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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний 
по направлению «Педагогическое образование», 

профиль «Родной язык (башкирский) и литература» 
филологического факультета БФ БашГУ (заочное отделение), бакалавр, 4,5 года 

 
Абитуриент, поступающий по данному профилю должен выдержать 

следующие испытания: 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Башкирский язык и литература (тестирование) 

и обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 
 Хорошо владеть устной речью на родном языке (правильно, 

соответственно нормам башкирского литературного языка, 
произносить систему звуков, имеющихся лишь в башкирском языке); 

 Уметь строить речь соответственно принятым в башкирском языке 
нормам; 

 Знать основные правила грамматики в пределах школьной программы 
в зависимости от уровня обучения в той школе, в которой он учился; 

 Уметь правильно (по-башкирски) строить предложения; 
 Хорошо понимать задаваемые вопросы; 
 Знать широко известных классиков башкирской литературы, таких как 

М. Гафури, Д. Юлтый, Р. Нигмати, Х. Давлетшина, М. Карим, З. 
Биишева, Н. Мусин и др.; быть хоть немного ознакомленным с их 
творчеством; 

 Иметь представление о культурных ценностях башкирского народа и 
т.д. 

 
 На первом этапе с абитуриентами, подавшими документы по данному 

профилю,  проводится собеседование, вследствие чего выясняется уровень их 
общего развития и степень подготовленности по башкирской филологии. 

На втором этапе проводится тестирование по башкирскому языку и 
литературе с элементами современной башкирской культуры.  Данное  
тестирование проводится в один и тот же день, назначенный приемной комиссией. 

Тесты по башкирскому языку охватывают все основные разделы 
языкознания, т.е. фонетику, лексикологию, морфологию, словообразование, 
синтаксис. 

Тесты по башкирской литературе охватывают произведения школьной 
программы и историю башкирской литературы с древних времен до наших дней.  



ТЕСТ -1 

1. Һүҙ төркөмдәрен, уларҙың үҙгәрешен тел ғилеменең түбәндәге бүлеге өйрәнә: 

1. орфография                                           3. синтаксис 

      2. һүҙьяһалыш 4. морфология 

2. Һаңғырау тартынҡылар түбәндәге рәттә күрһәтелгән: 

1. п, ф, к, ҡ, т, с, ҫ, ш, х, һ, ч, ц, щ;  

2.  п, ф, г, ғ, т, ҙ, ш, з, к, т, с, ң; 

3.  п, ф, г, ғ, т, ш, х, ч, щ; 

4.  б, в, г, ғ, д, ж, з, ҙ; 

3. Яңғырау тартынҡынан башланған һүҙҙе табығыҙ: 

1. ғалим;                          3. тәьҫир; 

     2.  ҡайын;        4.  һөҙөмтә.  

4. Хәреф һаны өн һаны  менән түбәндәге һүҙҙәрҙә тап килә: 

1. ялан, Юлиә;                           3.  таяҡ, юрға; 

2.  көньяҡ, ҡулъяулыҡ;                       4. янъялсы, юлъяҙма; 

5. Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы түбәндәгесә: 

1.   бала саға, таш күмер, һүҙьяһалыш; 

2. бала саға, таш күмер, һүҙ яһалыш; 

3.  бала-саға, таш күмер, һүҙьяһалыш; 

4. бала-саға, таш күмер, һүҙъяһалыш. 

6. Оҡшашлыҡ нигеҙендә күсмә мәғәнәлә әйтелгән һүҙ йәки әйтем: 

1. метафора                         3.  антоним 

2. омоним                              4.  синоним 

7. Гүзәл (ҡатын-ҡыҙ исеме) - гүзәл  һүҙҙәре: 

1.антоним     3.  омофондар 

2. омографтар                  4.  синонимдар 

8. Ҡаһарман һүҙе түбәндәге мәғәнәгә эйә: 

1.    ҡурҡаҡ             3. ҡыҙыҡ 

2. дошман  4.  батыр 

9. Билдәләнгән һүҙҙә грамматик ялғауҙарҙың мәғәнәһен табығыҙ: 

Тыуған илем, тыуған ерем,  

       Һинең ниндәй улыңмын мин.  

