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Ушбу имло луғати таркибида Х ва Ҳ ҳарфлари иштирок этадиган 

сўзлар ва киши исмларини қамраб олган. Сўз ва исмлар ўзбек кирилл 
ва лотин алифболарида ёнма-ён ҳолда келтирилган. Луғат мавжуд 
имломиздаги чалкашликларни бартараф этиш мақсадида тузилган 
бўлиб, ундан ўрта мактаб ўқувчилари, ўқитувчилар, академик лицей 
ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари, олий ўқув юртларининг 
талабалари фойдаланишлари мумкин. Шунингдек, мазкур имло 
луғатчаси фуқаролик ҳолатларини қайд этиш бўлимлари, оммавий 
ахборот воситалари ходимлари ва кенг жамоатчилик томонидан 
кундалик фаолиятда қўлланиши мумкин. 
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Тузувчидан 
 

Адабий тилнинг имловий меъёрларини белгилашда, хусусан, 
унинг ёзма шаклидаги барқарорликни таъминлашда имло луғатлари 
муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, адабий талаффузда йўл қўйиладиган 
баъзи эркинлик (ўзгариш) ларнинг ёзувда йўл қўйилмаслиги, яъни 
маълум бир сўз шаклининг қатъий қоида асосида бир хилда ёзилиши 
ҳам имло луғатларига бўлган талабни оширади. 

Мазкур имло луғатчаси ўзбек адабий тилидаги барча сўзларни 
қамраб олишни ўз олдига мақсад қилиб қўймаган. Тузувчи кундалик 
эҳтиёждан келиб чиқиб: таълим-тарбия жараёнида учраётган баъзи 
чалкашликлар, оммавий ахборот воситаларида, телевидениеда йўл 
қўйилаётган камчиликлар ҳамда босиб чиқарилаётган адабиётларнинг 
матнини таҳлил қилиб, таркибида Х ва Ҳ ҳарфлари иштирок этадиган 
сўзларнинг мўъжазгина имло луғатини яратиш мақсад қилиб олинди. 

Шу мақсадда мавжуд имло луғатлари, расмий нашрлар, бадиий 
адабиётлар ва оммабоп асарларда қайд қилинган сўзларни тўплаб, 
уларни ўзбек кирилл ва ўзбек лотин алифболарида бериш лозим 
топилди. 

Айни пайтда яна бир объектив эҳтиёж - ўзбекча исмларнинг 
тўғри ёзилишини кўрсатиб бериш ҳам назарда тутилди. Шу боисдан 
мазкур луғатда ўзбек исмларининг ўзбек кирилл ва лотинча 
алифболаридаги шакллари ёнма-ён кўрсатилди. 

Х ва Ҳ ҳарфлари билан ёзиладиган  сўзларнинг ёзилиш тарихи, 
маъно ажратишдаги аҳамияти, ўзбек лотин алифбосига ўтиш жараёни 
билан боғлиқ ҳолатлар ҳақида бир мақола ҳам илова қилинди. 
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Луғатнинг тузилиши 

 
1. Мазкур луғатдаги сўзлар ўзбек кирил алифбоси тартибида 

жойлаштирилди. Ёнида худди шу сўзларнинг лотинча шакли 
кўрсатилди. 

 
2. Луғатга асосан араб ва форс-тожик тилларидан ўзлашган, ёзувда 

бирмунча қийинчилик туғдирадиган сўзлар танлаб олинди. 
Шунингдек, рус тили орқали ўзлашган сўзларнинг ҳам фаол 
қўлланадиганлари киритилди. 

 
3. Луғатда атоқли отлар берилмади. Лекин таркибида Х ва Ҳ 

ҳарфлари иштирок этадиган ўзбек исмлари алоҳида бўлим тарзида 
берилди. 

 
4. Бе-, но-  олд қўшимчалари билан ёзиладиган сўзлар деярли 

олинмади. Фақатгина бемаҳал каби кенг ишлатиладиган 
сўзларгина киритилди. Масалан, безаҳмат, бежавҳар сўзлари 
олинмасдан, заҳмат ва жавҳар сўзлари ўз ўрнида кўрсатилди. 

 
5. Хона сўзи билан ясаладиган барча ясама сўзлар ҳам луғатдан жой 

олмади, фақатгина ошхона, ишхона типидаги сўзларгина алоҳида 
кўрсатилди. Худди шундай ҳолат хўр сўзи орқали ясалган сўзларга 
ҳам татбиқ қилинди. 

 
6. Луғатга асосан туб сўзлар киритилди. Масалан, «Ўзбек тилининг 

имло луғати» (Тошкент, «Фан», 1976 ) да баҳс сўзидан ясалган 13 
сўз, маслаҳат сўзи билан боғлиқ 17 та сўз берилган. Ушбу луғатга 
баҳс, маслаҳат сўзлари киритилди, холос.   
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Х ва Ҳ ундошларининг имлоси ҳақида 
 
Ўзбек ёзувлари тарихида Х ва Ҳ товушлари масаласи баҳсли 

бўлиб келган. Бунинг бир қатор сабаблари бор, албатта. Аввало, 
мазкур товушлар баъзи ўзбек шевалари вакилларининг талаффузида 
бир-биридан унчалик фарқланмайди. Шу боисдан ёзувда ҳам кўп 
ҳолларда бири ўрнида иккинчиси қўлланаверади. Бу эса ёзув 
амалиётида қатор чалкашликлар келтириб чиқаради. 

Аслида, чуқур тил орқа х ва бўғиз товуши ҳисобланадиган ҳ 
деярли барча туркий тилларга хос бўлган фонемалардир. Лекин, 
юқорида айтиб ўтилганидек, баъзи шеваларимизда бунга эътибор 
берилмайди, бу икки товуш (фонема) гўё бир хил деб қабул 
қилинади. Ҳатто улардан биттасини қолдириш тарафдорлари ҳам 
учраб туради. Худди шундай ҳолат ўзбек лотин алифбоси амал 
қилган 1929-1940 йилларда ҳам учрайди. Мана ўша қарашлардан бир 
намуна: 

«Менингча, унсиз (ундош) лардан биринчи навбатда қисқартила 
турған ҳарфлар қаториға «х» ҳарфи кирса бўлади. Чунки, бу кунга 
қадар бўлиб келган имло хатоларини текшириб кўрсак, хатоларнинг 
бир қисми «h» ўрниға «х» (хамон, хақли, хавфли) йоки «х» ўрниға «h» 
(ҳабар, ҳафа, ҳалқ) йозиш туғулған бўлишини кўрамиз. 

Агар «х» ҳам «h» товушларини гавдалантирув учун фақат “h”  
шакли қолдирилса, шубҳасиз шу кифоя қилади. Чунки «х» келган 
ўрунларда йумшоқроқ қилиб «h» йозиш билан сўз маъносиға ҳеч бир 
зарар келмайди ва у сўз тушунмас ҳолға кирмайди. Масалан, теҳник, 
Ҳарков, ҳажр, ҳайол каби». 1 

Кўринадики, ўзбек лотин алифбосида ҳам, ўзбек кирилл 
алифбосида ҳам х ва ҳ масаласи анча мунозараларга сабаб бўлди. 
Айниқса, ёзувда йўл қўйиладиган хатолар аста-секин талаффузга ҳам 
таъсир этадиган даражага бориб етди. Ҳаттоки оммавий ахборот 
воситаларида, расмий нашрлар ва оммавий нусхада чоп этилган 
адабиётларда ҳам х ва ҳ чалкашлиги давом этиб келди. 

Тўғри, бу борадаги камчиликларни тугатиш, яъни тўғри ёзув 
шаклларини кўрсатиб бериш борасида мутахассис олимларимиз 
томонидан бир талай ишлар амалга оширилди. Жумладан, 1937 йилда 
«Ўзбек тилида X-H товушлари ва уларнинг ёзилиши» қўлланмаси, 

                                      
1 Амиров. Имло тўғрисида баъзи мулоҳазалар  // Адабий тил ва имло тўғрисида мақола, 

қарорлар. II тўплам, 2-нчи серийа. Ўздавнашр, Тошкент, 1934, 10-бет 
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1948 йилда эса «Ўзбек тилидаги қийин сўзлар имлоси» номли 
китобчалар нашр қилинган. Хусусан, С. Иброҳимовнинг 1960 йилда 
нашр қилинган «Бош ҳарфлар имлоси», 1970 йилда нашр қилинган 
«Ўзбек имлосидаги баъзи қийин ҳолатлар» номли китоблари зарур 
қўлланма бўлиб хизмат қилди. 

Айниқса, С. Иброҳимовнинг «Ўзбек имлосидаги баъзи қийин 
ҳолатлар» номли китобида келтирилган назарий маълумотлар ва 
тавсия қилинган луғат имло саводхонлиги учун муҳим қўлланма 
вазифасини ўтади. Чунки мазкур қўлланмада таркибида Х-Ҳ 
ҳарфлари бўлган 4000 га яқин сўз ва баъзи иборалар тўпланиб, луғат 
тарзида берилган эди. Маълумки, таркибида х ва ҳ ҳарфлари бўлган 
сўзларнинг аксарияти келиб чиқиши жиҳатидан араб ва форс-тожик 
тилларига мансубдир. Шу сабабли ҳам ушбу луғатда бундай сўзлар 
ўзбек кирилл алифбосида берилиб, айрим сўзларнинг арабча 
шакллари ҳам кўрсатиб ўтилган. 

Ҳозирга қадар босилиб чиққан кўплаб мақолаларда, рисолалар ва 
имло луғатларида ҳам х ва ҳ ҳарфлари имлоси кўрсатиб ўтилди, 
тегишли тавсиялар берилди. Хусусан, 1976 йилда нашр қилинган 
«Ўзбек тилининг имло луғати»да х ва ҳ ҳарфлари билан ёзиладиган 
сўзлар тўлиқроқ берилган. Бироқ шунга қарамай амалиётда мазкур 
ҳарфларни ишлатишда хатоликлар учраб турибди. 

Бизга маълумки, 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган 
Ўзбекистон Республикасининг «Лотин ёзувига асосланган ўзбек 
алифбосини жорий этиш тўғрисида»ги Қонуни асосида ўзбек лотин 
алифбоси кундалик фаолиятимизда босқичма-босқич жорий 
қилинмоқда. Шу муносабат билан Х ва Ҳ масаласи янада долзарб 
масала бўлиб қолди. Негаки, ўзбек кирилл алифбосида мазкур 
ҳарфлар бир-бирига шаклан ўхшаш бўлиб, йўл қўйилган камчилик 
унчалик билинмаслиги ёхуд қўлда тузатиб юборилиши мумкин эди. 
Ўзбек лотин алифбосида эса бундай имконият яратилмайди, чунки Х 
ва Ҳ ҳарфлари бир-бирига ўхшамайдиган, бир-биридан яққол 
ажралиб турадиган ҳарфлар: X x ва H h билан ифодаланадиган бўлди. 
Аниқроғи, янги алифбода чуқур тил орқа Хх учун Xx ҳарфи, бўғиз 
товуши ҳисобланадиган Ҳҳ учун  Hh ҳарфи қабул қилинган. 

Кузатишлар шуни кўрсатадики, ўзбек лотин алифбосида қабул 
қилинган ҳарф шакллари, аслина олганда, ўрганувчига қулайлик 
яратади. Чунки кирилча ёзувда Х ва Ҳ нинг бир-бирига жуда 
ўхшашлиги, яъни бор-йўғи битта илмоқча билан фарқланиши ҳам 
ўқувчига салбий таъсир кўрсатиб, мазкур ҳарфларнинг ташқи 
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кўринишидаги фарқ яққол сезилиб турмас эди. Лотинча 
алифбомиздаги имконият эса мазкур ҳарфлар  борасида катта 
қулайлик яратиб беради. Масалан, баҳор сўзини бўғиз товуши 
тарзида (баъзида юмшоқ ҳ деб юритамиз) талаффуз эта олмаса-да, 
bahor шаклида ёзилишини 4-5 марта кўрган кишида муайян кўз 
кўникмаси ҳосил бўлиши, табиий. Демак, ўзбек лотин алифбосида Хх 
ва Hh ҳарфларининг қабул қилиниши мазкур муаммони ҳал этишда 
ижобий қадам бўлиб қолади. 

