavənd, Zaqatala), 

çay (Ağdam, Xankəndi), şəhər 

(Xocalı)  

Qasımağalı kənd (Gədəbəy-2 kənd) 

Qasımalılar kənd (Şəmkir)  

Qasımbəyli kənd (Ağsu, Bərdə, 

Cəlilabad, Goranboy, Sabirabad)  

Qasımkənd kənd (Xızı)  

Qasımlı kənd (Ağdam, Gədəbəy, 

Masallı)  

Qaşaltı kənd (Goranboy) 

Qaşqaçay kənd (Qax) 

Qayabaşı kənd (Xocalı, Şəki)  

Qayalı kənd (Bərdə, Qubadlı)  

Qaybalı kənd (Şuşa)  

Qayğı qəsəbə (Laçın)  

Qaymaqlı kənd (Qazax, Qəbələ) 

Qaynaq kənd (Tərtər) 

Qaysa kənd (Balakən)  

Qazanbatan kənd (Saatlı)  

Qazanbulaq qəsəbə (Goranboy)  

Qazax şəhər, rayon (Qazax)  

Qazaxbəyli kənd (Qazax) 

Qazaxlar kənd (Bərdə-2 kənd, 

Füzuli, Goranboy-2 kənd) 
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Qazaxlı kənd (Daşkəsən, Gədəbəy) 

Qazaxyolçular kənd (Daşkəsən) 

Qazanbulaq qəsəbə (Goranboy) 

Qazançı kənd (Ağdam, Goranboy, 

Naxçıvan MR, Culfa, Zəngilan) 

Qazanzəmi kənd (Cəbrayıl)  

Qazıqumlaq kənd (Ucar)  

Qazma kənd (Balakən)  

Qazyan kənd (Tərtər, Ucar)  

Qəbələ rayon, şəhər (Qəbələ) 

Qəbizdərə kənd (Zaqatala)  

Qəçrəş kənd (Quba)  

Qədirli kənd (Qubadlı, Masallı, 

Tovuz)  

Qəhrəmanlı qəsəbə (Beyləqan, 

Bərdə)  

Qəmərvan kənd (Qəbələ) 

Qəriblər kənd (Masallı)  

Qəribli kənd (Tovuz)  

Qərvənd kənd (Ağdam, Füzuli)  

Qəşəd kənd (Ağsu)  

Qılıncbəyli kənd (Şəmkir)  

Qılıçlı kənd (Kəlbəcər, Laçın)  

Qımılqışlaq kənd (Xaçmaz, Quba)  

Qıpçaq kənd (Qax) 

Qıraq Kəsəmən kənd (Ağstafa)  

Qıraqlı kənd (Xaçmaz, Saatlı) 

Qırxqız dağ (Xocalı) 

Qırıxlı kənd (Goranboy) 

Qırıqlı kənd (Ağstafa), stansiya 

(Göygöl)  

Qırmızı bazar qəsəbə (Xocavənd)  

Qırmızıkənd kənd (Neftçala)  

Qırmızıqəsəbə qəsəbə (Quba)  

Qırmızı Samux qəsəbə (Samux)  

Qışlaqabbas kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur)  

Qıvraq qəsəbə (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Qızılağac kənd (Göyçay, Masallı, 

Salyan)  

Qızılavar kənd (Masallı) 

Qızılburun kənd (Hacıqabul)  

Qızılca kənd (Göygöl-2 kənd, Laçın, 

Naxçıvan MR, Culfa), stansiya (Göygöl)  

Qızıldaş qəsəbə (Bakı) 

Qızılhacılı qəsəbə (Goranboy), kənd 

(Qazax)  

Qızılkənd kənd (İmişli)  

Qızılqaya qəsəbə (Göygöl, Kəlbəcər)  

Qızıl Qışlaq kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz)  

Qızıloba kənd (Xocalı, Tərtər)  

Qızmeydan kənd (Şamaxı)  

Qiyaməddinli kənd (Ağcabədi)  

Qiyaslı kənd (Ağdam, Ağsu, 

Qubadlı)  

Qobu kənd (Abşeron)  

Qobustan rayon, qəsəbə (Bakı)  

Qocalı kənd (Kürdəmir)  

Qoçəhmədli kənd (Füzuli)  

Qodman kənd (Masallı)  

Qoxmuq kənd (Şəki) 

Qolqəti kənd (Ağdaş)  

Qonaqkənd kənd  (Quba, Şamaxı)  

Qorağan kənd (Qax)  

Qorçu kənd (Laçın)  

Qorçulu kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Qorğan kənd (Şabran)  

Qoruqbağı kənd (Zərdab)  

Qosmalyan kənd (Lerik)  

Qoşabulaq kənd (Cəbrayıl, 

Gədəbəy), zirvə (Gədəbəy) 

Qoşadizə kənd (Naxçıvan MR, 

Babək, Ordubad)  

Qoşakənd kənd (İsmayıllı)  

Qoşaqovaq kənd (Ağdaş)  

Qoşaoba kənd (Zərdab)  

Qoşasu kənd (Laçın)  

Qovlar qəsəbə (Tovuz)  

Qovlarsarı kənd (Samux)  

Qoyunbinəsi kənd (Yevlax)  
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Qozlu kənd (Kəlbəcər, Laçın)  

Qozluçay çay (Füzuli, Xocavənd, 

Qobustan) 

Qozlu Körpü kənd (Kəlbəcər)  

Quba rayon, şəhər (Quba)  

Qubadlı rayon, şəhər (Qubadlı)  

Qubaxəlilli kənd (İsmayıllı)  

Qubalıbalaoğlan kənd (Hacıqabul)  

Qudula kənd (Şəki) 

Quxuroba kənd (Qusar)  

Qulbəndə kənd (Ağdaş)  

Qullar kənd (Ağdam, Balakən, 

Bərdə, Qusar)  

Qulubəyli kənd (İmişli)  

Qum kənd (Qax) 

Qumlaq kənd (Cəbrayıl, Oğuz), 

qəsəbə (Cəbrayıl)  

Qurbançı kənd (Qobustan)  

Qurbanəfəndi kənd (İsmayıllı)  

Qurdtəpə kənd (Şamaxı)  

Quruzma kənd (Sabirabad)  

Qusar rayon, şəhər (Qusar), çay 

(Xaçmaz, Qusar)  

Qusarçay kənd (Xaçmaz)  

Quşçu kənd (Daşkəsən, Laçın, 

Şamaxı, Yevlax)  

Quşçu Ayrım kənd (Qazax)  

Quşçular kənd (Cəbrayıl, 

Goranboy, Xocavənd) 

Quşəncə kənd (İsmayıllı) 

Quşqara kənd (Göygöl) 

Quşlar kənd (Kürdəmir, Qəbələ)  

Quycaq kənd (Cəbrayıl)  

Quzanlı kənd (Ağdam)  

