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ЖИЛД УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХЫН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ СУВИЛАГЧ МЭРГЭЖЛЭЭР 
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ЖИШИГ СОРИЛ - I 

 
  
Сорилын зөв хариулт 
 
1-B,  2-B,  3-C,  4-A,  5-C,  6-D,  7-B,  8-B,  9-C,  10-A,  11-C,  12-D,  13-B,  14-B,  15-D,  16-A,  
17-A,  18-E,  19-A,  20-C,  21-C,  22-E,  23-B,  24-E,  25-C,  26-B,  27-A,  28-C,  29-A,  30-D,  31-
A,  32-E,  33-B,  34-D,  35-C,  36-A,  37-A,  38-D,  39-C,  40-E,  41-A,  42-B,  43-D,  44-D,  45-A,  
46-C,  47-B,  48-D,  49-D,  50-C,  51-C,  52-A,  53-A,  54-B,  55-B,  56-A,  57-C,  58-D,  59-D,  60-
B,  61-B,  62-E,  63-D,  64-A,  65-A,  66-A,  67-B,  68-B,  69-C,  70-D,  71-B,  72-A,  73-B,  74-B,  
75-A,  76-D,  77-C,  78-B,  79-C,  80-A,  81-A,  82-E,  83-E,  84-A,  85-A,  86-C,  87-A,  88-B,  89-
E,  90-C,  91-C,  92-A,  93-C,  94-B,  95-B,  96-D,  97-B,  98-B,  99-C,  100-C,  101-D,  102-C,  
103-B,  104-B,  105-A,  106-B,  107-B,  108-C,  109-B,  110-A,  111-C,  112-B,  113-A,  114-A,  
115-E,  116-A,  117-D,  118-A,  119-B,  120-C,  121-C,  122-B,  123-B,  124-B,  125-C,  126-B,  
127-D,  128-A,  129-A,  130-B,  131-C,  132-B,  133-A,  134-D,  135-A,  136-C,  137-D,  138-A,  
139-A,  140-C,  141-B,  142-A,  143-E,  144-A,  145-E,  146-A,  147-C,  148-A,  149-B,  150-C,  
151-D,  152-A,  153-D,  154-C,  155-D,  156-A,  157-E,  158-B,  159-D,  160-D,  161-A,  162-A,  
163-A,  164-D,  165-A,  166-A,  167-A,  168-A,  169-D,  170-C,  171-E,  172-D,  173-C,  174-B,  
175-B,  176-A,  177-D,  178-B,  179-D,  180-C,  181-D,  182-B,  183-A,  184-E,  185-C,  186-D,  
187-B,  188-D,  189-A,  190-C,  191-C,  192-B,  193-A,  194-E,  195-B,  196-A,  197-B,  198-D,  
199-B,  200-D,  201-D,  202-E,  203-B,  204-A,  205-E,  206-B,  207-A,  208-B,  209-A,  210-D,  
211-E,  212-E,  213-B,  214-B,  215-E,  216-B,  217-D,  218-B,  219-B,  220-C,  221-E,  222-A,  
223-C,  224-A,  225-C,  226-B,  227-C,  228-B,  229-D,  230-A,  231-C,  232-A,  233-B,  234-A,  
235-E,  236-B,  237-C,  238-D,  239-B,  240-B,  241-D,  242-C,  243-D,  244-B,  245-A,  246-D,  
247-C,  248-C,  249-B,  250-B,  251-E,  252-D,  253-C,  254-C,  255-A,  256-C,  257-C,  258-C,  
259-D,  260-D,  261-C,  262-E,  263-D,  264-E,  265-E,  266-A,  267-A,  268-E,  269-C,  270-C,  
271-C,  272-C,  273-A,  274-C,  275-A,  276-E,  277-C,  278-E,  279-E,  280-A,  281-A,  282-E,  
283-E,  284-C,  285-E,  286-D,  287-C,  288-D,  289-A,  290-C,  291-C,  292-D,  293-C,  294-C,  
295-C,  296-E,  297-A,  298-C,  299-C,  300-E,  301-C,  302-E,  303-C,  304-A,  305-E,  306-C,  
307-C,  308-C,  309-A,  310-C,  311-C,  312-D,  313-A,  314-D,  315-A,  316-A,  317-A,  318-E,  
319-C,  320-A,  321-E,  322-B,  323-D,  324-E,  325-B,  326-D,  327-C,  328-A,  329-C,  330-A,  
331-C,  332-C,  333-E,  334-D,  335-C,  336-C,  337-A,  338-C,  339-A,  340-C,  341-C,  342-C,  
343-A,  344-A,  345-C,  346-D,  347-D,  348-A,  349-D,  350-D,  351-D,  352-C,  353-D,  354-C,  
355-C,  356-E,  357-C,  
    
 
Сорил хариулах заавар: 
 
1.  Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E 
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 
2.  Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 
     1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол   (A.) 
     1, 2, 3, 4-р хариултууд зөв бол   (B.) 
     2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол   (C.) 
     Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол   (D.) 
     Бүх хариулт зөв бол   (E.) 
3.  Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан 
хамаарлыг тодорхойлно.) 
     Зөв, Зөв, Зөв    (A.) 
     Зөв, Зөв, Буруу    (B.) 
     Зөв, Буруу, Буруу    (C.) 
     Буруу, Зөв, Буруу    (D.) 
     Буруу, Буруу, Буруу    (E.) 



 
/1./ Хуурсан гурилыг усыг  нь ширгээгээд шар тосонд багсран сүүнд чанаж гаа, молор давсыг 
хийж найруулвал ямар гаргалт  болох вэ? 
     A. улаан 
    B. цагаан 
    C. аль аль нь болно 
    D. аль  ч биш 
/2./ Хүний биеийн хүч тамир нь аль улиралд хамгийн муу байдаг вэ? 
     A. өвөл 
    B. зун 
    C. хавар 
    D. намар 
    E. тэнцэл 
/3./ Зүрхний бахын үед хэрэглэх эмийг сонго 
     A. Аспирин, анальгин 
    B. Резерпин, дибазол 
    C. Нитроглицерин, валидол 
    D. Циннаризин, кавинтон 
    E. Аллохол, холосас 
/4./ Язгуурын ангилалд багтах шарын өвчнийг заана уу? 
     A. цөсний ам алдрах 
    B. шингээгч шар 
    C. бүтээгч шар 
    D. өнгө урвуулагч 
    E. өнгө тодруулагч 
/5./ Онолын үндэс-т арвайн чадлыг хэрхэн заасан бэ? 
     A. хөнгөн, ширүүн, сэрүүн 
    B. хүнд, сэрүүн 
    C. хүнд, ширүүн 
    D. тослог, зөөлөн 
    E. тослог, бүлээн 
/6./ Бугын ямар эрхтэнг эмэнд хэрэглэх вэ? 
     A. баас   
    B. цөс 
    C. ходоод   
    D. эвэр 
/7./ Эс шингэсэн хэхрэх өвчний үед хаана нь төөнөх вэ? 
     A. толгойн оройд 
    B. өсгий ба сайрын завсар 
    C. чамархайд 
    D. гарын алга 
    E. хийн бэлчирт 
/8./ Амтын хувь дийлэнхи эм нь ямар махбодиос бүрэлдэх вэ? 
     A. шороо 
    B. ус 
    C. гал 
    D. хий 
    E. огторгуй      
/9./ Цусны тамирын мөн чанар? 
     A. тэгш 
    B. хүйтэн 
    C. халуун 
    D. хурц 
    E. мохоо 
/10./ Өвчтөнд үзэх шинжилгээ хийхэд хэл нь тод улаан өнгөтэй, хуурай ширүүн байх нь ямар 
өвчний шинж вэ? 



     A. хий 
    B. шар 
    C. бадган 
    D. цус 
    E. хорхой 
/11./ Идээ, ундаанд дургүй болох, амьсгал амаргүй болох бөгөөд цайвар хаван, гал намс, 
уяман, нүдний өвчин болж хүндрэх нь  аль хэсэгт нь хамаарах вэ? 
     A. ундаасахыг хаах 
    B. өлсөхийг хаах 
    C. бөөлжихийг хаах 
    D. хийлэхийг хаах 
    E. цэрийг хаах 
/12./ Эфирийн тос (санталин, сесквитерпений), алколоид агуулдаг, цагаан шаргал өнгөтэй, 
нарийн ширхэгтэй, гөлгөр гадаргатай сайхан үнэртэй модны хэмхдэс маягаар ирдэг ямар 
түүхий эд вэ? 
     A. шинца 
    B. цагаан агар 
    C. балига 
    D. цагаан зандан 
    E. улаан зандан 
/13./ Урал чихэр өвс ордог жорыг зөв ол? 
     A. шижид-6 
    B. шинар-4 
    C. шимшин-6 
    D. шинца-4                                      
/14./ Тархинд хий шахсан өвчтөнг хэдэн цаг хэвтрийн дэглэмд байлгах вэ? 
     A. 24 цаг 
    B. 48 цаг 
    C. 72 цаг 
    D. 2 цаг 
    E. 12 цаг 
/15./ Ямар эмийн түүхий эдийг ясан дахь нүхээр нь чавганаас ялгах вэ? 
     A. задь 
    B. сүгмэл 
    C. сэмбэрүү 
    D. нин шош 
    E. лишь 
/16./ Шороо, усан махбодын хувь дийлэнх бол ямар амт үүсэх вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. гошогуун 
    E. эхүүн 
/17./ Хүний биеийн хүч тамир нь аль улиралд хамгийн сайн байдаг вэ? 
     A. өвөл 
    B. тэнцэл 
    C. зун 
    D. хавар 
    E. намар 
/18./ Олмосын латин нэрийг сонгоно уу? 
     A. Phytolo  acinosa 
    B. Crocus  sativus 
    C. Peteocarbus  santalum 
    D. Gardenia   jasminoides 
    E. Thalandia  dubia 
/19./ Цусны өвчний үед шүтүүлэх эмийн  чадлыг сонгоно уу? 