Лекин лотин алифбоси жорий қилингандан буён нашр қилинган 
адабиётлар матни ҳамда кўча ва хиёбонларимизда, маҳалла ва 
ишхоналарда ёзиб қўйилган ёзувлар ҳали бу борада бир талай 
ишларни амалга оширишни талаб қилади. Тўғри, «Лотин ёзувига 
асосланган ўзбек алифбосини жорий этиш тўғрисида»ги Қонун қабул 
қилингандан сўнг қатор қўлланма, алифбо-плакатлар, имло луғатлари 
тайёрланиб, халққа етказилди. Жумладан, А.Ҳожиев ва 
Ш.Раҳматуллаевларнинг “O‘zbek tilining imlo lug‘ati” (Toshkent, 
“O‘qituvchi”, 1995), Р.Жомоновнинг «Ўзлашган сўзларнинг имло 
луғати» (Тошкент, «Фан», 1998), Т.Тоғаев, Г.Тавалдиева ва 
М.Акромоваларнинг “O‘zbek tilining kirill va lotin alifbolaridagi imlo 
lug‘ati” (Toshkent, “Sharq”, 1999) каби қатор қўлланмаларда Х(X) ва 
Ҳ(H) ҳарфлари имлоси аниқ ва равшан кўрсатиб ўтилган. 

Лекин, шунга қарамасдан, нашр этилган китобларда, эълонлар ва 
реклама матнларида, пешлавҳа ва йўл кўрсатгичларда, транспорт 
воситаларидаги ёзувларда мазкур ҳарфлар имлосида хатоликларга 
йўл қўйилмоқда. Масалан, маҳаллаларга кириб боришда “Hush 
kelibsiz” ёзувига кўзимиз тушади, дорихона ни dorihona шаклида 
ёзилган ўринлар кўплаб учрайди. Ҳатто Бухоро сўзининг Bukhara 
тарзида инглиз тилида ёзилган ҳолатларини ҳам учратиш мумкин. 

Бунда ҳолатни ўзбекча исм-фамилияларни янги алифбога 
ўгиришда ҳам учратиш мумкин. Бу эса жуда кўплаб чалкашликларга 
олиб келиши, табиий. Шу сабабли ҳам ўзбек исмларининг ўзбек 
лотин алифбосида тўғри ёзилишини билиб олиш муҳимдир. Хуллас, 
Х ва Ҳ ҳарфлари иштирок этадиган сўзларни тўғри ёзиш  масаласи 
ниҳоятда долзарб масала бўлиб, ҳар бир юртдошимиздан ўзбек 
адабий тилининг орфографик қоидаларидан хабардор бўлишни, 
адабий талаффуз меъёрларига қатъий риоя этишни тақозо қилади. 
Зеро, келажакка қадам бугундан бошланар экан, имло саводхонлигига 
эришиш ҳам фарз, ҳам қарз бўлиб қолаверади. Шу мақсадда 
муҳтарам ўрганувчилар учун Х(X) ва Ҳ(H) ҳарфлари бўлган сўз-
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иборалар ва киши исмларидан ташкил топган мўъжазгина имло 
луғати кирилл ва лотин ёзувларида тайёрланди. 

 
 

 
 
 
 

Ўзбек кирилл алифбоси 
 
 
 
Аа          Жж              Нн             Фф               Ээ 
 
Бб          Зз                Оо             Хх                 Юю 
 
Вв          Ии                Пп            Цц                Яя 
 
Гг           Йй                Рр            Чч                 Ўў 
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Таркибида Х ва Ҳ ҳарфлари бўлган сўз 
ва иборалар луғати 

 
     A          A 
 
аблаҳ  ablah 
абхаз                 abxaz 
аждарҳо  ajdarho 
аждаҳо             ajdaho 
айюҳаннос     ayyuhannos 
айҳайламоқ ayhaylamoq 
аксилҳаракат   aksilharakat 
алайҳ              alayh 
алалхусус       alalxusus 
алахсимоқ      alaxsimoq 
алаҳламоқ      alahlamoq 
алаҳсираш      alahsirash 
алламаҳал      allamahal 
алоҳида         alohida 
альманах        almanax 
алҳазар          alhazar 
алҳамду          alhamdu 
алҳамдулиллоҳ  alhamdulilloh 
алҳол               alhol 
алҳосил           alhosil 
амримаҳол        amrimahol 
анархия            anarxiya 
андуҳ               anduh 
анҳор               anhor 
арахис        araxis 
арақхўр             araqxo‘r 
арвоҳ                arvoh 
архаизм             arxaizm 
архаик              arxaik 
архар                arxar 
археолог             arxeolog 
архив                  arxiv 
архиепископ        arxiyepiskop 
архипелаг             arxipelag 
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архитектор           arxitektor 
аслаҳа                   aslaha 
афтодаҳол            aftodahol 
ахборот               axborot 
ахир                   axir 
ахири                  axiri 
ахлат                  axlat 
ахлоқ                  axloq 
ахта                   axta 
ахтармоқ             axtarmoq 
аълоҳазрат           a’lohazrat 
аҳамият              ahamiyat 
аҳбоб                 ahbob 
аҳвол                    ahvol 
аҳд                       ahd 
аҳдлашмоқ              ahdlashmoq 
аҳднома                  ahdnoma 
аҳд-паймон               ahd-paymon 
аҳён-аҳёнда               ahyon-ahyonda 
аҳил                        ahil 
аҳиллик                    ahillik 
аҳком                       ahkom 
аҳли аёл                    ahli ayol 
аҳмоқ                       ahmoq 
аҳоли                       aholi 
 

    Б        B 
 

бадахлоқ                badaxloq 
бадбахт                  badbaxt 
баджаҳл                 badjahl 
бадиҳа                   badiha 
бадхулқ                  badxulq 
бандаргоҳ              bandargoh 
бархан                    barxan 
бархит                    barxit 
бахил                      baxil 
бахмал                    baxmal 
бахт                        baxt 
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бахтиёр                   baxtiyor 
бахш  этмоқ             baxsh etmoq 
бахши                    baxshi 
бахя                       baxya 
баҳаво                     bahavo 
баҳузур                    bahuzur 
баҳайбат                  bahaybat 
баҳам кўрмоқ            baham ko‘rmoq 
баҳамжиҳат               bahamjihat 
баҳарнав                   baharnav 
баҳо                           baho 
баҳодир                    bahodir 
баҳоламоқ                 baholamoq 
баҳоли қудрат           baholi qudrat 
баҳона                        bahona 
баҳор                          bahor 
баҳр                            bahr 
баҳридан ўтмоқ            bahridan o‘tmoq 
баҳра топмоқ               bahra topmoq 
баҳраманд                   bahramand 
баҳрибайт                   bahribayt 
баҳс                            bahs 
баҳузур                      bahuzur 
бебахт                        bebaxt 
бебаҳо                        bebaho 
бебаҳра                       bebahra 
бегуноҳ                       begunoh 
беихтиёр                      beixtiyor 
бекорхўжа                    bekorxo‘ja 
бемаҳал                       bemahal 
бениҳоя                       benihoya 
бераҳм                        berahm 
берухсат                      beruxsat 
бефаҳм                        befahm 
бехабар                        bexabar 
бехавотир                    bexavotir 
бехато                         bexato 
бехос                          bexos 
бехосдан                      bexosdan 
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бехосият                      bexosiyat 
бечораҳол                    bechorahol 
беҳад                          behad 
беҳаё                          behayo 
беҳи                           behi 
беҳисоб                       behisob 
беҳишт                        behisht 
беҳол                          behol 
беҳуда                         behuda  
беҳузур                        behuzur 
беҳуш                         behush 
болохона                      boloxona 
бохабар                        boxabar 
брахманлар                  braxmanlar 
бронхит                        bronxit 
бурҳон                         burhon 
буханка                        buxanka 
бухгалтер                      buxgalter 
бухгалтерия                  buxgalteriya 
бухорча                         buxorcha 
бўзахўр                         bo‘zaxo‘r 
бўҳрон                         bo‘hron 
бўҳтон                          bo‘hton 
      
    В                              V 

 
важоҳат                   vajohat 
ваколатхона             vakolatxona 
валиаҳд                   valiahd 
валлоҳиаълам          vallohia’lam 
вахта                      vaxta 
вахтёр                     vaxtyor 
вақтихушлик             vaqtixushlik 
ваҳ-ваҳ                     vah-vah 
ваҳдат                      vahdat 
ваҳима                     vahima 
ваҳолонки               vaholоnki 
ваҳшат                     vahshat 
ваҳший                     vahshiy 
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ваҳҳобийлар               vahhobiylar 
вездеход                    vezdexod 
вермахт                     vermaxt 
воҳ                             voh 
воҳа                           voha 
воҳвоҳламоқ             vohvohlamoq 
воҳид                        vohid 

    
 
 Г                               G 
 

гавҳар                    gavhar 
газетхон                  gazetxon 
геохимия                 geoximiya 
гиёҳ                           giyoh 
гиёҳвандлик             giyohvandlik 
гинахонлик              ginaxonlik 
гиреҳ                     gireh 
гоҳ                        goh 
гоҳ-гоҳ                   goh-goh 
гоҳида                    gohida 
гоҳо                      goho 
гримхона                grimxona 
гувоҳ                      guvoh 
гувоҳнома                guvohnoma 
гулмих                   gulmix 
гулрух                    gulrux 
гулрухсор                gulruxsor 
гултожихўроз            gultojixo‘roz 
гулхайри                 gulxayri 
гулхан                    gulxan 
гулхона                   gulxona 
гулчеҳра                  gulchehra 
гумроҳ                    gumroh 
гуноҳ                      gunoh 
гуноҳкор                 gunohkor 
гуруҳ                      guruh 
гуруҳбоз                  guruhboz 
густох                     gustox 
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густохлик                 gustoxlik 
гўлах                        go‘lax 
гўрсўхта                   go‘rso‘xta 
гўштхўр                   go‘shtxo‘r 
 

     Д                     D 
 

давлатхоҳ              davlatxoh 
дарахт                  daraxt 
даргоҳ                  dargoh 
дарди-ҳол              dardi-hol 
дарҳақиқат             darhaqiqat 
дарҳол                   darhol 
дастгоҳ                  dastgoh 
дастурхон               dasturxon 
дастхат                  dastxat 
дахл                      daxl 
дахлдор                  daxldor 
дахлсиз                  daxlsiz 
дахма                    daxma 
дахмаза                  daxmaza 
даҳа                      daha 
даҳабоши                dahaboshi 
даҳан                     dahan 
даҳанаки                 dahanaki 
даҳлиз                    dahliz 
даҳо                      daho 
даҳр                      dahr 
даҳрий                   dahriy 
даҳсар                    dahsar 
даҳшат                   dahshat 
девонхона                devonxona 
деҳқон                    dehqon 
диахрония                diaxroniya 
дилсиёҳлик               dilsiyohlik 
дилхаста                  dilxasta 
дилхира                   dilxira 
дилхирож                 dilxiroj 
дилхоҳ                    dilxoh 



 16 

дилхун                    dilxun 
дилхуш                   dilxush 
дихлорамин              dixloramin 
дихотомия                dixotomiya 
додхоҳ                    dodxoh 
дорихона                 dorixona 
дохил                     doxil 
доҳий                     dohiy 
дугоҳ                      dugoh 
дуойи фотиҳа            duoyi fotiha 
дуохон                    duoxon 
дурри жавоҳир           durri javohir 
дурру гавҳар              durru gavhar 
духи (атир)                duxi 
духоба                      duxoba 
духовка                    duxovka 
душхона                   dushxona 
дўзах                       do‘zax 
 