1. эйәлек килеш һәм эйәлек заты ялғауҙары 

2. эйәлек килеш һәм хәбәрлек заты ялғауҙары 

3.  эйәлек килеш, эйәлек һәм хәбәрлек заты ялғауҙары 

4. эйәлек заты һәм хәбәрлек заты ялғауҙары 

10. Һөйләмдәрҙән исем урынында ҡулланылған сифатты билдәләгеҙ: 

1. Тоҙһоҙҙо күҙһеҙ ҙә күрә 

2. Батыр бер үлер, ҡурҡаҡ ҡырҡ үлер 

3. Ҡарттар һүҙен ҡар баҫмаҫ 

4.  Шул тигәнсе ауылға ҡыҙылдар килеп тулды 



ТЕСТ -2 

1. һәр, үҙ, һәр кем, бөтә, бөтәһе, барлыҡ, барлығы, көллө, көллөһө алмаштары түбәндәге алмаш төркөмсәләренә 

ҡарай: 

1. күрһәтеү алмаштары  3. билдәләү алмаштары 

2. билдәһеҙлек алмаштары  4. эйәлек алмаштары 

2. “Тарихты белмәй үҫкән бала бөгөнгө тормошҡа баһа бирә алмаясаҡ” (“Йәшлек”). Һөйләмдә билдәләнгән 

ҡылымдың, һөйкәлешен билдәләгеҙ: 

1.  хәбәр һөйкәлеше        3. бойороҡ һөйкәлеше 

2. ихтималлыҡ һөйкәлеше  4. теләк һөйкәлеше 

3.  «Һинең турала күпме йыр йырланған, күпме маҡтау һүҙе әйтелгән» (Ә. Вахитов) Һөйләмдә ҡылымдарҙың 

ниндәй йүнәлештә килеүен билдәләгеҙ:.    

1.  төп йүнәлеш   3.  йөкмәтеү йүнәлеше 

2.  ҡайтым йүнәлеш               4. төшөм йүнәлеше 

4.  Баҡсалағы һүҙенә тап килгән һүҙ составы схемаһын билдәләгеҙ. 

1. тамыр + һүҙ яһ.+ һүҙ үҙ.  3. тамыр + һүҙ яһ.+ һүҙ яһ. 

2. тамыр +һүҙ үҙ.+ һүҙ үҙ.  4. тамыр + һүҙ үҙ. + һүҙ яһ. 

5. Ҡушма һөйләмгә тап килгән схеманы билдәләгез: 

"Беҙҙең ғаиләлә йәйләүгә сығыу рәхәте бөтөүгә бер быуатҡа яҡын ваҡыт   үтеүгә   ҡарамаçтан,   өйҙә   һәр   

кемдең   әйберҙәре төргәкләнеп, һандыҡтарҙа һаҡлана торғайны" (З. Вәлиди)  

1. (тулт. һөйләм) (кире һөйләм), [баш һөйләм]; 

2. (сәбәп һөйләм), (ваҡыт һөйләм), [баш һөйләм]; 

3. (ваҡыт һөйләм), (урын һөйләм), [баш һөйләм]; 

4. (ваҡыт һөйләм), [баш һөйләм], (һөҙөмтә һөйләм). 

6. "Кәрзинкә үрһендәр, ағас әйберҙәрҙе эшләһендәр, кирбес һуҡһындар, балыҡ тотһондар". Һөйләмдә 

ҡылымдың һөйкәлеше: 

1.  хәбәр һөйкәлеше  

2.  теләк һөйкәлеше 

3.  бойороҡ һөйкәлеше                

4.  шарт һөйкәлеше 

7. Үҙгәртеүсе ялғау – ул … 

1.  бер һүҙҙән мәғәнәүи  бәйләнешле икенсе һүҙ яһай 

2.  һүҙҙәрҙе бер –береһенә  бәйләүсе  грамматик  функция үтәй 

3.  һүҙгә эмоциональ биҙәк өҫтәй 

4.  яңы лексик мәғәнәгә эйә булған һүҙ яһай 

8. Сифат яһаусы ялғау рәте: 

1. -лыҡ/-лек, -ҡа/-кә 

2.   -һыҙ/-һеҙ, -сан/-сән, -сыл/-сел 

3.  -а/-ә,  -ҡа/-кә, -һана/-һәнә 

4.  -сы/-се, -ҡа/-кә, -ғы/-ге 

9. Метафора күренешенә тура килгән миҫал: 

1.  таш йөрәк     3.  тишек арбаға ултыртыу 

2.  халыҡ - даръя, ә мин шунда тамсы   4.  көмөш балдаҡ 

10. Рус теленән боронғо осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәр: 

