
Экзаменационные вопросы по родной детской литературе с 
методикой преподавания (кум. яз) для 2-ых курсов по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.Бырынгъы заманлардан берли халкъны арасында авуздан авузгъа 
айтыла  гелген тамаша хабарлагъа не деп айтыла? 

2.Тюпдеги асарны къайсы халкъ авуз яратывчулугъуна гирмей? 

3Къакъакълар, оюнлар, ойнатывлар халкъ авуз яратывчулугъуну къайсы 
журасына гире?. 

4.М.-А.Османов къайсы йыл тувгъан? 

5.Йыр язагъан къаламымны алышдырдым автоматгъа деген 
сёзлерИ.Керимовну къайсы асарындан алынгъан.? 

6.Шу сатырлар М.-А.Османовну къайсы шиърусундан алынгъан? 

Китап–гьакъыл хазнасы, 

Къоюп гетген язгъанлар. 

Билгенлер насип тапгъан, 

Билмегенлер азгъанлар. 

7.А.-П.Салаватовну ата-анасы оьзюне нече йыл болагъанда гечинген? 

8 «.Макътав болсун китапгъа» деген шиъруну ким язгъан? 

9.Белгили къумукъ шаир Й.Къазакъ къайсы йыл тувгъан? 

10.Шу гесек А.Гьажиевни къайсы йырындан алынгъан? 

Парахатлыкъ-дюньябызны ярыгъы, 

Давсузлукъну давгъа къаршы къаясы. 

11.Шу сатырлар А.Акаевни къайсы шиърусундан алынгъан? 
Дагъыстанны адатын 
Унут магьар-бирзатын. 

12 «.Гёгюрчюнлени арзасы»деген шиъруну автору кимдир? 
14.Тёбен къазанышда биринчилей тюрлю илмуланы уьйренеген мактап 
ачгъан ким болгъан? 
15. «Акъ гёгюрчюн» деген поэманы ким язгъан? 



16.Яш вакъти ден тутуп  китаплардан кёп иш тагьлангъан,гьар затны 
билме сюеген,дагъыстанны инг уллу алимлеринден дарс алгъан ва арап 
тилни,адабиятны,астрономиядан,философиядан,тарихден,физикадан,
тил илмулардан оьр даража дабилималгъан.Шаир,язывчу ва алим ким 
болгъан? 
17.М.-С.Ягьияевни къайсы асары Уллубий Буйнакскийге  
багъышлангъан? 
18.Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевни биринчи «Янгырав» 
деген китабы къайсы йыл чыкъгъан? 
19. Шу гесек А-П.Салаватовну къайсы шиърусундан алынгъан? 

Оьзенлер ойнап агъа, 
Йылан йимик бурулуп. 

20. М.Алибеков къайсы йыл тувгъан? 
21. Манай Алибековну биринчи китабы къайсы йыл чыкъгъан? 
22. Манай Алибековну къайсы шиърусун шу сатырлар эсигизге сала? 

Толкъун – толкъун сёзгелип 
Тамакъгъа тююн бола. 

23. Тюпде язылгъан шиъругъа не деп айтыла? 
     Мунда тари  тёгюлген, 
Ону жичив ашагъан 
Ашай туруп геч къалгъан, 
Балалары ач къалгъан. 

24. Яхсай пристопну гьакъында шиъру ким язгъан? 
25. А-П.Салаватов къайсы йыл тувгъан? 
26. М-А.Османовну «Ногъай ва къумукъланы йырларыны жыйымы» 
дегенбиринчикитабыкъачанчыкъгъан?    
27.Шу гесек Анвар Гьажиевни къайсы шиърусундан алынгъан? 

Тюлкю айтагъан тюз буса, 
Биз ону йиберейик. 

28. «Школа яшланы йыры» деген шиъруну ким язгъан? 
29. Шу тюпдеги гесекге не деп айтыла? 

Юхла мени балайым, 
Бешиг инге салайым. 
Гелин этип йиберип, 
 Мен артынгдан къарайым. 

30. «Ватан учун» деген шиъруну ким язгъан? 
31.А.П.Салаватов къайсы йыл Буйнакск пед техникумда дарс берме 
башлагъан? 
32. Шу гесек Н. Ханмурзаевни къайсы шиърусундан алынгъан? 



Тез туруп жувунугъуз, 
Гийинигиз алгъасап, 

33. Абдулмежит Межитов къайсы йыл тувгъан? 
34. «Ананы сююгюз» деген шиъруну ким язгъан? 
35. Шу сатырланы ким язгъан? 

Иржая-кюлей туруп. 
Язбаш геле шулай. 
Тамчыланы йырына 
Тынглап, къышйылай. 

36. «Къумукъ тюзюм» деген шиъруну ким язгъан? 
37.Ш.Альбериевни биринчи шиъру китабыны аты недир? 
38.Б.Магьамматов къайсыйылгечинген? 
39.А.Межитовну «Белакъ бузав» деген биринчи китабы къачан 
чыкъгъан? 
40. Ибрагьим Керимовну «Нарат» деген биринчи китабы къайсы йыл 
чыкъгъан? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