      Е                        Ye 
 

емакхона                  yemakxona 
ем-хашак                  yem-xashak 

        
      Ё                         Yo 
 

ёншох                     yonshox 
ёхуд                        yoxud 
 

     Ж                        J 
 

жабҳа                      jabha 
жавоҳир                   javohir 
жавҳар                     javhar 
жанггоҳ                    janggoh 
жароҳат                    jarohat 
жарроҳ                     jarroh 
жаҳаннам                  jahannam 
жаҳду жадал               jahd-u jadal 
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жаҳл                        jahl 
жаҳолат                    jaholat 
жаҳон                      jahon 
жаҳонбахш                jahonbaxsh 
жаҳонгашта               jahongashta 
жаҳонгир                  jahongir 
жаҳоншумул              jahonshumul 
жаҳрия                    jahriya 
жигархун                 jigarxun 
жиннихона               jinnixona 
жиҳат                     jihat 
жиҳоз                     jihoz 
жоҳил                     johil 
жумлаи жаҳон            jumlayi jahon 
жумҳурият                 jumhuriyat 
жўжахўроз                 jo‘jaxo‘roz 
жўхори                     jo‘xori 
 
 

     З                      Z 
 

зарҳал                    zarhal 
зах                         zax 
заха                        zaxa 
захира                     zaxira                 
захкаш                     zaxkash 
захламоқ                  zaxlamoq 
захм                        zaxm 
захмдор                    zaxmdor 
захмли                     zaxmli 
захмнок                    zaxmnok 
захоб                       zaxob 
заҳар                       zahar 
заҳарханда                 zaharxanda 
заҳил                       zahil 
заҳмат                      zahmat 
заҳматкаш                 zahmatkash 
заҳра                       zahra 
заҳри қотил               zahri qotil 
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зеҳламоқ                   zehlamoq 
зеҳли                       zehli 
зеҳн                        zehn 
зеҳнли                     zehnli 
зиён-заҳмат               ziyon-zahmat 
зиёратгоҳ                 ziyoratgoh 
зиёратхона                ziyoratxona 
зиёфатхўр                ziyofatxo‘r 
зикрхона                  zikrxona 
зинҳор                     zinhor 
зинҳор-базинҳор         zinhor-bazinhor 
зирҳ                       zirh 
зирҳламоқ                zirhlamoq 
зирҳли                    zirhli 
зирҳтешар                zirhteshar 
зоҳид                      zohid 
зоҳидлик                  zohidlik 
зоҳир                      zohir 
зоҳиран                    zohiran 
зулҳижжа                  zulhijja 
зуҳд                        zuhd 
зуҳур                       zuhur 
 

     И                        I 
 

ибодатхона                ibodatxona 
ибратхона                 ibratxona 
иерархия                   iyerarxiya 
ижарахўр                  ijaraxo‘r 
ижодбахш                 ijodbaxsh 
ижодхона                  ijodxona 
ижтиҳод                    ijtihod 
изоҳ                         izoh 
изоҳли                      izohli 
изҳор                        izhor 
иллоллоҳ                   illolloh 
илоҳ                      iloh 
илоҳиёт                  ilohiyot 
илоҳий                   ilohiy 
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имтиҳон                  imtihon 
интиҳо                    intiho 
иншооллоҳ               inshoolloh 
ислоҳ                      isloh 
ислоҳот                   islohot 
иссиқхона                issiqxona 
истеҳзо                   istehzo 
истеҳком                 istehkom 
истилоҳ                   istiloh 
истироҳат                istirohat 
истиҳола                  istihola 
ифтихор                  iftixor 
ихлос                      ixlos 
ихтиёр                    ixtiyor 
ихтилол                   ixtilol 
ихтилоф                   ixtilof 
ихтиро                     ixtiro 
ихтисос                    ixtisos 
ихчам                      ixcham 
ишратгоҳ                  ishratgoh 
ишратхона                 ishratxona 
иштаҳа                     ishtaha 
иштибоҳ                    ishtiboh 
ишхона                     ishxona 
иш ҳақи                    ish haqi 
иҳота                       ihota 
иҳотазор                   ihotazor 
иҳрамоқ                    ihramoq 
 

   К                         K 
 

каллайи саҳар            kallayi sahar 
калтафаҳм                kaltafahm 
каптархона               kaptarxona 
карахт                     karaxt 
кароҳат                    karohat 
кашандаҳол               kashandahol 
каъбатулло(ҳ)             ka’batullo(h) 
каҳрабо                    kahrabo 
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кибру ҳаво                kibr-u havo 
кимхоб                     kimxob 
кинохроника              kinoxronika 
киноҳаваскор             kinohavaskor 
киноҳужжат               kinohujjat 
кирхона                    kirxona 
китобхон                     kitobxon 
колхоз                        kolxoz 
консулхона                   konsulxona 
корхона                      korxona 
крахмал                      kraxmal 
кулоҳ                         kuloh 
кўнгилхушлик               ko‘ngilxushlik 
кўтоҳ                         ko‘toh 
кўҳлик                       ko‘hlik 
кўҳна                         ko‘hna 
 
     Л                           L 

 
лаб-даҳан               lab-dahan 
лавҳ                     lavh 
лавҳа                    lavha 
ланж-лоҳас             lanj-lohas 
лафзи ҳалол            lafzi halol 
лахта                    laxta 
лахтак                   laxtak 
лахча                    laxcha 
лаълибадахшон         la’libadaxshon 
лаҳад                     lahad 
лаҳжа                     lahja 
лаҳжашунос           lahjashunos 
лаҳза                     lahza 
лаҳим                    lahim                                  
лойиҳа                   loyiha 
лойпахта                 loypaxta 
лойхона                  loyxona 
лойхўрак                 loyxo‘rak 
лоларухсор               lolaruxsor 
лоҳас                      lohas 
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лутфу марҳамат          lutf-u marhamat 
лутфу эҳсон               lutf-u ehson 
луқмаи ҳалол              luqmayi halol 
 

    М                       M 
 

мавлудхонлик             mavludxonlik 
мавҳум                     mavhum       
мавҳумият                 mavhumiyat 
маддоҳ                     maddoh 
мадҳ этмоқ                madh etmoq 
мадҳгўйлик                madhgo‘ylik 
мадҳия                     madhiya 
мажлисгоҳ                 majlisgoh 
мажруҳ                     majruh 
мажҳул                     majhul 
мазах қилмоқ              mazax qilmoq 
мазахомуз                  mazaxomuz 
мазахўрак                     mazaxo‘rak 
мазҳаб                         mazhab 
майиб-мажруҳ                mayib-majruh 
майхона                       mayxona 
майхўр                        mayxo‘r 
маккажўхори                 makkajo‘xori 
макруҳ                        makruh 
макр-ҳийла                   makr-hiyla 
малах (чигиртка)             malax 
малоҳат                        malohat 
манзилгоҳ                     manzilgoh 
мантихона                     mantixona 
марҳабо                        marhabo 
марҳамат                     marhamat 
марҳум                        marhum 
масиҳ                          masih 
масиҳо                         masiho 
маслаҳат                      maslahat 
масхара                       masxara 
масхарабоз                   masxaraboz 
матриархат                   matriarxat 
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махдум                       maxdum 
махзан                        maxzan 
махзум                        maxzum 
махизм                        maxizm 
махлуқ                        maxluq 
махлуқот                     maxluqot 
махмур                        maxmur 
маховик                       maxovik 
махорка                       maxorka 
махраж                       maxraj 
махсум                        maxsum 
махсус                        maxsus 
махфий                       maxfiy 
машҳур                       mashhur 
маҳал                       mahal 
маҳалла                    mahalla 
маҳаллий                  mahalliy 
маҳбуб                     mahbub    
маҳбуба                    mahbuba 
маҳбус                     mahbus 
маҳв этмоқ                mahv etmoq 
маҳваш                    mahvash 
маҳдуд                     mahdud 
маҳзар                     mahzar 
маҳзун                     mahzun 
маҳкам                  mahkam 
маҳкама                 mahkama 
маҳкамламоқ           mahkamlamoq 
маҳкум                  mahkum 
маҳлиё                  mahliyo 
маҳлиқо                 mahliqo 
маҳмадона              mahmadona 
маҳобат                 mahobat 
маҳобатли              mahobatli 
маҳорат                 mahorat 
маҳр                     mahr 
маҳрам                  mahram 
маҳрум                  mahrum 
маҳси                   mahsi 
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маҳсичан               mahsichan 
маҳсул                  mahsul 
маҳсулот               mahsulot 
маҳфил                 mahfil 
маҳфуз                  mahfuz 
маҳшар                mahshar 
меланхолик           melanxolik 
меросхўр              merosxo‘r 
механизатор          mexanizator 
механизация          mexanizatsiya 
механизм              mexanizm 
механик               mexanik 
меҳвар                 mehvar 
меҳмон                mehmon 
меҳмонхона          mehmonxona 
меҳнат               mehnat 
меҳр                 mehr 
меҳрибон           mehribon 
меҳр-муҳаббат      mehr-muhabbat 
меҳр-мурувват       mehr-muruvvat 
меҳроб               mehrob 
меҳр-оқибат         mehr-oqibat 
меҳтар               mehtar 
мих                  mix 
молхона           molxona 
мол-ҳол           mol-hol 
монарх            monarx 
монархия          monarxiya 
монах              monax 
мохов              moxov 
моховхона         moxovxona 
мохора             moxora 
мошхўрда          moshxo‘rda 
моҳ                     moh 
моҳжамол             mohjamol 
моҳир                   mohir 
моҳирона               mohirona 
моҳият                  mohiyat 
моҳпайкар              moyparkar 
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моҳтоб                  mohtob 
муаррих                 muarrix 
мубоҳаса                mubohasa 
мубҳам                  mubham 
мувашшах              muvashshax 
мудҳиш                 mudhish 
музхона                 muzxona 
мулоҳаза                mulohaza 
мурдахона              murdaxona 
муродбахш             murodbaxsh 
мусаҳҳиҳ               musahhih 
мусоҳаба               musohaba 
мустаҳиқ               mustahiq 
мустаҳкам              mustahkam 
мутахассис             mutaxassis 
муттаҳам               muttaham 
мухаммас               muxammas 
мухбир                 muxbir 
мухлис                 muxlis 
мухобара              muxobara 
мухолиф               muxolif 
мухолифат            muxolifat 
мухтасар              muxtasar 
мухтор                muxtor 
мухторият            muxtoriyat 
мушоҳада             mushohada 
муҳаббат             muhabbat 
муҳайё                muhayyo 
муҳаййир             muhayyir 
муҳандис             muhandis 
муҳаррам             muharram 
муҳаррир             muharrir 
муҳиб                 muhib 
муҳим                muhim 
муҳит                muhit 
муҳлат               muhlat 
муҳожир             muhojir 
муҳокама            muhokama 
муҳораба            muhoraba  
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муҳофаза            muhofaza 
муҳр                 muhr 
муҳрдор             muhrdor 
муҳркан             muhrkan 
муҳрламоқ            muhrlamoq 
муҳтарам              muhtaram 
муҳташам             muhtasham 
муҳтож                muhtoj 
мўғулчайи дугоҳ     mo‘g‘ulchayi dugoh 
мўҳмал                mo‘hmal 
 

   Н                N 
 

навбаҳор          navbahor 
навниҳол          navnihol 
навоийхонлик     navoiyxonlik 
нажотбахш        najotbaxsh 
намозгоҳ           namozgoh          
намозхон           namozxon 
намхуш            namxush 
нарх                  narx 
нарх-наво          narx-navo 
насияхўр           nasiyaxo‘r 
насиҳат             nasihat 
насосхона          nasosxona 
наҳанг              nahang 
наҳв                nahv 
наҳор              nahor 
наҳотки           nahotki 
наҳр               nahr 
наҳс               nahs 
неврохирургия    nevroxirurgiya 
нигоҳ           nigoh 
никоҳ          nikoh 
никоҳхат       nikohxat 
нимхуш         nimxush 
нишхўрд        nishxo‘rd 
ниҳол            nihol 
ниҳон           nihon 
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ниҳоят          nihoyat 
новвойхона     novvoyxona 
ногаҳ              nogah 
ногаҳон         nogahon 
ногоҳ            nogoh 
нозикниҳол     noziknihol 
номаҳрам       nomahram 
номеҳрибон     nomehribon 
нонхўр           nonxo‘r 
нонхўрак        nonxo‘rak 
нохос            noxos 
нохун            noxun 
нохуш           noxush 
ноҳақ            nohaq 
нурхона         nurxona 
нусха            nusxa 
нўхат            no‘xat 
нўхта            no‘xta 
   