     A. сэрүүн 
    B. ширүүн 
    C. халуун 
    D. хурц 
    E. мохдог 
/20./ Өвчтөн 40 настай эр, ажлын ачаалалаас сүүлийн 3 хоног нойр дутуу байсан, зүүн гар 
хүндэрч өвдөнө, хааяа  өвчүүний араар  аюулхайд  өвдөлт дамжина гэсэн зовиуртай өрхийн 
сувилагчдаа хандлаа. Та хамгийн түрүүн ямар шинжилгээ хийх вэ? 
    A. Ходоод хаймсуурах 
    B. Ходоод  гэдэсний замыг рентгенд харах 
    C. ЭКГ 
    D. Ходоод нарийн гэдэс дурандах 
    E. Шээсэнд уробилин тодорхойлох 
/21./ Шарын  ерөнхий орших орон 
    A. биеийн дээд 
    B. биеийн доод 
    C. биеийн дунд 
    D. биеийн завсар 
    E. дээд доод орон 
/22./ Өвчтөн А. 39 настай, мориноос унаад гарын шуу ясанд гэмтэл авч анхны тусламж 
үзүүлсэнээс хойш 2 сар өнгөрсөн. Ясны бороожилт нь муу явагдсан учраас уламжлалт 
эмнэлгийн эмчээс эм авч уухыг гэмтлийн эмч зөвлөсөн. Та ямар эмийг хэрэглэх зөвөлгөө 
өгөх вэ? 
    A. Сэндэнгийн ханд 
    B. Басамын тосон эм 
    C. Гиван-9 
    D. Гүргэм-13 
    E. Брагшуны ханд 
/23./ Гошогуун, исгэлэн, эхүүн, ширүүн идээнд дурлах нь ямар өвөрмөц чанартанд онцлог 
байдаг вэ? 
     A. хурмал өвөрмөц чанартан 
    B. бадган өвөрмөц чанартан 
    C. шарын өвөрмөц чанартан 
    D. хийн өвөрмөц чанартан 
    E. хавсарсан өвөрмөц чанартан 
/24./ . Бадган махбод аль улиралд амирлах вэ? 
     A. өвлийн эхэн сард 
    B. өвлийн адаг сард 
    C. хавар 
    D. зун 
    E. тэнцлийн цагт 
/25./ Эмэнд улаан зандангийн юуг хэрэглэх бэ ? 
     A. давирхай   
    B. үр жимс        
    C. мод    
    D. дохиур 
/26./ Бадганы өвчтэй хүнд явдал мөрийн зөвлөгөө өгөх. 
     A. Чийгтэй газар унтуулах 
    B. Хөдөлгөөн хийлгэх 
    C. Хөдөлгөөн хориглох 
    D. Хуурай газар суулгах 
    E. Гэрэл багатай орчинд байлгах 
/27./ Үнэрийн хувь дийлэнхи эм нь ямар махбодиос бүрэлдэх вэ? 
     A. шороо 
    B. ус 
    C. гал 



    D. хий 
    E. огторгуй         
/28./ Долоон тамирын боловсролтын явцад цусны цөвийн тунгалагаас юу үүсдэг (төлждөг) 
вэ? 
     A. цөс 
    B. мах 
    C. шар ус 
    D. шээсний язмаг 
    E. өөх 
/29./ Хийний өвчний үед нүдний уураглаг бүрхүүлд илрэх  шинж тэмдэг, харааны байдалд 
орох өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү. 
     A. харц тогтворгүй, уураглаг давхарга хөх өнгөтэй, толбогүй 
    B. харц ширүүн, дотор буланд өөхөн унжлагтай, шар өнгөтэй    
    C. зовхи сэлхэрсэн, уураглаг бүрхүүл цайвар 
    D. хүүхэн харааны дээд хэсэгт судас өргөссөн 
    E. хүүхэн харааны доод хэсэгт толбо суусан 
/30./ Шарыг хөдөлгөх нөхцөлийг нэрлэнэ үү. 
     A. гошогуу, хурц, сэрүүн 
    B. гошогуун, хурц, гашуун 
    C. гошогуун, халуун, хурц, мохдог 
    D. гошогуун, хурц, халуун, тослог 
    E. гошогуун, хурц, услаг 
/31./ Зууван гонзгой, хоёр үзүүр нь шувтан, бор шаргал өнгөтэй, тууш судлархаг, дотроо 
гурвалсан тал бүхий жижиг үрэнцэртэй үр жимс 
     A. дэлүүний сайн эм 
    B. элэгний сайн эм 
    C. зүрхний сайн эм 
    D. уушигны сайн эм 
/32./ Долгионт гишүүний төрлийг зөв сонго? 
     A. polygonaceae 
    B. polypodiaceae 
    C. phlomus 
    D. rhumex 
    E. rheum      
/33./ Өвсөн гүргэмийн латин нэрийг сонго. 
     A. Сrocus sativus 
    B. Carthamus tinctorius 
    C. Ammomum media 
    D. Eugenia caryophyllata 
/34./ Бадганы наалдамхай билэг чанар нь ямар эрдмээр төлжигддөг вэ? 
     A. тослог 
    B. хүнд 
    C. батлаг 
    D. зөөлөн 
    E. мохдог 
/35./ Муу цусыг ялган цэвэршүүлэх чадалтай Gardenia jasmnoides ургамлын нэр? 
     A. ар үр 
    B. бар үр 
    C. жүр үр 
    D. гүргэм 
/36./ Бадган өвчний явдал мөрийн сувилгаа 
     A. Дулаан, хуурай газар хүчлэн алхуулна 
    B. Чийгтэй, зүлэг ногоотой газар нам тайван амаруулна 
    C. Зүгээр суулгана 
    D. Бүлээн дулаан газар, сэтгэлд зохистой хүнээр асруулна 



/37./Багадаа амьсгалын замын өвчнөөр ойр ойрхон өвчилж байсан,18 
настай,эр,ханиалгана,250 мл орчим идээрхэг эвгүй үнэртэй,цэр гарна.38 С хүртэл 
халуурна,бие суларч ядрана.Хамгийн түрүүнд ямар өвчний тухай бодох вэ? 
     A. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин 
    B. Уушигны хавдар 
    C. Уушиг сорвижих өвчин 
    D. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 
    E. Уушигны сүрьеэ 
/38./ Хийний  орших тамир нь юу  вэ? 
     A. тунгалаг тамир 
    B. цус 
    C. мах 
    D. яс 
    E. өөх 
/39./ Амтлаг, гашуун, эхүүн, сэрүүн идээнд ямар өвөрмөц чанартан дуртай байдаг гэж 
онолын үндсэнд заасан бэ? 
     A. хурмал өвөрмөц чанартан 
    B. бадган өвөрмөц чанартан 
    C. шарын өвөрмөц чанартан 
    D. хийн өвөрмөц чанартан 
    E. хавсарсан өвөрмөц чанартан 
/40./ Шар махбод ямар улиралд хөдлөх вэ? 
     A. өвлийн эхэн сард 
    B. өвлийн адаг сард 
    C. хавар 
    D. зун 
    E. намар 
/41./ Шарын өвчний идээ, ундааг сонго. 
     A. үхрийн шинэ мах 
    B. ямааны мах 
    C. сүү 
    D. давстай цай 
    E. жил өнжсөн шар тос 
/42./ Эмийн жор найрлаганд хийн махбодын үзүүлэх нөлөө нь: 
     A. эмийн чадал 
    B. хөдөлгөх 
    C. амтанд 
    D. эмийн суурьт 
    E. эмийн шүтээн болно                  
/43./ Идсэн хоол нь ялзлагч бадганы үйлдлээр ямар амттай ба шинжтэй болох вэ? 
     A. амтлаг амттай,  гашуун 
    B. гашуун амттай, хөөсөрхөг 
    C. гашуун амттай, наалдамхай 
    D. амтлаг амттай, хөөсөрхөг 
    E. эхүүн амттай, тунгалаг 
/44./ Уушигны өвчний шээсний язмагийн онцлог шинж юу вэ? 
     A. үс бутарсан адил нарийн 
    B. хөвөн зулсан мэт зузаан 
    C. хялгас мэт нарийн жижиг 
    D. язмаг нь үүл адил 
    E. элс шиг ёроолдоо тунана 
/45./ Шар махбод ямар улиралд хурах вэ? 
     A. зун 
    B. намар 
    C. өвлийн дээд хагас 
    D. өвлийн доод хагас 



/46./ Зууван гонзгой, хоёр үзүүр нь шувтан, бор шаргал өнгөтэй, тууш судлархаг, дотроо 
гурвалсан тал бүхий жижиг үрэнцэртэй үр жимсыг олно уу? 
     A. гүргэм 
    B. задь 
    C. гагол 
    D. жуган 
/47./ Сибирь тошлогны амьдралын хэлбэрийг зөв оноо? 
     A. мод 
    B. сөөг 
    C. олон наст 
    D. олон наст өвслөг ургамал 
    E. нэг наст өвслөг ургамал                       
/48./ СХТ-3т, СХ-2т , БЦЖ, В гепатитын вакциныг хэдэн хэмд хадгалах вэ? 
     A. +4+6 хэм 
    B. –2-8хэм 
    C. –4-8 хэм 
    D. +2+8 хэм 
    E. +5+10 хэм 
/49./ Доорх бэлэг чанаруудаас аль нь галын илчийн сурвалж болох вэ? 
     A. хурц 
    B. тослог 
    C. хөнгөн 
    D. халуун 
    E. чийрэг 
/50./ Ус, хий махбодын хувь дийлэнх бол ямар амт үүсэх вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. гошогуун 
    E. эхүүн 
/51./ Цадталаа идээд зүгээр суух, өдөр их унтах, даарах, өмнө идсэн нь шингээгүй байхад 
нэмж идэх зэрэг нь ямар өвчний нөхцөл вэ? 
     A. хурмал 
    B. хий 
    C. бадган 
    D. шар 
    E. хавсарсан 
/52./ Цус тогтоох элэгний өвчнийг анагаах үйлдэлтэй элэгний сайн эм юу вэ? 
     A. гүргэм 
    B. задь 
    C. гагол 
    D. сүгмэл 
/53./ Шар өвчний явдал мөрийн сувилгааг сонгоно уу? 
     A. Чийгтэй, зүлэг ногоотой газар нам тайван амаруулна 
    B. Дулаан, хуурай газар хүчлэн алхуулна 
    C. Зүгээр суулгана 
    D. Бүлээн дулаан газар, сэтгэлд зохистой хүнээр асруулна 
/54./ Мантугийн сорилыг  эерэг гэж тооцох гүвдрүүны хэмжээ хэд вэ? 
     A. 1-5мм 
    B. 5-10 мм 
    C. 10-17 мм 
    D. 5-17  мм 
    E. 17мм-ээс дээш 
/55./ Хий ямар сав эрхтэнд  орших вэ? 
     A. гэдэс 
    B. олгой 