Quzumkənd kənd (Xocavənd)  

 

L     
 

Laçın rayon, şəhər (Laçın), kənd 

(Kəlbəcər)  

Lahıc kənd (Zaqatala), qəsəbə 

(İsmayıllı) 

Laza kənd (Qəbələ, Qusar)   

Lerik rayon, qəsəbə (Lerik) 

Leşgər kənd (Gədəbəy)  

Lev kənd (Kəlbəcər)  

Ləcət kənd (Xaçmaz, Qusar)  

Ləj kənd (Lənkəran) 

Lək kənd (Bərdə, Samux, Ucar)  

Ləkçılpaq kənd (Göyçay)  

Ləkətağ kənd (Naxçıvan MR, Culfa)  

Ləki qəsəbə (Ağdaş)  

Ləkin kənd (Cəlilabad)  

Ləkit kənd (Qax)  

Lənbəran kənd (Bərdə)  

Ləngəbiz kənd (Ağsu), silsilə (Ağsu, 

Şamaxı) 

Liman şəhər (Lənkəran), kənd 

(Şabran) 

Livədirgə kənd (Lerik)  

Lökbatan qəsəbə (Bakı) 

Lürən kənd (Masallı) 
 

M    
 

Mahamalar kənd (Balakən) 

Mahmudavar kənd (Masallı) 

Mahmudkənd kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Mahmudqışlaq kənd (Quba) 

Mahmudlu kənd (Cəbrayıl, 

Qubadlı-2 kənd, Şəmkir)  

Mahrızlı kənd (Ağdam, Qubadlı) 

Maxta kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Maqov kənd (Zaqatala)  

Maqsudlu kənd (Ağdam) 

Malbinəsi kənd (Yevlax) 

Malxələf kənd (Laçın)  

Malıbəy kənd (Laçın) 

Malıbəyli kənd (Şuşa) 

Mallı-Şıxlı kənd (Göyçay)  

Mamaylı kənd (Qəbələ) 

Mamırlı kənd (Tərtər) 

Mamrux kənd (Zaqatala)  
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Mamusta kənd (Lənkəran) 

Marışlı kənd (Salyan) 

Masallı rayon, şəhər, qəsəbə 

(Masallı) 

Masazır kənd (Abşeron) 

Maşanlı kənd (Cəbrayıl) 

Maştağa qəsəbə (Bakı) 

Mazıx kənd (Zaqatala) 

Mehdiabad kənd (Abşeron) 

Mehdixanlı kənd (Bərdə) 

Mehdili kənd (Bərdə, Cəbrayıl, 

Kürdəmir) 

Mehrablı kənd (Ağcabədi)  

Mehrili kənd (Qubadlı, Şəmkir) 

Meşəli kənd (Xocalı) 

Meşəşambul kənd (Balakən) 

Meyniman kənd (Hacıqabul) 

Meysəri kənd (Şamaxı) 

Mədrəsə qəsəbə (Şamaxı), kənd 

(İsmayıllı) 

Məlhəm kənd (Şamaxı) 

Məlikçobanlı kənd (Ağsu, Şamaxı) 

Məkiləhmədli kənd (Qubadlı) 

Məlikkənd kənd (Göyçay) 

Məlikli kənd (Ağdam, Qəbələ, 

Yardımlı, Zəngilan, Zərdab) 

Məlikumudlu kənd (Zərdab)  

Məmmədabad kənd (Saatlı) 

Məmmədağalı kənd (Qəbələ) 

Məmmədbəyli kənd (Zəngilan)  

Məmmədqasımlı kənd (Zərdab) 

Məmmədli kənd (Abşeron, Bərdə, 

İmişli) 

Məmmədrza Dizə kənd (Naxçıvan 

MR, Babək) 

Məmmədsabir kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Mənəşli kənd (Goranboy) 

Mərçimək kənd (Kəlbəcər) 

Mərdəkan qəsəbə (Bakı) 

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə (Bakı) 

Mərzəndiyə kənd (Şamaxı) 

Mərzili kənd (Ağdam) 

Məşədhüseynli kənd (Cəlilabad, 

Şəmkir) 

Məşədiismayıllı kənd (Zəngilan) 

Məşədiqaralar kənd (Tovuz) 

Məşədilər kənd (Cəlilabad, Tovuz-2 

kənd) 

Məzrə kənd (Cəbrayıl, Qubadlı, 

Naxçıvan MR, Babək, Ordubad) 

Məzrəli kənd (İmişli, Saatlı) 

Mığıdərə kənd (Laçın) 

Mıxlıqovaq kənd (Qəbələ) 

Mırtı kənd (Göyçay) 

Mikayıllı kənd (Cəlilabad, Neftçala) 

Mil kənd (Beyləqan) 

Milabad qəsəbə (Beyləqan) 

Milax kənd (Naxçıvan MR, Culfa)  

Minxorlu kənd (Ağcabədi)  

Minbaşı kənd (Sabirabad) 

Minbaşılı kənd (Cəbrayıl) 

Mincivan qəsəbə(Zəngilan) 

Minkənd kənd (Laçın) 

Mircəlal kənd (Saatlı) 

Mirik kənd (Laçın) 

Mirikənd kənd (Xocavənd, Şamaxı) 

Mirzəbəyli kənd (Qəbələ) 

Mirzəcamallı kənd (Füzuli) 

Mirzəcəfərli kənd (Bərdə) 

Mirzəxan- Qaraqoyunlu kənd 

(Bərdə) 

Miskinli kənd (Gədəbəy, Şəmkir) 

Mistan kənd (Lerik) 

Mişni kənd (Kəlbəcər, Laçın)  

Miyanku kənd (Masallı)  

Molalan kənd (Lerik, Masallı) 

Mollaayrım kənd (Tovuz) 

Mollacəlilli kənd, stansiya (Göygöl) 

Mollaisaqlı kənd (İsmayıllı) 

Mollakənd kənd (Kürdəmir, 

Lənkəran) 
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Mollalı kənd (Bərdə, Cəlilabad, 

Qubadlı, Oğuz) 

Mollaşıxalı kənd (Qəbələ) 

Mollavazlı kənd (Saatlı) 

Monidigah kənd (Lerik) 

Moranlı kənd (Cəlilabad, 

Sabirabad)  

Mormor kənd (Gədəbəy) 

Moruxlu kənd (Gədəbəy) 

Mosul kənd (Zaqatala) 

Mucuq kənd (Qusar) 

Muğan kənd (Biləsuvar, Cəlilabad), 

qəsəbə (Hacıqabul), düz (Neftçala)  

Muğancıq-Mehrab kənd (Naxçıvan 

MR, Şərur) 

Muğangəncəli kənd (Sabirabad) 

Muğanlı kənd (Ağcabədi, Ağdam-2 

kənd, Ağstafa, Bərdə, Xocavənd, 

Kürdəmir, Qubadlı, Şamaxı, Şərur, 

Zaqatala, Zəngilan-2 kənd) 