   О                   O 

 
обиҳаёт         obihayot 
об-ҳаво          ob-havo 
огоҳ             ogoh 
огоҳлик         ogohlik 
огоҳлантириш    ogohlantirish 
одамохун        odamoxun 
одамхўр          odamxo‘r 
одоб-ахлоқ       odob-axloq 
ойнаи жаҳон     oynayi jahon 
олаҳакка          olahakka 
олигархия        oligarxiya 
оллоҳ            olloh 
олмахон        olmaxon 
олхўри              olxo‘ri 
олҳирот             olhirot 
омихта              omixta 
онахон  onaxon 
орзу-ҳавас          orzu-havas 
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оромбахш  orombaxsh 
оромгоҳ  oromgoh 
осудаҳол          osudahol 
отахон  otaxon 
отхона  otxona 
охират  oxirat 
охирзамон oxirzamon 
охири  oxiri 
охур         oxur 
оч-наҳор  och-nahor 
оштахта  oshtaxta 
ошуфтаҳол oshuftahol 
ошхамир  oshxamir 
ошхона  oshxona 
ошхўрак  oshxo‘rak 
оғилхона  og‘ilxona 
оҳ          oh 
оҳак   ohak 
оҳанрабо  ohanrabo 
оҳансоп  ohansop 
оҳанг  ohang 
оҳангдош  ohangdosh 
оҳ-воҳ  oh-voh 
оҳиста  ohista 
оҳор         ohor 
оҳорли  ohorli 
оҳ-нола  oh-nola 
оҳу         ohu 
оҳ-фарёд  oh-faryod 
 
      П               P 
 
пайраҳа  payraha 
пайҳон қилмоқ payhon qilmoq 
палахса  palaxsa 
панбархит  panbarxit 
панд-насиҳат pand-nasihat 
паноҳ  panoh 
паншаха  panshaxa 
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параха  paraxa 
парирухсор pariruxsor 
парихон  parixon 
паричеҳра  parichehra 
паришонхотир parishonxotir 
паришонҳол parishonhol 
пароход  paroxod 
парҳез  parhez 
пасха  pasxa 
патриарх  patriarx 
патриархат patriarxat 
пахмаймоқ paxmaymoq 
пахмоқ  paxmoq   
пахса  paxsa 
пахта  paxta 
пахтазор  paxtazor 
пахтакор  paxtakor 
пашшахона pashshaxona 
пашшахўрда pashshaxo‘rda 
паҳлавий  pahlaviy 
паҳлавон  pahlavon 
пештахта  peshtaxta 
пинҳон  pinhon 
пиротехника pirotexnika 
пистадаҳан pistadahan 
пихилламоқ pixillamoq 
подшоҳ  podshoh 
пойгоҳ  poygoh 
пойтахт  poytaxt 
политехника politexnika 
порахўр  poraxo‘r 
порох  porox 
поход  poxod 
похол  poxol 
психиатр  psixiatr 
психика  psixika 
психолог  psixolog 
психология psixologiya 
пухта  puxta 
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пухта-пишиқ puxta-pishiq 
пушти-паноҳ pushti-panoh 
пўртахол  po‘rtaxol 
 
      Р                R 
 
радиоҳаваскор radiohavaskor 
райҳон  rayhon 
расадхона  rasadxona 
расвойи жаҳон rasvoyi jahon 
рах   rax 
рахит   raxit 
рахна  raxna 
рахт                    raxt 
рахш                   raxsh 
рахшанда           raxshanda 
рахшон  raxshon 
раҳбар  rahbar 
раҳим  rahim 
раҳмат  rahmat 
раҳматнома rahmatnoma 
раҳмдил  rahmdil 
раҳмли               rahmli 
раҳмон               rahmon 
раҳмсиз              rahmsiz 
раҳм-шафқат      rahm-shafqat 
раҳнома  rahnoma 
рихта  rixta 
рихтагарлик rixtagarlik 
риҳлат  rihlat 
роҳат  rohat 
роҳатбахш rohatbaxsh 
роҳатижон rohatijon 
роҳат-фароғат rohat-farog‘at 
роҳиб  rohib 
рух   rux 
рухсат  ruxsat 
рухсатнома ruxsatnoma 
рухсор  ruxsor 
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руҳ   ruh 
руҳан  ruhan 
руҳий  ruhiy 
руҳланмоқ ruhlanmoq 
руҳоний  ruhoniy 
руҳшунослик ruhshunoslik 
рўйхат  ro‘yxat 
 
 
       С                      S 
 
сабоҳат  sabohat 
сабуҳ  sabuh 
сабуҳий  sabuhiy 
савтхон  savtxon 
садарайҳон sadarayhon 
саёҳат  sayohat 
саёҳатчи  sayohatchi 
саждагоҳ  sajdagoh 
сайёҳ  sayyoh 
сайилгоҳ  sayilgoh 
сайисхона  sayisxona 
сайргоҳ  sayrgoh 
сайру саёҳат sayr-u sayohat 
сайҳон  sayhon 
сайҳонлик           sayhonlik 
саллох  sallox 
салоҳ  saloh 
салоҳият  salohiyat 
сарвихиромон sarvixiromon 
сарлавҳа  sarlavha 
сартарошхона sartaroshxona 
сарф-харажат sarf-xarajat 
сархуш  sarxush 
сарҳад  sarhad 
сарҳисоб  sarhisob 
сарҳовуз  sarhovuz 
сатҳ   sath 
сафархалта safarxalta 



 31 

сахароза  saxaroza 
сахий  saxiy 
саховат  saxovat 
саховатпеша saxovatpesha 
сахт   saxt 
саъй-ҳаракат sa’y-harakat 
саҳар  sahar 
саҳарлик  saharlik 
саҳархез  saharxez 
саҳбо  sahbo 
саҳифа  sahifa 
саҳиҳ  sahih 
саҳн   sahn 
саҳна  sahna 
саҳоба  sahoba  
саҳро  sahro 
саҳройи  sahroyi 
саҳҳоф  sahhof 
сегоҳ  segoh 
сержаҳл  serjahl 
сершох  sershox 
серҳаракат serharakat 
серҳашам  serhasham 
серҳосил  serhosil 
сеҳр   sehr 
сеҳргар  sehrgar 
сеҳр-жоду  sehr-jodu 
сеҳрли  sehrli 
сигирхона  sigirxona 
сиёҳ   siyoh 
сиёҳдон  siyohdon 
сим-сиёҳ  sim-siyoh 
синхрон  sinxron 
сипоҳ  sipoh 
сипоҳсолар sipohsolar 
сих   six 
сихмола  sixmola 
сиҳат  sihat 
сиҳат-саломатлик  sihat-salomatlik 
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совхоз  sovxoz 
солиҳ  solih 
солиҳа  soliha 
сомонхона somonxona 
соҳа   soha 
соҳиб  sohib 
соҳиба  sohiba 
соҳибжамол sohibjamol 
соҳибкарам sohibkaram 
соҳибкор  sohibkor 
соҳибқалам sohibqalam 
соҳибқирон sohibqiron 
соҳил  sohil 
соҳир  sohir 
соҳира  sohira 
стихия  stixiya 
страхование straxovaniye 
субҳидам  subhidam 
субҳон  subhon 
судхўр  sudxo‘r 
суллоҳ  sulloh 
сулҳ   sulh 
сулҳпарвар sulhparvar 
суратхона  suratxona 
сурурбахш sururbaxsh 
сутхўр  sutxo‘r 
сухан  suxan 
суханвар  suxanvar 
сухандон  suxandon 
сухари  suxari 
сухсур  suxsur 
суҳбат  suhbat 
суҳбатдош suhbatdosh 
схема          sxema 
схоластика sxolastika 
сўхта  so‘xta 
 
      Т                T 
 



 33 

таважжуҳ  tavajjuh 
таванхона  tavanxona 
тавҳид  tavhid 
тагнусха  tagnusxa 
такяхона  takyaxona 
талх   talx 
тандирхона tandirxona 
таннозхон  tannozxon 
тансиҳатлик tansihatlik 
танҳо  tanho 
таппа-тахт tappa-taxt 
тараҳҳум  tarahhum 
таржимаи ҳол tarjimayi hol 
тарих  tarix 
тарихий  tarixiy 
тарихий-ҳижрий tarixiy-hijriy 
тариқат аҳли tariqat ahli 
таровеҳ  taroveh 
тархон  tarxon 
тарҳ   tarh 
тасбеҳ  tasbeh 
тахаллус  taxallus 
тахир  taxir 
тахлам  taxlam 
тахлит  taxlit 
тахмин  taxmin 
тахминан  taxminan 
тахмон  taxmon 
тахт   taxt 
тахта  taxta 
тахтакана  taxtakana 
тахтакач  taxtakach 
тахтиравон taxtiravon 
тахт-тож  taxt-toj  
ташбиҳ  tashbih 
таъзияхона ta’ziyaxona 
таҳаммул  tahammul 
таҳдид  tahdid 
таҳлика  tahlika 



 34 

таҳлил  tahlil 
таҳорат  tahorat 
таҳоратхона tahoratxona 
таҳрир  tahrir 
таҳрир ҳайъати  tahrir hay’ati  
таҳсил  tahsil 
таҳсин  tahsin 
таҳқирламоқ tahqirlamoq 
таҳқиромуз tahqiromuz 
таҳқиқ  tahqiq 
текинхўр  tekinxo‘r 
тенг ҳажмли teng hajmli 
теплоход  teploxod 
техкотиб  texkotib 
техника  texnika 
техникум  texnikum 
технология texnologiya 
тилхат  tilxat 
тимсоҳ  timsoh 
тихир  tixir 
тихирлик  tixirlik 
товуқхона  tovuqxona 
тожу тахт  toj-u taxt 
тонг-саҳарлаб tong-saharlab 
торхон  torxon 
тошмеҳр  toshmehr 
тоштахта  toshtaxta 
тошҳовуз  toshhovuz 
тоғрайҳон  tog‘rayhon 
трахея  traxeya 
трахома  traxoma 
трихотомия trixotomiya 
тузхалта  tuzxalta 
тухум  tuxum 
тухумдон  tuxumdon 
тухумҳужайра tuxumhujayra 
туғруқхона tug‘ruqxona 
туҳмат  tuhmat 
туҳмат-бўҳтон tuhmat-bo‘hton 
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туҳфа  tuhfa 
тўйхат  to‘yxat 
тўйхона  to‘yxona 
тўй-ҳашам to‘y-hasham 
тўпхона  to‘pxona 
тўрва-халта to‘rva-xalta 
тўхтам  to‘xtam 
тўхтамоқ  to‘xtamoq 
тўхташ  to‘xtash 
тўхтовсиз  to‘xtovsiz 
 
    У                    U 
 
увадахона  uvadaxona 
умидбахш  umidbaxsh 
умумжаҳон umumjahon 
умумхалқ  umumxalq 
умумшаҳар umumshahar 
урҳо-ур  urho-ur 
устахона  ustaxona 
устухон  ustuxon 
ухламоқ  uxlamoq 
уҳ тортмоқ uh tortmoq 
уҳламоқ  uhlamoq 

