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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧУВАШСКИХ ЗАГАДОК 

Аннотация: в статье рассматриваются синтаксические особенности 

чувашских загадок. Автор отмечает, что в чувашском языке чаще всего 

встречаются загадки, которые по структуре являются простыми или бессо-

юзными сложными предложениями. По мнению автора, загадки становятся 

средством расширения кругозора и развития познавательного интереса. 
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Аннотация: статьяра чăваш чĕлхинчи тупмалли юмахсен синтаксис 

уйрăмлăхĕсене тишкернĕ. Автор палăртнă тăрăх, хутсăр тата çыхăну пал-

лисĕр хутлă предложени пулакан тупмалли юмахсем ытларах тĕл пулаççĕ. 

Тупмалли юмахсем ачасен тавра курăмне, ăс-тăнне тата тавçăрулăхне ата-

лантарма пулăшаççĕ. 

Тĕп сăмахсем: тупмалли юмахсем, синтаксис, подлежащи, сказуемăй, 

хутсăр предложени, хутлă предложени. 

Тупмалли юмахсемпе ĕлĕк кулленех усă курнă, çавăнпа та вĕсем пур 

халăхăн та тенĕ пекех кĕске, сăнарлă, витĕмлĕ сăмахсем. Кĕске тени вĕсем кирек 

хăçан та хутсăр предложенисем кăна пулма пултараççĕ тенине пĕлтермест. 

Хамăр статьяра эпир чăваш чĕлхинчи тупмалли юмахсен синтаксис 

уйрăмлăхĕсене тишкерес тĕллев лартрăмăр. Тытăмĕпе тупмалли юмахсем хутлă 

та, хутсăр та пулма пултараççĕ: Çичĕ тĕслĕ çут хăю Атăл урлă ывтăннă. (Аса-

мат кĕперĕ) Пÿрт хĕрринче йĕке пур, хĕвелпеле ирĕлет. (Пăр ярапи) Çулсеренех 

пĕр пике килет, çутă кунсем илсе килет. (Çуркунне) Лаша чупать, çĕр чĕтрет. 

(Аслатипе çиçĕм) 
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Тупмалли юмах пулакан хутсăр предложенире подлежащи ытларах çак 

формăри пуплев пайĕсенчен пулать: 

1) тĕп падежри пайăр е пайăр мар япала ятĕнчен: Вăрманта кăвак Макаç 

çÿрет. (Кашкăр) Пÿрт умĕнче Чиперпи ташлать. (Тумлам) Пĕчĕк мучи мунча 

тăвать. (Арлан) Нÿхрепе хĕсĕр ĕне çÿрĕ. (Йĕке хÿре); 

2) тĕп падежри местоименирен: Çут тĕнчере мĕн мăнтăр? (Çĕр) Пылпа 

çуран мĕн тутлă? (Ыйхă) Çак пÿртре мĕн кичем? (Кĕл); 

3) 3-мĕш сăпат аффиксĕ йышăннă япала ятĕнчен: Асаттен пĕр хĕрĕ ула ку-

на юратать. (Кĕркунне) Шур вăкăрăн тирĕ урлă. (Хурăн) Кĕмĕл çурлан аври 

çук. (Уйăх) Асаттен çурчĕ нихăçан та çĕрес çук. (Тĕнче) 

Сказуемăй – подлежащин ĕçне е пĕр-пĕр паллине кăтартакан тĕп член. Вăл 

ытларах глаголăн сăпатлă формисенчен пулать, подлежащи кăтартакан япалан 

ĕçне палăртать. 

Тупмалли юмахсенче сказуемай ытларах чухне сăпатлă тата сăпатсăр 

формăри глаголсенчен пулать: Кăвак хирте мамăк куписем выртаççĕ. (Çумăр 

пĕлĕчĕ) Асаттен пĕр хĕрĕ шурă куна юратать. (Хĕл) Асатте урхамахĕ çĕр ки-

сретсе кĕçенет. (Аслатипе çиçĕм) Пĕчĕк пичче çара йĕп витĕннĕ. (Чĕрĕп) 

Хутлă предложени пайĕсем пĕр-пĕринпе мĕнле мелпе çыхăннине кура 

предложенисем сыпăнуллă хутлă, пăхăнуллă хутлă тата çыхăну паллисĕр хутлă 

пулаççĕ. 

Сыпăнуллă союзсемпе çыхăнакан хутсăр предложенисенчен пулнă хутлă 

пĕрлĕхе сыпăнуллă хутлă предложени теççĕ. Çыхăнтаракан союз тĕсне кура 

сыпăнуллă хутлă предложенисем виçĕ ушкăна уйрăлаççĕ: 1) сыпăнтаракан со-

юзлă; 2) уйăракан союзлă; 3) хирĕçлекен союзлă. 

Сыпăнтаракан союзлă сыпăнуллă хутлă предложени пулакан тупмалли 

юмахсенче ытларах та (те) союз тĕл пулать. Та (те) – калаçу чĕлхинче те, ли-

тература чĕлхинче те çине-çинех тĕл пулакан сыпăнтаракан союз. Ку союзпа 

çыхăнакан хутлă предложенири хутсăр предложенисен сказуемăйĕсем час-часах 

пĕр вăхăт форминчи глаголсенчен пулаççĕ, пĕр ĕç хыççăн тепĕр ĕç пулнине 
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кăтартаççĕ. Прозăра, илемлĕ литература произведенийĕсенче кун пек предло-

женисем çине-çинех тĕл пулаççĕ, анчах тупмалли юмахсенче çукпа пĕрех. 

