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Аннотаци: Статьян тĕллевĕ – чăваш шкулĕн 10–11 класĕсем валли хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕне-
кин ал çырăвĕн содержанийĕпе, тытăмĕпе тата материала уçса пама усă курнă ăслăлăхпа паллаштарасси. Тĕпчев 
материалĕпе меслечĕ. 

Тĕпчев материалĕ – чăваш шкулĕн 10–11 класĕсем валли хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕнекин ал çырăвĕ. 
Тĕпчевре танлаштару тата тишкерÿ меслечĕсемпе усă курнă. 

Ал çырăвне РФ вĕренÿпе меслетлĕх пĕрлешĕвĕн 2020 çулхи авăн уйăхĕн 17-мĕшĕнче йышăнăвĕпе (3/20 №-лĕ 
протокол) ырланă программăпа килĕшÿллĕ çырнă. Программа – чăваш шкулĕн 5–9 классенче вĕреннине аса илме 
тесе хатĕрленĕскер. Çавăнпа вĕренÿ кĕнекине, тĕпрен илсен, аса илÿ материалне кĕртнĕ. Çĕнĕ тема тесе «Чĕлхе-
пе пуплевĕн прекет законĕ» темăна пăхмалла. Мĕн пур темăна ăслăлхăн чи юлашки çитĕнĕвĕсене тĕпе хурса 
ăнлантарнă. Автор, И.А. Андреев профессор пекех, шкул программине «Фразеологи» темăна кĕртни вырăнсăр 
тесе пăхать. Сăмаха синтаксиспа çыхăнтармасăр пăхни ку е вăл формăпа мĕн тума кирлине уçса параймасть. 
Тĕслĕхрен, синтаксис аффиксĕ мĕнсене çыхăнтарнине кăтартмалла: ик сăмаха-и, сăмах ушкăнне сăмахпа-и, сăмах 
пĕрлĕхĕсене-и? Çавăнпа шкулта морфемкăпа морфологие синтаксиса шута илсе вĕрентмелле.

Тĕп сăмахсем: чĕлхе, общество, культура, фонетика, графика, орфографи, лексика, лексикографи, сăмах 
тытăмĕ, сăмах пулăвĕ.
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Резюме: Целью статьи является ознакомление читателя с содержанием, структурой и научными основами изложения 
тем в рукописи будущего учебника по чувашскому языку для учащихся 10–11 классов школ с родным языком обучения. 

Материалом исследования является рукопись учебника «Чувашский язык» для 10–11 классов школ с родным 
(чувашским) языком обучения. В работе использован сравнительно-аналитический метод исследования. 

Рукопись подготовлена в соответствии с программой, одобренной решением федерального учебно-методиче-
ского объединения (протокол №3/20 от 17 сентября 2020 г.). Данная программа нацелена на повторение и закре-
пление материала 5–9 классов. В связи с этим в рукопись включен соответствующий этой цели материал. Новой 
темой, главным образом, является тема «Языковая и речевая экономия». Все темы изложены в соответствии с 
достижениями современной языковой теории. Автор, как и профессор И.А. Андреев считает, что изучение темы 
«Фразеология» является неуместным. Изучение слова вне связи с синтаксисом не раскрывает сути использования 
тех или иных аффиксов. Например, синтаксические аффиксы могут принимать как отдельные слова, так и слово-
сочетания. Поэтому в школе морфемику и морфологию следует излагать с учетом синтаксиса.

Ключевые слова: язык, общество, культура, фонетика, графика, орфография, лексика, лексикография, состав 
слова, словообразование.
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Abstract: The purpose of the article is to familiarize the reader with the content, structure and scientific foundations of 
the presentation of topics in the manuscript of the future textbook on the Chuvash language for students of grades 10-11 
of schools with their native language of instruction. 
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The research material is the manuscript of the textbook "Chuvash language" for grades 10-11 of schools with a native 
(Chuvash) language of instruction. The comparative-analytical method of research is used in the work. 

