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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ Ы
Программа включает в себя следующие темы:
Буряад хэлэнэй лексикэ, лексикологи, фразеологи, диалектологи.
Буряад хэлэнэй лексикэ, тэрэнэй Yзэхэ зуйл, гол ойлгосонууд. Буряад
лексикын системнэ удха. YгэнYYДЭй удхаараа илгарал. YгэнYYДЭй уг
гарбалаараа
илгарал.
YгэнYYДЭй
хэрэглэлээрээ
илгарал.
Буряад
фразеологизмуудай илгарал. Буряад диалекгн^дэй бYлэгYYД, гол илгаанууд,
онсонуудынь.
Буряад хэлэнэй фонетикэ фонологи, графика, орфографи, орфоэпи.
Буряад тодорхой абяануудай характеристикэ. Буряад абяануудай системэ.
Буряад графика. Графикын ё^нууд. Буряад бэшэгэй дYримYYД. Буряад
орфоэпи. Орфоэпиин гол дYримYYД.
Буряад хэлэнэй морфологи: угын бии бололго болон хэлэлгын
хубинууд. Буряад хэлэндэ Y^rn бии бололго болон илгарал. Буряад YTbffl
бYридэл.
МYнeeнэй буряад хэлэнэй нэрэ хэлэлгын хубинуудай системэ, тэдэнэй
онсо илгарал болон адли шэнжэнYYДынь. Нэрэ хэлэлгын хубинуудай
лексическэ удха, грамматическа шэнжэ, синтаксическа YYPгэ. Нэрэ хэлэлгын
хубинуудай еер еерын дотороо илгаралнуудынь.
Yйлэ y^ . Гол ойлгосонуудынь. Yйлэ Yгын залогууд болон видYYД. Yйлэ
Yгын тYхэлнYYД: саглуулhан, хандаhан, причастна, деепричастна. Глаголой
саглуулhан тYхэл, тэрэнэй илгарал, хэрэглэлгэ. Глаголой хандаhан тухэл,
тэрэнэй илгарал, хэрэглэлгэ. Глаголой причастна тYхэлэй онсо: зохилдол,
хамаадал. Причастна тYхэлэй илгарал. Глаголой деепричастна тYхэл,
эрдэмтэдэй классификаци, деепричастна тYхэлэй хамаадалай залгалта абаха
тухай. Деепричастна тYхэлэй глаголнуудай YYPгэ.
Наречи. Наречиин илагарал, хэрэглэлгэ. Наречи ба дахуул y° :
харилсааниинь.
Буряад хэлэнэй туhалагша болон тусхай хэлэлгын хубинуудай системэ.
Гол ойлгосонуудынь, илгарал. Дахуул YгэнYYД, тэдэнэй илгарал ба
хэрэглэлгэ. Союзууд, тэдэнэй илгарал ба хэрэглэлгэ. Частица, тэрэнэй
илгарал ба хэрэглэлгэ. Тусхай хэлэлгын хубинууд: эрдэмтэдэй хараса,
илгарал болон хэрэглэлгэ.
Буряад хэлэнэй синтаксис: холбуулал, мэдуулэл, текст. Синтаксисэй
гол томьёонуудынь, гол хубинуудынь.
Холбуулал, гол ойлгосонууд. Холбуулалнуудай илгаа, холбуулал соохи
YгэнYYДЭй холбооной янзанууд.
МэдYYлэл, холбуула^аа илгаань. МэдYYлэлнYYДЭй байгуулгаараа,
зорилгоороо, YгYYлбэреэрээ, удхынгаа талаар илгарал. Юрын мэдYYлэл,
тэрэнэй байгуулга. Нэгэ буридэлтэ мэдYYлэлнYYД.
МэдYYлэлэй гэшYYД тухай ойлгосо, мэдYYлэл соо тэдэнэй эзэлдэг байра.
МэдYYлэлэй шухала гэшYYД: нэрлYYлэгшэ, хэлэгшэ. НэрлYYлэгшэ болон
хэлэгшын бYридэл, илгарал, гаралга.

