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U, u di abeceya kurdî da tîpa 25 an e, di alîyê dengnasîyêda tîpekî dengdêr, stûr û glovere.
U kim. U sembola elementa ûranyûmêye
uf b of, ecizbûnê dide kivşkirin
ufe m nexweşîyekî hespan e.
ulser Fr. bj/m nexwaşîya ji ber birîna li mîdê çê dibe bnr. ûrkulî
ulteult m 1- dema vexwarinêda dengê ji qirikê der tê 2-kuxîna li serhev, a bê navber bnr. 
kuxekux
ultinî m bnr kuxik
ultîmatom Fr. m ultimatom, fermana dewletekî ji bo bicîh anîna hinek tiştan dide dewletekî 
din, tê da gefên şer heye
umr Er.n bnr. temen
umre ol/m ji derî dema hec da serlêdana cîhên ku li gor ola îslamê pîroze
umûm Er. rd gişt, tev
umûmî Er. rd giştî, tevayî
umûmxane m kerxane, cîhên ku jin bi pera mêra dihewîne
unîforma Fr. m unîforma, potên leşkerîye
unîte Fr. m unîte, 1-yekbûn 2-yekîne 3-ji bo waneya(ders) bêş, mijar 
unîter Fr. rd alîgire yekîtîbûne, parastina yekîtîbûne
unîversal Fr. rd cîhanî, kaînatî
unîversîte Fr. m unîversîte, zanîngeh, dibistana bilind
unîversîteyî rd xwendevanên zanîngehê 
Urdin nd/m Welatekî li rojhilata navîne
urdinî rd hevwelatîyên welatê Urdinê, kesên ku li wir rundine
urf n rê û rêbazên jîyanê ên ku di nava demekî dirêj da di hêla cîvatê da hatîye pejirandin
urfe m ode, menzel, jûr
urfî rd bi urf ra têkildar
urolog Fr. bj/nt urolog, bijîşkên rêya mîzê
urolojî Fr. bj/m urolojî, di bijîşkîyêda bêşa li ser rêya mîzê lêdokole
urteurt 
urtîn
urûsî m pencere, pace
usiq zo/nt leopar, lawirekî beleke, li herêmin germ ên asyayê û afrîkayê da dijî, hov û 
goştxwire
usivî bot/m cûreyekî genime
utifk n guşîyên piçûk ên tirîya
utî Tr. m amûrkekî bi germê qumiçên qumaşan serrast dike
utîker Tr. -K nd/nt ên kû karê utîyê dike
utîkerî Tr. -k m karê utîkerîyê
utîkirin Tr.-K m kirarîya utîye
utî kirin Tr.-K l karê bi utîyê serrastkirina qurmiçan
utopîk Fr. rd bi utopyayê ra têkildar
utopîst Fr.nd/nt utopîst, kesên ku li dû utopyayê dihere û dipareze
utopya Fr. m utopya, fikrên bi cîh anîna wan ne pêkane
Uzbek nd/rd kesên ku li Uzbekîstanê dijî
Uzbekî m zimanê ku Uzbek pê diaxive
uzir Er.nt kêmasî, lêborîn
uzirdar Er. –K rd kesên ku bi awayekî xwedîye kêmasîyê
uzirxwastin Er. -K l lêborîn xwestin
uzirxwastin Er.-K m kirarîya lêborîn xwestin 