 
Ф   F 
 

фан-техника fan-texnika 
фараҳ  farah 
фараҳбахш farahbaxsh 
фараҳли  farahli 
фаромушхотир faromushxotir 
фаррух  farrux 
фарсах  farsax 
фасоҳат  fasohat 
фатҳ этмоқ fath etmoq 
фатҳа  fatha 
фахр   faxr 
фахрий  faxriy 
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фахрий ёрлиқ faxriy yorliq 
фақиҳ  faqih 
фаҳм   fahm 
фаҳм-идрок fahm-idrok 
фаҳм-фаросат fahm-farosat 
фаҳш  fahsh 
фаҳшхона  fahshxona 
фейербахчи feyerbaxchi 
феъл-хўй  fe’l-xo‘y 
фикр-мулоҳаза fikr-mulohaza 
фикр-хаёл  fikr-xayol 
филҳақиқат filhaqiqat 
фиқҳ   fiqh 
фойдахўрлик foydaxo‘rlik 
фотиҳ  fotih 
фотиҳа  fotiha 
фотоархив fotoarxiv 
фотомухбир fotomuxbir 
фотонусха fotonusxa 
фотохроника fotoxronika 
фотоҳаваскор fotohavaskor 
фотоҳужжат fotohujjat 
фоҳиша  fohisha 
фоҳишахона fohishaxona 
   
       Х                 X 
 
хабар  xabar 
хабардор  xabardor 
хабарнома xabarnoma 
хавотир  xavotir 
хавф   xavf 
хавфли  xavfli 
хавфсизли к xavfsizlik 
хавф-хатар xavf-xatar 
хаёл   xayol 
хаёлат  xayolat 
хаёлот                 xayolot 
хаёлпараст xayolparast 
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хаёлпаришон xayolparishon 
хаёлчан  xayolchan 
хазанак  xazanak 
хазина  xazina 
хазинабон  xazinabon 
хазинатопар xazinatopar 
хазон  xazon 
хазонрезги xazonrezgi 
хайёмшунос xayyomshunos 
хайр   xayr 
хайр-барака xayr-baraka 
хайрият  xayriyat 
хайрлашмоқ xayrlashmoq 
хайрли-эҳсонли xayrli-ehsonli 
хайр-маъзур xayr-ma’zur 
хайр-садақа xayr-sadaqa 
хайрхоҳ  xayrxoh 
хайрхоҳлик xayrxohlik 
хайр-хўш  xayr-xo‘sh 
хайрхўшламоқ xayrxo‘shlamoq 
хайр-эҳсон xayr-ehson 
хала   xala 
халаж  xalaj 
халал бермоқ xalal bermoq 
халат  xalat 
халачўп  xalacho‘p 
халақит бермоқ     xalaqit bermoq 
халили (узум)    xalili  (uzum) 
халифа  xalifa 
халойиқ   xaloyiq   
халос бўлмоқ xalos bo‘lmoq 
халоскор  xaloskor 
халта  xalta 
халтура  xaltura 
халфа  xalfa 
халқ   xalq 
халқаро  xalqaro 
ханжар  xanjar 
ханик  xanik 
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ханнот  xannot 
хантал  xantal 
харажат  xarajat 
характер  xarakter 
характеристика  xarakteristika 
характерламоқ   xarakterlamoq 
харгўш  xargo‘sh 
харж   xarj 
харжламоқ xarjlamoq 
хари   xari 
харид  xarid 
харидор  xaridor 
харидорбоп xaridorbop 
харита  xarita 
хариш  xarish 
хароб  xarob 
хароба  xaroba 
харобахона  xarobaxona 
харрот  xarrot 
харсанг  xarsang 
харсангтош xarsangtosh 
хартия  xartiya 
хартум  xartum 
хархаша  xarxasha 
хас   xas 
хасаки  xasaki 
хасис  xasis 
хаскаш  xaskash 
хасм   xasm 
хасмол  xasmol 
хаспўш  xaspo‘sh 
хаспўшламоқ xaspo‘shlamoq 
хаста  xasta 
хастадил  xastadil 
хасталанмоқ xastalanmoq 
хат   xat 
хатна  xatna 
хато   xato 
хат-савод  xat-savod 
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хатти-ҳаракат xatti-harakat 
хаттот  xattot 
хат-хабар  xat-xabar 
хафа   xafa 
хафақон  xafaqon 
хафаҳол  xafahol 
хафиф  xafif 
хахаламоқ  xaxalamoq 
хачир  xachir 
хашак  xashak 
хашаки  xashaki 
хезламоқ  xezlamoq 
хеш-ақрабо xesh-aqrabo 
хивич  xivich 
хиёбон  xiyobon 
хиёл (сал)  xiyol 
хиёнат  xiyonat 
хиёнаткор  xiyonatkor 
хижил бўлмоқ xijil bo‘lmoq 
хижолат  xijolat 
хижолатомуз xijolatomuz 
хизмат  xizmat 
хизматкор  xizmatkor 
хизр   xizr 
хизрнамо  xizrnamo 
хийла (анча) xiyla (ancha) 
хил   xil 
хила   xila   
хилват  xilvat 
хилватхона xilvatxona 
хилламоқ  xillamoq 
хилоф  xilof 
хилт (тиб.) xilt (tib.) 
хилхона  xilxona 
хилқат  xilqat 
химик  ximik 
химикат  ximikat 
химия  ximiya 
хина   xina 
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хинин  xinin 
хиппа бўғмоқ xippa bo‘g‘moq 
хипча  xipcha 
хипчин  xipchin 
хира   xira 
хирадманд xiradmand 
хираланмоқ xiralanmoq 
хиргойи  xirgoyi 
хириллаш  xirillash 
хирмон  xirmon 
хирож  xiroj 
хиром (айламоқ) xirom (aylamoq) 
хиромон  xiromon 
хирс   xirs   
хирсдай  xirsday 
хирург  xirurg 
хирқа  xirqa 
хирқапўш  xirqapo‘sh 
хирқиратмоқ xirqiratmoq 
хислат  xislat 
хит бўлмоқ xit bo‘lmoq 
хитланмоқ xitlanmoq 
хитоб  xitob 
хитобнома xitobnoma 
хитой  xitoy 
хлорамин  xloramin 
хлорелла  xlorella 
хлоридли  xloridli 
хлорин  xlorin 
хлорламоқ xlorlamoq 
хлорофос  xlorofos 
хмель  xmel 
хоб   xob 
хобгоҳ  xobgoh 
ховон  xovon 
ховонча  xovoncha 
хода   xoda 
ходим  xodim 
хожа   xoja 
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хоин   xoin 
хок   xok 
хокандоз  xokandoz 
хоки пой  xoki poy 
хоккей  xokkey 
хоксор  xoksor 
хол   xol 
хола   xola 
холавачча  xolavachcha 
холдор  xoldor 
холестерин xolesterin 
холи   xoli 
холис  xolis 
холисаниллоҳ xolisanilloh 
холисона  xolisona 
холиқ  xoliq 
холли  xolli 
холодильник xolodilnik 
холос  xolos 
хом   xom 
хомаки  xomaki 
хом ашё  xom ashyo 
хомкалла  xomkalla 
хомсемиз  xomsemiz 
хомсувоқ  xomsuvoq 
хом сурп  xom surp 
хомталаш  xomtalash 
хомтама  xomtama 
хомток  xomtok 
хомуш  xomush 
хомхаёл  xomxayol 
хомчўт  xomcho‘t 
хомғишт  xomg‘isht 
хон   xon 
хона   xona 
хонавайрон xonavayron 
хонадон  xonadon 
хоназод  xonazod 
хонаки  xonaki 
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хонанда  xonanda 
хонанишин xonanishin 
хонасаллот xonasallot 
хонатлас  xonatlas 
хонақоҳ  xonaqoh 
хонзода  xonzoda 
хоним  xonim 
хониш  xonish 
хонтахта  xontaxta 
хонумон  xonumon 
хонқизи (зоол.) xonqizi (zool.) 
хор бўлмоқ xor bo‘lmoq 
хорга чиқмоқ xorga chiqmoq 
хоразмлик  xorazmlik 
хорват  xorvat 
хореография xoreografiya 
хор-зор  xor-zor 
хориж  xorij 
хорижий  xorijiy 
хорламоқ  xorlamoq 
хормейстер xormeyster 
хор-зор  xor-zor 
хос   xos 
хосият  xosiyat 
хосса  xossa 
хосхона  xosxona 
хотин  xotin 
хотиноши  xotinoshi 
хотинпараст xotinparast 
хотин-халаж xotin-xalaj 
хотинчалиш xotinchalish 
хотира  xotira 
хотиржам  xotirjam 
хотирот  xotirot 
хоч (крест) xoch (krest) 
хохоламоқ xoxolamoq 
хоқон  xoqon 
хоҳ   xoh 
хоҳиш  xohish 
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хоҳиш-истак xohish-istak 
хоҳламоқ  xohlamoq 
хоҳловчи  xohlovchi 
хрен (бот) xren (bot.) 
хрестоматия xrestomatiya 
хризантема xrizantema 
христиан  xristian 
хром   xrom 
хром этик  xrom etik 
хромосфера xromosfera 
хроника  xronika 
хронология xronologiya 
худбин  xudbin 
худди  xuddi 
худо   xudo 
худобезори xudobezori 
худобехабар xudobexabar 
худованди xudovandi 
художўй  xudojo‘y 
худойи  xudoyi 
хуллас  xullas 
хулласи калом xullasi kalom 
хулоса  xulosa 
хулқ   xulq 
хулқ-атвор xulq-atvor 
хум   xum 
хумдон  xumdon 
хумкалла  xumkalla 
хумор  xumor 
хумпар  xumpar 
хун бўлмоқ xun bo‘lmoq 
хунаса  xunasa 
хуноб бўлмоқ xunob bo‘lmoq 
хунобгарчилик xunobgarchilik 
хунрез  xunrez 
хунук  xunuk 
хунхўр  xunxo‘r 
хуржун  xurjun 
хурма (идиш) xurma (idish) 
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хурмача  xurmacha 
хурмо (мева) xurmo (meva) 
хурофий-диний  xurofiy-diniy 
хурофот  xurofot 
хуррак  xurrak 
хуррам  xurram 
хурсанд  xursand 
хуруж  xuruj 
хуруж қилмоқ xuruj qilmoq 
хуршид  xurshid 
хусумат  xusumat 
хусусан  xususan 
хусусида  xususida 
хусусий  xususiy 
хусусият  xususiyat 
хутба  xutba 
хутор  xutor 
хуфиёна  xufiyona 
хуфия  xufiya 
хуфтон  xufton 
хуш   xush 
хушахлоқ  xushaxloq 
хушбахт  xushbaxt 
хушбичим  xushbichim 
хушбўй  xushbo‘y 
хушвақт  xushvaqt 
хушкайф  xushkayf 
хушламоқ  xushlamoq 
хушманзара xushmanzara 
хушмуомала xushmuomala 
хушнуд  xushnud 
хушовоз  xushovoz 
хушомад  xushomad 
хушоҳанг  xushohang 
хушрўй  xushro‘y 
хушсурат  xushsurat 
хуштабиат xushtabiat 
хуштаъб  xushta’b 
хуштаъм  xushta’m 
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хуштавозе  xushtavoze 
хуштакаллуф xushtakalluf 
хуштор  xushtor 
хушфеъл  xushfe’l 
хушхабар  xushxabar 
хушхулқ  xushxulq 
хушчақчақ xushchaqchaq 
хушқад  xushqad 
хушқадам  xushqadam 
хушқилиқ  xushqiliq 
хушқомат  xushqomat 
хушҳаво  xushhavo 
хўжа   xo‘ja 
хўжайин  xo‘jayin 
хўжағат (малина) xo‘jag‘at 
хўмраймоқ xo‘mraymoq 
хўп   xo‘p 
хўплам  xo‘plam 
хўр   xo‘r 
хўрак  xo‘rak 
хўранда  xo‘randa 
хўрламоқ  xo‘rlamoq 
хўроз  xo‘roz 
хўрозқанд  xo‘rozqand 
хўрсинмоқ xo‘rsinmoq 
хўтик  xo‘tik 
хўш   xo‘sh 
хўшлашмоқ xo‘shlashmoq 
 
