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ҚЫТАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ  
МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Әр халықтың әлемдегі мәдени көрінісі ерекше және өмір сүру жағдайлары, тарихы, әлеуметтік 
құрылымы, дәстүрлері, өмір салты сияқты факторлармен анықталады. Әлемнің мәдени көрінісі 
өзінің барлық көзқарастарымен лингвистикалық құралдармен дәлелденеді, соның арқасында 
әлемнің лингвистикалық бейнесі туралы сөйлесуге болады және ойлау деңгейінде қалыптасқан 
және мәдениеттануға негізделген тұжырымдамаларды салыстыруға және өзара салғастыруға 
болады. Мақал-мәтел халықтың ерекше тілдік формасы болғандықтан, лексикология 
грамматиканы зерттеу нысаны болып табылады. Сөйлемнің құрылымы жағынан, қытай және 
қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдердің көбісі ұзын және қысқа болып келеді, жинақы, қытай және 
қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдерде жәй сөйлемнен және күрделі сөйлемнен келетін мақал-
мәтелдер бар, эллипстикалық сөйлемдер де кездеседі. Қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-
мәтелдердің сөйлем құрылымы және грамматикалық құрылымы жағынан ұқсастықтары және 
айырмашылықтары кездеседі. Екі тілдегі мақал-мәтелдерді грамматика жағынан салыстырсақ, 
екі тілдегі мақал-мәтелдердің ерекшеліктеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 
көруге болады.   Берілген мақалада генеологиялық тілдер тобы жағынан екі түрлі қытай және 
қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдердің грамматикалық құрылымы жағынан ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары қарастырылған. Екі тілдің мәдениет пен тіл тұрғысынан өзара байланысын 
көрсету негізінде әлемдік тілдік бейне арқылы көрінетін ұлттық дүниетанымды терең түсінуге 
мүмкіндік береді. 

 Түйін сөздер: мақал, мәтел, фразеологизм, паремия, дағдылы сөздер, фраза, идиома, 
тұрақты тіркес.
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Grammatical structures of proverbs and sayings  
in Chinese and Kazakh languages

 The cultural image of each nation in the world is unique and is determined by such factors as living 
conditions, history, social structure, traditions, way of life. The cultural view of the world is confirmed 
by all his views by linguistic means, so that we can talk about the linguistic picture of the world and 
compare and contrast concepts formed at the level of thinking and based on cultural research.  Prov-
erbs and sayings are a special linguistic form, therefore lexicology is the object of grammar research. 
Chinese proverbs as a constant unit of the language have some features that distinguish them from the 
Kazakh proverbs and sayings. This article reveals the general and specific in the grammatical structure 
of proverbs and sayings based on the material of the Kazakh, Chinese languages   and their theoretical 
understanding in the aspect of the problem of the relationship between language and culture, which will 
contribute to a deeper understanding of the national perception of the world reflected in the linguistic 
picture of the world.
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Грамматическая структура пословиц и поговорок  
в китайском и казахском языках

Культурный образ каждой нации в мире уникален и определяется такими факторами, как 
условия жизни, история, социальная структура, традиции, образ жизни. Культурный взгляд 
на мир подтверждается всеми его лингвистическими средствами, так что мы можем говорить 
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Қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдердің грамматикалық құрылымы

о языковой картине мира и сравнивать и противопоставлять концепции, сформированные на 
уровне мышления и основанные на культурных исследованиях.  Пословицы и поговорки являются 
особой языковой формой, поэтому лексикология является объектом исследования грамматики. 
Китайские пословицы как постоянная единица языка имеют некоторые особенности, которые 
отличают их от казахской паремии. Китайские и казахские пословицы и поговорки по структуре 
предложения бывают короткими и длинными, компактными, а также имеют простые и сложные 
и эллиптические формы. Пословицы и поговорки этих двух стран по структуре предложения 
и грамматическим структурам имеют взаимные сходства и различия.  Данная статья выявляет 
общее и специфическое в грамматической структуре пословиц и поговорок на материале 
казахского, китайского языков и теоретического осмысления их в аспекте проблемы взаимосвязи 
языка и культуры, что будет способствовать более глубокому пониманию национального 
мировосприятия, отраженного в языковой картине мира.

 Ключевые слова: пословица, поговорка, фразеологизм, паремия, устойчивые выражения, 
идиома, фраза. 