Muxaxçay kənd (Zaqatala) 

Muxas kənd (Oğuz) 

Muxtariyyə kənd (Şəmkir) 

Muradallı kənd (İmişli) 

Muradxan kənd (Kürdəmir) 

Muradxanlı kənd (İmişli, Qubadlı) 

Muradlı kənd (Ağsu) 

Murğuzallı kənd (İmişli) 

Musaküçə kənd (Masallı) 

Mustafaağalı kənd (Bərdə) 

Mustafabəyli kənd (Saatlı) 

Muşavaq kənd (Daşkəsən) 

Muzdurlar kənd (Goranboy) 

Müdri kənd (İsmayıllı) 

Müqtədir kənd (Xaçmaz) 

Mürsəl kənd (Ağdaş) 

Müsüslü qəsəbə, kənd (Ucar) 

Müşfiqabad qəsəbə (Bakı) 

Müşkür kənd (Xaçmaz) 

Müşkürlü kənd (Göyçay) 

 

N    
 

Nabran kənd (Xaçmaz)  

Nabur kənd (Qobustan) 

Nadil stansiya (Göygöl) 

Nadirxanlı kənd (Kəlbəcər) 

Nadirkənd kənd (Goranboy) 

Nağaraxana kənd (Şamaxı) 

Naxçıvanlı kənd (Xocalı) 

Naxışnərgiz kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Nardaran qəsəbə (Bakı), kənd 

(Qobustan) 

Narınclar kənd (Kəlbəcər) 

Navahı kənd (Ağsu, Hacıqabul), 

qəsəbə (Hacıqabul) 

Nazırlı kənd (Bərdə) 

Neftçala rayon, şəhər (Neftçala) 

Neft Daşları qəsəbə (Bakı) 

Nehrəxəlil kənd (Ağdaş) 

Nehrəm kənd, su anbarı (Naxçıvan 

MR, Babək) 

Nemətabad kənd (Ağdaş, Yevlax) 

Nəcəfqulubəyli kənd (Ağcabədi, 

Bərdə) 

Nəhəcir kənd (Naxçıvan MR, Culfa)  

Nəmirli kənd (Ağdam, Ağsu) 

Nərəcan kənd (Xaçmaz) 

Nərimanabad qəsəbə (Lənkəran), 

kənd (Yevlax) 

Nərimankənd kənd (Biləsuvar, 

Gədəbəy, Qobustan, Saatlı, 

Sabirabad) 

Nərimanlı kənd (Goranboy, Şəmkir) 

Nərimanov kənd (Saatlı), rayon 

(Bakı) 

Nəsimi kənd (Biləsuvar, Sabirabad), 

rayon (Bakı) 

Nəsimikənd kənd (Saatlı) 

Nəsirvaz kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 
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Nəzərabad kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Nic qəsəbə (Qəbələ) 

Niyazoba kənd (Xaçmaz) 

Nizami kənd (Goranboy, 

Sabirabad), rayon (Bakı, Gəncə), 

türbə (Gəncə) 

Noda kənd (Lerik) 

Nohurqışlaq kənd (Qəbələ) 

Novxanı kənd (Abşeron) 

Novlu kənd (Qubadlı) 

Novoivanovka kənd (Gədəbəy) 

Novonikolayevka kənd (Quba) 

Novosaratovka kənd (Gədəbəy) 

Novruzlu kənd (Ağdam, Saatlı) 

Növcü kənd (Ağsu) 

Nuran kənd (Ağsu) 

Nuravud kənd (Lerik) 

Nursu kənd (Naxçıvan MR, Şahbuz) 

Nücü kənd (Lerik) 

Nüsnüs kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Nüvədi kənd (Lerik) 
 

O    
 

Oğlanqala kənd, qala (Naxçıvan 

MR, Şərur) 

Oğuldərə kənd (Laçın) 

Oğuz rayon, şəhər (Oğuz) 

Oxud kənd (Şəki) 

Orand kənd (Lerik) 

Ordubad rayon, şəhər, düz 

(Naxçıvan MR, Ordubad) 

Orta Əlinəzərli kənd (Beyləqan) 

Orta Güneypəyə kənd (Ağdam) 

Ortakənd kənd (Tərtər) 

Orta Qaraşanlı kənd (Kəlbəcər) 

Orta Ləki kənd (Ağdaş) 

Orta Salahlı kənd (Qazax) 

Orta Zəyzid kənd (Şəki) 

Oruclu kənd (İmişli, Kəlbəcər) 

Osakücə kənd (Lənkəran) 

Ostair kənd (Yardımlı) 

Osyedərə kənd (Lerik) 

Otmanoba kənd (Zərdab) 

Otuzikilər kənd (Bərdə) 

Ovcullu kənd (Qəbələ) 

Ovçubərə kənd (Biləsuvar) 

Ovçulu kənd (Ağdaş, Şamaxı) 
 

Ö    
 

Ölcələr kənd (İmişli) 

Öncəqala kənd (Masallı) 

Örənqala qəsəbə (Beyləqan) 

Ördəkli kənd (Zəngilan) 
 

P    
 

Padar kənd (Ağsu, Xaçmaz, 

Qubadlı, Oğuz, Şabran), qəsəbə 

(Hacıqabul)   

Padarqışlaq kənd (Ağsu) 

Papravənd kənd (Ağdam)  

Parağa kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Paradağaçay qəsəbə (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Parakənd kənd (Gədəbəy,Lənkəran) 

Payız kənd (Naxçıvan MR, Babək) 

Pensər kənd (Astara)  

Peştəsər kənd (Yardımlı), silsilə 

(Lerik, Lənkəran, Yardımlı) 

Pəlikəş kənd (Astara) 

Pərioğulları kənd (Ağcabədi) 

Pərizamanlı kənd (Gədəbəy) 

Pərvanlı kənd (Zərdab) 

Piçənis kənd (Laçın) 

Piral kənd (Qusar) 

Pirallahı qəsəbə (Bakı) 

Piran kənd (Lerik) 

Pircahan kənd (Laçın) 

Pirembel kənd (Yardımlı) 

Pirəbədil kənd (Şabran) 
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Pirəhmədli kənd (Füzuli) 

Pirəkəşkül kənd (Abşeron) 

Pirəsora kənd (Lerik) 

Pirəzə kənd (Ağdaş) 

Pirhəsənli kənd (Ağsu) 

Pirili kənd (Ağstafa, Kürdəmir) 

Pirkəkə kənd (Ağdaş) 

Pirkənd kənd (Ucar) 

Pirquluoba kənd (Xaçmaz) 

Pirlər kənd (Xocalı) 

Pirsaat qəsəbə (Bakı, Hacıqabul), 

kənd (Hacıqabul), çay ( Qobustan) 

Pirşağı qəsəbə (Bakı) 