    Ц                S 
 
цех   sex 
 
     Ч     CH 
 
чамбаршох chambarshox 
чарх   charx 
чархламоқ charxlamoq 
чархпалак  charxpalak 
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чаҳор  chahor 
чаҳорбоғ  chahorbog‘ 
чаҳчаҳламоқ chahchahlamoq 
чех   chex 
чеҳра  chehra 
чиллахона  chillaxona 
чимхўр  chimxo‘r 
чиханбили chixanbili 
чихчихламоқ chixchixlamoq 
чодирхаёл  chodirxayol 
чойхона  choyxona 
чойхўр  choyxo‘r 
чоргоҳ  chorgoh 
чорпаҳил  chorpahil 
чорраҳа  chorraha 
чорхари  chorxari 
чорхез  chorxez 
чошгоҳ  choshgoh 
чоҳ   choh 
чумолихўр chumolixo‘r 
чустнусха  chustnusxa 
чўп-хас  cho‘p-xas 
 
 Ш   SH 
 
шайх          shayx 
шайхзода  shayxzoda 
шайхулислом shayxulislom 
шайхулмашойих shayxulmashoyix 
шак-шубҳасиз shak-shubhasiz 
шарм-ҳаё  sharm-hayo 
шаробхона sharobxona 
шарҳ   sharh 
шарҳламоқ sharhlamoq 
шахдам  shaxdam 
шахмат  shaxmat 
шахобча  shaxobcha 
шахс   shaxs 
шахсан  shaxsan 



 47 

шахсият             shaxsiyat 
шахт   shaxt 
шахта  shaxta 
шахтёр  shaxtyor 
шашхол  shashxol 
шаҳаншоҳ  shahanshoh 
шаҳар  shahar 
шаҳарнусха shaharnusxa 
шаҳбоз  shahboz 
шаҳват  shahvat 
шаҳд   shahd 
шаҳзода  shahzoda 
шаҳид  shahid 
шаҳло  shahlo 
шаҳноз  shahnoz 
шаҳодат  shahodat 
шаҳриёр  shahriyor 
шаҳрисабзлик shahrisabzlik 
шаҳристон shahriston 
шаҳрихонлик shahrixonlik 
шаҳсувор  shahsuvor 
шеърхонлик she’rxonlik 
шикастаҳол shikastahol 
ширинсухан shirinsuxan 
ширхўрда  shirxo‘rda 
шифобахш shifobaxsh 
шифохона  shifoxona 
шогирд-халфа shogird-xalfa 
шод-хандон shod-xandon 
шод-хуррам shod-xurram 
шох   shox 
шохдор  shoxdor 
шохламоқ  shoxlamoq 
шохобча  shoxobcha 
шохсимон  shoxsimon 
шоҳ   shoh 
шоҳзод  shohzod 
шоҳид  shohid 
шоҳнома  shohnoma 
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шоҳона  shohona 
шоҳсупа  shohsupa 
штрих  shtrix 
шубҳа  shubha 
шубҳали  shubhali 
шукуҳ  shukuh 
шумхабар  shumxabar 
шуҳрат  shuhrat 
шуҳрат-шон shuhrat-shon 
шўрхок  sho‘rxok 
шўх   sho‘x 
шўхчан  sho‘xchan 
 
 Э   E 
 
электрон-ҳисоблаш elektron-hisoblash 
электротехника       ekektrotexnika 
электрохимия elektroximiya 
эсхона  esxona 
эс-ҳушли  es-hushli 
эҳ   eh 
эҳе   ehe 
эҳром  ehrom 
эҳсон  ehson 
эҳтиёж  ehtiyoj 
эҳтиёт  ehtiyot 
эҳтиёткор  ehtiyotkor 
эҳтимол  ehtimol 
эҳтиром  ehtirom 
эҳтирос  ehtiros 
  
 Ю     Yu 
 
юз-хотир   yuz-xotir 
юкхона   yukxona 
юҳо    yuho 
юҳолик   yuholik 
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 Я     Ya 
 
яккахон   yakkaxon   
яроғ-аслаҳа  yarog‘-aslaha 
ях    yax 
яхламоқ   yaxlamoq 
яхлит   yaxlit 
яхмалак   yaxmalak 
яхна    yaxna 
яхоб    yaxob 
яхши   yaxshi 
яҳудий   yahudiy 
 
 Ў     O‘ 
 
ўгит-насиҳат  o‘git-nasihat 
ўйинхона   o‘yinxona 
ўй-мулоҳаза  o‘y-mulohaza 
ўй-хаёл   o‘y-xayol 
ўлаксахўр   o‘laksaxo‘r 
ўликхона   o‘likxona 
ўртаҳол   o‘rtahol 
ўт-гиёҳ   o‘t-giyoh 
ўтхона   o‘txona 
ўтхўр   o‘txo‘r 
ўхчиш   o‘xchish 
ўхчиқ   o‘xchiq 
ўхшамоқ   o‘xshamoq 
ўҳў    o‘ho‘ 
ўҳҳў (ундов)  o‘hho‘ (undov) 
 
 Қ       Q 
 
қабиҳ   qabih 
қабоҳат   qabohat 
қабулхона   qabulxona 
қадаҳ (идиш)  qadah (idish) 
қайғу-ҳасрат  qayg‘u-hasrat 
қаландархона  qalandarxona 
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қамоқхона  qamoqxona 
қарз-ҳавола  qarz-havola 
қароргоҳ   qarorgoh 
қасамхўр   qasamxo‘r 
қасидахонлик  qasidaxonlik 
қаҳат   qahat 
қаҳатчилик  qahatchilik 
қаҳва   qahva 
қаҳвахона   qahvaxona 
қаҳр    qahr 
қаҳрамон   qahramon 
қаҳратон   qahraton 
қаҳрли   qahrli 
қаҳр-ғазаб   qahr-g‘azab 
қаҳқаҳа   qahqaha 
қаҳҳор   qahhor 
қиблагоҳ   qiblagoh 
қийматахта  qiymataxta 
қимматбаҳо  qimmatbaho 
қиморхона  qimorxona 
қироатхона  qiroatxona 
қироатхонлик  qiroatxonlik 
қиҳқиҳламоқ  qihqihlamoq 
қозихона   qozixona 
қонхўр   qonxo‘r 
қоп-халта   qop-xalta 
қорахат   qoraxat 
қорахоний (-лар) qoraxoniy (-lar) 
қорихона   qorixona 
қоровулхона  qorovulxona 
қоронғи-хуфтон qorong‘i-xufton 
қорхат   qorxat  
қувончбахш  quvonchbaxsh 
қудахола   qudaxola 
қурол-аслаҳа  qurol-aslaha 
қўрхона   qo‘rxona 
қушхона   qushxona 
қўноқхона           qo‘noqxona 
қўриқхона           qo‘riqxona 
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қўрхона   qo‘rxona 
қўшхона   qo‘shxona 
қўшхотинлик   qo‘shxotinlik 
қўшҳокимиятчилик  qo‘shhokimiyatchilik 
қўқонжўхори   qo‘qonjo‘xori 
 
 Ғ                 G‘ 
ғазалхон   g‘azalxon 
ғазалхонлик  g‘azalxonlik 
ғазинахона  g‘azinaxona 
ғайратбахш  g‘ayratbaxsh 
ғалвахона           g‘alvaxona 
ғаллахона   g‘allaxona 
ғам-андуҳ   g‘am-anduh 
ғамхўр   g‘amxo‘r 
ғамхўрлик  g‘amxo‘rlik 
ғам-ҳасрат  g‘am-hasrat 
ғарибхона   g‘aribxona 
ғийбатхона  g‘iybatxona 
ғоявий-ахлоқий  g‘oyaviy-axloqiy 
ғунчадаҳан          g‘unchadahan 
 