Кіріспе

 Кез келген ұлттың тaрихынaн cыр шeртeр мол 
мұрa – сол ұлтта қолданатын мaқaл-мәтeлдeрі 
aрқылы көрiнic тaбaды. Мaқaл-мәтeлдeр – 
хaлық тың өмiрiндeгi әрқилы кeзeңдeрдi, қaрым-
қaтынac мeн қоғaмдық жағдайларды бeйнeлeп 
cипaттaйтын, адам көңiліндeгі ойды шeбeр дe 
ұғымды жeткiзeтiн, қыcқa дa нұcқa тұжырымдар 
жacaйтын, мән-мaзмұнғa бaй cөздiк құрaм болып 
табылатыны сөзсіз. Кез келген хaлық өзінің өмiр 
шындығын, ойына түйгeнiн, көңіл-күйін мaқaл-
мәтeл арқылы өзiнiң кeйiнгi ұрпaғынa үлгi-өнeгe 
eтiп қaлдырған. Ғ. Жaндыбaeв «Cөз мәйeгi» 
aтты eңбeгiндe: «Мaқaл-мәтeлдeр – тaғылым, 
тәрбиe, дaнaлық мeктeбi, cондaй-aқ cонay eртe 
зaмaндaрдa тyғaн мaқaлдaр бaрлық ұрпaқтaрмeн 
бiргe жacacып, күнi бүгiнгe дeйiн бiздiң дe 
құлaғымызғa жaғымды, caнaмызғa ciңiмдi, 
тiлiмiзгe жaтық қaлпын caқтaп кeлeдi. Оcылaй 
болa дa бeрмeк. Бұл мaқaл-мәтeлдeрдiң ecкiрмec, 
көнeрмec acылдығын көрceтeтiн қacиeті», – дeп 
тiлдiк қорды бaйытaтын eл мұрacының мәндi, 
aйшықты, зор тaлғaммeн eрeкшeлeнiп aлынғaн 
cөз тiзбeгi eкeндiгiнe, олaрдың eрeкшe қacиeтiнe 
мән бeрeдi (Ө. Тұрманжанов, 2007:115).

Тақырыпты таңдауды дәйектеу және 
мақсаты мен міндеттері

Зерттеуіміздің негізгі мақсаты – генеоло-
гиялық тілдер тобы жағынан екі түрлі қытай 
және қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдердің 
грамматикалық құрылымы жағынан ұқсас жақ-
тары мен айырмашылықтарын табу. Ол үшін 
екі тілдің мәдениеті мен тілінің өзара байланы-
сын көрсету үшін әлемдік тілдік бейне арқылы 
көрінетін ұлттық дүниетанымды терең түсіну 
керек. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер 
қойылды:

- қытай және қазақ мақал-мәтелдерін зерт-
теу дің теориялық негіздерін зерделеу;

- қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-
мәтелдердің құрылымдық-грамматикалық ерек-
ше ліктерін анықтайтын тілдік және мәдени 
құбылыстарды талдау;

- теориялық тұрғыдан негізделген кри-
те рийлерді басшылыққа ала отырып, кейінгі 
талдау үшін қытай және қазақ тілдерінің ММ 
сөздіктерінен мақал-мәтелдерді таңдап алу;

- ММ-нің екі тілдегі бейнесінің және лекси-
калық-грамматикалық көрініс табуының өзіндік 
ерекшелігін анықтау.

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Зерттеу барысындағы қойылған міндеттерді 
орындау үшін келесі әдістер қолданылды: си-
паттау әдісі; салыстырмалы-салғастырмалы 
әдіс; семантикалық талдау әдісі (сөздіктерге сәй-
кес); байқау әдісі; компоненттерді талдау әдісі; 
лингвомәдени талдау әдісі, бағалау сипаттама 
тәсілі. 

Зерттеуде негізгі қолданылған материал 
ретінде Ө. Тұрманжановтың «Қазақтың мақал-
дары мeн мәтeлдeрі» жинағы мен қытай тіліндегі 
Мейләтхан (美拉提汉) құрастырған қытай 
және қазақ мақал-мәтелдерінің сөздігін ерекше 
атауға болады. Сонымен қатар қытай және қазақ 
тіліндегі мақал-мәтелдерді зерттеумен айналы-
сып келе жатқан Чэн Шисуньнің «Қытай және 
қазақ тілдеріндегі мқал-мәтелдерді салыстырма-
лы зерттеу» (汉哈谚语对比研究) еңбегі пайдала-
нылды. 

