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1. "Фармакология негіздері" пәні бойынша тесттік тапсырмалар: 

 

Тест № 1 

 Фармакокинетика мынадай процесстерді зерттейді 

    а) препараттың рецепторларға әсері 

    b) фармакологиялық әсерлер 

    c) дәрілік зат әсерлерінің түрлері  

    d) препараттың шығарылуы 

    e) жанама әсерлер 

 

Тест № 2 

Фармакодинамика зерттейді 

    а) әсер ету механизмі 

    b) биотрансформация 

    c) экскреция 

    d) сіңірілуі 

    e) элиминация 

 

Тест № 3 

Дәрілік заттың жергілікті әсері дегеніміз 

 а) қанға сіңгеннен кейін 

 b) рецепторлармен байланысуы 

 c) байланысқан рецепторлады тежеу 

 d) енгізілген жерде 

 e) бүйрек өзекшелеріндегі реабсорбциясынан кейін 

 

Тест № 4 

Дәрілік заттың резорбтивті әсері дегеніміз 

 а) қанға сіңгеннен кейін 

 b) рецепторлармен байланысуы 

 c) байланысқан рецепторлады тежеу 

 d) енгізілген жерде 

 e) бүйрек өзекшелеріндегі реабсорбциясынан кейін 

 

Тест №5 

Қатты дәрілік қалыптар 

а) таблетка 

b) пластырь 

c) жағылма 

d) паста 

e) суппозиторий 



 
 

 

 

«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 2беті 

 

 

Тест №6 

Жұмсақ дәрілік қалыптар 

a) таблетка 

b) ұнтақ 

c) гранула 

d) драже 

e) паста 

 

Тест №7 

Энтералды (АІЖ арқылы) енгізу жолына жатады 

a) тіл астына  

b) тері асты 

c) көктамырға 

d) бұлшықетке 

e) артерияға 

 

Тест №8 

Дәрілік зат қабылдауға деген ұмтылыс аталады 

a) кумуляция 

b) бейімделу 

c) идиосинкразия 

d) дәріге тәуелділік 

e) сенсибилизация 

 

Тест №9 

Дәрілік заттарды парентералды (АІЖ тыс) енгізу жолына жатады  

a) тері астына  

b) ішке 

c) тіл астына 

d) ректалды 

e) 12-елі ішек арқылы 

 

Тест №10 

Теріге және шырышты қабатқа жергілікті әсер ету мақсатында қолданылатын 

дәрілік қалып 

a) таблеткалар 

b) жағылма  

c) драже 

d) гранула 

e) капсула 
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Тест №11 

Барбитураттар тобының ұйықтатқыш дәрілік заты 

a) диазепам 

b) фенобарбитал 

c) димедрол 

d) нитразепам 

e) этил спирті 

 

Тест №12 

Хлорпромазиннің негізгі жанама әсері (аминазин) 

a) паркинсонизм 

b) антидепрессивті 

c) эпилепсияға қарсы 

d) психостимулдеуші 

e) ауру сезімін басады 

 

Тест №13 

Транквилизаторлар қолданылады 

a) ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілікті арттыру 

b)ми қан айналымының, гипоксия бұзылуымен байланысты ақыл-ой 

жетіспеушілігін жою 

c) депрессияны емдеу 

d) невроздар мен неврозға ұқсас жағдайларды емдеу 

e) нарколепсияны емдеу (патологиялық ұйқышылдық) 

 

Тест №14 

Седативті зат 

a)  сасық шөп тұнбасы 

b) кофеин 

c) пирацетам 

d) мезокарб 

e) флуоксетин 

 

Тест №15 

Психостимулятор 

a)  кофеин 

b) сасықшөп препараттары   

c) шүйгіншөп препараттары  

d) диазепам 

e) аминазин 
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Тест №16 

Миокард инфарктінде ауру сезімін басу үшін қолданылады 

a) анальгин 

b) ацетилсалицил қышқылы 

c) натрий диклофенагы 

d) парацетамол 

e) морфин 

 

Тест №17 

Стероидты қабынуға қарсы дәрі 

a) дексаметазон 

b) парацетамол 

c) натрий диклофенагы 

d) анальгин 

e) ибупрофен 

 

Тест №18 

Артериялық гипертензия кезінде қанайналымдағы қанның көлемін азайту 

үшін және ісінуді басу үшін қолданады 

a) іш жүргізетін заттар 

b) несеп айдайтын заттар 

c) тромбқа қарсы дәрілер 

d) аритмияға қарсы дәрілер 

e) жүрек гликозидтері 

 