 Ҳ     H 
 
ҳабаш  habash 
ҳабиб                 habib  
ҳавас  havas 
ҳаваскор  havaskor 
ҳавасманд  havasmand 
ҳавза  havza 
ҳаво   havo 
ҳавоза  havoza 
ҳавойи  havoyi 
ҳавойиланмоқ havoyilanmoq 
ҳавола  havola 
ҳавонча  havoncha 
ҳаворанг  havorang 
ҳад   had 
ҳаддод  haddod 
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ҳадеб  hadeb 
ҳадемай  hademay 
ҳадик  hadik 
ҳадис  hadis 
ҳадсиз-ҳисобсиз hadsiz-hisobsiz 
ҳадя   hadya 
ҳадя-инъом hadya-in’om 
ҳад-ҳудуд  had-hudud 
ҳаё   hayo 
ҳаёт   hayot 
ҳаётбахш  hayotbaxsh 
ҳаётий  hayotiy 
ҳаёт-мамот hayot-mamot 
ҳаж   haj 
ҳажар  hajar 
ҳажв   hajv 
ҳажвия  hajviya 
ҳажиқиз  hajiqiz 
ҳажм  hajm 
ҳажр   hajr 
ҳазар  hazar 
ҳазил  hazil 
ҳазилкаш  hazilkash 
ҳазил-мазах hazil-mazax 
ҳазил-мутойиба  hazil-mutoyiba 
ҳазиломуз  hazilomuz 
ҳазил-ҳузул hazil-huzul 
ҳазин  hazin 
ҳазир  hazir 
ҳазм   hazm 
ҳазор (минг) hazor (ming) 
ҳазора  hazora 
ҳазрат  hazrat 
ҳай   hay 
ҳайбаракалла haybarakalla 
ҳайбатли  haybatli 
ҳайвон  hayvon 
ҳайвонот  hayvonot 
ҳайдамоқ  haydamoq 
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ҳайдаркокил haydarkokil 
ҳайдовчи  haydovchi 
ҳайё-ҳуй  hayyo-huy 
ҳайз   hayz 
ҳайит  hayit 
ҳайкал  haykal 
ҳайрат  hayrat 
ҳайратланмоқ hayratlanmoq 
ҳайрон  hayron 
ҳайт   hayt 
ҳайтовур  haytovur 
ҳайт-ҳуйт  hayt-huyt 
ҳайф   hayf 
ҳайфсан  hayfsan 
ҳайъат  hay’at 
ҳайқирмоқ hayqirmoq 
ҳайҳайламоқ hayhaylamoq 
ҳайҳот  hayhot 
ҳайҳотдай  hayhotday 
ҳакам  hakam 
ҳаким  hakim 
ҳакка  hakka 
ҳаккалак  hakkalak 
ҳаккам-дуккам hakkam-dukkam 
ҳакламоқ  haklamoq 
ҳал   hal 
ҳалак  halak 
ҳали   hali 
ҳали-бери  hali-beri 
ҳалиги  haligi 
ҳалила  halila 
ҳалим  halim 
ҳали-ҳали  hali-hali 
ҳалламоқ  hallamoq 
ҳаловат  halovat 
ҳаллосламоқ halloslamoq 
ҳаловат  halovat 
ҳалок  halok 
ҳалокат  halokat 
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ҳалол  halol 
ҳалоллаш  halollash 
ҳалол-ҳаром halol-harom 
ҳалқа  halqa 
ҳалқасимон halqasimon 
ҳалқоб  halqob 
ҳалқум  halqum 
ҳам   ham 
ҳамал  hamal 
ҳамд   hamd 
ҳамда  hamda 
ҳамдам  hamdam 
ҳамдард  hamdard 
ҳамду сано hamd-u sano 
ҳамён  hamyon 
ҳамжиҳат  hamjihat 
ҳамза  hamza 
ҳамиша  hamisha 
ҳамишабаҳор hamishabahor 
ҳамият  hamiyat 
ҳамкасаба  hamkasaba 
ҳамкасб  hamkasb 
ҳамкорлик hamkorlik 
ҳамкурс  hamkurs 
ҳамла  hamla 
ҳамма  hamma 
ҳаммабоп  hammabop 
ҳаммаслак hammaslak 
ҳаммаҳалла hammahalla 
ҳаммол  hammol 
ҳамнафас  hamnafas 
ҳамовоз  hamovoz 
ҳамон  hamon 
ҳамонки  hamonki 
ҳамоҳанг  hamohang 
ҳамро  hamro 
ҳамроз  hamroz 
ҳамроҳ  hamroh 
ҳамсоя  hamsoya 
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ҳамсуҳбат  hamsuhbat 
ҳамфикр  hamfikr 
ҳамхона  hamxona 
ҳамшаҳар  hamshahar 
ҳамшира  hamshira 
ҳамқишлоқ hamqishloq 
ҳанг   hang 
ҳангома  hangoma 
ҳанграмоқ  hangramoq 
ҳандалак  handalak 
ҳандаса  handasa 
ҳаракат  harakat 
ҳарам  haram 
ҳарамхона haramxona 
ҳарб   harb 
ҳарбий  harbiy 
ҳар бир  har bir 
ҳар вақт  har vaqt 
ҳар гал  har gal 
ҳаргиз  hargiz 
ҳардамхаёл hardamxayol 
ҳар доим  har doim 
ҳарир  harir 
ҳарис  haris 
ҳарф   harf 
ҳарна  harna 
ҳаром  harom 
ҳароми  haromi 
ҳароммағиз harommag‘iz 
ҳаромтовоқ haromtovoq 
ҳаром-хариш harom-xarish 
ҳарорат  harorat 
ҳаросат  harosat 
ҳартугул  hartugul 
ҳарф   harf 
ҳарфма-ҳарф harfma-harf 
ҳарчанд  harchand 
ҳарқалай  harqalay 
ҳар ҳолда  har holda 
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ҳасад  hasad 
ҳасайни   hasayni 
ҳасанот  hasanot 
ҳасан-ҳусан hasan-husan 
ҳасип  hasip 
ҳасрат  hasrat 
ҳасрат-надомат   hasrat-nadomat 
ҳасса  hassa 
ҳассакаш  hassakash 
ҳассос  hassos 
ҳатламоқ  hatlamoq 
ҳатто  hatto 
ҳаттоки  hattoki 
ҳафсала  hafsala 
ҳафта  hafta 
ҳафталик  haftalik 
ҳафтафаҳм haftafahm 
ҳафтияк  haftiyak 
ҳашам  hasham 
ҳашамат  hashamat 
ҳашар  hashar 
ҳашарот  hasharot 
ҳаяжон  hayajon 
ҳаял   hayal 
ҳаялламоқ  hayallamoq 
ҳақ   haq 
ҳақгўй  haqgo‘y 
ҳақида  haqida 
ҳақир  haqir 
ҳақирона  haqirona 
ҳақиқ  haqiq 
ҳақиқат  haqiqat 
ҳақиқатан  haqiqatan 
ҳақиқатгўй haqiqatgo‘y 
ҳақиқатсевар haqiqatsevar 
ҳақли  haqli 
ҳақ-ноҳақ  haq-nohaq 
ҳақорат  haqorat 
ҳақоратламоқ haqoratlamoq 
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ҳақоратомуз haqoratomuz 
ҳаққоний  haqqoniy 
ҳаққуш  haqqush 
ҳақ-ҳуқуқ  haq-huquq 
ҳаҳаламоқ  hahalamoq 
ҳез   hez 
ҳезалак  hezalak 
ҳезимкаш  hezimkash 
ҳей   hey 
ҳемири  hemiri 
ҳеч   hech 
ҳеч нарса  hech narsa 
ҳеҳеламоқ  hehelamoq 
ҳи   hi 
ҳид   hid 
ҳидламоқ  hidlamoq 
ҳидоят  hidoyat 
ҳижжа  hijja 
ҳижо   hijo 
ҳижоб  hijob 
ҳижрат  hijrat 
ҳижрий  hijriy 
ҳижрия  hijriya 
ҳижрон  hijron 
ҳийла  hiyla 
ҳийлагар  hiylagar 
ҳийлакор  hiylakor 
ҳийла-найранг hiyla-nayrang 
ҳикмат  hikmat 
ҳикоя  hikoya 
ҳикоят  hikoyat 
ҳилва  hilva 
ҳилвирамоқ hilviramoq 
ҳил-ҳил  hil-hil 
ҳилол  hilol 
ҳилпиратмоқ hilpiratmoq 
ҳиммат  himmat 
ҳимо   himo 
ҳимоя  himoya 
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ҳикоя  hikoya 
ҳингилламоқ hingillamoq 
ҳингир-ҳингир hingir-hingir 
ҳинд   hind 
ҳинди  hindi 
ҳиндшунос hindshunos 
ҳинду  hindu 
ҳирингламоқ hiringlamoq 
ҳиринг-ҳиринг hiring-hiring 
ҳировул  hirovul 
ҳирот  hirot 
ҳирс   hirs 
ҳирс қўймоқ hirs qo‘ymoq 
ҳис   his 
ҳисоб  hisob 
ҳисобот  hisobot 
ҳисор  hisor 
ҳисори  hisori 
ҳисса  hissa 
ҳиссадорлик hissadorlik 
ҳиссиёт  hissiyot 
ҳиссий  hissiy 
ҳис-ҳаёжон his-hayajon 
ҳифз   hifz 
ҳиқилдоқ  hiqildoq 
ҳиқичоқ  hiqichoq 
ҳо   ho 
ҳов   hov 
ҳованча  hovancha 
ҳовва  hovva 
ҳовилламоқ hovillamoq 
ҳовли  hovli 
ҳовли-жой hovli-joy 
ҳовлима-ҳовли hovlima-hovli 
ҳовлиқмоқ hovliqmoq 
ҳовоза  hovoza 
ҳовонча  hovoncha 
ҳовуз  hovuz 
ҳовур  hovur 
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ҳовуч  hovuch 
ҳовҳовламоқ hovhovlamoq 
ҳодиса  hodisa 
ҳожат  hojat 
ҳожатбарорлик  hojatbarorlik 
ҳожатманд hojatmand 
ҳожатхона hojatxona 
ҳожи   hoji 
ҳожиб  hojib 
ҳозир  hozir 
ҳозирги  hozirgi 
ҳозиржавоб hozirjavob 
ҳозирламоқ hozirlamoq 
ҳозирча  hozircha 
ҳозиқ  hoziq 
ҳой   hoy 
ҳойнаҳой  hoynahoy 
ҳоказо  hokazo 
ҳоким  hokim 
ҳокимият  hokimiyat 
ҳокимлик  hokimlik 
ҳокимтўра hokimto‘ra 
ҳол   hol 
ҳолат  holat 
ҳол-аҳвол  hol-ahvol 
ҳолбуки  holbuki 
ҳолва  holva 
ҳолвагар  holvagar 
ҳолвайтар  holvaytar 
ҳол-жон  hol-jon 
ҳолпилламоқ holpillamoq 
ҳолсизланмоқ holsizlanmoq 
ҳомий  homiy 
ҳомила  homila 
ҳомиладор homilador 
ҳомуза  homuza 
ҳордиқ  hordiq 
ҳоримоқ  horimoq 
ҳорманг!  hormang! 
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ҳормай-толмай  hormay-tolmay 
ҳорғин  horg‘in 
ҳосил  hosil 
ҳосилдор  hosildor  
ҳосилот  hosilot 
ҳотам  hotam 
ҳотамтой  hotamtoy 
ҳофиз  hofiz 
ҳошия  hoshiya 
ҳубоб  hubob 
ҳувайдо  huvaydo 
ҳувилламоқ huvillamoq 
ҳуда-беҳуда huda-behuda 
ҳудайчи  hudaychi 
ҳудуд  hudud 
ҳудҳуд  hudhud 
ҳужайра  hujayra 
ҳужжат  hujjat 
ҳужра  hujra 
ҳужум  hujum 
ҳузур  huzur 
ҳузурбахш huzurbaxsh 
ҳузурланмоқ huzurlanmoq 
ҳузур-ҳаловат huzur-halovat 
ҳукамо  hukamo 
ҳукм   hukm 
ҳукман  hukman 
ҳукмдор  hukmdor 
ҳукмнома  hukmnoma 
ҳукмрон  hukmron 
ҳукмфармо hukmfarmo 
ҳукумат  hukumat 
ҳулкар  hulkar 
ҳумо   humo 
ҳумоюн  humoyun 
ҳунар  hunar 
ҳунарманд hunarmand 
ҳур   hur 
ҳуриш  hurish 
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ҳуркак  hurkak 
ҳурлиқо  hurliqo 
ҳурмат  hurmat 
ҳурмат-эҳтиром hurmat-ehtirom 
ҳурмоқ  hurmoq 
ҳурпайиш  hurpayish 
ҳурпаймоқ hurpaymoq 
ҳуррият  hurriyat 
ҳур-ғилмон hur-g‘ilmon 
ҳусайни  husayni 
ҳусан  husan 
ҳусн   husn 
ҳуснбузар  husnbuzar 
ҳуснихат  husnixat 
ҳут   hut 
ҳушёр  hushyor 
ҳушёрхона hushyorxona 
ҳушсиз  hushsiz 
ҳуштак  hushtak 
ҳуқна  huqna 
ҳуққа  huqqa 
ҳуқуқ  huquq 
ҳуқуқий  huquqiy 
ҳуқуқшунос huquqshunos 
ҳўк   ho‘k 
ҳўкиз  ho‘kiz 
ҳўл   ho‘l 
ҳўлламоқ  ho‘llamoq 
ҳўнграмоқ ho‘ngramoq 
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Х ва Ҳ ҳарфлари билан ёзиладиган ўзбек исмлари 
 
 А   A 
 
Абдуаҳад  Abduahad 
Абдуваҳҳоб Abduvahhob 
Абдувоҳид Abduvohid  
Абдузоҳид Abduzohid 
Абдузоҳир Abduzohir 
Абдулаҳад Abdulahad 
Абдулмаҳмуд Abdulmahmud 
Абдулфаттоҳ Abdulfattoh 
Абдулхайр Abdulxayr 
Абдулқаҳҳор Abdulqahhor 
Абдулҳай  Abdulhay 
Абдулҳайит Abdulhayit 
Абдулҳаким Abdulhakim 
Абдулҳамид Abdulhamid 
Абдулҳафиз Abdulhafiz 
Абдулҳақ  Abdulhaq 
Абдураҳим Abdurahim 
Абдураҳмат Abdurahmat 
Абдураҳмон Abdurahmon 
Абдусолиҳ Abdusolih 
Абдусоҳиб Abdusohib 
Абдуфаттоҳ Abdufattoh 
Абдухалил Abduxalil 
Абдухолиқ Abduxoliq 
Абдуқаҳҳор Abduqahhor 
Абдуҳаким Abduhakim 
Абдуҳалим Abduhalim 
Абдуҳамид Abduhamid 
Абдуҳафиз Abduhafiz 
Абдуҳошим Abduhoshim 
Авазхон  Avazxon 
Адҳам  Adham 
Алиаҳрор  Aliahror 
Алимуҳаммад Alimuhammad 
Алихўжа  Alixo‘ja 
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Алиҳайдар Alihaydar 
Амирхол  Amirxol 
Амиршоҳ  Amirshoh 
Анорхол  Anorxol 
Асилхон  Asilxon 
Асилхўжа  Asilxo‘ja 
Ахбор  Axbor 
Аълохон  A’loxon 
Аҳад   Ahad 
Аҳлиддин  Ahliddin 
Аҳмад  Ahmad 
Аҳмадали  Ahmadali 
Аҳмар  Ahmar 
Аҳрор  Ahror 
Аҳтам  Ahtam 
  