Нәтижелер мен талқылаулар

Қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-
мәтелдердің тілдері әртүрлі, сөйлем құрылымы 
жағынан ұқсас, мақал-мәтелдер екі жақта да бір 
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сөйлемнен, екі сөйлемнен, үш, төрт және күрделі 
сөйлемнен тұрады. Екі сөйлемді мақал-мәтелдер 
саны көп, сондай мақал-мәтелдің қолданылуы да 
көп (成世勋, 2016).

 Бір сөйлемді мақал-мәтелдер: бір сөйлеммен 
жасалған мақал-мәтелдер құрылымы жағынан 
тұрақты, кейбір мақал-мәтелдер бір сөйлемнен 
тұрса да терең философиялық мағына береді, 
ойы қорытылған. Бір сөйлемді мақал-мәтелдерде 
екі жағдай орын алады: 

1) метафораның объектісі мен субъектісі қа-
тар пайда болады, қытай мақал-мәтелдеріндегі 
ме та фораның субъектісі мен объектісін байла-
ныстыратын салыстырмалы сөздер «是»,  
«似», «如» және т.б. Бірақ қазақ тіліндегі 
мақал-мәтелдерде метафораның субъектісі мен 
объектісін байланыстыратын салыстырмалы 
сөздер қолданылмайды; 

2) қытай тіліндегі мақал-мәтелдерде мета-
фораның субъектісі мен объектісін байланыс-
тыратын салыстырмалы сөздер қысқартылып 
қолданылады, бұл құбылыс классикалық мета-
фораланған мақал-мәтелдерге тән. 

Мысалы, қытай тіліндегі мақал-мәтелдерде:
- 救兵如救火。
- 托人如托山。
- 瑞雪兆丰年。(美拉提汉. 1986).
Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерде:
- Аққа зауал жоқ. 
- Ат иесі алдына мінеді.
- Жетім бала кекшіл. (Ө. Тұрманжанов, 2007)
Екі сөйлемді формадағы мақал-мәтелдерге 

тоқталатын болсақ:
 Екі сөйлемді формадағы мақал-мәтелдерде 

синтаксистік формалары бірдей болады, сөй-
лем нің әр бөлігі пропорционалды болып келген-
діктен оларды симметриялы мақал-мәтелдер 
деп атайды. Бұндай мақал-мәтелдерде ритм мен 
құрылым бір-біріне үйлеседі, айтуға және есте 
сақтауға оңай, адамға бірден түсінікті, қытай 
және қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдерде кең 
қолданылады, сондықтан осы формадағы мақал-
мәтелдердің саны басқа формалардан көп, 
қолдану аясы да кең.

Мысалы:
- 己所不欲，勿施于人。(假设) 
Жақсылық қылсаң өзіңе, 
Жамандық қылсаң өзіңе, 
Аспанға қарай оқ атсаң 
Қайтып тиер көзіңе.  (гипотеза)
- 播种什么，收获什么. (条件) Не ексең 

соны орасың (жағдай)
- 宁为玉碎，不为瓦全。（取舍） Басқа 

ел де сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол  
(таңдау)

- 看菜吃饭，量体裁衣。 (对仗) Белгілі бір 
жағдайға сәйкес әрекет ету керек, объективті 
шындыққа сәйкес шаралар қолдану керек. (ан-
титеза) (美拉提汉, 1986). 

Қазақ тілінде:
- Жаман көлдің суы ащщы, жаман адамның 

тілі ащщы. (аллитерация)
- Жаман дос ашындырады, жақсы дос 

ашылдырады. (ырғақ)
- Күйеу жүз жылдық, құда мың жылдық. 
- Қол – бастың гүлі, аяқ – бастың аты. 

(Ө.Тұрманжанов, 2007)
Екі сөйлемді мақал-мәтелдердің қытай 

және қазақ тілдеріндегі ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары бар. Қытай тіліндегі мақал-
мәтелдер күрделі сөйлеммен беріледі, байла-
нысқан сөздер жасырылған; ал қазақ тілінде екі 
сөйлемді мақал-мәтелдер ырғақ әдісімен жаса-
лады, сөйлем соңы рифммен келетіні көбірек. 