Plankənd kənd (Gədəbəy) 

Poladlı kənd (Ağcabədi, Ağdam, 

Gədəbəy, Qobustan, Qubadlı, Tərtər) 

Porsava kənd (Cəlilabad, Yardımlı) 

Potu kənd (Göyçay) 

Poylu kənd (Ağstafa, Samux), 

qəsəbə (Ağstafa) 

Privolnoye kənd (Cəlilabad) 

Puta qəsəbə (Bakı) 

Püsyan kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Püştətala kənd (Balakən) 

 

R    

 

Ramana qəsəbə (Bakı) 

Rəhimli kənd (Ağsu, Gədəbəy, 

Goranboy, Şabran)  

Rəncbər kənd (Hacıqabul) 

Rəncbərlər kənd (Ağcabədi) 

Rəsullu kənd (Daşkəsən, Gədəbəy, 

İmişli) 

Rəzdərə kənd (Zəngilan) 

Rus Borisi kənd (Goranboy) 

Rustov kənd (Quba) 

Ruşan kənd (İsmayıllı) 

Rük kənd (Quba) 

Rvo kənd (Lənkəran) 

 

S    

 

Saatlı şəhər, rayon (Saatlı), kənd 

(Bərdə) 

Sabir qəsəbə (Şamaxı) 

Sabirabad kənd (Cəlilabad), şəhər, 

rayon (Sabirabad) 

Sabirkənd kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad, Şəmkir) 

Sabunçu qəsəbə (Bakı), kənd 

(Zaqatala) 

Sadıqlı kənd (Ağstafa, Goranboy, 

Tovuz) 

Sadınlar kənd (Laçın) 

Sahil qəsəbə (Bakı), kənd (Neftçala) 

Salahlı kənd (Samux, Yevlax, 

Zərdab) 

Salakətin kənd (Xocavənd) 

Salmanbəyli kənd (Ağcabədi)  

Saloğlu qəsəbə (Ağstafa) 

Saltax kənd (Naxçıvan MR, Culfa) 

Salyan rayon, şəhər (Salyan), düz 

(Neftçala) 

Samanlıq kənd (Gədəbəy) 

Samux qəsəbə, rayon (Samux) 

Samuxlu kənd (Bərdə) 

Samur qəsəbə (Qusar), çay 

(Xaçmaz, Qusar) 

Saray qəsəbə (Abşeron), kənd 

(Qubadlı)  

Sarıbaba kənd (Şuşa) 

Sarıbaş kənd (Qax) 

Sarıbulaq kənd (Balakən) 

Sarıcalar kənd (Saatlı)  

Sarıcalı kənd (Ağcabədi, Ağdam-2 

kənd, Cəbrayıl, Tərtər-2 kənd) 

Sarıdaş kənd (Kəlbəcər) 

Sarıqamış kənd (Neftçala, Samux) 

Sarıqaya kənd (Zərdab) 

Sarısu göl (İmişli), qəsəbə 

(Beyləqan) 
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Sarıtala kənd (Tovuz) 

Sarıtəpə kənd (Şəmkir) 

Sarıyataq kənd (Qubadlı) 

Sarov kənd (Tərtər) 

Sarovlu kənd (Goranboy) 

Sarvan kənd (Salyan, Şabran) 

Sarvanlar kənd (Ağcabədi) 

Savalan kənd (Qəbələ) 

Separadi kənd (Lənkəran, Yardımlı) 

Seydimli kənd (Tərtər) 

Seyidbazar kənd (Cəlilabad) 

Seyidbəyli kənd (Xocalı) 

Seyidqışlaq kənd (Qəbələ) 

Seyidlər kənd (Xaçmaz, Kəlbəcər, 

Laçın, Saatlı, Salyan, Samux, 

Zəngilan) 

Seyidli kənd (Ağdam) 

Seyidlikəndyeri kənd (Xaçmaz) 

Sədan kənd (Siyəzən) 

Sədərək düzənlik, qəsəbə, rayon 

(Naxçıvan MR, Sədərək) 

Səfərli kənd (Tovuz), qəsəbə 

(Ağdam) 

Səfixanlar kənd (Şuşa) 

Səfikürd kənd (Goranboy) 

Səfiyan kənd (Laçın)  

Sələsüz kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Səmədabad kənd (Biləsuvar, 

Goranboy, Yevlax) 

Səncərədi kənd (Astara)  

Səngəçal qəsəbə (Bakı) 

Səpnəkəran kənd (Lənkəran) 

Sərçuvar kənd (Masallı) 

Sərxanlı kənd (İmişli, Naxçıvan MR, 

Şəmkir, Şərur) 

Sərkar kənd (Samux) 

Sığdaş kənd (Masallı) 

Sığırlı kənd (Kürdəmir) 

Sımada kənd (Saatlı) 

Sırxavənd kənd (Ağdam) 

Sırıq kənd (Yardımlı) 

Sırt Yengicə kənd (Qəbələ) 

Siləyli kənd (Zərdab) 

Sincan kənd (Oğuz) 

Sincanboyad kənd (Şabran) 

Sinəbənd kənd (Lerik) 

Sinovli kənd (Lənkəran) 

Sipiyət kənd (Astara) 

Sirab kənd, su anbarı (Naxçıvan MR, 

Babək)  

Sirik kənd (Cəbrayıl) 

Sitalçay kənd (Xızı) 

Siyakeş kənd (Astara) 

Siyaku kənd (Astara) 

Siyaqut kənd (Naxçıvan MR, Şərur) 

Siyavar kənd (Lənkəran) 

Siyəzən rayon (Siyəzən) 

Siyov kənd (Lerik) 

Slavyanka kənd (Gədəbəy) 

Soğanverdilər kənd (Bərdə) 

Solquca kənd (Qəbələ) 

Soltanabad kənd (Saatlı) 

Soltankənd kənd (Cəlilabad, 

İsmayıllı)  

Soltanlı kənd (Cəbrayıl) 

Soltannuxa kənd (Qəbələ) 

Sonasar kənd (Laçın) 

Sos kənd (Xocavənd) 

Soyulan kənd (Tərtər) 

Söyüdlü kənd (Cəbrayıl, Cəlilabad, 

Gədəbəy) 

Suçma kənd (Şəki) 

Sudur kənd (Qusar) 

Sulut kənd, çay (İsmayıllı) 

Sumağallı kənd (İsmayıllı) 

Suparibağ kənd (Astara) 

Sura kənd (Sabirabad) 

Surra kənd (Şabran) 

Susay kənd (Quba) 

Susayqışlaq kənd (Xaçmaz, Quba) 

Susuzluq kənd (Kəlbəcər) 
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Süleymanlı kənd (Cəbrayıl) 

Sündü kənd (Qobustan) 

Sütəmurdov kənd (Lənkəran) 
 

Ş    
 

Şabanlı kənd (Cəlilabad) 

