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1. "Фармакология негіздері" пәні бойынша тесттік тапсырмалар: 

 

Тест №1 

Іш жүргізетін заттарға жатады 

a) платифиллин 

b) атропин сульфаты 

c) прозерин 

d) аллохол 

e) шырғанақ (крушин) қабығы препараттары 

 

Тест №2 

Бронх демікпесінде қолданылатын ингаляциялық глюкокортикоид 

a) адреналин 

b) сальбутамол 

c) ипратропиум бромиді 

d) беклометазон дипропионаты 

e) эуфиллин 

 

Тест №3 

 Саңырауқұлаққа қарсы зат 

a) амфотерицин В 

b) фурациллин 

c) ибупрофен 

d) ацикловир 

e) интерферон 

 

Тест №4 

Нитрофуранның туындылары 

a) офлоксацин 

b) нитроксолин 

c) фуразолидон 

d) ко-тримоксазол 

e) левофлоксацин 

 

Тест №5 

Антибиотиктер-макролидтерге жатады 

a) азитромицин 

b) стрептомицин 

c) левомицетин 

d) тетрациклин 

e) гентамицин 
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Тест №6 

Хлорамин Б жатады 

a) тотықтырғыш 

b) қармаушы заттар 

c) қаптаушы заттар 

d) дезинфекциялаушы заттар 

e) химиотерапиялық заттар 

 

Тест №7 

Тотықтырғыштар тобының антисептиктеріне жатады 

a) метилен кӛк 

b) сутегі асқын тотығы 

c) этакридин лактаты 

d) күміс нитраты 

e) хлоргексидин 

 

Тест №8 

Бояғыштар тобының антисептиктеріне жатады 

a) калий перманганаты 

b) хлоргексидин 

c) сутегі асқын тотығы 

d) бриллиант жасылы 

e) хлорамин Б 

 

Тест №9 

Хлоргексидин  жатады 

a) тотықтырғыш 

b) қармаушы заттар 

c) қаптаушы заттар 

d) антисептикалық заттар 

e) химиотерапиялық заттар 

 

Тест №10 

 Саңырауқұлаққа қарсы зат 

a) флуконазол 

b) фурациллин 

c) ибупрофен 

d) ацикловир 

e) интерферон 

 



 
 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Фармакология және химия кафедрасы 
 

Тест 
Редакция: 1 

12 бетттің 3беті 

 

Тест №11 

 Фурациллин ерітіндісі қолданылады 

a) кӛктамырға енгізу 

b) тері астына енгізу 

c) тамақты шаю 

d) бұлшықет ішіне енгізу 

e) артерия ішілік енгізу 

 

Тест №12 

 Науқастың құсық массасын дезинфекциялау үшін қолданылады 

a) кларитромицин 

b) хлорамин 

c) фурацилин 

d) ампициллин 

e) гентамицин 

 

Тест №13 

 Ко-тримоксазол жатады 

a) макролидтерге 

b) пенциллиндерге 

c) сульфаниламидтерге 

d) аминогликозидтерге 

e) полимиксинге 

 

 

Тест №14 

 Антибиотик-макролид және азалид 

a) цефотаксин 

b) азитромицин 

c) линкомицин 

d) цефтриаксон 

e) ампициллин 

 

Тест №15 

 Биосинтетикалық пенициллин  

a) бициллин 

b) азитромицин 

c) линкомицин 

d) цефтриаксон 

e) ампициллин 
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Тест №16 

 Нитрофуранның туындыларына жатады 

a) фуразолидон 

b) азитромицин 

c) линкомицин 

d) цефтриаксон 

e) ампициллин 

 

Тест №17 

 Туберкулезді емдеуде қолданылатын синтетикалық туберкулезге қарсы зат 

a) изониазид 

b) азитромицин 

c) линкомицин 

d) цефтриаксон 

e) ампициллин 

 

Тест №18 

 Алдын алу үшін жақпа түрінде вирустық тұмау кезінде қолданылатын 

вирусқа қарсы дәрілік зат 

a) оксалин майы 

b) ацекловир 

c) интерферон 

d) аскорбин қышқылы 

e) диклофенак натрий 

 

Тест №19  

 Аурудың  дамуының алдын алуға бағытталған фармакотерапияның түрі 

a) этиотропты  

b) клиникалық 

c) патогенетикалық 

d) профилактикалық 

e) орынбасушы 

 

Тест №20  

 Ауру симптомдарын жоюға арналған фармакотерапияның түрі 

a) этиотропты 

b) симптоматикалық 

c) патогенетикалық 

d) профилактикалық 

e) орын басушы 
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Тест №21 

Сезімтал рецепторларды белсендіру арқылы жүретін дәрілік заттың әсері 

аталады 

a) жанама 

b) резорбтивті 

c) жергілікті 

d) негізгі 

e) рефлекторлы 

 