    C. ходоод 
    D. самши 
    E. цөс 
/56./ Өтлөгсдийг mэнхрүүлэх шорооны тунгалаг барагшун   юуны тэжээл вэ? 
     A. ясны тэжээл 
    B. махны тэжээл 
    C. өнгөний тэжээл 
    D. шимийн тэжээл 
/57./ Эмийн хордлого (найруулсан хорын) өвчнийг ямар эмээр дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. арилгах үйлдэлтэй эм, тан 
    C. хураах үйлдэлтэй эм, тан 
    D. чун-5 
    E. тостой бүлээн жин 
/58./ Хий махбод ямар улиралд хөдлөх вэ? 
     A. өвлийн эхэн сард 
    B. өвлийн адаг сард 
    C. хавар 
    D. зун 
    E. тэнцлийн цагт 
/59./ Gardenia jasmnoides –ын монгол нэршил? 
     A. жажиг 
    B. хач гүргэм 
    C. улаан зандан 
    D. жүрүр 
/60./ Хийг дарах цагаан гаргалтын найрлагад юу орох вэ? 
     A. арвайн гурил, шар тос, гаа, молор давс, сүү 
    B. хонины мах, сүү, жамц давс, задь 
    C. хонины мах, буцалсан ус, молор давс, задь 
    D. сүү, шар тос, ус, гаа, гоньд 
    E. арвайн гурил, хүйтэн ус, гоньд, сүү 
/61./ Эмийн жор найрлаганд усан махбодын үзүүлэх нөлөө нь: 
     A. эмийн үнэрт 
    B. чийгтүүлэхэд 
    C. чанарт 
    D. эмийн суурь 
    E. эмийн хэлбэрт 
/62./ Хорын өвчний шээсний хөөсний онцлог шинж юу вэ? 
     A. хөх өнгөтэй, том хэмжээтэй дуугарч хагарна 
    B. шар өнгөтэй жижиг, түргэн арилна 
    C. шүлс шиг хөөстэй наалдамхай 
    D. улаан хөөстэй түргэн арилна 
    E. хөөс нь солонгорно 
/63./ Хий махбод ямар улиралд хурах вэ? 
     A. зун 
    B. намар 
    C. өвөл 
    D. тэнцэл 
    E. хавар 
/64./ Ацан ажганы түүхий эдийг зөв нэрлэ? 
     A. навч, цэцэг, үндэс 
    B. үр жимс 
    C. үндэс, үндэслэг иш 
    D. үндэс, үр жимс 
    E. газрын дээд хэсэг                                 
/65./ Улаан бурхан, халдварт саагийн вакциныг хэдэн хэмд хадгалах вэ? 



     A. –15 –25 хэм 
    B. +4 +6 хэм 
    C. +2 +8хэм 
    D. –10-15 хэм 
    E. –5-10 хэм 
/66./ Хач гүргэм латин нэрийг  сонгоно уу? 
     A. Сrocus sativus 
    B. Carthamus tinctorius 
    C. Ammomum media 
    D. Eugenia caryophyllata 
/67./ Бадганы ямар билэг чанар нь нарийн нүх сүвээр хий гүйхэд  саад болдог вэ? 
     A. хүнд 
    B. мохдог 
    C. батлаг 
    D. хүйтэн 
    E. наалдамхай 
/68./ Гал, усан махбодын хувь дийлэнх бол ямар амт үүсэх вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. гошогуун 
    E. эхүүн 
/69./ Цус ялгах үйлдэлтэй эмийн түүхий эдийг нэрлэнэ үү? 
     A. Хач гүргэм 
    B. Улаан зандан     
    C. Жүр үр 
    D. Жажиг 
    E. Гурван үрийн тан 
/70./ Хий  ямар цул эрхтэнд   орших вэ? 
     A. элэг 
    B. уушиг. 
    C. дэлүү 
    D. зүрх 
    E. бөөр 
/71./ Өвчтөн Д, 66 настай эрэгтэй, зүрхээр өвдөнө гэсэн зовиуртай өрхийн эмчид дуудлага 
ирүүлсэн. Өрхийн эмч  хүнд өвчтөнтэй учир сувилагчаа явууллаа. Сувилагч очоод ямар 
тусламж үзүүлэх вэ? 
     A. Үзлэг хийгээд онош тавих 
    B. Үзлэг хийгээд өвчин намдаах арга хэмжээ авах 
    C. Танг уулгана 
    D. Бариа засал хийх 
    E. Зүү тавих шаардлагатай 
/72./ Цус хямарсан болон хий хатгалгыг ямар эм, тангаар дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. дэгд-4 тан 
    C. жамц-3 тан 
    D. чун-5 
    E. борвины шөл 
/73./ Идээ ундаа гэж юу вэ? 
     A. улаан, цагаан идээ 
    B. Хүний биед хэрэгтэй шимтэн агуулсан 7 тамир, 3 махбодийг төлжүүлэх бодис 
    C. Хүний биед хэрэгтэй амьтан болон ургамлын зүйлс 
/74./ Хач гүргэмийн латин нэршил? 
     A. Phytolo acinosa 
    B. Crocus sativus 
    C. Peterocarbus santalum 



    D. Gardenia jasmnoides 
/75./ Өвчтөнд асуух, үзэх, хүрэлцэх шинжилгээ хийж хий өвчин гэсэн онош тавьжээ. Сувилагч 
хоол ундны талаар ямар зөвөлгөө өгөх вэ? 
     A. Үхрийн борцтой шөл 
    B. хонины мах, сүү 
    C. хонины мах, буцалсан ус 
    D. ямааны мах, архи 
    E. арвайн гурил, хүйтэн ус 
/76./ Эмийн жор найрлаганд шороон махбодын үзүүлэх нөлөө нь: 
     A. амтанд 
    B. чадалд 
    C. эмийн үйлдэлд 
    D. эмийн суурь 
    E. эмийн эзэлхүүнд 
/77./ Онолын үндэс-т цөсийг юутай адилтган зүйрлэдэг вэ? 
     A. усны сав 
    B. тогоо 
    C. тулам 
    D. мөнгө 
    E. цорго 
/78./ Халуун хурц чанартай бөгөөд хүчжүүлэх, биеийг чийрэгжүүлэх боловч махжуулахгүй 
бадган, хийг арилгах үйлдэлтэй тосыг нэрлэнэ үү. 
     A. гүнжидийн тос 
    B. чөмөгний тос 
    C. гичний (юнгарын) тос 
    D. өөх 
    E. шар тос 
/79./ Myristicaceae-ийн овогт багтах, өндгөн хэлбэрийн бор шаргал өнгөтэй, гөлгөр 
гадаргуутай, цул үр ямар түүхий эд вэ? 
     A. сэмбэрүү 
    B. сүгмэл 
    C. задь 
    D. зүрхэн шош 
    E. бөөрөн шош 
/80./ Даршилсан цусыг хөргөгчинд хэдэн хэмд хадгалах вэ? 
     A. +4+6хэм 
    B. –4-6 хэм 
    C. –4-8 хэм 
    D. +2+4 хэм     
    E. –2-4хэм 
/81./ Найрлагад нь 17-20% эфирийн тос байх ба энэ тосыг усны уураар нэрж цэвэршүүлсний 
70-85% нь эвгенол байдаг ямар ургамал вэ? 
     A. лишь 
    B. шинца 
    C. гагал 
    D. задь 
/82./ Өвчин нэг бүр өөр өөрийн үүсэх нөхцөлтэй учрахыг юу гэж  нэрлэдэг вэ? 
     A. өвчний хүчин бүрдэх 
    B. өвчний илрэх ёс 
    C. өвчин тусах ёс 
    D. өвчний хүч 
    E. өвчний шалтгаан 
/83./ Шороо, хий махбодын хувь дийлэнх бол ямар амт үүсэх вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 



    D. гошогуун 
    E. эхүүн 
/84./ Гашуун, хөнгөн, ширүүн, нүнжиггүй идээг үргэлжлүүлэн идэх нь ямар өвчний нөхцөл 
болох вэ? 
     A. хий 
    B. бадган 
    C. хурмал 
    D. хавсарсан 
    E. шар 
/85./ Лишь эмийн түүхий эдийг  эрхтэний  өвчинд хэрэглэх  вэ? 
     A. гол судасны сайн эм 
    B. дэлүүний сайн эм 
    C. зүрхний сайн эм 
    D. бөөрний сайн эм 
    E. уушигний сайн эм 
/86./ Ямар амт бадганыг төлжүүлж, хийг дарж, шарыг арилгах вэ? 
     A. исгэлэн 
    B. гашуун 
    C. . амтлаг 
    D. эхүүн 
    E. давслаг 
/87./ Туберкулины хариу урвалыг хэзээ хэмжиж тодорхойлох вэ? 
     A. 72 цагийн дараа 
    B. 48 цагийн дараа 
    C. 50 цагийн дараа 
    D. 2-3 долоо хоногийн дараа 
    E. Тэр дор нь 
/88./ Хийн ерөнхий орших орон? 
     A. биеийн дунд 
    B. биеийн доод 
    C. биеийн дээд 
    D. завсар 
    E. дээд, дунд 
/89./ Гал тэгшитгэгч хийн өвчнийг анагаахад (хоолыг) эмийг ямар цагт өгөх вэ? 
     A. идээ шингэсэн үед эмийг уулгана 
    B. хоолтой нь хольж идүүлнэ 
    C. бага зэрэг(нэг өмх) хоол идүүлж, бага хэмжээний эм өгөх мэтээр бага багаар ээлжлэн 
уулгана 
    D. хоол идсэний дараахан өгнө 
    E. хоолны хагасыг идүүлээд эмээ өгч дараа нь хагасыг нь идүүлнэ 
/90./ Бадганы ерөнхий орших орон юу вэ? 
     A. биеийн дунд хэсэг 
    B. биеийн доод хэсэг 
    C. биеийн дээд хэсэг 
    D. биеийн завсар 
    E. биеийн хажуу талд 
/91./ Юмдүүжин нэрийн дор хэрэглэдэг эмийн ургамлын үйлдлийг сонгоно уу? 
     A. ходоод гэдэсний өвчин 
    B. элэг, цөсний өвчин 
    C. эмэгтэйчүүдийн өвчин, цус тогтоох 
    D. арьсны өвчин, нүдний өвчин 
    E. цус тогтоох, өвдөлт намдаах         
/92./ Усан махбодын өвөрмөц чанартай эмийн үйлдэл нь: 
     A. зөөлрүүлэх 
    B. хөдөлгөх 
    C. өнгөжүүлэх 