Şabran şəhər (Şabran) 

Şadılı kənd (Goranboy)  

Şağan qəsəbə (Bakı) 

Şağlaküçə kənd (Lənkəran) 

Şağlaser kənd (Lənkəran) 

Şahağac kənd (Astara)  

Şahbuz rayon (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Şahbuzkənd kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Şahdağ kənd (Gədəbəy), silsilə 

(Gədəbəy, Kəlbəcər, Tovuz) 

Şahhüseynli kənd (Zərdab) 

Şahnəzərli kənd (Şabran) 

Şahsevən kənd (Ağcabədi, 

Kürdəmir) 

Şahsevən-Təzəkənd kənd 

(Ağcabədi) 

Şahtaxtı kənd (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Şahvəlilər kənd (Bərdə) 

Şahvəlli kənd (Cəbrayıl) 

Şamaxı şəhər (Şamaxı) 

Şambul kənd (Balakən) 

Şamkənd kənd (Laçın) 

Şamlı kənd (Qəbələ, Zəngilan) 

Şamlıq kənd (Tovuz) 

Şaplar kənd (Kəlbəcər)  

Şatırlı kənd (Bərdə, Cəlilabad) 

Şatıroba kənd (Masallı) 

Şayıflı kənd (Zəngilan) 

Şeidlər kənd (Şəmkir) 

Şeylanlı kənd (Laçın) 

Şəfəq qəsəbə (Beyləqan), kənd 

(Goranboy) 

Şəfəqli kənd (Yardımlı) 

Şəfibəyli kənd (Goranboy) 

Şəfili kənd (Qəbələ) 

Şəftəhal kənd (Zərdab) 

Şəhadət kənd (Göyçay)  

Şəhriyar kənd (Masallı, Naxçıvan 

MR, Şərur, Sabirabad), qəsəbə 

(Naxçıvan MR, Ordubad, Şamaxı) 

Şəkər kənd (Göyçay) 

Şəkərabad kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Şəkərbəy kənd (Gədəbəy) 

Şəkərcik kənd (Füzuli) 

Şəki rayon, şəhər, kənd (Şəki) 

Şəkili kənd (Ağdaş, Göyçay) 

Şəlvə kənd (Xocalı, Laçın) 

Şəmsabad kənd (Ağdaş) 

Şəmkir şəhər, rayon (Şəmkir), çay 

(Daşkəsən) 

Şənlik kənd (Ağcabədi) 

Şərədil kənd (Şamaxı) 

Şərəfə kənd (Masallı) 

Şərəfxanlı kənd (Ağcabədi) 

Şərif kənd (Balakən) 

Şərifan kənd (Zəngilan) 

Şərikan qəsəbə (Zəngilan) 

Şərq kənd (Beyləqan) 

Şərqi Göyçə silsilə dağ (Kəlbəcər) 

Şərur rayon (Naxçıvan MR), düz 

(Naxçıvan MR, Sədərək) 

Şıxəkəran kənd (Lənkəran) 

Şıxarx qəsəbə (Tərtər) 

Şıxbabalı kənd (Ağdam) 

Şıxbağı kənd (Zərdab) 

Şıxlar kənd (Ağdam, Cəbrayıl, 

Cəlilabad, Goranboy, Xaçmaz, Qax, 

Qobustan, Masallı-2 kənd, 

Sabirabad, Yardımlı), qəsəbə (Bakı) 

Şıxlı kənd (Ağdaş, Füzuli) 

Şıxmahmud kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 
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Şıxzərli kənd (Qobustan) 

Şınıx kənd (Gədəbəy) 

Şırlan kənd (Şuşa) 

Şilavar kənd (Lənkəran) 

Şiləvəngə kənd (Cəlilabad, 

Yardımlı) 

Şilyan kənd (Kürdəmir)  

Şingədulan kənd (Lerik)  

Şirinbəyli kənd (Saatlı) 

Şirinbulaq kənd (Şəki) 

Şirvanlı kənd (Ağdam, Bərdə, 

Neftçala, Oğuz) 

Şirvanovka kənd (Qusar) 

Şiştəpə kənd (Şəmkir) 

Şiyəkəran kənd (Astara) 

Şorbaçı kənd (Cəlilabad, 

Hacıqabul) 

Şordəhnə kənd (Ağdaş) 

Şorsu kənd (Şəki) 

Şorsulu kənd (Salyan) 

Şovu kənd (Lənkəran) 

Şuduq kənd (Quba)  

Şuraabad qəsəbə (Xızı) 

Şurud kənd (Naxçıvan MR, Culfa) 

Şuşa şəhər, rayon (Şuşa) 

Şükürbəyli kənd (Cəbrayıl, Füzuli) 

Şükürlü kənd (Cəlilabad) 

Şümrüd kənd (Astara) 

Şürük kənd (Lənkəran) 

Şüvəlan qəsəbə (Bakı) 

Şüvi kənd (Astara) 

 
T    
 

Tağavard kənd (Xocavənd) 

Tağlabiyan kənd (İsmayıllı) 

Taxtabaşı kənd (Kəlbəcər) 

Taxtalar kənd (Şabran) 

Talabıqışlaq kənd (Quba) 

Talalar kənd (Balakən) 

Talıstan kənd (İsmayıllı) 

Talış kənd (Hacıqabul, İsmayıllı, 

Quba, Şəmkir), silsilə (Lerik, 

Yardımlı) 

Talışnuru kənd (Şamaxı) 

Tanrıqullar kənd (Yevlax) 

Tapqaraqoyunlu kənd (Goranboy) 

Tasmalı kənd (Qax) 

Tatar kənd (Cəbrayıl, Qubadlı) 

Tatarlı kənd (Goranboy, Şəmkir) 

Tatarməhlə kənd (Neftçala) 

Tatlı kənd (Ağstafa, Samux) 

Taynaq kənd (Ağcabədi)  

Telavar kənd (Yardımlı) 

Telişli kənd (İmişli) 

Teymur Müskanlı kənd (Qubadlı) 

Teyvaz kənd (Naxçıvan MR, Culfa) 

Təhlə kənd (Bərdə)  

Təkəqaya kənd (Kəlbəcər) 

Təklə kənd (Ağsu, Cəlilabad, 

Goranboy, Kürdəmir, Qobustan, 

Masallı) 

Təklə-Mirzəbaba kənd (Qobustan) 

Təkyemişan kənd (Gədəbəy) 

Tənənəm kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Təngərud kənd, çay (Astara) 

Tərtər şəhər, rayon (Tərtər) 

Təzə Alvadı kənd (Masallı) 

Təzəbinə kənd (Xocalı) 

Təzəkənd kənd (Ağcabədi-2 kənd, 

Ağdam, Beyləqan, Biləsuvar, 

Cəlilabad-2 kənd, Daşkəsən, Xızı, 

İsmayıllı, Kəlbəcər, Kəngərli, Laçın, 

Masallı, Salyan, Şabran-2 kənd, 

Şəmkir, Şərur, Tərtər-2 kənd, 

Yardımlı, Zərdab) 

