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Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе 
Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

гыйльми советы карары нигезендә басыла

«2014–2022 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы 
башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү» дәүләт программасы кысаларында нәшер ителә

Россия Федерациясенең авторлык хокукы һәм эргәдәш хокуклар турындагы законнары  
белән саклана (РФ ГК, 4 өлеш). Китапны тулысы белән яки өлешчә, төрле, 

 шул исәптән электрон мәгълүмат чыганакларына урнаштыру авторлык хокукына ия  
юридик затның язма рөхсәтеннән башка катгый тыела
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Татар теленең күптомлы фундаменталь аңлатмалы сүзлеге – күләме һәм эчтәлеге белән мондый төр сүзлекләрдән 
иң тулысы. Ул татар тел белеме, тюркология һәм гомуми лексикографиянең ирешкән уңышларын, уңай тәҗрибәсен 
исәпкә алып төзелде.

VI томда барлыгы 14 меңгә якын сүз һәм 1 500 дән артык фразеологик берәмлек теркәлде. Төп фигыль оясында 
мәгънә төсмерләренә ия булган тезмә фигыльләр дә кертелде. Сүзлек хәзерге татар әдәби теленең киң кулланышта 
йөргән актуаль лексикасы һәм фразеологиясеннән, төрле фән һәм хуҗалык тармакларына караган термин, атамалардан 
гыйбарәт. Анда соңгы вакытта татар теленең үз чаралары белән ясалган неологизмнар, кабат активлашкан сүзләр, 
телне баетырдай диалектизмнар, алынмалар да чагылыш тапты.

Сүзлек киң катлау укучыларга, шулай ук төрле фән белгечләренә гамәли кулланма буларак тәкъдим ителә.
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