    D. төлжүүлэх 
    E. түгээх 
/93./ Хир арвидсан, тамир барагдсан өвчтөн болон нас өтлөгсдөд ямар цагт төлжүүлэх 
эмчилгээг хийх вэ? 
     A. хавар 
    B. дэгжрэл 
    C. зун 
    D. намар 
    E. өвөл 
/94./ Шар өвчний шээсний хөөсний онцлог шинж юу вэ? 
     A. хөх өнгөтэй, том хэмжээтэй дуугарч хагарна 
    B. шар өнгөтэй жижиг, түргэн арилна 
    C. шүлс шиг хөөстэй наалдамхай 
    D. улаан хөөстэй түргэн арилна 
    E. хөөс нь солонгорно 
/95./ Хийг дарж дусал ба бадганыг нэмэгдүүлэх үйлдэлтэй тосны зүйлийг нэрлэнэ  үү. 
     A. гүнжидийн тос 
    B. чөмөгний тос 
    C. гичийн тос (юнгарын тос) 
    D. өөх 
    E. шар тос 
/96./ Цилиндр хэлбэрийн бор саарал өнгийн ширхэглэг гадарга бүхий үндэслэг иш, зүсэхэд 
цайвар өнгөтэй, нягт хатуу биетэй ямар эмийн түүхий эдийн шинж вэ? 
     A. жамбарай 
    B. бибилэн 
    C. цагаан зандан 
    D. мана 
    E. шинца 
/97./ 
Урал чихэр өвсний ботаник шинж чанарыг зөв тодорхойл 
     A. олон настай өвслөг ургамал, өдлөг нийлмэл навчтай, зөв бүтэцтэй цэцэгтэй, үндэслэг 
иштэй 
    B. олон настай өвслөг ургамал, хос бус өдлөг нийлмэл навчтай, буруу бүтэцтэй цэцэгтэй, 
үндэслэг иштэй 
    C. сөөглөг ургамал, буурцагтны овогт хамаарна, буруу бүтэцтэй цэцэгтэй 
    D. нэг наст ургамал, өдлөг нийлмэл навчтай, буруу бүтэцтэй цэцэгтэй                                                                   
/98./ Клиник үхэл хэдэн цаг үргэлжлэх вэ? 
     A. 1-2 цаг 
    B. 5-6 минут 
    C. 10-15 минут 
    D. 30 минут 
    E. 30-40 минут 
/99./ Шингүний үнэр юутай холбоотой вэ? 
     A. давирхай 
    B. эфирийн тос 
    C. камедийн давирхай 
    D. камеди 
/100./ Онолын үндэст  сүүний чадлыг хэрхэн заасан байдаг вэ? 
     A. хүйтэн, мохдог 
    B. хөнгөн, бүлээн 
    C. бадган хорхойг үүсгэнэ 
    D. хурмал өвчинд тустай 
    E. хийг дарах 
/101./ Ходоодны бадгана  өвчтөнд хэрэглэх хоол унд зүйл? 
     A. ямааны мах, архи 
    B. шим тэжээллэг, тослог хоол 



    C. хоносон хоол, хүйтэн түүхий хоол 
    D. халуун хөнгөн хоол, шинэ мах, ногоо 
    E. гашуун айраг 
/102./ Задь эмийн түүхий эдийг  эрхтэний  өвчинд хэрэглэх  вэ? 
     A. гол судасны сайн эм 
    B. дэлүүний сайн эм 
    C. зүрхний сайн эм 
    D. бөөрний сайн эм 
    E. уушигний сайн эм 
/103./ Шимтэй тослог идээ ундааг хэрэглэснээр хийг дарж, хэтрүүлбэл юуг аривдуулах вэ? 
     A. шар 
    B. бадган 
    C. шар ус 
    D. цус 
/104./ Сүрьеэгийн халдвар тархах хамгийн гол зам юу вэ? 
     A. Арьсаар 
    B. Агаар дуслаар 
    C. Хоол боловсруулах замаар 
    D. Эхийн хэвлийгээр 
    E. Салстаар 
/105./ Өөхний цөв ? 
     A. хориун 
    B. шар ус 
    C. нуух 
    D. хулхи 
    E. цөс 
/106./ Бадган өвчтэй өвчтөнд хүнд  хэдийд эм өгөх вэ? 
     A. хоолны өмнө 
    B. өглөө эрт, өлөн элгэн дээр өгөх (хоол идүүлэхгүйгээр) 
    C. хоолны дунд 
    D. хоолтой ээлжлэн уулгах 
    E. шөнө уулгах 
/107./ Шарын өвчнийг ямар эм, тангаар дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. дэгд-4 тан 
    C. жамц-3 тан 
    D. чун-5 
    E. борвины шөл 
/108./ Долгиот гишүүний үйлдлийг нэрлэнэ үү? 
     A. цус тогтоох 
    B. суулгахыг зогсоох 
    C. суулгах 
    D. хорыг тайлах 
/109./ Өгзгөнд тариа хийх булчинг латинаар нэрлэнэ үү? 
     A. Mus.Subscapularis           
    B. Mus.Gluteus medius     
    C. Mus.Vastus intermedius     
    D. V.Saphena magna 
    E. V. Saphena parva 
/110./ Тамир хүчийг нэмэгдүүлэхэд: 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. исгэлэн 
    E. халуун 
/111./ Онолын үндэсний 10 их баримтлалд өвчний махбодыг хэрхэн тодорхойлсон бэ? 



     A. халуун хүйтэн 
    B. одон зурхайн 5 махбод 
    C. хий, шар, бадган 
    D. хар зурхайн 5 махбод 
    E. арга билэг 
/112./ Хий өвчний шээсний өнгөний онцлог шинж нь юу вэ? 
     A. шар 
    B. цөөрмийн ус шиг хөхөвтөр 
    C. цагаан 
    D. улаан 
    E. энгэсгийн зайлдас шиг 
/113./ “АУДҮ”  зохиолд шинэ шар тосны чадлыг хэрхэн заасан байдаг вэ? 
     A. өнгө хүчийг нэмэгдүүлнэ 
    B. яр шархыг анагаана 
    C. дуртгалыг тодруулах 
    D. бөөлжүүлэх 
    E. оюуныг хурцатгах 
/114./ Анар жимсны чадлыг сонго?. 
     A. бадган, хүйтнийг арилгах, шингэцийг сайжруулах, 
    B. амьcгал тэтгэх, өвчин намдаах 
    C. тамирыг нэмэгдүүлж, халууныг арилгах 
/115./ Үхэр дэгдний  латин нэршил? 
     A. gentiana algida 
    B. gentiana barbata 
    C. gentiana acuta 
    D. gentiana decumbens 
    E. gentiana macracephala 
/116./ Хөлийг гичтэй ваннад дүрэхдээ 10 л усанд дараах хэмжээний гич байхаар тооцоолно. 
     A. 100 гр 
    B. 50гр 
    C. 30 гр 
    D. 70 гр 
    E. 80 гр 
/117./ Хүрэн бор өнгөтэй, цилиндр хэлбэрийн барзгар гадаргуу бүхий хөнгөн, хуудаслаг 
холтос хүйтэн хийг дарж суулгахыг зогсоох, хавдрыг хариулах нь ямар эмийн түүхий эд вэ? 
     A. цагаан зандан 
    B. хар агар 
    C. рүда 
    D. Шинца 
/118./ Багалзуурт орших өвчнүүдийг нэрлэнэ үү. 
     A. ундаасах 
    B. хоолой хаагдах 
    C. сахуу   
    D. бэтэг   
    E. дуу хаагдах 
/119./ Онолын үндэст болсон (буцалгасан) сүүний чадлыг хэрхэн номлосон байдаг вэ? 
     A. хүнд, сэрүүн 
    B. хөнгөн, бүлээн 
    C. бадганыг үүсгэнэ 
    D. шарыг үүсгэнэ 
    E. хийг үүсгэх 
/120./ Зүрхний өвчтэй хүнд юуг хориглох явдал, мөр? 
     A. ойр ойрхон унтах 
    B. халуун ногоо идэх 
    C. хэт их ярих 
    D. давслаг ихтэй хоол унд 



    E. түрхлэг иллэг хийх 
/121./ Цагаан гаргалт гэдэг нь хуурсан гурилыг усыг нь ширгээсэн шар тосонд багсарч сүүнд 
чанаад хийж найруулна 
     A. хонины махны шөл 
    B. шар тос, бурам 
    C. гаа, молор давс 
    D. гаа, ясны шөл 
    E. бибилэн, бурам 
/122./ БЦЖ вакциныг хаана хийх вэ? 
     A. Арьсан дор 
    B. Арьсан дотор 
    C. Булчинд 
    D. Судсанд 
    E. Уухаар   
/123./ Хэвлий томорч судсууд нь  тодрон үе гишүү нь нарийсч хатингартан, турж эцэх 
шинжээр илэрдэг ямар эрхтний хаван байдаг вэ? 
     A. бөөр 
    B. элэг 
    C. уушиг 
    D. дэлүү 
    E. зүрх 
/124./ Шарын орших  тамир? 
     A. тунгалаг тамир 
    B. цус 
    C. мах 
    D. яс 
    E. өөх 
/125./ 400 мл шингэнийг 2 цагт багтаан сэлбэнэ гэвэл 1 минутад дуслах дуслын тоог хэдээр 
тохируулах вэ?/ Бодож ол/ 
     A. 50 дусал 
    B. 60 дусал 
    C. 66 дуслаар 
    D. 76 дуслаар 
    E. 86 дусал 
/126./ Хурсан өвчнийг эмчлэхэд ямар зарчим баримтлах  вэ? 
     A. хийг эхэлж засах 
    B. хөдөлгөж засах 
    C. урхагаас нь туулгана 
    D. хүч ихтэйг  нь засах 
    E. махбодыг тэгшитгэх 
/127./ Хуучирсан цөсний бэтэгт тунгалаг-5 ыг хэдийд өгөх вэ? 
     A. өглөө үдэш буцалгаж 
    B. өдөр буцалсан усаар даруулж 
    C. орой шөлөнд буцалгаж 
    D. өглөө үдэш буцалсан усаар даруулж 
    E. өглөө сүүнд буцалгаж уух 
/128./ Сэмбэрүүний амт, чанарыг доорхи хувилбаруудаас  сонгоно уу? 
     A. исгэлэн амт, халуун, хурц, тослог, хуурай чанартай 
    B. гашуун амт, сэрүүн, хөнгөн, мохоо чанартай 
    C. амтлаг исгэлэн амт, тэгш, тослог, хүнд, эелдэг чанартай 
/129./ Дороос нь хүжин эм тавих, 5 рашаанд оруулах, гүнждийн тос түрхэж илэх, бүлээн жин 
тавих, тосон эмээр засах нь ямар физиологын үйлийг хааснаас үүсэх гэмийг дарах вэ 
     A. баах 
    B. шээх 
    C. унгах 
    D. дусал 