Үш сөйлемді мақал-мәтелдерге тоқталатын 
болсақ:

Үш сөйлемнен тұратын мақал-мәтелдер 
үш сөйлемнен құралады. Қытай және қазақ 
тілдерінде үш сөйлемнен келетін мақал-мәтел 
саны аз, әдетте лексикалық қайталау орын ала-
ды; қытай және қазақ тілдерінде үш сөйлемді 
мақал-мәтелдер екі сөйлемді мақал-мәтел секілді 
аллитерация, ырғақ және рифм қолданылады (成
世勋, 2016). 

Мысалы:
- 一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个

和尚没水吃。（押尾韵）Қойшы көп болса, қой 
арам өледі.

- 捉奸见双，捉贼见赃，杀人见伤。 
Кінәламай тұрып шындықты білу керек

- 公修公得，婆修婆得，不修不得。(美拉
提汉. 1986).

Қазақ тілінде:
- Кедеймін деп қысылма, өнерің болса 

қолыңда, 
өнерлінің ырысы жарқырап жатар жолында.
- Жақсы әйел, жарының жақсысын асы-

рар, жаманын жасырар.
- Қонағыңа құр сөзді қойып ас тарт, 
ау қа тың болса, қой сойып бас тарт. (Ө.Тұр-

манжанов, 2007)
 Төрт сөйлемді мақал-мәтелдерге келсек:
Осы формадағы мақал-мәтелдер қытай және 

қазақ тілдерінде көбірек кездеседі. 
Қытай тілінде:
- 有儿就有女，有女就有儿；媳妇就是女，

女婿就是儿。 (押腹韵)
- 早移晚不移，涝移旱不移；大移小不移，

壮移瘦不移。
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- 喜有喜报，恶有恶报；不是不报，时辰未
到。(美拉提汉, 1986).

Қазақ тілінде:
- Қауым қара жерді жамандама, қайтып 

сонда барасың, 
қауым елді жамандама, қаһарына қаларсың.
- Ұлым жақсы болсын десең, ұлы жақсымен 

ауылдас бол; 
қызым жақсы болсын десең, қызы жақсымен 

ауылдас бол.
- Жақсыға берсең асыңды, жақсы сыйлар 

басыңды; 
жаманға берсең асыңды, итке тастар 

басыңды. (Ө. Тұрманжанов, 2007)
Бірнеше сөйлемді мақал-мәтелдер:
Бұл формадағы мақал-мәтелдер құрамы 

бірнеше сөйлемнен тұрады, қытай және қазақ 
тілдерінде бұндай мақал-мәтелдер өте аз, 
олардың көбі белгілі бір ырғақпен келеді, 
қолданыс аясы кең емес.

Мысалы:
- 糖瓜祭灶，新年来到，姑娘要花，小子要

炮，老头儿要一顶新毡帽。
- 柏树肥，杉树凉，黄土坡上种松，背风地

点载槐杨，
扼木栽在河边上，柳树喜欢在水旁。(美拉

提汉, 1986).
Қазақ тіліндегі мақал-мәтел:
- Анық масақ қуанар қойдан туған егізге, 
 анық шаруа арығын айналдырар семізге, 
- Өнерлі болып ұл өсіп, 
 қылықты болып қыз өсіп, 
 атаңды жаман дегізбе.
- Ағасы бардың жағасы бар – жақсы болса 

жағасы бар,
Жаман болса, інісіне жабар жаласы бар,
Інісі бардың тынысы бар – жақсы болса, 

тынысы бар,
Жаман болса, ағасына артар жұмысы бар. 

(Ө. Тұрманжанов, 2007)
Қазақ және қытай тілдеріндегі мақал-мәтел-

дердің сөйлем құрылымы ұқсас болып келеді, 
екі халықта да бір сөйлемді, екі сөйлемді..... көп 
сөйлемді мақал-мәтелдер кездеседі. Солардың 
ішінде екі сөйлемді мақал-мәтелдер мөлшері. 
Көп сөйлемді мақал-мәтелдер ұзын болғанымен, 
есте сақтауға оңай, айтуға қолайлы. 