1.   мөғәллим, мәмләкәт 3.  эҫкерт, келәт, һалам 

2.   драма, комедия  4.   мөхбир, театр 



 
ТЕСТ – 3 

1. Ҡобайырҙың тематик төркөмдәре 
1) классик, романтик, соцреалистик 
2) мифологик, тормош-көнкүреш, тарихи 
3) лирик, топонимик, антропологик  
4) мифологик, топонимик, этнонимик 
  

2.Легендаларҙың тематик төркөмдәре 
1) классик, романтик, соцреалистик 
2) мифологик, тормош-көнкүреш, тарихи 
3) лирик, ойконимик, антропологик  
4) мифологик, топонимик, этнонимик 
 

  3.                    Беҙ үҙебеҙ башҡорттар,  
                   Күп ырыуға баш йорттар.  
                   Беҙгә гәүһәр, беҙгә гәүһәр,  
                   Беҙгә һәр бер ашлыҡтар.  
 
 
Шиғырҙың авторы һәм исеме 
1) М.Ғафури “Үҙем һәм халҡым” 
2) М.Кәрим “Европа-Азия” 
3)  Ш.Бабич “Беҙ үҙебеҙ башҡорттар” 
4) Р.Ғарипов “Туған тел” 
 

  4.«Шәриф, бик ҙур эш бөтөрөп ҡайтҡан кешеләргә ҡыланып, аҡрын ғына сисенеп ултырҙы ла: – Самауыр ҡуй әле, иркенләп сәй 
эсеп алайыҡ, – тине. Бәҙри инде, әлбиттә, һәр бер эште еренә еткерәсәк. Шул минут гөрөлдәтеп ҡаҙан аҫтына яғып ебәрҙе. 
Самауырға һыу һалып, ҡайнатырға ҡуйҙы. Гөлйыһан менән Хоҙайбирҙе айырыуса шатлыҡ менән уйнап йөрөйҙәр ине». 
  
Повестың авторын һәм исемен атағыҙ 
1) М.Ғафури “Ярлылар йәки өйҙәш ҡатын” 
2) М.Кәрим “Беҙҙең өйҙөң йәме” 
3)  Н.Мусин “Ер биҙәге” 
4) З.Бейешева “Сәйер кеше” 
 

5.Башҡорт совет әҙәбиәтендә беренсе роман 
1) “Ҡан” (Д.Юлтый) 
2) “Боролош” (Ғ.Хәйри) 
3)  “Ырғыҙ” (Һ.Дәүләтшина) 
4) “Мәңгелек урман” (Н.Мусин) 
 

6. Булат, Байғужа, Буранбай, Новиковтар образдары ҡайһы яҙыусының ниндәй әҫәренән?  
1) “Ҡан” (Д.Юлтый) 
2) “Боролош” (Ғ.Хәйри) 
3)  “Ырғыҙ” (Һ.Дәүләтшина) 
4) “Мәңгелек урман” (Н.Мусин) 
 

7. F.Сәләмдең башҡорт әҙәбиәтенең алтын фондына ингән поэмаһы 
1) “Йәмле Ағиҙел буйҙары” 
2) “Ер” 
3)  “Бала” 
4) “Тракторсы Айһылыу” 
 

8.                           Һауаларға уҡ сойорғоттом,  
                        Ҡарлуғасҡа тейҙе уҡҡынам, 
                        Аяҡҡайым янына ҡолап төшкәс,  
                        Меҫкен ҡошто йәлләп юҡһынам.  
                            
Шиғри өҙөктөң авторы һәм исеме  
1) Ҡол Ғәли “Ҡиссаи Йософ” 
2) М.Аҡмулла “Урыным зиндан”  
3)  М.Өмөтбаев “Йомран иле” 
4) С.Юлаев “Уҡ” 
 

   9.               Башҡортостан тәне ҡара янған  
       Меңәрләгән ҡамсы эҙенән,  
       Беҙҙең ҡанды әгәр бергә йыйһаң, 
      Ҡыҙылайыр ине диңгеҙҙәр.  
 