Тест № 22  

 Аллергиялық реакциялар дәрілік затты келесі дозада енгізгенде пайда 

болады 

a) кез келген дозада 

b) терапевтикалық дозада 

c) уытты дозада 

d) леталды дозада 

e) терапевтикалық дозадан тӛмен 

 

Тест №23  

 Әр түрлі ауытқулары бар балалардың тууына әкелетін дәрілік заттардың 

ұрыққа әсері  аталады 

a) канцерогенді 

b) жалпы уытты 

c) табиғи 

d) тератогенді 

e) мутагендік 

 

Тест №24 

 Дәрілік заттарды енгізудің энтеральды жолдарына жатады 

a) кӛк тамырға 

b) бұлшықет ішіне 

c) тері астына 

d) тіл астына 

e) артерия ішіне 

 

Тест №25 

 Дәрілік заттарды парентеральды енгізу жолдарына жатады 

a) ректальді (тік ішек арқылы) 

b) тіл астына 

c) тері астына 

d) ішке (ауыз арқылы) 
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e) дуоденальды (12-елі ішекке) 

 

Тест №26 

 Қатты дәрілік заттарға 

a) сұйық 

b) капсула 

c) тұнбалар 

d) қайнатпа 

e) жақпа 

 

Тест №27 

 Сұйық дәрілік заттар 

a) паста 

b) драже 

c) таблеткалар 

d) тұнба 

e) жақпа 

 

Тест №28 

 Инекцияға арналған дәрілік заттар 

a) сығындылар 

b) тұнбалар 

c) тұндырмалар 

d) ампулалар 

e) суппозиторлар 

 

Тест №29 

 Дәрілікзаттардыңбауырдағыайналу процесі 

a) экскреция 

b) диффузия 

c) идиосинкразия 

d) синергизм 

e) биотрансформация 

 

 Тест №30 

 Фармакокинетика мынадай үрдістерді зерттейді 

a) препараттың рецепторларға әсері 

b) фармакологиялық әсерлер 

c) дәрілік зат әсерлерінің түрлері 

d) препараттың шығарылуы 

e) жанама әсерлер 
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2. "Жалпы химия" пәні бойынша тесттік тапсырмалар: 

 

Тест №1 

Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясын ашқан: 

a) М.В.Ломоносов 

b) Д.И.Менделеев 

c) А.М.Бутлеров 

d) Я.Берцелиус 

 

Тест №2 

«Органикалық заттар» және «органикалық химия» терминдерін ғылымға 

енгізген:  

a) М.В.Ломоносов  

b) Д.И.Менделеев 

c) А.М.Бутлеров  

d) Я.Берцелиус 

 

Тест №3 

Қай қатардағы органикалық қосылыстар құрамында тек қана кӛмірсутектер 

кезедеседі:  

a) С2Н6, С4Н8, С2Н5ОН;  

b) СН3СООН, С6Н6, СН3СОН; 

c) С2Н2, С3Н8, С17Н36; 

d) С6Н5NO2, СН2Cl2, С3Н7NН2 

 

Тест №4 

Қай қатардағы органикалық қосылыстар құрамында тек қана алкандар 

кезедеседі:  

a) С2Н6, С3Н8, С4Н10; 

b) С2Н2, С4Н8, С6Н6; 

c) С10Н20, С8Н16, С3Н6; 

d) СН4, С2Н4, С4Н6. 

 

Тест №5 

Жалпы формуласы  CnH2n  болатын қосылысқа жатады:  

a) бензол     

b) циклогексан     

c) гексан     

d) гексин 
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Тест №6 

Ацетиленнен бензолды бір сатыда алуды келесі реакция бойынша жүргізуге 

болады:  

a) дегидрирования     

b) тримеризации    

c) гидрирования     

d) гидратация 

 

Тест №7 

С5Н10О формуласына қанша альдегид сәйкес келеді:  

a) 2          

b) 3         

c) 4         

d) 5 

 

Тест №8 

Ӛзара әрекеттеседі: 

a) этанол және сутек  

b) сірке қышқылы және хлор 

c) фенол және мыс (II) оксиді  

d) этиленгликоль және натрий хлориді  

 

Тест №9 

Пептидті байланыс келесі топтар негізінде жүзеге асады:  

a) –СОН  және –NН2      

b) –ОН және -NН2     

c) –СООН және - NН2     

d) –СООН және -NО2     

 

Тест №10 

Ӛзара әрекеттеседі:  

a) сірке қышқылы және натрий карбонаты 

b) глицерин және мыс (II) сульфаты 

c) фенол және мыс (II) гидроксиді  

d) метанол және кӛмірқышқыл газы  

 