Екі тілдегі мақал-мәтелдердің сөйлем 
құрылымы көбінесе ұзынды-қысқалы байла-
ныспен, бірыңғайлығымен, ырғақтық-әуендік 
құрылымының реттілігімен, айтылған ойдың 
анық тығымен беріледі. Екі тілдегі мақал-мәтел-
дер негізінен ашық рай әдісі, сұрау әдісі мен 
бұйрық рай әдісі ыңғайындағы мақал-мәтелдер, 

сонымен қатар жәй сөйлемді, қысқарған форма-
дағы, күрделі сөйлемді, ықшамды формадағы 
сөйлемдер. Бұл екі тілдегі мақал-мәтелдердің 
қасиеттері, қызметі жағынан бір сөйлем болып 
келеді, бірақ олар жәй сөйлем емес, сөйлемнің 
формасы толығымен ауызша немесе жазбаша фор-
мада пайда болған. Сондықтан, мақал-мәтелдің 
бейнелеу формасында ерекшелігі бар. Silverman 
Weinreich (1978:72) айтуынша: «Мақал-мәтелдің 
ең маңызды жағы – оның грамматикалық баста-
уышы абстрактілі, қарапайым, негізгі баянда-
уыш қазіргі уақытты көрсетеді, өткен уақытты 
көрсетпейді, болашақты білдіретін баяндау-
ыш өте аз кездеседі». Осыдан мақал-мәтелдің 
грамматикадағы ерекшелігі – жалпылығында. 
Төменде қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-
мәтелдерінің грамматикалық құрылымын сөйлем 
түрлері мен формалары жағынан қарастырамыз.

Қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-
мәтелдердің сөйлем құрылысы жағынан айыр-
машылықтары болғандықтан, хабарлы сөйлем, 
сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем жағынан 
бөліп қарастырамыз. 

Хабарлы сөйлем:
Хабарлы сөйлем формасындағы мақал-

мәтелдер баяндау немесе айтылған фактіні 
баян дау тоны бар мақал-мәтелдер, бірақ адам-
дардың әдетте айтатын хабарлы сөйлемінен 
айырма шылығы бар. Қытай тіліндегі хабарлы 
сөйлемді мақал-мәтелдерде «了», «的», «呢», 
«罢了», «嘛», «啊» секілді демеулік шылау-
лар қолданылмайды. Қазақ тіліндегі хабарлы 
сөйлемді мақал-мәтелдерде жұрнақ өзгерісі бо-
лады (成世勋. 2016). 

Қытай тілінде:
- 蠓虫飞过都有影。
- 癞蛤蟆想吃天鹅肉。
- 冬雪是麦被，春雪是麦害。
- 强将手下无弱兵。(美拉提汉. 1986).
Қазақ тілінде:
- Адам жүрген жер гүлстан.
- Бір қылыштың жүзінде мың адамның 

басы бар.
- Қарғаның көзін қарға шоқымас,
Қазының көзін хан шоқымас. (Ө. Тұрман-

жанов, 2007)
Сұраулы сөйлеммен жасалған мақал-

мәтелдер:
Бұл типке сұраулы тонмен сұрақ қойылған 

мақал-мәтелдер жатады. Сұраулы сөйлем арқылы 
жасалған мақал-мәтелдер әдеттегі сұраулы 
сөйлемнен ерекшеленеді, оның мақсаты сұрау 
емес, шындықты баяндау. Қытай және қазақ 
тілдеріндегі мақал-мәтелдер сөздіктері бойынша 
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қытай тілінде қазіргі таңда сұраулы сөйлеммен 
жасалған мақал-мәтел жоқ екені анықталды, ал 
қазақ тілінде кездеседі, біраз мөлшері аз. Қазақ 
тіліндегі сұраулы сөйлеммен жасалған мақал-
мәтелдер ішінде біразы қайыра сұрау форма-
сымен жасалған. Қайыра сұрау – жауап беруді 
қажет етпейтін форма, себебі жауабы сұрақтың 
ішінде беріледі. Қайыра сұраулы сөйлем форма-
сымен жасалған мақал-мәтелдер сұраулы тон-
нан басқа, көңілі толмау, тойтарыс беру, ренжу, 
мақтау секілді сөз сыңайымен беріледі. Қайыра 
сұраулы сөйлем формасындағы мақал-мәтелдер 
тілдің құдіреттілігін арттыруда және күшті тілдік 
әсерлерді көрсетуде өте маңызды рөл атқарады. 
Оның ерекшелігі – болымды мағынадағы сөйлем 
болымсыз пікір иеленеді, болымсыз формадағы 
сөйлемде болымды пікір болады, иа – жоқ фор-
мада қолданылады (成世勋, 2016). 