Мэдуулэлэй юрын гэшYYд: нэмэлтэ, элирхэйлэгшэ, ушарлагша. Тэдэнэй
илгарал, бYридэл, гаралга.
МэдYYлэлэй нэгэ тYрэл гэшYYД. МэдYYлэлэй тододхо^н гэшYYД.
МэдYYлэлэй гэшYYД болодоггYЙ YгэнYYД: оролто YгэнYYД, хандалга.
Обородууд. Обородуудай илгарал. YYргэ. Бэеэ дааhан болон юрын
обородууд.
Орёо мэдуулэл тухай ойлгосо. Орёо мэдYYлэлнYYДЭЙ гол хубинууд,
буряад сложно мэдYYлэлнYYДЭЙ байгуулгын онсонууд. Орёо мэдYYлэлэй
хубинуудай холбохо арганууд: аянга, союз, сэглэлтэ.
Союзтай орёо мэдYYлэнYYД. Ниилэлдэhэн союзтай орёо мэдYYлэлнYYД,
илгаралынь, YYPгэнь. ДахалдаИан союзтай орёо мэдYYлэлнYYД. Эрдэмтэдэй
олон ондоо классификацинууд. Дахалдаhан орёо мэдYYлэлнYYДЭЙ илгарал,
YYPгэнь.
СоюзгYЙ орёо мэдYYлэлнYYД. Тэдэнэй ниилэлдэhэн ба дахалдаЪан
мэдYYлэлнYYДтэй харилсаан. С.С.М-эй илгаралынь, YYPгэнь.
YгYYлэл (текст). Ойлгосо. Янзанууд. YгYYлэлэй функциональна болон
удхын талаhаа янзанууд: домоглол, зураглал, бодомжолго. YгYYлэлэй
янзануудай онсо илгаануудынь, гол шэнжэнYYДынь.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Буряад хэлэнэй лексикэ, лексикологи, фразеологи, диалектологи.
1. Ямар YTbffl удха д ^ р э н бэшээр, дутуугаар харуулаатайб?
1) Энгэр - дэгэл хубсаhанай сээжэ, урда тала; 3) бал - ЗYгын т о ^ н ;
2) абдар - томо ханза, CYндYYг;
4) элинсэг - y6o эсэгэ.
2. Yгтэhэн YгэнYYДЭЙ алиниинь синонимууд болохоб?
1) Тарган туранхай;
3) ехэ бага;
2) ороно гарана;
4) томо мантан.
3. Тус YГЭHYYДЭЙ ямарынь ХАЛБАГАА ХАХАРБА гэhэн фразеологизм
тайлбарилнаб?
1) Эбээ таhарба;
3) хэрэлдэбэ;
2) арсалдаба;
4) сохилдобо.
4. Дорохи YгэнYYДЭЙ алиниинь КРИЗИС гэжэ yto буряадаар ЗYб харуулнаб?
1) Атаа жYтeeн;
3) хашалта, хYCэрхэл;
2) hандарал;
4) хэhээлтэ.
5. Г анса удхатай Yгэ харуулагты.
1) Газар;
3) нюур;
2) Yндэhэн;
4) ханза.
6. Юрэнхы удхатай юумэнэй нэрэнYYДЭЙ зэргэ нэрлэгты.
1) Шубуун, сэсэг, байгаали, тттииг нойтон;
2) МYндэр, бороон, шYYДэр, аадар;
3) БYргэд, зана, нугаhан, тоодог;
4) Хамар, аман, хэлэн, шэхэн.

7. Эдэ YгэнYYДЭЙ алиниинь нютаг yto (диалектнэ Yгэ) гэжэ тоологдохоб?
1) Yбгэн аба;
3) Таабай;
4) ХYгшэн эжы.
2) Элинсэг аба;
8. Хэлэнэй YTbffl баялигые
1) Лексикографи гэдэг;
3) Лексикологи гэдэг;
2) Синонимууд гэдэг;
4) Лексикэ гэдэг.
9. Ямар YTbffl удха ДYYPЭн бэшээр, дутуугаар харуулаатайб?
1) Энгэр - дэгэл хубсаhанай сээжэ, урда тала; 3) бал - ЗYгын т о ^ н ;
2) абдар - томо ханза, CYHДYYГ
4) элинсэг - y6o эсэгэ.