Тест №11 

Қай зат адамдарда наркотикалық әсер кӛрсетеді:  

a) С2Н5ОН      

b) СН3СООН      

c) НСООН      
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d) С6Н12О6 

 

Тест №12 

Күшті антисептикалық қасиеті бар:  

a) этан қышқылы      

b) фенол  ерітіндісі   

c) диметил эфирі     

d) бензол 

 

Тест №13 

Қай қатардағы қосылыстардың барлығы кӛміртекке жатады: 

a) сахароза, целлюлоза, сірке қышқылы 

b) натрий ацетаты, сірке қышқылы, тринитроцеллюлоза 

c) диэтил эфирі, калий ацетаты, этиленгликоль 

d) глюкоза, крахмал, целлюлоза 

 

Тест №14 

Мұнай кӛмірсутектерінің аса ұшқыш заттарға ыдырау үрдісі аталады:  

a) крекинг     

b) дегидрлеу      

c) гидрлеу      

d) дегидратация  

 

Тест №15 

 Құрамында бір немесе бірнеше гидроксил тобы бар  қаныққан кӛміртек 

радикалымен байланысқан органикалық заттар 

a) cпирттер  

b) күрделі эфирлер 

c) жай эфирлер 

d) альдегидтер 

 

Тест №16 

Рауль заңы: 

a)  = CRT; 

b) 
г

,

с

г

с/г РК
V

m


 

c) 
кс

ОНс/г е
2


 

d) Тқайн = Ев 

 

Тест №17 

Ерітіндінің қаныққан бу қысымының салыстырмалы кемуі тәуелді: 
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a) еріген заттың табиғатына; 

b) еріткіштің табиғатына; 

c) температураға; 

d) еріген заттың мольдік үлесіне; 

 

Тест №18 

Электролиттер үшін қолданылатын теңдеу: 

a) Тқату=Кв  

b) 
г

,

с

г

с/г РК
V

m


 
c) Тқайнау = Ев 

d) = iCRT 

 

Тест №19 

Рауль заңы бойынша ∆tқату: 

a) ∆tқату = tқату (ерітінді) - tқату (еріткіш); 

b) ∆tқату = tқату (ерітінді) + tқату (еріткіш); 

c) ∆tқату = tқату (ерітінді) = tқату (еріткіш); 

d) ∆tқату = tқату (еріткіш) - tқату (ерітінді); 

 

Тест №20 

«Ерітіндінің қаныққан бу қысымының салыстырмалы тӛмендеуі еріген 

заттың мольдік үлесіне тура пропорционал» - бұл заң: 

a) У. Генри; 

b) Рауль; 

c) Вант – Гофф; 

d) Гесс; 

 

Тест №21 

Атомның валенттік электронды қабаты 3d
5
4s

1 
формуласымен ӛрнектелетін 

элементтің реттік номерін және символын кӛрсетіңіз: 

a) №23, V 

b) №26, Fe 

c) №25, Mn 

d) №27, Cr 

 

Тест №22 

V атомында қалыпты күйінде вакантты 3d-орны бар: 

a) 5 

b) 1 



 
 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Фармакология және химия кафедрасы 
 

Тест 
Редакция: 1 

12 бетттің 11беті 

 

c) 2 

d) 4 

 

Тест №23 

р-деңгейшедегі орбиталь саны: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

 

Тест №24 

d-деңгейшедегі орбиталь саны:  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

 

Тест №25 

Полярсыз молекула: 

a) CO  

b) CO2 

c) SO2 

d) SO3 

 

Тест №26 

Молекулярлы орбиталь теориясы тұрғысынан болмайтын молекула: 

a) H2 

b) H2
+
 

c) H2
-
 

d) He2 

 

Тест №27 

С2Н2 молекуласының арасындағы бұрыш:  

a) 45
0
  

b) 90
0
 

c) 109
0
 

d) 180
0
 

 

Тест №28 

Калий атомының электронды конфигурациясы: 
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Фармакология және химия кафедрасы 
 

Тест 
Редакция: 1 

12 бетттің 12беті 

 

a) 3s
2
3p

6
3d

1
 

b) 3s
2
3p

6
4s

1
 

c) 4s
2
4p

6
5s

1
 

d) 3s
2
3p

5
3d

2
 

 

Тест №29 

Келтірілген қосылыстардың ішінен қайсысы тотықтырғыш қасиет кӛрсетеді: 

a) K2O 

b) K3N 

c) KOH 

d) KO2 

 

Тест №30 

Сілтілік металдар амидінің сумен ӛзара әрекеттесуінен қандай қосылыс 

түзіледі: 

a) N2 

b) NO 

c) NH3 

d) NO2 

 