Дұрыс-бұрыс сұрақ формасындағы мақал-
мәтелдер

 Оның құрылысы хабарлы сөйлемге ұқсас, 
тек сұрақ қою интонациясы болады немесе 
демеулік шылау қолданылады, қазақ тілінде 
сұраулы көмекші сөздер қолданылады.

Мысалы:
- Байды бай қылған ет пен май емес пе? 
 Кедейді кедей қылған бек пен бай емес пе? 
- Өз қадірін білмеген кісі қадірін біле ме?
 Өзін білгір санаған өзгені көзге іле ме?
- Өзіңе өзің сенбесең,
 Жеңіске қолың жете ме?
 Өзімдікі жоқ десең,
 Өзгеге сөзің өте ме? (Ө. Тұрманжанов, 2007)
1. Таңдау сөйлемді формадағы мақал-

мәтелдер
Қайталау формасын көрсететін екі немесе 

екіден де көп жағдай орын алады, мақал-мәтелдің 
негізгі мазмұнын көрсету үшін риторикалық тон 
қолданылады. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерде 
таңдау сұраулы сөйлеммен келетін мақал-
мәтелдер саны аз. 

Мысалы: 
- Жерден жердің несі кем?
Егін шықса, гүл өссе?
Ерден ердің несі кем?
Уәдесін уәде етсе?
Аттан аттың несі артық?
Жүрісі мен күші артық.
Ертен ердің несі артық?
Ерлігі мен ісі артық. (Ө. Тұрманжанов, 2007)
2. Арнайы сұрақ формасындағы мақал-

мәтелдер
Сұрау есімдіктер қолдану арқылы (кім, 

қайдан, несі) сұраулы сөйлем жасалады, бұл 

тек сөйлемнің толық сұраулы сөйлем екенін 
көрсетеді, ал жәй сөйлемде риторикалық сұрақ-
пен беріледі. Қазақ тіліндегі сұраулы сөйлем 
формасындағы мақал-мәтелдер көптеп кездеседі.

Мысалы:
Кім
- Ағайын-туған кімде жоқ?
Сыйласпасаң ол да жат.
- Киіз кімдікі болса, білек соныкі.
- Кімнің ақ, кімнің қара екенін суға түскенде 

көреміз.
Кімнің кінәлі, кімнің кінәсіз екенін сынға 

түскенде көреміз.
Қайдан 
- Қыс киерін жаз киіп, жарлы қайдан бай-

ысын?
Қысы-жазы жұмыс қып, мая қайдан 

қайысын?
- Ағайынды жамандап, туғанды қайдан 

табасың?
Арғымақты жамандап, тұлпарды қайдан 

табасың?
Не, несі
- Кісі болар баланың кісіменен ісі бар,
Кісі болмас баланың кісіменен несі бар?
- Етігің тар болса, дүниенің кеңдігінен не 

пайда?
Әйелің сайпау болса, дүниенің тыныш ты-

ғынан не пайда?
- Аз да бітер, көп те бітер, татулыққа не 

жетер? (Ө. Тұрманжанов, 2007)
3. Бұйрықты сөйлем формасымен жасалған 

мақал-мәтелдер
Өтіну, бұйрық беру, ақыл айту, ойын білдіру 

мазмұндағы мақал-мәтелдерді бұйрықты сөйлем 
формасымен жасалған мақал-мәтелдер деп ай-
тады. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерде ақыл 
айту және ескерту мағынасындағы түрлері ең 
маңызды орын алады. Сондықтан, бұйрықты 
сөйлем формасымен жасалған мақал-мәтелдер 
жиі қолданылады. Қытай тіліндегі мақал-
мәтелдерде бұйрықты сөйлем формасымен жа-
салған мақал-мәтелдерден басқаша, сөйлемде 
жоғары-төмен тон қолданылады, сөйлем со-
ңын да леп белгісі мен «吧», «啊» секілді демеу-
лік шылаулар қолданылады. Қазақтың бұй-
рықты сөйлем формасымен жасалған мақал-
мәтелдерінде бұйрықты сөйлем формасы әдетте 
етістіктің бұйрықты формасы арқылы жасалады, 
сонымен қатар жіктеу формасы өзгереді, екінші 
жақ немесе үшінші жақ атынан бұйыру көп 
кездеседі (成世勋, 2016). 