The manuscript was prepared in accordance with the program approved by the resolution of the Federal Educational 
and Methodological Association (Protocol No. 3/20 of September 17, 2020). This program is aimed at repeating and 
fixing the material of grades 5-9. In this regard, the manuscript includes relevant material for this purpose. The new topic 
is mainly the topic of "Language and speech economy". All topics are presented in accordance with the achievements of 
modern language theory. The author, as well as professor I.A. Andreev, believes that the study of the topic "Phraseology" 
is inappropriate. Studying a word out of connection with syntax does not reveal the essence of the use of certain affixes. 
For example, syntactic affixes can take both individual words and phrases. Therefore, morphemics and morphology should 
be presented in school taking into account syntax.

Кÿртĕм
Пирĕн тĕллев 10–11 классен пичете хатĕрлесе çи-

тернĕ ал çырăвĕпе паллаштарасси, учительсен вăтам 
шкулăн юлашки класĕсенче ĕçлес кăмăлне çĕклесси пулса 
тăрать. 10–11 классен «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕнекине РФ 
вĕренÿпе методика пĕрлешĕвĕ ырланă программăна [4, с. 
23–27] тивĕçтерсе çыртăмăр. Программăра 5–9 классенче 
вĕреннĕ темăсене тепĕр хут каласа тухсаттăмăр, тĕпрен 
илсен, унччен вĕреннĕ йĕркепех вырнаçтартăмăр. Çакна 
вĕренÿ кĕнекинче те тытса пытăмăр. Кĕнекене автор мал-
тан 2020 çулта кăларма палăртсаччĕ, анчах вăхăт çитменни 
чăрмантарчĕ. Çакă 9-мĕш классен кĕнекипе ĕçленĕ чух-
нех палăрчĕ. Кĕнеке 2019 çулта мар, 2020 çулта тин тухни 
ахальтен мар. Кунсăр пуçне ĕçе программа та тытса тăчĕ.

Материал тата меслетсем
Вĕренÿ кĕнекине харăс икĕ класс материалне выр-

наçтартăмăр: синтаксис темисене («Синтаксис – сăмах 
майлашăвĕпе предложение тĕпчекен ăслăлăх», «Синтак-
сис пунктуацие витĕм кÿни», «Сăмах майлашăвĕ: пĕл-
терĕшĕ, тытăмĕ», «Хутсăр предложени», «Хутлă предло-
жени», «Чĕлхепе пуплев»), тĕпрен илсен, 11-мĕш класăн 
пайне кĕртнĕ, ыттисене («Чĕлхе çинчен пĕтĕмĕшлĕн ка-
лани. Чăваш чĕлхи расна шайра тăракан хатĕрсен системи 
пулни», «Фонетикапа орфоэпи. Графикăпа орфографи», 
«Лексика. Фразеологи лексики. Лексикографи», «Сăмах 
тытăмĕ тата сăмах пулăвĕ», «Морфологи») – 10 класа. 
10-мĕш классем валли çырни калăпăшĕпе кăшт пысăкрах 
пулчĕ, мĕншĕн тесен фонетикăпа та, лексикăпа та, мор-
фологипе те пĕлтерĕшлĕ ыйтусем нумай. Çитменнине, 
5–7 классенче вĕренни асра сахалрах юлать те, теори ый-
тăвĕсене тĕплĕнрех çырса пама тивет. Теори тенĕрен, те-
ори тексчĕ ăна хăш класра вĕреннине кура майĕпен чакса 
пырать. Çĕнĕ тема пулсан ăна тĕплĕнрех ăнлантартăмăр. 
Кун пек тема шутне «Чĕлхепе пуплевĕн перекетлĕх за-
конĕ» тема кĕрет. Апла пулин те ăна май килнĕ таран 
кĕскен çыртăмăр. «Лексика. Фразеологи лексики. Лекси-
кографи» темăра çĕнĕлĕх пур. Ку вăл – фразеологи. Ăна 
И.А. Андреев профессор хăй тунă программăсене кĕрт-
местчĕ, 1960–70 çулсенче пичетленнĕ статьясемпе кĕне-
кесем çине таянса: «Французсен литературине тĕпченĕ 
май ним сăлтавсăр çуралнă теори», – тетчĕ. Сăлтавсăр 
çуралнă теори пурри çинчен ал çырăвĕнче эпир те ик-виç 
сăмах çыртăмăр. Фразеологи ыйтăвне программăна мал-
тан эпир те кĕртмерĕмĕр, çапах тавлашса вăхăт ирттерес 
килмерĕ – Мускавсем хистенипе «Лексика. Фразеологи. 
Лексикографи» формулировка хăвартăмăр. Унăн «фра-
зеологи» сăмахне вĕренÿ кĕнекинче «фразеологи лекси-
ки» сăмахсемпе улăштартăмăр, мĕншĕн тесен синтаксис 
лексика мар. Çапла вара, 10-мĕш класс ачасем чăваш 
чĕлхи урокĕсенче унччен вĕренмен темăна вĕренеççĕ.  