Буряад хэлэнэй фонетикэ фонологи, графика, орфографи, орфоэпи.
1. Энэ холбуулалай Yгын тYхэлдэ ИИ Yзэг бэшэгдэхэгYЙ, тэрэ холбуулал
заагты.
1) Станц.н харуулшан;
3) жюр.н ДYHГYYД;
2) коф.н аяга;
4) хан.н бэшэг.
2. Доро Yгтэhэн абтаhан YГЭHYYДЭЙ алинииь Нэрын падеждэ ородоор
бэшэгдэхэб?
1) студенткэhээ;
3) амбаарhаа;
2) Европо^о;
4) баниhаа.
3. «И Yзэг Yгын эгээ эхиндэ хэлэнэй урдуурхи аялгантай бэшэгдэхэгYЙ,
харин хэлэнэй хойгуурхи аялгантай yto соо бэшэгдэхэ» - энэ ДYримдэ тааруу
YгэнYYДЭЙ зэргэ ологты.
1) Эрхим, бэлиг, эдир;
3) иимэ, хиимэ, ниитэ;
2) инаг, игаабари, илалта;
4) литэ, хэлэн, хилэн.
4. Тус ушарнуудта хаанань ЭЭ Yзэг бэшэгдэхэб?
1) Хэл... бYлюудэ;
3) хэлэн... илгарал;
2) б э л э г . сэн;
4) Д эл гэр . хYбYYн.
5. ЭЙ Yзэгэй бэшэлгэтэй Yгэ харуулагты.
1) Сэсэн... буляалдаба;
3) дэбтэр... хуудаhан;
2) хэhэн... мэдэрбэ;
4) тYрэл хэл... мартаба.
6. Тус YгэнYYДЭЙ алиниинь зурлаа табин бэшэгдэхэб?
1) Хаб загаhан;
3) олон олон;
2) hаршага ^рш ого;
4) шииг нойтон.
7. YгэнYYДЭЙ ямар зэргэ соо тодо бэшэ аялган дуулдаашье hаа
бэшэгдэхэгуйб?
1) Хэл()hэн, хал()hан, нэр()hэн;
3) тYр()гэн, хYл()hэн, ар()hан;
2) гол(^он, холл()hон, хор()hон; 4) хаб()тай, эб()тэй, хэл()тэй.
8. Тус YгэнYYДЭЙ алиниинь суг бэшэгдэхэб?
1) Идейнэ()бэшэ;
3) тэнсYY()бэшэ;
2) эмхи()зургаан;
4) хани()барисаан.