 Б       B 
 
Бахмал  Baxmal 
Бахтигул  Baxtigul 
Бахтиёр  Baxtiyor 
Бахтинисо Baxtiniso 
Бахшулла  Baxshulla 
Баҳовуддин Bahovuddin 
Баҳодир  Bahodir 
Баҳора  Bahora 
Баҳра  Bahra 
Баҳри  Bahri 
Баҳриддин Bahriddin 
Баҳринисо Bahriniso 
Баҳром  Bahrom 
Баҳрулла  Bahrulla 
Бекмуҳаммад Bekmuhammad 
Беҳзод  Behzod 
Беҳрўз  Behro‘z 
Бибижаҳон Bibijahon 
Бибихол  Bibixol 
Бибихоним Bibixonim 
Бобораҳим Boborahim 
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Бобораҳмат Boborahmat 
Бобохон  Boboxon 
Бобохўжа  Boboxo‘ja 
Боймуҳаммад Boymuhammad 
Бойхон  Boyxon 
Бойхўжа  Boyxo‘ja 
Бойхўроз  Boyxo‘roz 
Ботирхўжа Botirxo‘ja 
Бурҳон  Burhon 
Бурҳониддин Burhoniddin 
 
 В       V 

 
Ваҳҳоб  Vahhob 
Воҳид  Vohid 
 
 Г       G 
 
Гавҳар  Gavhar 
Гавҳара  Gavhara 
Гавҳарбиби Gavharbibi 
Гулбаҳор  Gulbahor 
Гулжаҳон  Guljahon 
Гулирайҳон Gulirayhon 
Гулихандон Gulixandon 
Гулрух  Gulrux 
Гулрухсор Gulruxsor 
Гулхумор  Gulxumor 
Гулчеҳра  Gulchehra 
Гулшаҳноза Gulshahnoza 
Гулҳаё  Gulhayo 
 
 Д      D 
 
Давлатбахт Davlatbaxt 
Давлатжаҳон Davlatjahon 
Давлатхўжа Davlatxo‘ja 
Давлатшоҳ Davlatshoh 
Дадахон  Dadaxon 
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Дадахўжа  Dadaxo‘ja 
Дилруҳ  Dilruh 
Динмуҳаммад Dinmuhammad 
Донохол  Donoxol 
Донохон  Donoxon 
Дуржаҳон  Durjahon 
Дурхол  Durxol 
 
 Ё      Yo 
 
Ёдгорхон  Yodgorxon 
Ёрмуҳаммад Yormuhammad 
 
 Ж   J 
 
Жавоҳир  Javohir 
Жавҳар  Javhar 
Жаҳонгир  Jahongir 
Жумахол  Jumaxol 
Жумахўжа Jumaxo‘ja 
Жўрахол  Jo‘raxol 
Жўрахон  Jo‘raxon 
 
 З     Z 
 
Зархол  Zarxol 
Заҳириддин Zahiriddin 
Заҳро  Zahro 
Зебохол  Zeboxol 
Зебохон              Zeboxon 
Зебочеҳра  Zebochehra 
Зоҳид  Zohid 
Зоҳида  Zohida 
Зоҳир  Zohir 
Зулайҳо  Zulayho 
Зулхумор  Zulxumor 
Зуҳриддин Zuhriddin 
Зуҳро  Zuhro 
Зуҳур  Zuhur 
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 И    I 
 
Иброҳим  Ibrohim 
Илҳом  Ilhom 
Исҳоқ  Is’hoq 
Ифтихор  Iftixor 
Ихтиёр  Ixtiyor 
 
 М      M 
 
Марҳабо  Marhabo 
Марҳамат  Marhamat 
Махфират  Maxfirat 
Машҳура  Mashhura 
Маҳбуба  Mahbuba 
Маҳзуна  Mahzuna 
Маҳкам  Mahkam 
Маҳлиё  Mahliyo 
Маҳлиқо  Mahliqo 
Маҳмуд  Mahmud 
Маҳфуза  Mahfuza 
Менглихол Menglixol 
Меҳинбону Mehinbonu 
Меҳмонали Mehmonali 
Меҳмоной Mehmonoy 
Меҳри  Mehri 
Меҳрибон  Mehribon 
Меҳрибону Mehribonu 
Меҳригул  Mehrigul 
Меҳриддин Mehriddin 
Меҳринисо Mehriniso 
Минҳожиддин Minhojiddin 
Мираҳмад  Mirahmad 
Миржаҳон Mirjahon 
Мирзааҳмад Mirzaahmad 
Мирзоҳид  Mirzohid 
Мирмуҳсин Mirmuhsin 
Мирхонд  Mirxond 
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Миршоҳид Mirshohid 
Моҳигул  Mohigul 
Моҳидил  Mohidil 
Моҳинур  Mohinur 
Моҳира  Mohira 
Моҳирўй  Mohiro‘y 
Моҳитоб  Mohitob 
Моҳичеҳра Mohichehra 
Моҳларойим Mohlaroyim 
Моҳтоб  Mohtob 
Муслиҳиддин Muslihiddin 
Мухлиса  Muxlisa 
Мухтор  Muxtor 
Муҳаббат  Muhabbat 
Муҳайё  Muhayyo 
Муҳаммад Muhammad 
Муҳаррам  Muharram 
Муҳиб  Muhib 
Муҳиба  Muhiba 
Муҳиддин Muhiddin 
Муҳсин  Muhsin 
Муҳтарам  Muhtaram 
 
 Н      N 
 
Навбаҳор  Navbahor 
Нуржаҳон  Nurjahon 
Нурхон  Nurxon 
 
 О      O 
 
Ойбаҳор  Oybahor 
Ойхумор  Oyxumor 
Онахон  Onaxon 
Отахон  Otaxon 
 
 П            P 
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Паричеҳра Parichehra 
Паҳлавон  Pahlavon 
 
 Р     R 
 
Райҳон  Rayhon 
Раҳбар  Rahbar 
Раҳим  Rahim 
Раҳмат  Rahmat 
Раҳматулла Rahmatulla 
Раҳмиддин Rahmiddin 
Раҳмон  Rahmon 
Раҳмонали Rahmonali 
Рихси  Rixsi 
Рихситилла Rixsitilla 
Роҳат  Rohat 
Роҳила  Rohila 
Рухсат  Ruxsat 
Рухсор  Ruxsor 
Рухсора  Ruxsora 
 
 С      S 
 
Сабоҳат  Sabohat 
Сабоҳиддин Sabohiddin 
Садахон  Sadaxon 
Садбархон Sadbarxon 
Саидаҳмад Saidahmad 
Саидаҳрор Saidahror 
Сайидраҳим Sayidrahim 
Салоҳиддин Salohiddin 
Сафархол  Safarxol 
Саҳобиддин Sahobiddin 
Солиҳ  Solih 
Солиҳа  Soliha 
Соҳиб  Sohib 
Соҳиба  Sohiba 
Соҳибжамол Sohibjamol 
Соҳибназар Sohibnazar 
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Субҳон  Subhon 
Сухсур  Suxsur 
Суҳайл  Suhayl 
Суҳбатулла Suhbatulla 
Суҳроб  Suhrob 
  
 Т     T 
 
Тоҳир  Tohir 
Турдихол  Turdixol 
Туҳфа  Tuhfa 
Туҳфанисо Tuhfaniso 
 
 Ф    F 
 
Фаррух  Farrux 
Фаттоҳ  Fattoh 
Фатхулла  Fatxulla 
Фахриддин Faxriddin 
Фахринисо Faxriniso 
Форуҳ  Foruh 
Фотиҳ  Fotih 
 
 Х     X 
 
Хайриддин Xayriddin 
Хайринисо Xayriniso 
Хайрулла  Xayrulla 
Халил  Xalil 
Ханифа  Xanifa 
Хидир  Xidir 
Хислат  Xislat 
Хожар  Xojar 
Холбек  Xolbek 
Холбека  Xolbeka 
Холбиби  Xolbibi 
Холбой  Xolboy 
Холбуви  Xolbuvi 
Холида  Xolida 
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Холис  Xolis 
Холиқ  Xoliq 
Холмирза  Xolmirza 
Холмуҳаммад Xolmuhammad 
Холназар  Xolnazar 
Холнисо  Xolniso 
Холхўжа  Xolxo‘ja 
Хонзода  Xonzoda 
Хонимой  Xonimoy 
Хонназар  Xonnazar 
Хосият  Xosiyat 
Худоёр  Xudoyor 
Худойберди Xudoyberdi 
Худойназар Xudoynazar 
Худойқул  Xudoyqul 
Хумор  Xumor 
Хумора  Xumora 
Хуррам  Xurram 
Хуршид  Xurshid 
Хуршида  Xurshida 
Хушнуд  Xushnud 
Хушрўй  Xushro‘y 
 
 Ч   CH 
 
Чеҳра  Chehra 
Чиннихол  Chinnixol 
 
 Ш   SH 
 
Шаҳбоз  Shahboz 
Шаҳзода  Shahzoda 
Шаҳина  Shahina 
Шаҳобиддин Shahobiddin 
Шаҳодат  Shahodat 
Шаҳрибону Shahribonu 
Шаҳриёр  Shahriyor 
Шаҳризод  Shahrizod 
Шаҳринисо Shahriniso 



 71 

Шоҳаббос  Shohabbos 
Шоҳбоз  Shohboz 
Шоҳзода  Shohzoda 
Шоҳида  Shohida 
Шоҳина  Shohina 
Шоҳиста  Shohista 
Шоҳсанам Shohsanam 
Шуҳрат  Shuhrat 
 
 Э     E 
 
Энахон  Enaxon 
Эҳсон  Ehson 
Эҳтиром  Ehtirom 
 
 Я    YA 
 
Яхшибой  Yaxshiboy 
Яҳё   Yahyo 
 
 Қ     Q 
 
Қаҳрамон  Qahramon 
Қаҳҳор  Qahhor 
Қизлархон Qizlarxon 
 
 Ҳ    H 
 
Ҳабиб  Habib 
Ҳабиба  Habiba 
Ҳабибулла Habibulla   
Ҳавохон  Havoxon 
Ҳадича  Hadicha            
Ҳадя   Hadya 
Ҳаёт   Hayot 
Ҳажар  Hajar 
Ҳазрат  Hazrat 
Ҳайбатулла Haybatulla 
Ҳайдар  Haydar 
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Ҳайит  Hayit 
Ҳайитали  Hayitali 
Ҳайитгул  Hayitgul 
Ҳайрат  Hayrat 
Ҳаким  Hakim 
Ҳакима  Hakima 
Ҳалим  Halim 
Ҳалима  Halima 
Ҳаловат  Halovat 
Ҳамдам  Hamdam 
Ҳамза  Hamza 
Ҳамид  Hamid 
Ҳамида  Hamida 
Ҳамидулла Hamidulla 
Ҳамро  Hamro 
Ҳанифа  Hanifa 
Ҳасан  Hasan 
Ҳафиз  Hafiz 
Ҳафиза  Hafiza 
Ҳақберди  Haqberdi 
Ҳақназар  Haqnazar 
Ҳаққул  Haqqul 
Ҳидоят  Hidoyat 
Ҳикмат  Hikmat 
Ҳикоят  Hikoyat 
Ҳилол  Hilol 
Ҳилола  Hilola 
Ҳиммат  Himmat 
Ҳисомиддин Hisomiddin 
Ҳожар  Hojar 
Ҳожи  Hoji 
Ҳожиакбар Hojiakbar 
Ҳожиназар Hojinazar 
Ҳожихон  Hojixon 
Ҳозиқ  Hoziq 
Ҳоким  Hokim 
Ҳомид  Homid 
Ҳомил  Homil 
Ҳосил  Hosil 
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Ҳосила  Hosila 
Ҳотам  Hotam 
Ҳофиз  Hofiz 
Ҳошим  Hoshim 
Ҳувайдо  Huvaydo 
Ҳулкар  Hulkar 
Ҳумогул  Humogul 
Ҳумойиддин Humoyiddin 
Ҳумоюн  Humoyun 
Ҳурбиби  Hurbibi 
Ҳури  Huri 
Ҳуринисо  Huriniso 
Ҳурлиқо  Hurliqo 
Ҳурмат  Hurmat 
Ҳурматой  Hurmatoy 
Ҳуррият  Hurriyat 
Ҳусайн  Husayn 
Ҳусан  Husan 
Ҳуснижамол Husnijamol 
Ҳусния  Husniya 
Ҳуснора  Husnora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