И.А. Андррев профессор программисенче пулман тема 
вăл – «Чĕлхепе пуплев» тема ăшне кĕрекен «Чĕлхепе пу-
плевĕн перекет законĕ» микротема [1, с. 37–50]. Тĕлĕн-
мелле те, ку темăна хирĕçлекен никам та пулмарĕ.

Морфемикапа морфологие вĕрентнĕ чухне паян 
кун эпир синтаксис аффиксĕсем сăмаха тепĕр самахпа 
çыхăнтараççĕ тесе вĕрентетпĕр. Тĕрĕссипе, ку аффикс-
сем анлă самах майлашăвĕн пайĕсене те çыхăнтараççĕ 
Акă Таксист йывăр сумкăсене багажника хучĕ предло-
женире пару падеж аффиксĕсесемпе икĕ хутчен усă кур-
нă. Пĕри (-а) багажник сăмаха хур глаголпа çыхăнтарать, 
тепри (-е) – йывăр сумкăсем сăмахсене багажника хур 
глагол сăмах майлашăвĕпе. Куна ăнланас тесен синтак-
сис пĕлмелле. Çавăнпа пирĕн мофемикăпа морфологие 
синтаксис çине таянса вĕрентес пирки шухăшламалла.

Шкул кĕнекине кĕртнĕ темăсем теори енчен хальхи 
чĕлхе вĕрентĕвĕпе пĕтĕмĕшлĕн килĕшсе тăраççĕ теме 
юрать. Автор тĕпчевçĕсем хальхи чăваш чĕлхи çин-
чен мĕн каланине шута илет. Фонетикăра, сăмахран,  
П.Я. Яковлев доцент каланисене [8, с. 3–421; 9, с. 64–262, 
206–22; 10, c. 19–75, с. 117–122], сăмах тытăмĕпе морфо-
логире В.И. Сергеев профессор çырнине [5, с. 8–392; 6, 
с. 3–172], синтаксисра И.А. Андреев профессор теорине 
тĕпе хутăмăр [2, с. 9–320]. Сăмах майлашăвĕн, пăхăнул-
лă хутлă предложеннин çыхăну мелĕсене В.И. Сергеев 
теорине пăхăнса ăнлантартăмăр. Çавăнпа пăхăнуллă хут-
лă предложенисене 9-мĕш класри пекех ушкăнларăмăр. 
Пăхăнуллă хутлă предложенин пунктуацийĕ валли [3, с. 
3–174] пысăк вырăн уйăрмалла пулчĕ, мĕншĕн тесен, 
пичет ĕçĕнче, хальхи пунктуацин шухăш принципне 
ăнланмансем, хирĕçлекенсем пур. Çитменнине, 9-мĕш 
класс кĕнекин теори тата хăнăхтару материалĕ сахал 
иккенне шута илтĕмĕр. Лексикăпа морфологие ăнлан-
тарнă чух Чăваш патшалăх педагогика университечĕн 
студенчĕсен вĕренÿ кĕнеки (авторĕсем – Л.П. Сергеев,  
Е.А. Андреева, В.И. Котлеев) пулăшрĕ [7, с. 28–86, 255–425].

«Текст» темăна ачасем 5-мĕш класран пуçласа 9 
класс пĕтериччен çулсерен вĕренеççĕ. Çĕнни унчченхи 
çумне пĕчĕккĕн кăна хушăнса пынă пирки киввине çи-
не-çине аса илме тивет те, ку вара 11-мĕш класс ачисен 
ĕçне чылай çăмăллатать.