Tıxlı kənd (Xızı) 

Tikanlı kənd (Qəbələ) 

Tikəbənd kənd (Lerik)  

Tircan kənd (İsmayıllı) 

Tirkəşəvənd kənd (Kəlbəcər) 
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Tivi kənd (Naxçıvan MR, Ordubad) 

Todan kənd (Goranboy) 

Tofiqi kənd (Ağdaş) 

Toğanalı kənd (Göygöl) 

Topalhəsənli kənd (Göygöl, 

Kürdəmir) 

Topbağ kənd (Qəbələ) 

Topçu kənd (İsmayıllı) 

Tovuz şəhər, rayon, çay (Tovuz) 

Tövlə kənd (Qəbələ) 

Tuğ kənd (Xocavənd)  

Tumaslı kənd (Bərdə,  

Naxçıvan MR, Şərur)  

Tumbul kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Turaclı kənd (Qax) 

Turan qəsəbə (Şəki) 

Turşsu qəsəbə (Şuşa), bulaq (Şuşa, 

Gədəbəy, Laçın)  

Tüədo kənd (Lənkəran) 

Tüklə kənd (Masallı) 

Tüləkəran kənd (Quba) 

Tüləküvan kənd (Astara) 

Tülü kənd (Balakən, Lerik) 

Tüntül kənd (Qəbələ) 

Türkan qəsəbə (Bakı) 

Türkeş kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Türklər kənd (Beyləqan, Laçın) 

Türkoba kənd (Masallı, Xızı) 
 

U    
 

Ucar şəhər, rayon (Ucar) 

Ulaclı kənd (Sabirabad) 

Ulaşlı kənd (Qubadlı) 

Ulaşlı-Şıxlı kənd (Göyçay) 

Uludaş kənd (Qəbələ)  

Uluqarabəy kənd (Tərtər)  

Umudlu kənd (Ağdam,  

Tərtər-2 kənd) 

Unus kənd (Naxçıvan MR, Ordubad) 

Urakəran kənd (Yardımlı) 

Urvaoba kənd (Qusar) 

Uzunboyad kənd (Şabran) 

Uzunoba kənd (Xaçmaz) 

Uzuntala kənd (Zaqatala) 

Uzuntəpə kənd (Cəlilabad) 

 

Ü    
 

 

Üçbulaq kənd (Füzuli) 

Üçoğlan kənd (Ağdam) 

Üçtəpə kənd (Cəlilabad, Göygöl) 

Ümid qəsəbə (Bakı) 

Üstüpü kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Üzümçü qəsəbə (Qobustan) 

Üzümlü kənd (Şabran) 

Üzümlükənd kənd (Qax) 
 

V    
 

Vaqazin kənd (Laçın) 

Vahidli kənd (Tovuz) 

Varxan kənd (Saatlı) 

Varvara kənd (Yevlax) 

Vayxır kənd (Naxçıvan MR, Babək, 

Şərur) 

Veynəli kənd (Zəngilan) 

Veravul kənd (Lənkəran) 

Veri kənd (Lerik) 

Veyisli kənd (Goranboy)  

Veysəlli kənd (Göyçay) 

Vələmir kənd (Xaçmaz) 

Vələver kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Vəlixanlı kənd (Yardımlı) 

Vəlvələ kənd (Quba), çay (Xaçmaz) 

Vəndam qəsəbə (Qəbələ) 

Vənənd kənd, məscid (Naxçıvan 

MR, Ordubad) 

Vəngli kənd (Kəlbəcər) 

Vərgədüz kənd (Yardımlı) 
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Vərməziyar kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Vərov kənd (Yardımlı)  

Vilvan kənd (Lənkəran) 

Viyən kənd (Lənkəran) 

Vizəzəmin kənd (Lerik)  

Vladimirovka kənd (Quba) 

Vurğun qəsəbə (Ağstafa) 

 

Y    

 

Yaqublu kənd (Oğuz) 

Yalama kənd (Xaçmaz) 

Yalman kənd (Göyçay) 

Yanıxlı kənd (Tovuz) 

Yanşaq kənd (Kəlbəcər) 

Yardımlı qəsəbə (Yardımlı) 

Yarımca kənd (Xızı, Naxçıvan MR, 

Babək, Tərtər) 

Yarməmmədbağı kənd (Zərdab)  

Yasab kənd (Qusar) 

Yayçı kənd  (Naxçıvan MR, Culfa)  

Yayıcı kənd (Kəlbəcər) 

Yekəxana kənd (Göyçay, Qobustan) 

Yellicə kənd (Kəlbəcər) 

Yemişanlı kənd (Qəbələ, Oğuz) 

Yengicə kənd (Qəbələ, Naxçıvan 

MR, Şərur) 

Yengiyan kənd (Zaqatala) 

Yeniabad kənd (Şəmkir) 

Yeniarx kənd (Ağdaş-2 kənd, 

Göyçay) 

Yenicə kənd (Ağdaş, Yevlax) 

Yeni Daşkənd kənd (Bərdə)  

Yeni Dizaxlı kənd (Qəbələ) 

Yeni Əyricə kənd (Bərdə) 

Yeni Göyçə kənd (Şəmkir) 

Yeni Havus kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Yeni Həyat kənd (Qusar, Şəmkir), 

qəsəbə (Xaçmaz) 

Yenikənd kənd (Ağsu, Goranboy, 

Göyçay, Xocavənd, İsmayıllı, 

Kəlbəcər, Kürdəmir, Qəbələ, Quba, 

Neftçala, Oğuz, Sabirabad, Salyan, 

Samux, Şamaxı, Tərtər, Zəngilan) 

Yeni Kərki kənd (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Yeni Qaradolaq kənd (Ağcabədi) 

Yeni Qaralar kənd (Ağdam) 

Yeni Mil kənd (Beyləqan) 

Yeni Suraxanı qəsəbə (Bakı) 

Yeni Suvagil kənd (Zaqatala) 

Yeni Şərif kənd (Balakən) 

Yeni Yaşma kənd (Xızı) 

Yeni Yol kənd (Goranboy, Şəmkir) 

Yeni Zod kənd, stansiya (Göygöl) 

Yerfi kənd (Quba) 

Yergüc kənd (Xaçmaz, Quba) 

Yeyənkənd kənd (Masallı) 

Yəhərçi kənd (Goranboy)  

Yolçubəyli kənd (Sabirabad) 

Yolqullar kənd (Daşkəsən) 

Yolocaq kənd (Yardımlı) 

Yolpaq kənd (Goranboy) 

Yolüstü qəsəbə (Salyan) 

Yuxarı Ağalı kənd (Biləsuvar) 

Yuxarı Ağasıbəyli kənd (Samux) 