9. Эдэ абтаhан Y^rn анхан hууриин тYхэлтэй зэргэнYYДЭй алиниинь тус
дYримэй ёhоор - «хатуу хашалганай удаадахи сохилтогуй аялганиие бэшэхэ
дYрим» - бэшэгдэдэг бэ?
1) Буденный, Георгадзе, Ковалевский, Белый;
2) яблока, газетэ, аналитическэ, гибриднэ;
3) горючи, печени, расписании, коллеги;
4) мастерской, педиатрии, Корей, Периней.
10. Эдэ YгэнYYДЭй алиниинь хонгёо хатуу [б] абяатайб?
1) Хэб;
3) эбтэй;
2) хэбис;
4) хэблиг.
Буряад хэлэнэй морфологи: угын бии бололго болон хэлэлгын
хубинууд.
1. -НАР гэhэн олоной тоогой залгалта абадаг YгэнYYДЭй зэргэ нэрлэгты.
1) Гар, гараж, гэрэл, плащ, карандаш;
2) эгэшэ, багша, методист, аха, шаби;
3) хибэс, хэб, станок, механизм, хэлэн;
4) модон, нYхэр, баряаша, хонин, hурагша.
2. Ямар холбуулал соо частицын соохи аялганай бэшэлгэ бурууб?
1) Сэсэрлигтээ ошоогYЙ ха юмта; 3) Айлшалжа хYрeeдYЙб;
2) Yсэгэлдэр хYДЭлee hэнтэ;
4) Тиимэл байха бэлэйлши.
3. YгэнYYДЭЙ ямар зэргэнь Зэбсэгэй падеждэ -ЯАР залгалта абахаб?
1) Хори, хоори, хонин, морин;
3) артель, апрель, бандероль, тюль;
2) акци, станци, спираль, интонаци;
4) Василий, Зоя, Мария, Марья.
4. Ямар YT3 YНДЭhЭН, СУФФИКС, ПАДЕЖЭЙ ЗАЛГАЛТА, НЮУРТА
ХАМААДАЛАИ ЗАЛГАЛТА гэhэн бYридэлтэйб?
1) hурагшадынь;
3) бэшэлгынгээшье;
2) малшандатнай;
4) байдалаараа.
5. Доогуураа зуруулаатайхубинуудай алиниинь гараЪан hууриб гэжэ
харуулагты.
1) Шэрдэмэл;
3) hургуулиин;
2) ябажархёоб;
4) хабтагайнууд.
6. Yгын тYхэлэй бии бололгодо гаргагдаИан алдуу заагты.
1) Уншад ошобо;
3) хараад абаба;
2) ерэнгээ дайраба;
4) алдаhанаа ойлгобо.
7. Олоной тоодо байhан, падежэй залгалтатай юумэнэй нэрэ ЗYб харуулагты.
1) Хэлэгшэнь;
3) Хэлэгшэдэй;
2) Хэлэгшэднай;
4) Хэлэгшэдээ.
8. Тус зэргэнYYД сооhоо деепричастна тYхэлтэй глаголнуудые ологты.
1) Ошоё, ошо, ошогты;
3) ошобо, ошоо, ошохо;
2) ошоод, ошонгоо, ошотор;
4) о ш о ^н , ошогшо, ошонхой.
9. Д о р о го суглуулhан тоогой нэрэнYYДые нэрлэгты.

1) Нэгэ, хоёр, гурба;
3) нэжээд, хошоод, гурбаад;
2) нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи;
4) ..хою улан, гурбуулан.
10. Тус YгэнYYД с о о ^ о шанарта тэмдэгэй нэрэнYYДые харуулагты.
1) Малтамал;
3) харабтар;
2) уhалиг;
4) эндэхи.
11. Дорохи YгэнYYДЭЙ алинайнь тYхэл 0 0 Р Ы Н Г 0 0 гэhэн удхатайб?
1) Ябаhаншни;
3) ябаhанаа;
2) ябаhамни;
4) ябаhаниинь.
12. Эндэ сагай наречи заагты.
1) Шадахысаа;
3) ааляар;
2) Yбдэгсоо;
4) арай шамай.
12. Ямар Yre захиран хандаhан тYхэлтэйб?
1) hууя;
3) hууг;
2) hуу;
4) hууhуу.
14. БУЛТА - ямар тYлeeнэй нэрэб?
1) нюурай;
3) зааhан;
2) асууhан;
4) хамталhан.
15. -Ы Е - ямар падежэй залгалтаб?
1) Yйлын падежэй;
3) Зэбсэгэй падежэй;
2) 3y^ падежэй;
4) Хамаанай падежэй.
16. Доро Yгтэhэн зэргэнYYД соо YгэнYYД тYрэл тYрэлeeрee (бии бололгоороо)
харуулаатай. Нэгэ зэргэнь алдуутай, тэрэниие ологты.
1) Шарабтар, шарлаа, шарашуу, шарана;
2) хараба, харуула, харуулшан, харамаар;
3) урюулhандаа, урилсажа, уряадхиба, урилга;
4) алхадаа, алхашуу, алхадуула, алхадалсыш.
17. БАЙМГАШАА - энэ Yre ямар хэлэлгын хубиhаа бии болооб?
1) Тэмдэгэй нэрэhээ;
3) Наречиhээ;
2) Yйлэ Yгэhee;
4) ТYлeeнэй нэрэhээ.
18. Энэ мэдYYлэл соо байhан туhалагша хэлэлгын хубинууд тоонуудаар
дугаарлагдаатай. Дахуул Y^rn дугаар заагты.
Шэрдэгэй дэргэдэ (1) байна бэлэй (2) гэжэ (3) Баяр амална hэн (4).
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
Буряад хэлэнэй синтаксис: холбуулал, мэдуулэл, текст.
1. Текст уншаад, А1, А2, А3 даабари дYYPгэгты.
А. Юуб гэхэдэ, галынь залираагYЙ, гуламтынь хYн тойроогYЙ, эдеэнhээнь хYн
ама хYрee, сэргэдэнь морёо уяа.
Б. Галаа тYлеэд, сайгаа шанаад, айрhа гурhаяа эли газарта гаргаад, YYДэеэ
суургалангYЙ орхижо, малаа адуулхаяа ГY, али агнахаяа ошоходоо, буряад зон
аянай зондо hанаагаа зободог байгаа.