/130./ Талгадорж гэдэг эмийн түүхий эдийг зөв таних сорил? 
     A. Хүрэн улаан гилгэр гадаргатай модны хэмхдэс бөгөөд шар усны гэмээр үүссэн янз 
бүрийн яр шарх, арьсны өвчнүүдийг анагаах болон гүйлгүүлэх суулгуулах үйлдэлтэй. 
    B. Бор ногоон өнгөтэй, гялалзсан цилиндр хэлбэртэй тал бүхий жижиг үр бөгөөд шар усны 
гэмээр үүссэн янз бүрийн яр шарх,арьсны өвчнүүдийг анагаах болон гүйлгүүлэх суулгуулах 
үйлдэлтэй. 
    C. Бор ногоон өнгөтэй, гялалзсан цилиндр хэлбэртэй тал бүхий жижиг үр бөгөөд цусны 
халууныг арилгах, хий цусны хямралыг дарах, хавдрыг хариулах чадалтай. 
/131./ Эс шингэсэн өвчний үед  эхний үед авах арга хэмжээ юу вэ. 
     A. бөөлжүүлэх 
    B. туулгах 
    C. буцалсан ус уулгах 
    D. жин тавих 
    E. рашаан уулгах 
/132./ Бадган өвчнийг засах явцад ямар амтуудыг хэтрүүлбэл хий, шард урвах вэ? 
     A. гошогуун, исгэлэн 
    B. гашуун, давслаг 
    C. давслаг, амтлаг 
    D. халуун, амтлаг 
    E. гошогуун, гашуун 
/133./ Бие эвдэрч, хүч бууран, дуршил хаагдах, толгой эргэх нь физиологийн ямар үйлдлийг 
удаан хугацаагаар хааснаас үүсэх шинж вэ? 
     A. өлсөх 
    B. амьсгалах 
    C. унтах 
    D. бөөлжих 
    E. доод хийг хаах 
/134./ Сүгмэлийг ямар эрхтэний  өвчинд хэрэглэх  вэ? 
     A. гол судасны сайн эм 
    B. дэлүүний сайн эм 
    C. зүрхний сайн эм 
    D. бөөрний сайн эм 
    E. уушигний сайн эм 
/135./ Удаан хугацаагаар хий ханиаж, турж эцэж байгаа тохиолдолд хамгийн түрүүнд ямар 
өвчний тухай бодож болох вэ? 
     A. Уушигний сүрьеэ 
    B. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 
    C. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин 
    D. Пневмоканиоз 
    E. Пневмосклероз 
/136./ Чөмөгний  биед үзүүлэх нөлөө? 
     A. бусад 6 тамирыг төлжүүлэх 
    B. биеийг бүрхэх 
    C. биеийг шимжүүлэх 
    D. биеийг чийгтүүлэх, тэжээж амьдруулах 
    E. биед түшиг болох 
/137./ Ямар өвчний үед эмийг хоолтой хольж идүүлбэл зохистой гэж онолын үндсэнд заасан 
бэ? 
     A. дээш гүйгч хийн өвчин 
    B. амь баригч хийн өвчин 
    C. гал сацуу хийн өвчин 
    D. дур булгих өвчин 
    E. бадган өвчин 
/138./ Шар  ямар  сав эрхтэнд  орших вэ? 
     A. гэдэс 
    B. олгой 



    C. ходоод 
    D. самши 
    E. давсаг 
/139./ Үхэрт дэгдний эрдэм чадал? 
     A. элэг, цөс, гэдэсний халууныг дарах 
    B. халуун бууруулах, өвчин намдаах 
    C. хий цусыг тэгшитгэх, хорыг тайлах 
    D. шарыг дарах, махбодыг тэгшитгэх 
/140./ Биеийн хүчийг бууруулах нь ямар амтын хэтэрсэн гэм вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. исгэлэн 
    E. халуун 
/141./ Эмийн 4 галыг ямар өвчнийг засахад хэрэглэнэ гэж номлохуйн үндэст заасан бэ? 
     A. хүч багатай, бадган хөлтэй өвчин 
    B. хүч ихтэй, бадган хөлтэй өвчин 
    C. дундын хүчтэй, бадган хөлтэй өвчин 
    D. хүч ихтэй, хий хөлтэй өвчин 
    E. дундын хүчтэй хий өвчин 
/142./ Эс шингэсэн өвчин хийтэй хавсарвал ямар засал хийх вэ? 
     A. бүлээн жин ба зөөлөн шимт 
    B. хүйтэн жин ба зөөлөн шимт 
    C. туулга засал 
    D. бөөлжүүлэх 
    E. өлсгөх 
/143./ “АУДҮ” зохиолд зааснаар хамгийн их хүнд сэрүүн чанартай тос ? 
     A. шар тос 
    B. гүнжидийн тос 
    C. чөмөгний тос 
    D. үрсийн тос 
    E. өөх, өөхний тос 
/144./ Задийн үйлдэл үйлчилгээг зөв тодорхойлно уу? 
     A. 5% эфирийн тос (a,b-пенин, камфен) агуулдаг, илчийг сэлбэх, хоолыг шингээх, хийг 
дарах 
    B. Стрихнин агуулдаг, амьсгал тэтгэх, өвчин намдаах чадалтай 
    C. Ценол, терпенин, камфен агуулдаг, ходоод дэлүүний хүйтэн хийг агуулдаг, хоолны 
шингэцийг сайжруулах 
    D. Аристохолин агуулдаг, халууныг арилгах, суулгахыг зогсоох 
/145./ Өлсгөж байгаад зандан агарын хурц утаагаар утах ба түүний тангаар амыг нь 
зайлуулах нь ямар физиологын үйлийг хааснаас үүсэх гэмийг дарах вэ? 
     A. баас 
    B. цэр 
    C. эвшээх 
    D. өлсөх 
    E. бөөлжих 
/146./ Амьсгалын тоо хэвийн хэмжээнээсээ олшрохыг юу гэх вэ? 
     A. Тахипноэ 
    B. Гипертони 
    C. Гипотони 
    D. Брадипноэ 
    E. Апноэ 
/147./ Хар хүрэн өнгөтэй, үрчгэр гадаргатай, зууван өндгөн хэлбэртэй, хальсыг нь хуулбал 
ясны нэг буланд 4-5 зүрхний ховдол мэт хонхортой, зүрхний тамирыг сайжруулдаг ямар 
ургамал байдаг вэ? 
     A. задь 



    B. сүгмэл 
    C. нин шош/ 
    D. талгадорж 
    E. жүр үр 
/148./ Өвчтөн Б. 40 настай эр, хоол орохгүй, горойно гэсэн зовиуртай өрхийн сувилагчийг 
дуудсан байна. Та очоод ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
     A. Ходоодны бэлчирт төөнөх 
    B. Зүү тавих 
    C. Тайвшруулах эм өгөх 
    D. Рашаан уулгах 
    E. Хатгаж цус гаргах 
/149./ Найтаахыг удаан хугацаагаар хааснаас ямар шинж гарах вэ? 
     A. эвшээх, бие сулрах, сэтгэл санаа гансрах, толгой хүндрэх, нүд бүрэлзэх 
    B. толгой өвдөх, шил хөших, эрхтэн үл тодрох, ам мурийх, эрүү сулрах 
    C. зүрх ба толгой өвдөх, толгой эргэх, хамраас ус гоожих 
/150./ quileria agolocha гэсэн латин нэртэй түүхий эдийг шатаахад анхилам үнэр гардаг эмт 
бодис? 
     A. лишь 
    B. сүгмэл 
    C. агар 
    D. гагол 
/151./ Идсэн хоол нь ялзлагч бадганы үйлдлээр ямар амт, шинжтэй болох вэ? 
     A. амтлаг амттай гашуун зүйл болох 
    B. гашуун амттай хөөсөрхөг зүйл болох 
    C. гашуун амттай наалдамхай зүйл болох 
    D. амтлаг амттай хөөсөрхөг зүйл болох 
    E. эхүүн амттай  хөөсөрхөг зүйл болох 
/152./ Ямар эмгэгийн үед зэв шиг цустай цэр гарах вэ? 
     A. Цусан хатгалгаа 
    B. Сахарын диабет 
    C. Хэрлэг өвчний сэдрэл 
    D. Хүнд хэлбэрийн ясны сийрэгжилт 
    E. Артерийн гипертензия 
/153./ Цус ямар үүрэгтэй вэ? 
     A. бусад 6 тамирыг төлжүүлэх 
    B. биеийг бүрхэх 
    C. биеийг шимжүүлэх 
    D. биеийг чийгтүүлэх, тэжээж амьдруулах 
    E. биед түшиг болох 
/154./ Шээс цугларсан усан хавангийн болох ёс юу вэ? 
     A. элэгний мөрийг дамжихдаа тунгалаг болж  чадаагүй 
    B. цөсний ам цалгих 
    C. шээсийг тунгалгийн мөрт алдах 
    D. шээс цугларах 
    E. цөс сарних 
/155./ Хоолны өмнө эм уулгаад тэр даруйд нь хоол идүүлбэл ямар өвчнийг анагаахад тустай 
вэ? 
     A. дээш гүйгч хийн өвчин 
    B. амь баригч хийн өвчин 
    C. гал сацуу хийн өвчин 
    D. уруу арилгагч хийн өвчин 
    E. бадган өвчин 
/156./ Шарын орших орон? 
     A. элэг 
    B. уушиг 
    C. дэлүү 