Тест №19 

 Қабынуға қарсы стероидты емес заттарға жатады 

a) метилперднизолон 

b) преднизолон 

c) индометацин 

d) дексаметазон 

e) супрастин 

 

Тест №20 

Тромб түзілуін алдын алу үшін пайдаланады 

a) натрий диклофенагы 

b) клопидогрел 

c) преднизолон 

d) нитроглицерин 

e) аминокапрон қышқылы 
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Тест №21 

Сыртқы ортада микроорганизмдерді жою үшін қолданылатын дәрілік заттар  

аталады: 

a) антисептиктер 

b) антибиотиктер 

c) сульфаниламидтер 

d) дезинфекциялаушы заттар 

e) химиотерапиялық заттар 

 

Тест №22 

Құрамында аминқанттары бар антибиотиктер: 

a) циклдық полипептидтер 

b) аминогликозидтер 

c) тетрациклиндер 

d) цефалоспориндер 

e) макролидтер 

 

Тест №23 

Жараларды өңдеу үшін қолданылатын, жараларды механикалық тазалауға 

көмектесетін тотықтырғыш тобының антисептигі: 

a) сутегі асқын тотығы 

b) формальдегид 

c) хлорлы әк 

d) хлорамин Б 

e) фенол 

 

Тест №24 

Саңырауқұлаққа қарсы зат: 

a) тетрациклин 

b) нистатин  

c) интерферон 

d) фуразолидон 

e) нистатин 

 

 

Тест № 25 

Герпес емі үшін қолданылады: 

a) идоксуридин 

b) осельтамивир 

c) ацикловир 

d) саквинарвир 
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e) ампициллин 

 

Тест № 26 

Тұмауды емдеуге және алдын алуға арналған препарат 

a) интерферон 

b) ацикловир 

c) ганцикловир 

d) азидотимидин 

e) осельтамивир 

 

 

Тест №27 

Антибиотиктермен бірге кандидомикоздың алдын алу үшін тағайындайды 

a) нистатин 

b) тербинафин 

c) препараты йода 

d) гризеофульвин 

e) флуконазол 

 

Тест № 28 

Ауыр жарақаттар кезінде ауырсыну шоктарының алдын алу үшін қолданады 

a) морфин 

b) анальгин 

c) промедол 

d) парацетамол 

e) диклофенак натрия 

 

Тест №29 

Пенициллин тобының препараттары 

a) тетрациклин 

b) стрептомицин 

c) амоксициллин 

d) ампициллин 

e) полимиксин М 

 

Тест №30 

Макролидтерге жатады  

a) гентамицин 

b) ампициллин 

c) тетрациклин 

d) кларитромицин 



 
 

 

 

«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 7беті 

 

е)эритромицин 

 

2. "Жалпы химия" пәні бойынша тесттік тапсырмалар: 

 

Тест №1 
2

СK   формуласын қолданады тек: 

a) күшті электролиттерге; 

b) бейэлектролиттерге; 

c) NaOH; Н2SO4; 

d) NH4OH; CH3COOH 

 

Тест №2 

MnO4
-
  MnО2 реакция ортада жүреді: 

a) қышқылдық; 

b) негіздік; 

c) бейтарап; 

d) сулы - спиртті; 

 

Тест №3 

MnO4
-
  MnО4

2-
 реакцияортада жүреді: 

a) қышқылдық; 

b) негіздік; 

c) бейтарап; 

d) сулы - спиртті; 

 

Тест №4 

Негіздік қасиеті басым қосылысты таңдаңыз: 

a) Mn(OH)2  

b) Mn(OH)3; 

c) Mn(OH)4  

d) H2MnO4  

 

Тест №5 

Марганецтің электрондық конфигурациясы 3d
5 
болатын қосылыс: 

a) Mn(OH)2  

b) Mn(OH)3; 

c) Mn(OH)4  

d) H2MnO4  

 

Тест №6 

Марганецтің электрондық конфигурациясы 3d
3 
болатын қосылыс: 
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a) Mn(OH)2  

b) Mn(OH)3; 

c) Mn(OH)4  

d) H2MnO4  

 

Тест №7 

CrCl3 ерітіндісінің ортасы: 

a) қышқылды; 

b) негізді; 

c) бейтарап; 

d) әлсіз негізді; 