Мысалы:
- 饭莫过饱，饭后莫跑。
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- 大蒜是个宝，常吃身体好。
- 乐观使人长寿。
- 要想身体好，常洗冷水澡。
- 若要身体好，天天要做操。(美拉提汉 , 

1986).
Қазақ тіліндегі бұйрықты сөйлем формасы-

мен жасалған мақал-мәтелдер қытай тіліндегіден 
айырмашылығы – жіктеу формасында, негізінен 
екі формасы қолданылады, екінші және үшінші 
жақтан айтылады. Екінші жақтан айтыла-
тын мысалда болымды немесе болымсыз түрі 
қамтылады. Қазақ тілінде көбінесе құрметпен 
атау формасы қолданылмайды.

- Алдансаң ақыл табасың, 
Аңды көрінбесең аласың,
Ерінбесең аласың,
Тау-тасты кезсең аласың,
Мал-жаннан безсең аласың.
- Тізеден сүрінсең де, тілден сүрінбе.  

/(Ө. Тұр  манжанов, 2007)
Қазақ тілінде үшінші жақтан бұйрық беру 

формасындағы мақал-мәтелдер де болымды-бо-
лымсыз түрді иеленеді.

Мысалы:
- Алдымен ел татсын,
Онан соң ер татсын.
- Жолдасын тастаған жолда қалар.
- Өсекшінің жауы қасында.
Жыланның уы басында. (Ө. Тұрманжанов, 

2007)

Қорытынды

Берілген мақалада қазақ және қытай 
тілдеріндегі мақал-мәтелдердің грамматикалық 
құрылымы қарастырылды. 

Қытай және қазақ тілдеріндегі мақал-
мәтелдердің сөйлем құрылымы жағынан ұқсас 
және айырмашылықтар бар екенін байқадық:

- мақал-мәтелдер екі жақта да бір сөйлемнен, 
екі сөйлемнен, үш, төрт және күрделі сөйлемнен 
тұрады. Екі сөйлемді мақал-мәтелдер саны көп, 
сондай мақал-мәтелдің қолданылуы да көп.

- екі сөйлемді формадағы мақал-мәтелдерде 
синтаксистік формалары бірдей, ритм мен 
құрылым бір-біріне үйлескен, айтуға және есте 
сақтауға оңай, адамға бірден түсінікті, қытай 
және қазақ тілдеріндегі мақал-мәтелдерде кең 
қолданылады, сондықтан осы формадағы мақал-
мәтелдердің саны басқа формалардан көп, 
қолдану аясы да кең.

- екі сөйлемді мақал-мәтелдердің қытай 
және қазақ тілдеріндегі ұқсастықтары мен 
айыр ма шылықтары бар. Қытай тіліндегі 
мақал-мәтелдер күрделі сөйлеммен беріледі, 
байла нысқан сөздер жасырылған; ал қазақ 
тілінде екі сөйлемді мақал-мәтелдер ырғақ 
әдісімен жасалады, сөйлем соңы рифммен 
келетіні көбірек.

- хабарлы сөйлем формасындағы мақал-
мәтелдерде баяндау тоны болады, бірақ адам-
дардың әдетте айтатын хабарлы сөйлемнен 
ерек шеленеді. Қытай тіліндегі хабарлы 
сөйлемді мақал-мәтелдерде «了», «的», «呢», 
«罢了», «嘛», «啊» секілді демеулік шылау-
лар қолданылмайды. Қазақ тіліндегі хабарлы 
сөй лемді мақал-мәтелдерде жұрнақ өзгерісі 
болады.  

- сұраулы сөйлем арқылы жасалған мақал-
мәтелдердің мақсаты шындықты баяндау.

- қазақ тіліндегі бұйрықты сөйлем форма-
сымен жасалған мақал-мәтелдер қытай тілінен 
айырмашылығы – жіктеу формасында, негізінен 
екі формасы қолданылады, екінші және үшінші 
жақтан айтылады. Екінші жақтан айтыла-
тын мысалда болымды немесе болымсыз түрі 
қамтылады. Қазақ тілінде көбінесе құрметпен 
атау формасы қолданылмайды.
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