    D. зүрх 
    E. бөөр 
/157./ Өвөл нэг сард  3 сартай хүүхдээ удаан хугацаагаар гадаа салхилуулсаны улмаас 
халуураад 1 хоносон. Өрхийн эмч ирж үзээд хатгалгаа гэж онош тавиад, уламжлалтын 
сувилагчийг  цагийн тариа хийлгэхээр өрх рүү илгээлээ. Эмчийн заалтаар пенициллинийг 
125000 ед –ээр 6 цагийн зайтай тарих шаардлагатай . Тарих талбайг сонго. 
     A. Өгзөгний гадна дээд 1/4 
    B. Хэвлийн урд хананы булчинд 
    C. Мөрний гурвалжин булчинд 
    D. Далны доод дугуй булчинд 
    E. Гуяны өмнө ба гадна хэсгийн булчинд 
/158./ Дусал хүчийг барагдуулах нь ямар амтын сөрөг нөлөө вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. исгэлэн 
    E. халуун 
/159./ “АУДҮ” зохиолд хуурай газрын амьтны махны чадлыг хэрхэн номолсон бэ? 
     A. тослог, хүнд, бүлээн 
    B. сэрүүн, тослог, хүнд 
    C. тослог, хөнгөн, хурц 
    D. ширүүн, сэрүүн, хөнгөн 
    E. ширүүн, хөнгөн, бүлээн 
/160./ Cударт эмийн хаан, зургаан амт төгс, тэгш чанартай гэж нэрлэгдэх арүр-д ямар 
биологийн идэвхит бодис агуулагдах вэ? 
     A. гликозид 
    B. инулин 
    C. эфирийн тос 
    D. хебулын хүчил 
    E. алколоид 
/161./ Пульсийн даралтын зөрүү хэд байвал хэвийн гэж үзэх вэ? 
     A. 20-30 
    B. 15-20 
    C. 10-15 
    D. 20-25 
    E. 40-50 
/162./ Номлохуйн үндэсний биеийн өвчлөх ёсны бүлэгт зааснаар бадган нь хаана орших вэ? 
     A. өвчүү 
    B. шар ус 
    C. арьс 
    D. хүрэлцэхүүн 
    E. шингэсэн орон 
/163./ Шарын өвчнийг засах явцад ямар амтуудыг хэтрүүлбэл хий, бадганд урвах вэ? 
     A. эхүүн, гашуун 
    B. гашуун, гошогуун 
    C. давслаг, гошогуун 
    D. давслаг, эхүүн 
    E. гошогуун эхүүн 
/164./ Задийн латин нэрийг сонго? 
     A. Gardenia jasminoides 
    B. Aquileria  agolocha 
    C. Eugenia  caryophyllata 
    D. Myristica  fragrens   
/165./ Архаг  пнемони, сүрьеэ өвчнийг ялган оношлох хамгийн ач холбогдол бүхий 
шинжилгээ бол: 
     A. Цэрний шинжилгээ 



    B. Гуурсан хоолойн дуран 
    C. Томограф 
    D. Бронхограф 
    E. Уушгиний сцинтиграф 
/166./ Ясны оньс гэмтвэл ямар шинж илрэх вэ? 
     A. хүчтэй хатгуулж өвдөх 
    B. хавдах 
    C. амийг огооруулах 
    D. тахийх 
    E. доголох 
/167./ Усан хаван өвчний нөхцөл юу вэ? 
     A. туулга өгсний дараа идээ явдал буруудсан 
    B. хануур хийх 
    C. давслаг амттай хоол унд хэтрүүлэх 
    D. биеийн хүчний ажил хийх 
    E. бүлээн чанартай юм уух 
/168./ Бадган өвчний эмийг аль цагийг сонгож өгвөл үр дүн нь илүү вэ? 
     A. үдийн өмнө 
    B. үүр цайх 
    C. өдөр дунд 
    D. шөнө дунд 
/169./ Алаг сүүт өвсийг ямар өвчинд хэрэглэдэг вэ? 
     A. уушигны өвчин 
    B. элэг, цөсний өвчин 
    C. зүрх судасны өвчин 
    D. элэг, дэлүүний өвчин 
/170./ Зүрхний хүчтэй өвдөлтийн үед үзүүлэх анхны тусламж нь: 
     A. Хүчилтөрөгч 
    B. Валидол 
    C. Аналгин –промедол 
    D. Седуксин 
    E. Дроперидол 
/171./ Тунгалгийг хатаах нь ямар амтын хэтэрсэн гэм вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. исгэлэн 
    E. халуун 
/172./ Хавсарсан өвчнийг засах зарчим? 
     A. хурааж  засах. 
    B. хямарсан үед нь засах 
    C. дэлгэрсэн үед нь засах 
    D. аль хүч ихтэй өвчнийг нь эхэлж засна 
    E. эхлээд хөдөлгөөд дараа нь амирлуулна 
/173./ Хий өвчнийг хөдөлгөх нөхцөлийг нэрлэнэ үү. 
     A. гашуун, хөнгөн, гошогууныг хэтрүүлэх 
    B. гашуун, ширүүн, бүлээнийг хэтрүүлэх 
    C. гашуун, хөнгөн, ширүүнийг хэтрүүлэх 
    D. хөнгөн, хөлбөрөнгүй, тослогийг хэтрүүлэх 
    E. хөлбөрөнгүй, гашуун, бүлээнийг хэтрүүлэх 
/174./ Хир арвидсан, тамир барагдсан өвчтөн болон нас өтлөгсдөд ямар цагт төлжүүлэх 
эмчилгээг хийвэл зохистой вэ? 
     A. хавар 
    B. дэгжрэл 
    C. зун 
    D. намар 



    E. өвөл 
/175./ Хүүхдийн /10-12 нас/  артерын даралтын хэвийн хэмжээг заа. 
     A. 90/60 
    B. 60/40 
    C. 70/50 
    D. 55/30 
    E. 100/60 
/176./ Хөврөл тогтоход шороо махбод  ямар үйлдэлтэй вэ? 
     A. бүрдэх 
    B. хурах 
    C. боловсрох 
    D. бойжих 
    E. нэгтгэх 
/177./ Хий өвчнийг засах явцад гашуун, гошогуун амттай эм, танг хэтрүүлбэл ямар үр дүнд 
хүрэх вэ? 
     A. хий өвчин бүрэн анагаагдана 
    B. хий түр амирлана 
    C. хий хямарна. 
    D. хий нь бадган, шард урвана 
    E. хий сарних 
/178./ Удаан хугацаагаар ам цангаснаас толгой эргэх, зүрхээр хатгуулах шинж илэрвэл ямар 
чанартай хоол унд өгөх вэ? 
     A. хүнд тослог чанартай хоол 
    B. сэрүүн чанартай хоол, үзэмний шүүс 
    C. хөнгөн, тослог, бүлээн чанартай хоол унд 
    D. хонины мах 
    E. үхрийн мах 
/179./ Эмийн түүхий эдэд гаголын юуг хэрэглэх вэ? 
     A. үндэс 
    B. жимс 
    C. цэцэг 
    D. үр 
/180./ Өөхний оньс гэмтсэн үед ямар шинж илрэх вэ? 
     A. хүчтэй хатгуулж өвдөх 
    B. хавдах 
    C. хүндэрвэл амь насанд аюултай 
    D. тахийх 
    E. доголох 
/181./ Суваг хавангийн онцлог 
     A. түргэн хугацаанд хавагнана 
    B. хаван хөлийн өлмийнөөс эхэлнэ 
    C. хэвлий томорно 
    D. хэвтсэн талруу хаван шилжинэ 
    E. нимгэн газраар хавагнах 
/182./ Эмийн бамбайн түүхий эдээр хийгддэг эм бэлдмэл? 
     A. чигатусин 
    B. нейровалин 
    C. читамон 
    D. цитрамон 
/183./ Цусанд ямар бодис ихэссэнээс арьсанд шарлалт үүсдэг вэ?     
     A. Билирубин 
    B. Холестрин 
    C. АсАТ 
    D. АлаТ 
    E. Тимол 
/184./ Бадган хийг үүсгэх нь ямар амтын сөрөг нөлөө вэ? 



     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. исгэлэн 
    E. эхүүн     
/185./ Шинэхэн цагт нь анагаахад бэрхшээлтэй байдаг өвчин. 
     A. хурмал өвчин 
    B. хавсарсан өвчин 
    C. цусан бэтэг 
    D. дан өвчин 
    E. бор өвчин 
/186./ Номлохуйн үндэсний идээний ёсны бүлэгт цагаан сармисны чадлыг юу гэж заасан бэ? 
     A. Хорхой өвчин, хий халууныг анагаана. 
    B. Эс шингэснийг анагаана 
    C. Бадганыг үүсгэхгүйгээр хийг арилгана. 
    D. Хий шарыг үүсгэхгүйгээр бадганыг арилгана 
    E. Хийг үүсгэхгүйгээр шарыг арилгана 
/187./ Гэмүүдийн хорин билэг чанарын урвалтыг дарахад чиглэгдсэн ерөндөгийг эмийн юу 
гэж нэрлэх вэ? 
     A. хүч 
    B. эрдэм 
    C. чадал 
    D. амт 
/188./ ДЭМБ-ийн ангиллын дагуу даралт ихдэх өвчний 2 үе шатанд аль шинж тохирох вэ? 
     A. Гипертензив криз 
    B. Энцефалопатия 
    C. Систолын даралт тогтвортой ихсэх 
    D. Зүүн ховдол томрох ,даралт тогтвортой ихсэх 
    E. Невроз, ядрах,нойргүйдэх 
/189./ Язгуурын хийн илрэх шинж тэмдгүүдийг сонго 
     A. ам муруйж, мэдрэхүй эрхтний үйл  ажиллагаа буурах 
    B. нойр багасах 
    C. турж, эцэх 
    D. хавагнах 
    E. ходоод цанхайх       
/190./ Онолын үндэсний үргэлжийн явдлын бүлэгт халуун усаар толгойгоо угаавал ямар 
сөрөг үр дагавартай гэж заасан бэ? 
     A. үс өнгөө алдана 
    B. толгой өвдөмтгий болно 
    C. хараа муудна 
    D. цус хөөрнө 
    E. зулай бамбайна 
/191./ Хаврын  улиралд нойргүйдэх шинж илэрсэн өвчтөнд хоол ундны талаар ямар зөвөлгөө 
өгөх вэ? 
     A. цагаан будаа зэрэг хөнгөн хоол 
    B. давслаг хоол 
    C. жил өнжсөн махны шөл 
    D. гипноз 
    E. тайвшруулах эм уух 
/192./ Найрлагандаа эфирийн тос агуулсан гол судасны эмийг нэрлэ? 
     A. задь 
    B. лишь 
    C. гагол 
    D. сүгмэл 
/193./ Гуурсан хоолойн багтрааны гол хүндрэл юу вэ? 
     A. Амьсгалын дутагдал 