В. Тэрэнэй хоол баряад, унда уугаад, дулаасажа амараад ошокые мэдэхэдээ,
буряад хYн баярладаг hэн.
Г. Хэhээлтэдэ ороhон хаатаршан, CYлэлгэдэ ябаhан гэмтэн - хэнэйшье YPи
hаа, ямаршье яhанай хYн hsn - эзэгYЙ гэртэ буугааб гэжэ hанадаггYЙ байгаа.
Д .Э р д ы н е е в .

А 1. Тус мэдYYлэлнYYДые суглуулан, холбоотой текст болгохынгоо тула,
тэдэниие ямар зэргэтэйгээр хойно хойно^он табиха болонобта? 3y6 зэргэ
илгагты.
1) А, Б, В, Г;
3) Г, Б, А, В;
2) Б, Г, В, А;
4) Б, В, А, Г.
А 2. Дээрэхэи мэдYYлэлнYYДтэ эндэ синтаксическа тодорхойлол Yгтэнхэй.
Али тодорхойлол бурууб?
1) А - мэдYYлэл сложно, сою з^й, тооло^н харилсаатай одрбэн простой
мэдYYлэлhээ бYридэнэ.
2) Б - мэдYYлэл простой, хоёр бYридэлтэ, грамматическа hууринь - б у р я а д
зо н h а н а а га а зо б о д о г байгаа.

3) В - мэдYYлэл простой, дэлгэрэнгы, обородуудтай.
4) Г - мэдYYлэл сложно, союзтай, дахалдаhан сложно мэдYYлэл, тододхоhон
элирхэйлэгшэтэй.
А 3. Ямар мэдYYлэл союзна Yгeeр эхилнэб?
1) А;
2) Б;
3) В;
4) Г.
2. Тус мэдYYлэлэй Yргэлжэлэлынь ологты.
Эртын шубуун лэ хоол .... (Англи о н ь ^ н yto)
1) Эдидэг;
3) бэрхэ юм;
2) олодог;
4) буляадаг.
3. Ямар холбуулал соо элирхэйлhэн Yгэнь буруу хэрэглэлгэтэйб?
1) Тарган ном;
3) бYДYYн модон;
2) зузаан дэбтэр;
4) бYДYYн хYн.
4. Yгтэhэн мэдYYлэлнYYДЭЙ алиниинь пунктационно алдуутайб?
1) Танай hанахада, автор басаган гY, али хYбYYн гY?
2) Гэр соо хон-жэн, гансал ханын часай тииг-тииг абяан дуулдана.
3) Энэ юhэн дабхар гэрнYYДЭЙ саана манай гэр.
4) Та - хубсаhа зохёогшот.
5. Доро Yгтэhэн тайлбарилгануудай алиниинь тус мэдYYлэлэй пунктуаци
ЗYбeeр харуулнаб?
Бишни ашанар зээнэртэй () ехэ ж аргалтай хун гээшэб...
1) СоюзгYЙ сложно мэдYYлэл, зурлаа табигдаха;
2) НэрлYYлэгшэ хэлэгшэ хоёрой Нэрын падежэй тYхэлтэй байхада,
хоорондонь зурлаа табигдаха;
3) Хамтадхаhан Y^rn байхада зурлаа табигдаха;
4) НэрлYYлэгшын заагшын hуурида зурлаа табигдаха.