Та (те) союз хирĕçлеве те палăртма пултарать, кун пек чухне хутлă 

пĕрлĕхри хутсăр предложенисен сказуемăйĕсенчен пĕри пурлă формăра, тепри 

çуклă формăра тăрать, е вĕсем хирĕçле пĕлтерĕшлĕ сăмахсенчсен пулаççĕ: Уйăх 

пур та, çути çук. (Тăмана шăтăкĕ) Юнĕ пур та, чунĕ çук. (Палан) Чупма халĕ 

пур та, чунĕ çук. (Пăрçа) 

Тата союзпа çыхăнакан хутлă предложенисем пулакан тупмалли юмахсем 

çукпа пĕрех. 

Хирĕçлекен союзлă сыпăнуллă хутлă предложени пулакан тупмалли юмах-

сенче ытларах çапах, анчах союзсем тĕл пулаççĕ. Çапах союз хутлă пĕрлĕхри 

хирĕçлетсе каланине кăтартакан предложенисене çыхăнтарма пулăшать. Çапах 

союз анчах союз пĕлтерĕшне çывăх тăрать, вырăс чĕлхинчи «все-таки», «одна-

ко» союзсен пĕлтерĕшне палăртать. Çапах союзпа çыхăннă хутлă пĕрлĕхре 

хирĕçлев пĕлтерĕшĕнче килĕшÿсĕр сĕмĕ палăрать: Хăй пÿрт тулли, çапах та 

ăна курма çук (Сывлăш). 

Анчах союзпа çыхăнакан тупмалли юмахсем сайра хутра кăна тĕл пулаççĕ. 

Пирĕн картотекăра уйăракан союзлă сыпăнуллă хутлă предложени пулакан 

тупмалли юмахсем те çук. 

Пайĕсем пĕр-пĕринпе пăхăнуллă çыхăнура тăракан пĕрлĕхе пăхăнуллă 

хутлă предложени теççĕ. Содержани енчен пĕр-пĕринпе мĕнле çыхăнура тăнине 

кура пăхăнуллă хутлă предложени пайĕсенчен пĕрне пăхăнуллă предложени, 

теприне тĕп предложени теççĕ. Тĕп предложени тытăмĕнче çыхăну мелĕ пул-

масть. Пайĕсем пĕр-пĕринпе мĕнле мелпе çыхăннине кура чăваш чĕлхинче 

пăхăнуллă хутлă предложенисене çакнашкал ушкăнлама пулать: 

1) союзлă пăхăнуллă хутлă предложенисем; 

2) союзла сăмахлă пăхăнуллă хутлă предложенисем; 

3) хыç сăмахлă пăхăнуллă хутлă предложенисем; 

4) пайĕсене аффикспа çыхăнтаракан пăхăнуллă хутлă предложенисем; 
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5) пайĕсене вырăнĕ-йĕрки урлă çыхăнтаракан пăхăнуллă хутлă предложе-

нисем [1, с. 292]. 

Пăхăнуллă хутлă предложени пулакан тупмалли юмахсем питĕ сайра тĕл 

пулаççĕ: Кашта тулли шурă чăхă. (Шăлсем) Кăвак тинĕс тулли кĕмĕл пулă. 

(Çăлтăрсемпе тÿпе) 

Пайĕсем кĕрет çыхăну паллисĕр çыхăнакан хутлă пĕрлĕхе çыхăну паллисĕр 

хутлă предложени теççĕ. Çыхăну паллисĕр хутлă предложени пулакан тупмалли 

юмахсем сахалах мар: Хĕрлĕ туна, кăвак куç. (Кăшман) Эпир пиллĕкĕн çулпа 

пыратпăр, пĕри аташса юлчĕ. (Алса тăхăнни) Асатте хапха уçать, асанне 

çăмхи тухать. (Хĕвел) Ашшĕ тÿрĕ, амăшĕ кукăр, хĕрĕ лăпсăркка, ывăлĕ пит 

хаяр. (Хăмла) Уйăх акать, хĕвел пухать. (Сывлăм) Пĕвĕ çук, ури çук – пĕр 

вырăнта тăни çук; çулĕ çук – çитсе курман çĕрĕ çук. (Çил) Ури çук – çÿрет, 

куçĕ çук – йĕрет. (Çумăр пĕлĕчĕ) 

Тупмалли юмахсем ачасен ăс-тăнне çивĕчлетеççĕ, тавра курăмне анлăла-

таççĕ, тавçăрулăхне аталантараççĕ. Çавăнпа шкулта «Синтаксис» темăна 

вĕрентнĕ чухне тупмалли юмахсемпе усă курма питĕ меллĕ. Çакна та палăртса 

хăвармалла: тупмалли юмахсем, ваттисен сăмахĕсем пекех, халăхăн ăс-тăнне, 

кăмăл-сипетне, шухăш-туйăмне пĕтĕçтерсе тăраççĕ [3, с. 72]. 

Çапла вара, чăваш чĕлхинче хутсăр предложени пек йĕркеленнĕ тупмалли 

юмахсем ытларах тĕл пулаççĕ. Тупмалли юмах пулакан сыпăнуллă хутлă пред-

ложени пайĕсем ытларах та (те), çапах союзсемпе çыхăнаççĕ. Пăхăнуллă хутлă 

предложени пулакан тĕслĕхсем питех те сахал. Çыхăну паллисĕр хутлă предло-

жени пулакан тупмалли юмахсем вара час-часах тĕл пулаççĕ. 
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