 Поэманың  исеме  
1) “Йәмле Ағиҙел буйҙары” 
2) “Ер” 
3)  “Бала” 
4) “Тракторсы Айһылыу” 
 



    10. «Ҡалай теремек, илгәҙәк малай булып үҫкәйне», – тип, ҡайғырып уйланды Таибә әбей – Сәлимәгә өйләнгәс, тағы ла 
теремегерәк, илгәҙәгерәк булып  китте... Башҡаларын әйтмәйем, Хамматымдың «хәйерле иртә, хәйерле көн, хәйерле кис, 
әсәй», – тип сәләмләп тороуҙары бер ҡасан да онотолмаҫ инде».   
            
    Романдың авторы һәм исеме 
1) З.Бейешева “Оло Эйек буйында” 
2) Я.Хамматов “Бөртөкләп йыйыла алтын”  3)  Ф.Иҫәнғолов “Арыш башағы” 
4) Н.Мусин “Һуңғы солоҡ" 

 



ТЕСТ – 4 

1.  Йырҙарҙың тематик төркөмдәре 
1) лирик һәм тарихи  
2) мифологик һәм топонимик 
3) драматургик һәм прозаик   
4) соцреалистик һәм реалистик 
 

2.   Ҡол-Fәлиҙең «Ҡисса-Йософ» әҫәрендә Яҡуптың нисә улы була? 
1)  5 
2)  9 
3) 12 
4) 15 
 

3.   «Йомран иле», «Ҡайыш илә йүкә» әҫәрҙәренең авторы  
1) М.Аҡмулла 
2) Р.Фәхретдинов 
3)  Т. Ялсығол әл-Башҡорди 
4) М.Өмөтбаев 
 

4.  «Аҫар» исемле китаптар серияһының авторы  
1) М.Аҡмулла 
2) Р.Фәхретдинов 
3)  Т. Ялсығол әл-Башҡорди 
4) М.Өмөтбаев 
 

5.  «Ҡаһым түрә» драмаһының авторы 
1) М.Кәрим 
2) Ә.Атнабаев 
3)  Б.Бикбай 
4) С.Мифтахов 
 

6.  «Айбулаттың Ниязғол менән яңынан ҡатнашыуы ана шулай башланды. Тәүҙә ике араны Мәғфүрә 
килештереп йөрөнө. Шунан Тимерғәле ҡарт килде. Ул Гөлйөҙөмдө һорап яусылай барҙы. Ләкин унан ҡыҙҙың 
атаһы  Үмәрҙең яҡын да килергә уйламағанын белеп ҡайттты». 
 
Романдың авторы һәм исеме  
1) Һ.Дәүләтшина “Ырғыҙ” 
2) З.Бейешева “Кәмһетелгәндәр” 
3)  Я.Хамматов “Бөртөкләп йыйыла алтын” 
4) Ф.Иҫәнғолов “Арыш башағы” 
 

7.  Романдарҙың ҡайһыһы тарихи 
1) «Һуңғы солоҡ», 
2) «Килмешәк», 
3)  «Зәңгәр сатыр», 
4) «Бөркөт ҡанаты» 
  

8.   «Буранбай, күҙен йомоп, йәнә һаташа башланы. Эргәбеҙҙә булмаған Индрилгә, Новиковҡа, бер руссалап, бер 
башҡортсалап өндәште, рәхмәттәр әйтте, бәхилләште».  
 
Был әҫәрҙең авторы һәм исеме 
1) М.Ғафури “Ҡара йөҙҙәр” 
2) Ғ.Сәләм “Шонҡар” 
3)  Д.Юлтый “Ҡан” 
4) А.Таһиров “Ҡыҙылармеецтар” 
 

9.    “Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы” тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булдылар 
1) Н.Мусин 
2) Р.Солтангәрәев 
3)  Я.Хамматов 
4) Б.Рафиҡов 
 

10.  «Йәйәнән ысҡынған уҡ шикелле, Айҙар шунда уҡ атлығып алға сыҡты. Их, йүгерә лә һуң, табандары ергә лә 
теймәй, тик үксәләре генә алмаш-тилмәш ялтырап бара. Байтаҡ ара Ғабдулла ла унан артыҡ ҡалышманы. 
Вәзир, инәһенә эйәрер-эйәрмәҫ барған ялҡау ҡолон һымаҡ, артта уҡ тороп ҡалды».  



 
Повестың авторы һәм исеме 
1) М.Ғафури “Шағирҙың алтын приискаһында” 
2) М.Кәрим “Өс таған” 
3)  Һ.Дәүләтшина “Айбикә”  
4) З.Бейешева “Дуҫ булайыҡ” 

 