    B. Уушиг шалчийх өвчин 
    C. Гуурсан хоолой тэлэгдэх 
    D. Уушгин зүрх 
    E. Хөшингө багтраа 
/194./ Бэрх оньс гэмтсэн байвал ямар арга хэмжээ авах вэ? 
     A. ханах 
    B. төөнөх 
    C. рашаан 
    D. дэвтээх 
    E. хөдөлгөөнгүй байлгах 
/195./ Зүрхний цусан хатгалга өвчний өвдөлтийн онцлог шинжийг нэрлэнэ үү. 
     A. маш хүчтэй базалж өвдөнө 
    B. хадаасаар хатгах мэт өвдөнө 
    C. зүрх мушгирах мэт өвдөнө 
    D. цээжин дээр гал тавьсан мэт төөнөрч өвдөнө 
    E. хутгаар хэрчиж буй мэт өвдөнө 
/196./ Хоол унд шингэсэн үед буюу идээний завсарт эм уулгах нь ямар өвчний үед зохистой 
гэж онолын үндсэнд заасан бэ? 
     A. дээш гүйгч хийн өвчин 
    B. амь баригч хийн өвчин 
    C. гал сацуу хийн өвчин 
    D. уруу арилгагч хийн өвчин 
    E. түгмэл гүйгч 
/197./ Эмийн бамбайн үйлдэл? 
     A. зүрх судасны үйл ажиллагааг сэргээх 
    B. зүрх судасны, төв мэдрэлийн үйл ажиллагааг тайвшруулах 
    C. төв мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргээх 
    D. төв мэдрэл, амьсгалын үйл ажиллагааг тайвшруулах 
    E. даралт ихэсгэх 
/198./ Зөгий ямар төрлийн фермоныг ихээр ялгаруулдаг вэ? 
     A. Аминион 
    B. Прогаптон 
    C. Эпагона 
    D. Торибона 
    E. Бүгд 
/199./ Онолын үндэст өвчнийг анагаахад хялбар байх нөхцөл нь өвчтөний зүгээс хэрхэн 
байвал зохистой гэж заасан бэ? 
     A. онолын зохих мэдлэгтэй 
    B. .нас залуу, идэр 
    C. төлөв зан, царайтай 
    D. хянамгай, хэрсүү, эелдэг                                          
/200./ Номлохуйн үндэсний идээний ёсны бүлэгт цагааны шар усны чадлыг юу гэж заасан 
бэ? 
     A. Халуунаар суулгахыг зогсооно 
    B. Эс шингэснийг анагаана 
    C. Бадганыг үүсгэхгүйгээр хийг арилгана. 
    D. Хий шарыг үүсгэхгүйгээр бадганыг арилгана 
    E. Хийг үүсгэхгүйгээр шарыг арилгана 
/201./ Gardenia jasminoides –ын монгол нэршил юу вэ 
     A. жажиг 
    B. хач гүргэм 
    C. улаан зандан 
    D. жүр үр 
/202./ Хурсан өвчнийг эмчлэхэд ямар зарчмыг баримтлах ёстой гэж онолын үндсэнд заасан 
бэ? 
     A. хийг эхэлж засах 



    B. хөдөлгөж засах 
    C. урхгаас нь туулгана 
    D. аль хүчтэйг нь засчихвал бусад нь аяндаа эдгэрэх 
    E. махбодыг тэгшитгэн хямралыг эедүүлэх 
/203./ Зүрхний шигдээсээр өвчилсөн хүмүүст ямар зорилгоор удаан хугацаагаар аспирин 
уулгадаг вэ? 
     A. Протромбины индексийг бууруулдаг 
    B. Тромбоцитийн агрегаци багасгаж бүлэнг задална 
    C. Өвдөлт намдаана. 
    D. Цусны бүлэгнэлтийг багасгадаг 
    E. Аспиррины эерэг үйлчлэлийг тодруулаагүй байгаа 
/204./ Онолын үндэс-т шинэ луувангийн чадлыг хэрхэн заасан бэ? 
     A. хөнгөн, бүлээн тул галын илчийг нэмэгдүүлнэ 
    B. хүнд, сэрүүн тул бадганыг үүсгэнэ 
    C. бадганыг арилгаж, дурыг нээх 
    D. сэрүүн, хүнд чанартай тул халууныг арилгана 
    E. хордлого өвчнөөс сэргийлнэ 
/205./ Тэнцлийн цаг хэдээс хэдэн сар хүртэл үргэлжилдэг вэ? 
     A. 2 – 4 
    B. 6 – 8 
    C. 8 – 10 
    D. 12 – 2 
    E. 4 – 6 
/206./ Махны оньс гэмтвэл ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? 
     A. хүчтэй хатгуулж өвдөх 
    B. хавдах 
    C. амийг огооруулах 
    D. тахийх 
    E. доголох 
/207./ Уушигны цайвар хавангийн онцлог шинж юу вэ? 
     A. олон ханиана, хөөстэй цустай цэр гарна 
    B. дотор хөөж уруул цайна 
    C. бие загатнаж нууцаар хавагнана 
    D. нүд бие, шээс шарлана 
    E. хаван амархан ихсэж багасна 
/208./ Түгээмэл гүйгч хий өвчнийг анагаахад эмийг ямар цагт өгөх вэ? 
     A. идээ шингэсэн үед эмийг уулгана 
    B. эрт ба оройн хоолыг идсэний дараахан уулгах 
    C. бага зэрэг(нэг өмх) хоол идүүлж, бага хэмжээний эм өгөх мэтээр бага багаар ээлжлэн 
уулгана 
    D. хоол идсэний дараахан өгнө 
    E. хоолны хагасыг идүүлээд эмээ өгч дараа нь хагасыг нь идүүлнэ.                                    
/209./ Монгол алтанхундагын  ургамлын эмийн үйлдэл ? 
     A. зүрхний булчингийн агшилтыг түргэсгэх. 
    B. зүрхний булчингийн агшилтыг удаашруулах 
    C. зүрхний цусан хангамжийг сайжруулах 
    D. өөхний хэт исэлдэлтийг бууруулах 
    E. өвдөлт намдаах 
/210./ Яаралтай тусламжийн дүрэм буюу АВС гэж юу вэ? 
     A. Яаралтай тусламж 
    B. Хиймэл амьсгал хийх 
    C. Цусны эргэлтийг сэргээх амьсгалын дээд замыг чөлөөлөх, 
    D. Амьсгалын дээд замыг чөлөөлөх, хиймэл амьсгалыг хийх, цусны эргэлтийг сэргээх, 
сэхээн амьдруулах арга хэмжээ 
    E. зүрхэнд иллэг хийх 
/211./ Онолын үндсэнд өвчнийг сууриар нь хэрхэн шинжилнэ гэж заасан бэ? 



     A. махбодын билэг чанар нэмэгдэх 
    B. махбодын билэг чанар хасагдах 
    C. махбодын  билэг чанар хямралдах 
    D. махбодын билэг чанар хурах               
    E. халуун, хүйтэн хоёрт хуваах 
/212./ Амтлаг амттай идээ ямар махбодтой вэ? 
     A. гал, шороо 
    B. гал, ус 
    C. ус, хий 
    D. гал, хий 
    E. шороо, ус 
/213./ Хач гүргэмийн латин нэршил? 
     A. phytolo  acinosa 
    B. crocus   sativus 
    C. peterocarbus  santalum 
    D. gardenia   jasminoides 
/214./ Хүйтэн чанартай цагаан шар усны өвчтэй хүнийг ямар газар сувилах вэ? 
     A. Сэрүүн, чийгтэй газар 
    B. Дулаан, хуурай газар 
    C. Халуун хүйтэн нь тэнцүүхэн газар 
    D. Чийглэг уур амьсгалтай газар 
    E. Халуун дулаан газар 
/215./ Зүрхний булчинд үхжил үүссэнийг нотлоход хамгийн ач холбогдолтой арга 
     A. СОЭ цагаан эс тодорхойлох 
    B. Цусанд ЛДГ тодорхойлох 
    C. Цусанд шүлтлэг фосфатаза тодорхойлох 
    D. Цусанд трансминаз тодорхойлох 
    E. Креатинин фосфакиназа 
/216./ Төмөр хагт бадган өвчний үед илрэх гол  шинж тэмдэг юу вэ? 
     A. суулгах 
    B. бөөлжих 
    C. өтгөн хатах 
    D. ам цангах    
    E. халуурах 
/217./ Онолын үндэс-т сонгино, сармис ямар амттай гэж заасан бэ? 
     A. амтлаг 
    B. исгэлэн 
    C. гашуун 
    D. гошогуун 
    E. эхүүн 
/218./ Шарын махбод намар хөдлөх бөгөөд энэ ямар засал хийвэл тохиромжтой вэ? 
Доорх заслыг тохируул 
     A. хануур 
    B. туулга 
    C. бөөлжүүлэг 
    D. рашаан 
    E. шавар 
/219./ Анх амсахад аманд тогтоож тааламжтай сэрэл төрдөг эмийн амт? 
     A. давслаг 
    B. амтлаг 
    C. гашуун 
    D. халуун 
/220./ Элэгний өвчний  хүндрэлээс  шарын суваг хаван үүссэн. Ямар заслын аргыг сонгож 
эмчилгээ хийх вэ? 
     A. бөөлжүүлэх 
    B. ханах 



    C. туулгах 
    D. төөнөх 
    E. самнах 
/221./ Гал тэгшитгэгч хийн өвчнийг анагаах (хоолыг) эмийг ямар цагт өгөх вэ? 
     A. идээ шингэсэн үед эмийг уулгана 
    B. хоолтой нь хольж идүүлнэ 
    C. бага зэрэг(нэг өмх) хоол идүүлж, бага хэмжээний эм өгөх мэтээр бага багаар ээлжлэн 
уулгана 
    D. хоол идсэний дараахан өгнө 
    E. хоолны хагасыг идүүлээд эмээ өгч дараа нь хагасыг нь идүүлнэ 
/222./ Эмийн мухар цагааны ботаник шинж чанарыг зөв тодорхойл. 
     A. зууван өндгөн хэлбэртэй, энгийн навчтай, навч нь бариулгүй, суумал цувраа 
байрлалтай 
    B. зууван өндгөн хэлбэрийн нийлмэл навчтай, навч нь бариултай, тойруулган байрлалтай 
    C. зууван юлдэн хэлбэрийн энгийн навчтай, нэвч нь суумал цувраа байрлалтай 
/223./ Өвчтөнд 5000 ед гепарин хийхийн тулд тариурт хэдэн мл-ийг соруулах вэ? 
     A. 0,5мл 
    B. 2мл 
    C. 1мл 
    D. 3мл 
    E. 5мл 
/224./ Жоншийг сүүнд номхотговол ямар үйлдэл үзүүлэх вэ? 
     A. урт наслуулах 
    B. өвчин намдаах 
    C. туулгах 
    D. бөөлжүүлэх 
    E. халуун бууруулах 
/225./ Онолын үндэст  шим авахуулахын өмнө ямар засал хийх  вэ? 
     A. угаалга 
    B. галын илч сэлбэх 
    C. тосон засал 
    D. төөнө 
    E. бүлээн жин 
/226./ Халууны хүч дийлэнх эмүүд халуун хүйтэн өвчний алинийг нь дарах вэ? 
     A. халуун 
    B. хүйтэн 
    C. хавсарсан 
    D. хурмал 
/227./ Цус төлжүүлэх  үйлдэлтэй бодис  аль вэ? 
     A. архи 
    B. өндөг 
    C. хөхний сүү 
    D. лууван 
/228./ Онолын үндэс-т буудайн чадлыг хэрхэн номлосон бэ? 
     A. хий, шар, бадганыг арилгана 
    B. бадган, шарыг арилгана 
    C. бадганыг үүсгэх 
    D. хий, шарыг анагаана 
    E. бадган, хийг анагаана 
/229./ Шар махбодийн хурах шалтгаан юу вэ? 
     A. хүнд, ширүүн 
    B. тослог, бүлээн 
    C. ширүүн, бүлээн 
    D. халуун, хурц 
    E. хүйтэн, халуун 
/230./ Эмийн эрдэм хэд байдаг вэ? 