Yuxarı Ağcakənd qəsəbə 

(Goranboy) 

Yuxarı Ağcayazı kənd (Ağdaş) 

Yuxarı Aralıq kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Yuxarı Aran qəsəbə (Beyləqan) 

Yuxarı Buzqov kənd (Naxçıvan 

MR, Babək) 

Yuxarı Cürəli kənd (Biləsuvar) 

Yuxarı Çardaqlar kənd (Zaqatala) 

Yuxarı Çaykənd kənd (Şəmkir) 

Yuxarı Çəmənli kənd (Beyləqan) 

Yuxarı Daşarx kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 
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Yuxarı Daşkəsən qəsəbə 

(Daşkəsən) 

Yuxarı Əndəmic kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Yuxarı Əskipara kənd (Qazax) 

Yuxarı Əylis kənd (Naxçıvan MR, 

Ordubad) 

Yuxarı Xocamusaqlı kənd 

(Qubadlı) 

Yuxarı Kürdmahmudlu kənd 

(Füzuli) 

Yuxarı Qaramanlı kənd (Neftçala) 

Yuxarı Qarxun kənd (Yevlax) 

Yuxarı Qələnxur kənd (Qusar) 

Yuxarı Qəsil kənd (Ağdaş) 

Yuxarı Qışlaq kənd (Naxçıvan MR, 

Şahbuz) 

Yuxarı Qiyaməddinli kənd 

(Ağcabədi) 

Yuxarı Quşçular kənd (Şuşa) 

Yuxarı Ləki kənd (Ağdaş) 

Yuxarı Mollu kənd (Qubadlı) 

Yuxarı Nemətabad kənd (Ağdaş) 

Yuxarı Öysüzlü kənd (Tovuz) 

Yuxarı Salahlı kənd (Qazax) 

Yuxarı Seyfəli kənd (Şəmkir) 

Yuxarı Seyidəhmədli kənd (Füzuli) 

Yuxarı Seyidlər kənd (Zərdab) 

Yuxarı Şilyan kənd (Ucar) 

Yuxarı Tahircal kənd (Qusar) 

Yuxarı Tala kənd (Zaqatala) 

Yuxarı Uzunoba kənd (Naxçıvan 

MR, Babək) 

Yuxarı Veysəlli kənd (Füzuli) 

Yuxarı Yaycı kənd (Naxçıvan MR, 

Şərur) 

Yuxarı Yağlıvənd kənd (Füzuli) 

Yuxarı Zeyxur kənd (Qusar) 

Yurdçu kənd (Naxçıvan MR, 

Kəngərli) 

Yusifcanlı kənd (Ağdam) 

Yusiflər kənd (Zəngilan)
 

 

Z    
 

Zabrat qəsəbə (Bakı) 

Zabux kənd (Laçın) 

Zağallı kənd (Daşkəsən) 

Zaqatala şəhər, rayon (Zaqatala) 

Zalam kənd (Qəbələ)  

Zar kənd (Kəlbəcər) 

Zarağan kənd (Qəbələ) 

Zarat kənd (İsmayıllı, Siyəzən) 

Zarıslı kənd (Şuşa) 

Zazalı kənd (Samux) 

Zerti kənd (Laçın) 

Zevin kənd (Yardımlı) 

Zeynəddin kənd (Naxçıvan MR, 

Babək) 

Zeyvə kənd (Goranboy, İsmayıllı, 

Laçın, Naxçıvan MR, Şərur, Şabran) 

 

 

 
Zəhmətabad kənd (Biləsuvar, 

Cəlilabad) 

Zəhmətkənd kənd (Gədəbəy) 

Zəlimxan kənd (Ağstafa) 

Zəngilan kənd, şəhər, rayon 

(Zəngilan) 

Zəngişalı kənd (Ağdam) 

Zərdab şəhər, rayon (Zərdab) 

Zərdabi qəsəbə (Quba) 

Zərgərli kənd (Qəbələ) 

Zərqava kənd (Ağsu, Quba) 

Zərnava kənd (İsmayıllı) 

Zərnəli kənd (Zəngilan) 

Zəyəm kənd (Qax, Zaqatala), 

qəsəbə (Şəmkir) 

Zəyəm Cırdaxan kənd (Şəmkir) 
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Zəylik kənd (Daşkəsən, Kəlbəcər, 

Tərtər) 

Zığ qəsəbə (Bakı) 

Zilanlı kənd (Qubadlı) 

Zindanmuruq kənd (Qusar) 

Zinzahal kənd (Daşkəsən) 

Zirə qəsəbə (Bakı) 

Zirik kənd (Qəbələ) 

Zivel kənd (Kəlbəcər) 

Ziyadlı kənd (Samux) 

Zövlə kənd (Lənkəran) 

Zurnabad kənd, stansiya (Göygöl) 

Zülfüqarlı kənd (Kəlbəcər) 

Zümürxaç kənd (Bərdə) 

Züvüs kənd (Lerik)             
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DÜNYADA İŞLƏNƏN  

BƏZİ COĞRAFİ ADLAR  
 

 

A 
 

 

Abxaziya 

Acarıstan 

Adana 

Adriatik 

Afina 

Afrika 

Aktau 

Alabama 

Alaniya 

Albaniya 

Almatı 

Almaniya 

Alp 

Alupka 

Alyaska 

Amasya 

Amazon 

Amerika 

Amsterdam 

Amur 

Anadolu 

Anapa 

And 

Andorra 

Ankara 

Anqola 

Antalya 

Antarktida 

Aral 

Aralıq 

Argentina 

Arxangelsk 

Arizona 

Arkanzas 

Arktika 

Asiya 

 

Astana 

Aşqabad 

Atlantik 

Avrasiya 

Avropa 

Avstraliya 

Avstriya 

Aydaho 

Ayova 

Azərbaycan 

Azov 

 

B 
 

Bağdad 

Baham adaları 

Balxaş 

Banqkok 

Banqladeş 

Barbados 

Barselona 

Basarkeçər 

Başqırdıstan 

Batumi 

Bavariya 

Bayburt 

Baykal 

Belarus 

Belçika 

Belqrad 

Benin 

Berlin 

Bern 

Beytül-müqəddəs 

Bəhreyn 

Birma 

Birminhem 

Bişkək  
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Bodrum 

Boliviya 

Bolqarıstan 

Bolnisi 

Bombey 

Borçalı 

Bosfor 

Bosniya 

Böyük Britaniya 

Bratislava 

Braziliya 

Brüssel 

Bryansk 

Budapeşt 

Buxara 

Bursa 

Burundi 

Buşehr 
 

C 
 

Cakarta 

Cəbəllüttariq 

Cənubi Afrika Respublikası 

Cənubi Dakota 

Cənubi Karolina 

Comolunqma 

Corciya 

Corctaun 
 

Ç 
 

Çad 

Çexiya 

Çelyabinsk 

Çernoqoriya 

Çili 

Çin 

Çita 
 

D 
 

Dağıstan 

Danimarka 

Dardanel 

Daşkənd 

Dehli 

Delaver 

Dəclə 

Dərbənd 

Dominikan 

Donbas 

Donetsk 

Dortmund 

Dubay 

Dublin 

Düsseldorf 

Düşənbə 
 

E 
 

Efiopiya 

Egey 

Ekvador 

Ekvatorial Qvineya 

Elbrus 

Estoniya 

Everest 
 

Ə 
 

Əbu-Dabi 

Əddis-Əbəbə 

Əfqanıstan 

Əhər 

Əlcəzair 

Əmman 

Ərdəbil 

Ərzincan 

Ərzurum 
 

F 
 

Fars 

Fələstin 

Fərat 

Filadelfiya 
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Fil Dişi Sahili 