6. Буруугаар зохёолгооотой hанамжа ологты.
1) ХYбYYн hайн hураhанайнгаа тYлee медальда дэмжэгдэбэ.
2) ХYбYYе hайн hураhанайнь тYлee медальда дэмжYYлэбэ.
3) ХYбYYн hайн hураhанайнгаа тYлee eeрыгee медальда дэмжэбэ.
4) ХYбYYе hайн hураhанайнь тYлee hургуулиин дирекци медальда дэмжэбэ.
7. Тексттэй танилсаад, даабаринуудые хэгты.
1) ТYгэдhee наашаа Ундуу гэжэ газарта тон угытэй Yбгэн hамган хоёр
hуугаа гэхэ. 2) Орбогорхон урса гэртэй, ганса Yнеэтэй, ганса гYYтэй. 3)
Yбгэниинь зумбараа алажа, гэртэхинээ тэжээдэг, hамганиинь хээлитэй.
4)
Нэгэтэ Yнеэгee бэдэржэ ябаИан hамган тугаллаhан Yнеэгee олоод,
eePee Yбдэжэ, гэртээ хYрэхэ аргагYЙ, тэндээ нарайлба. 5) Нарай тугал нарай
хYбYYхэн хоёроо гансата абаашажа шадахагYЙ эхэнэр иигэжэ бодобо:
«Юрэдee булта туража Yхэнхаар, тYPYYн тугалтай Yнеэгee абаашаад, hYYлдэ
хYбYYгээ абаашахабди». 6) ХYбYYгээ хээрэ орхёод, арайхан гэжэ Yнеэгee
туужа гэртээ асараа. 7) Гэртээ ерэхэдэнь гYYниинь унагалhан, Yбгэниинь
хYхюутэй hамгаяа угтажа байба. 8) hамганай ушараа хeeрэхэдэ, Yбгэн ехэ
халаглаба. 9) Харанхы hYнидэ хашагдажа, арай гэжэ YглeeгYYP болгобо. 10)
Нарайгаа ор х и ^н газартань дYтэлхэдэнь, тэндэhээнь 6yp^
шубуун
ниидэшэбэ. 11) «Ай хeeрхэй, яалай даа», - гэлдэhээр тэдэнэй бохинолдон
ерэхэдэ, бYргэдтэ даруулжа дулаахан х о н о ^ н хYбYYниинь унтажа байба. 12)
Тиигэжэ 6yp^
шубуунда абаруулhан ЗYYн ТYгэдэй Ундуу гэжэ газарта
Yгытэйхэн айлда Зонхобо хYбYYн тYрэhэн Yльгэртэй.
7.1. Дорохи баталамжануудай алиниинь арадай аман зохёолой текст соо
харуулагдаЬан hанал бодолдо таарууб?
1) ХYнэй ажамидарал амитадай ажамидаралтай нягта холбоотой.
2) Баяжахадаа тэhэ баяжаха тухай.
3) ХYнэй оршон тойронтой харилсаан тухай мэдээсэнэ.
4) Урданай хYнэй хYшэр хYндэ ажабайдал.
7.2. Ямар темэ энэ текст соо y^ ^ ?
1) Байгаали хYн хоёрой таарал.
3) Урданай зоной ажабайдал.
2) Шубуунда абаруулhан тухай.
4) Нютаг газар нэрлэhэн тухай.
7.3. Текстын стиль, тиигэхэдэ янзыень заагты.
1) Уран зохёолой стиль, бодомжолго, зураглалтай;
2) Уран зохёолой стиль, домоглол, зураглалтай;
3) Уран зохёолой стиль, домоглол, бодомжолготой;
4) Яряанай стиль, домоголол, зураглалтай.
7.4. Эндэ Yгтeeтэй YЙлэ YГЭHYYДЭЙ (глаголнуудай) алиниинь текст соо
шэлжэhэн удхатайгаар хэрэглээтэйб?
1) Халаглаба;
3) хашагдажа;
2) ниидэшэбэ;
4) дутэлхэдэнь.
7.5. Тус текст соо ямар уран арганууд хэрэглээтэйб?
1) Эпитет;
3) гиперболэ;
2) метафора;
4) зэргэсYYлгэ.

7.6. Хэдыдэхи мэдYYлэл урдахи мэдYYлэлэйнгээ
харилсаатай союзна Y^rn хYсeeр ниилэнэб?
1) 8;
2) 12;
3) 11;

удхатай

холбо^н
4) 4.
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