 

Тест №8 

Атомның валенттік электронды қабаты 3d
5
4s

1 
формуласымен өрнектелетін 

элементтің реттік номерін және символын көрсетіңіз: 

a) №23, V 

b) №26, Fe 

c) №25, Mn 

d) №27, Cr 

 

Тест №9 

V атомында қалыпты күйінде вакантты 3d-орны бар: 

a) 5 

b) 1 

c) 2 

d) 4 

 

Тест №10 

sp
3 
– гибридизацияға сәйкес келетін молекуланың геометриялық 

конфигурациясы: 

a) үшбұрыш 

b) тетраэдрлық 

c) бұрыштық 

d) октаэдрлық 

 

Тест №11 

Молекула полярлығының сандық жағынан қолданылатын шама: 

a) диполь моменті 

b) байланыс ұзындығы 

c) байланыс энергиясы  

d) валенттілік бұрышы 
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Тест №12 

Н2О молекуласының арасындағы бұрыш: 

a) 45
0
  

b) 105
0
 

c) 109
0
 

d) 120
0
 

 

Тест №13 

Калий атомының электронды конфигурациясы: 

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 №14 

Стронций атомының электронды конфигурациясы: 

a) 2s
2
2p

6
3s

2
 

b) 3s
2
3p

6
3d

5
4s

1
 

c) 4s
2
4p

6
3d

10
4s

1
 

d) 4s
2
4p

6
5s

1
 

 

Тест №15 

Криолит минералын көрсетіңіз: 

a) NaCl 

b) Na2SO4·10H2O 

c) Na3AlF6 

d) Na2B4O7·10H2O 

 

Тест №16 

Алкендердің жалпы формуласы 

a) CnH2n 

b) CnH2n-2 

c) CnH2n+2 

d) CnH2n-6 

 

Тест №17 

Алкиндер реакцияға түседі  

a) гидрирлеу     

b) галогендеу     

c) дегидратациялау  

d) гидратация 



 
 

 

 

«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 10беті 

 

Тест №18 

Жануар майы ... 

a) қатты, сирек сұйық  

b) тек сұйық 

c) тек қатты 

d) қатты, сұйық, сирек газ күйде 

 

Тест №19 

Спирттердің функционалды тобы 

a) —NO2 

b) —COOH 

c) —NH2 

d) —OH 

 

Тест №20 

 Қарапайым қаныққан көмірсутек қатары осы қосылыстан басталады 

a) этан 

b) бутан 

c) метан  

d) гептан 

 

Тест №21 

Күшті антисептикалық қасиеті бар:  

a) этан қышқылы      

b) фенол  ерітіндісі   

c) диметил эфирі     

d) бензол 

 

Тест №22 

Сірке альдегиді тотығуы нәтижесінде түзіледі:  

a) метан қышқылы  

b) май қышқылы  

c) пропион қышқылы  

d) этан қышқылы 

 

Тест №23 

Бензол молекуласындағы  σ-байланыстар саны:  

a) 6 

b) 12 

c) 18 

d) 3 
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Тест №24 

 ацетилен молекуласындағы σ-байланыстар саны 

a) 6  

b) 3 

c) 14 

d) 16 

 

Тест №25 

Пропанол-1 дегидратациялау нәтижесінде түзіледі:  

a) пропанол-2        

b) пропан        

c) пропен       

d) пропин 

 

Тест №26 

Бутен-1 хлормен әрекеттесуі реакциясының өнімі 

a) 2-хлорбутен-1      

b) 1,2-дихлорбутан      

c) 1,2-дихлорбутен-1      

d) 1,1-дихлорбутан 

 

Тест №27 

–NH2 және –СООН функционалдық топтары құрамына кіреді:  

a) күрделі эфирлердің    

b) спирттердің       

c) альдегидтердің     

d) аминқышқылдарының  

 

Тест №28 

С2Н2  кальций карбидінен алу реакция теңдеуіндегі коэффициенттер жалпы 

саны:  

a) 2 

b) 3 

c) 4  

d) 5 

 

Тест №29 

Күрделі эфирлер жалпы формуласы  

a) R-O-R  

b) RCOOH  

c) RCOOR1  
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d) CH2 – O – COOR1 

 

Тест №30 

Глюкоза моносахаридотердің мына тобына жатады:  

a) тетроз       

b) пентоз       

c) гексоз       

d) октоз 

 