Filippin 

Finlandiya 

Florida 

Frankfurt 

Fransa 
 

G 
 

Genuya 

Gəncə 

Gilan 

Gülüstan 

Gümrü 

Gürcüstan 
 

H 
 

Haiti 

Havana 

Havay 

Hersoqovina 

Həmədan 

Həştərxan 

Himalay 

Hindistan 

Hind okeanı 

Hollandiya 

Honduras 

Honkonq 

Hürmüzgan 
 

X 
 

Xartum 

Xorasan 

Xorvatiya 

Xoy 

Xuzistan 

 

İ 
 

İjevsk 

İqdır 

İllinoys 

İndiana 

İndoneziya 

İngiltərə 

İordaniya 

İraq 

İran 

İrəvan 

İrkutsk 

İrlandiya 

İsfahan 

İslamabad 

İslandiya 

İspaniya 

İsrail 

İstanbul 

İsveç 

İsveçrə 

İtaliya 

İvanova 

İzmir 

 

K 
 

Kaliforniya 

Kalininqrad 

Kaluqa 

Kanada 

Kanzas 

Karakas 

Kasablanka 

Kazan 

Kemerova 

Keniya 

Kentukki 

Keson-Siti 

Kəlkük 

Kəlküttə 

Kəşmir 

Kipr 

Kirman 



750 

Kirmanşah 

Kiyev 

Kolombo 

Kolorado 

Kolumbiya 

Komi 

Komor adaları 

Konakri 

Konqo 

Konnektikut 

Konya 

Kopenhagen 

Koreya 

Kostroma 

Köln 

Krım 

Kuba 

Kurqan 

Kursk 

Küveyt 

 

Q 

 

Qabon 

Qafqaz 

Qahirə 

Qana 

Qars 

Qayana 

Qazaxıstan 

Qazimağuşa 

Qərbi Virciniya 

Qətər 

Qəzvin 

Qırğızıstan 

Qrenada 

Qrenlandiya 

Qroznı 

Qum 

Qvineya 

Qvineya-Bisau 

L 

 

Laos 

Las-Veqas 

Latviya 

Lesoto 

Liberiya 

Lixtenşteyn 

Lipetsk 

Lissabon 

Litva 

Livan 

Liverpul 

Liviya 

London 

Los-Anceles 

Luiziana 

Luristan 

Lüksemburq 

Lvov 

 

M 
 

Macarıstan 

Madaqaskar 

Madrid 

Mahaçqala 

Maqadan 

Malayziya 

Maldiv adaları 

Mali 

Malta 

Manila 

Marneuli 

Massaçusets 

Maseru 

Mayami 

Maykop 

Mazandaran 

Meksika 

Melburn 
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Men 

Merilend 

Mədinə 

Məkkə 

Mərakeş 

Mərmərə 

Mərsin 

Miçiqan 

Milan 

Minnesota 

Misir 

Missisipi 

Missuri 

Moqadişo 

Moldova 

Monako 

Monqolustan 

Montana 

Monte-Karlo 

Moskva 

Mozambik 

Murmansk 

 
N 

 

Naxçıvan 

Nalçik 

Nayrobi 

Neapol 

Nebraska 

Nepal 

Nevada 

Niaqara 

Niderland 

Nigeriya 

Nijni Novqorod 

Nikaraqua 

Norveç 

Novqorod 

Nyu-Cersi 

Nyunberq 

Nyu-Hempşir 

Nyu-Meksiko 

Nyu-York 

 

O 

 

Odessa 

Ohayo 

Oklahoma 

Oman 

Omsk 

Oreqon 

Orenburq 

Oryol 

Oslo 

Ottava 

 

P 
 

Pakistan 

Pamir 

Panama 

Paraqvay 

Paris 

Pekin 

Pensilvaniya 

Penza 

Peru 

Pxenyan 

Polşa 

Portuqaliya 

Pskov 

 

R 
 

Rabat 

Riqa 

Rio-de-Janeyro 

Rod Aylend 

Roma 

Rostov 

Rumıniya 
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Rusiya 

Rustavi 
 

S 
 

Saxalin 

Sakit okean 

Salvador 

Samara 

Sankt-Peterburq 

San-Marino 

San-Salvador 

Santyaqo 

Saratov 

Seneqal 

Serbiya 

Səmərqənd 

Sırdərya 

Sibir 

Siciliya 

Sidney 

Simnan 

Sinqapur 

Sivas 

Slovakiya 

Sloveniya 

Smolensk 

Soçi 

Somali 

Stokholm 

Sudan 

Suriya 

Sverdlovsk 

 

Ş 
 

Şanxay 

Şimal Buzlu okeanı 

Şimali Dakota 

Şimali Karolina 

Şotlandiya 

Şri-Lanka 

Ştutqart 

Şuşa 

 

T 
 

Tacikistan 

Tailand 

Tallin 

Tambov 

Tatarıstan 

Tayvan 

Tbilisi 

Tehran 

Texas 

Tennessi 

Təbriz 

Təl-Əviv 

Toqo 

Tokio 

Tomsk 

Trabzon 

Tula 

Tunis 

Tümen 

Türkiyə 

Türkmənbaşı 

Türkmənistan 

Tver 
 

U 
 

Udmurtiya 

Ufa 

Ukrayna 

Uqanda 

Ulan-Bator 

Ulyanovsk 

Urmiya 

Uruqvay 

Urumçu 
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V 

 

Vaşinqton 

Vatikan 

Vayominq 

Venesiya 

Venesuela 

Vermont 

Virciniya 

Viskonsin 

Vladiqafqaz 

Vladimir 

Vladivostok 

Volqoqrad 

Voloqda 

Voronej 

Vyana 

Vyetnam 

 

Y 

 

Yamayka 

Yaponiya 

Yaroslavl 

Yekaterinburq 

Yerusəlim 

Yəmən 

Yəzd 

Yunanıstan 

Yuta 

 

Z 

 

Zair 

Zambiya 

Zəncan 

Zimbabve        
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