Теорие тепĕр хут çырас мар, кĕскен ăнлантарас тесе 
автор ачасене ку е вăл темăна аса илме хистекен хăнăх-
тарусем сĕнет. Вĕсене тунă май ачасем е таблицăра 
панă материала тишкереççĕ, е тĕслĕхсем тупса хушса 
хураççĕ, е хатĕр материала таблицăна вырнаçтараççĕ. 
Тĕслĕхрен, «Пурлă тата çуклă предложенисем» темăпа 
теори çырмасăрах тÿрех çакнашкал ĕç патăмăр. 

Таблицăсем 5–9 классенче вĕреннине аса илтернĕ 
чухне те, хăнăхтарусем тунă чухне те, темăна алла ил-
нине çирĕплетнĕ чухне те тĕл пулаççĕ.
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№№ Çуклăх паллисем Тĕслĕхсем

1.

Сказуемăй пулакан 
глаголăн çуклăх 
аффиксĕсем: -м, -ма, -ме, 
-мас(-мес)

Çул çинче аташса 
каймăр-и? Ванюк каçсăр та 
таврăнмарĕ. Уçăп ăна-кăна 
шарламасть. Вĕри кăвар 
час сÿнмест.

2.
Сказуемăй çумĕнче кăна 
тăма тивĕçлĕ татăксем: ан, 
мар, çук

Тÿрĕ хуравран ан пăрăн. 
Эпир халех каяс çук. Уявра 
мĕншĕн савăнмалла мар?

3.
Çук татăкпа ытти мелсен 
пĕрлешĕвĕ

Çук, нимех те пулман. 
Çук, каланă сăмаха манас 
çук.

4. Çук паллă ячĕ Ман йĕс йĕвен çук. Урамра 
лаша çук та.

Таблицăна тишкерĕр. Чăваш чĕлхинче çуклăха палăртмалли мĕнле мелсем пур? Вĕсем ăçта вырнаçаççĕ?

Таблица 1
Table 1

Кашни пысăк тема хыççăн çирĕплетÿ тата тĕрĕслев 
ĕçĕ тума ыйтусемпе ĕçсем сĕнтĕмĕр. Кун пек ĕçсем 
кашни класс валли уйрăммăн тата икĕ çул тăршшĕ 
вĕреннине тĕрĕслеме ятарлă янтăларăмăр.

Ал çырăвĕнче 5–9 классен кĕнекисенче юлнă 
йăнăшсене шута илтĕмĕр, тÿрлетрĕмĕр, каласа çитер-
меннине каласа çитертĕмер. Тĕслĕхрен, хутлă предло-
женисен пунктуацине алла илме правило хушрăмăр, 
тĕллевлĕ хăнăхтарусем кĕртрĕмĕр.

Ал çырăвĕнче е вĕренÿ кĕнекинче йăнăш тунă е 
мĕн те пулин каламасăр хăварнă пулсассăн малашнехи 
кăларăмсенче ку е вăл çитменлĕхе катертме, кирлине 
хушма май килĕ.

Результат
Çапла вара, 10-мĕшпе 11-мĕш классем валли тесе 

хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи» кĕнекен ал çырăвĕ шкулта 
усă курма юрăхлă кĕнеке кăларма май парать. Ал çы-
рăвĕнче якатмалли, уçăмлатмалли вырăнсем тата та 
тупăнĕç-ха. Вĕсене ал çырăвне пичете хатĕрленĕ май 
пăхăпăр, рецензисенче мĕн каланине шута илĕпĕр. 
«Фразеологи» темăна программăна кĕртмелле мар. 
Морфемикăпа морфологие синтаксиспа çыхăнтарса 
вĕрентмелли майсем тупас пулать.

Кĕнеке хатĕрлесе кăларасси – кăткăс та йывăр ĕç. 
Ку ĕçре малашне пире ăслăлăх çыннисемпе учительсем 
сĕнÿ парса пулăшĕç тесе шанатпăр.
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