     A. 17 
    B. 8 
    C. 20 
    D. 16 
/231./ Онолын үндэст хий аривдсаныг дарах амтыг хэрхэн тэмдэглэсэн бэ? 
     A. амтлаг, исгэлэн, давслаг 
    B. амтлаг, халуун, давслаг 
    C. амтлаг, халуун, исгэлэн, давслаг 
    D. амтлаг, халуун, исгэлэн 
    E. халуун, исгэлэн, давслаг                        
/232./ Хүзүүнд байрлах оньсны хэлбэрийг нэрлэнэ үү 
     A. ясны оньс 
    B. цулын оньс 
    C. өөхний оньс 
    D. махны оньс 
    E. савны оньс 
/233./ Бадган өвчтэй өвчтөнд эмийг аль цагт нь өгөх вэ? 
     A. хоолны өмнө 
    B. өглөө эрт, өлөн элгэн дээр өгөх (хоол идүүлэхгүйгээр) 
    C. хоолны дунд 
    D. хоолтой ээлжлэн уулгах 
    E. шөнө уулгах 
/234./ Чацаргана ордог эмийг  нэрлэнэ үү ? 
     A. читамон 
    B. чигатуссин 
    C. дарав-5 
    D. сороол-4 
    E. роза церивит                               
/235./ Зайлах бургуйны үед өвчтөний байрлал ямар байвал илүү тохиромжтой вэ? 
     A. Босоо 
    B. Хэвтээ 
    C. Баруун хажуугаар нь 
    D. Зүүн хажуугаар нь 
    E. Өвдөг тохойн байрлал 
/236./ Номхотгоогүй агширганы гаж нөлөө? 
     A. туулгах 
    B. бөөлжүүлэх 
    C. арилгах 
    D. амирлуулах 
    E. өвчин намдаах   
/237./ Бадганы гол билэг чанар нь аль вэ? 
     A. зөөлөн 
    B. тослог 
    C. хүнд 
    D. наалдамхай 
    E. батлаг 
/238./ Хүний биеийн хүч тамир нь аль улиралд дунд зэрэг байдаг вэ? 
     A. . өвөл 
    B. тэнцэл 
    C. зун 
    D. хавар 
    E. намар 
/239./ Цус шингэрүүлж бадган хийг арилгах үйлдэлтэй эмийн түүхий эд аль нь вэ 
     A. руда 
    B. гажа 
    C. анар 



    D. перец 
/240./ Тамир муудах, судал сулрах, арьс хөрс ширүүн болж, хүрэлцэхэд сэрүүн болдог нь 
цусны гэмийн ямар билэг чанарийн үед илрэх шинж тэмдэг вэ? 
     A. аривдах 
    B. хорогдох 
    C. хямралдах 
    D. муу-цусны өвчин 
    E. тамир доройдох 
/241./ Шигдээсийн эрт үеийн хүндрэл юу вэ? 
     A. Хэм алдагдал 
    B. Баруун ховдлын дутагдал 
    C. Зүүн ховдлын цүлхэн 
    D. Кардиогенный шок 
    E. Дресслерийн хам шинж 
/242./ Бадган өвчний үед илрэх  шинж юу вэ? 
     A. хэхрүүлэх 
    B. суулгах 
    C. бие хүндэрч, залхуурах 
    D. ам гашуу оргих 
    E. толгой өвдөх 
/243./ Хий махбодийн хурах шалтгаан юу вэ? 
     A. хүнд, тослог, хүйтэн 
    B. халуун, хурц 
    C. тослог, бүлээн 
    D. хөнгөн, ширүүн 
    E. хүнд, ширүүн 
/244./ Эмийн чадал хэд байдаг вэ? 
     A. 17 
    B. 8 
    C. 20 
    D. 16 
/245./ Онолын үндэст ширүүн засалд ямар заслыг оруулсан байдаг вэ? 
     A. төөнөх 
    B. жин тавих 
    C. дэвтээлэг 
    D. хагалах 
    E. огтлох 
/246./ Өвчтөн Т, 65 настай эрэгтэй, хоол шингэхгүй суулгадаг гэсэн зовиуртай өрхийн эмчид 
хандсан. Онош нь тодорхой бус тул уламжлалтын эмч рүү явуулсан байна.Бодит үзлэгээр 
уруулын өнгө, цайвар, хэл нимгэн цайвар өнгөртэй, суулгалт нь галын илч буурсантай 
холбоотой байна гэж үзлээ та ямар өвчний тухай бодох вэ? 
     A. бадган өвчин 
    B. цайвар хаван 
    C. дэлүү цусаар хөөх 
    D. дэлүүний суулгах 
    E. дэлүүний халуун 
/247./ Ходоод угааж болохгүй заалтыг ол. 
     A. Хоолны хордлого 
    B. Эмийн бодисын хордлого 
    C. Улаан хоолойн шархлаа 
    D. Ходоод дурандахын өмнө 
    E. Ходоодны хавдар 
/248./ Манчинг юунд   номхотгох вэ? 
     A. архи 
    B. ар үрийн ханд        
    C. сүү 



    D. шоргоолжны хүчил 
    E. усанд   
/249./ Шар махбодын голлох билэг чанар нь юу вэ? 
     A. суулгах 
    B. халуун 
    C. тослог 
    D. үнэрлэг 
    E. нойтон 
/250./ Хүн хоногт дунджаар хэдэн мл шээс ялгаруулдаг вэ? 
     A. 2000-2500 мл 
    B. 1000-1500 мл 
    C. 3000-3500 мл 
    D. 3500-4000 мл 
    E. 4000-5000 мл 
/251./ Мах, тос, бурам архи мэт халуун, тослог идээ ундаа ямар өвчний нөхцөл болох вэ? 
     A. хий 
    B. бадган 
    C. хурмал 
    D. хавсарсан 
    E. шар 
/252./ Тэнцэл ба дэгжрэлийн улирал ямар хугацаанд үргэлжилдэг вэ? 
     A. 10-р сарын 16-наас 12-р сарын 15 
    B. 12-р сарын 16-наас 2-р сарын 15 
    C. 2-р сарын 16-наас 4-р сарын 15 
    D. 4-р сарын 16-наас 6-р сарын 15 
    E. 6-р сарын 16-наас 8-р сарын 15 
/253./ Бөөр шээс бэлгийн замын өвчлөлын үед илрэх хавагналт нь зүрхний хавангаас дараах 
шинж байдлаар ялгаатай. 
    1. Хавангийн байдал хатуу 
    2. Үүссэн хавантай хэсгийн өнгө цайвар 
    3. Үүссэн хавантай хэсгийн өнгө хөх 
    4. Хаван нь зөөлөн, сэвсгэр, дээрээсээ доош илэрдэг 
    5. Хавантай хэсгийг дарахад хонхор үүсдэг 
/254./ Эмийн эхүүн амтын махбодыг нэрлэнэ үү? 
    1. ус 
    2. шороо 
    3. гал 
    4. хий 
    5. огторгуй 
/255./ Цагаан хэрх өвчинд хэрэглэх жорыг сонгоно уу. 
    1. гурван-н үр 
    2. 3-н халуун 
    3. 3-н зүйлийн давс 
    4. зандан 
    5. сум мод 
/256./ Лидэрээр эрхэм болгосон эм нь: 
    1. шөлөн эмийн 
    2. тангийн эм 
    3. арилгах 
    4. амирлуулах 
    5. тосон эмийн 
/257./ Эхүүн амтыг үүсгэх махбод? 
    1. гал 
    2. хий 
    3. огторгуй 
    4. шороо 



    5. ус                   
/258./ Халуун чанартай эмийн үйлдэл нь: 
    1. толгой дүүрч хүндрэх 
    2. биед сүр жавхаа оруулах 
    3. хоол ундыг шингээх 
    4. хийг дарж бадганыг арилгана 
    5. мэдрэлийн сэрэмжийг сайжруулах 
/259./ Элэгний цайвар хавангийн онцлог шинж нь юу вэ? 
    1. олон ханиана, хөөстэй цустай цэр гарна 
    2. дотор хөөж уруул цайна 
    3. бие загатнаж нууцаар хавагнана 
    4. нүд бие, шээс шарлана 
    5. хаван амархан ихсэж багасна 
/260./ Хоёр  настай хүүхдийн судасны лугшилтын тоо 1 минутад хэд байх вэ? 
    1. 130 
    2. 120 
    3. 110 
    4. 100 
    5. 90 
/261./ Хавар ямар амттай идээ ундааг зонхилон хэрэглэх вэ? 
    1 исгэлэн. 
    2. эхүүн 
    3. давслаг 
    4. гашуун 
    5. хурц 
/262./ Зүрхний халуун дэлгэрэх үед гарах шинжийг сонгоно уу ?. 
    1. Сэтгэл санаа уймрах 
    2. будангуйрах 
    3. зүрх мушгирах шиг өвдөх 
    4. хамар, ам хатах 
    5. нүд улайх 
/263./ Эмэнд номхотгохгүй дангаар нь хэрэглэвэл төв мэдрэлийн системийг хүчтэй 
хордуулдаг үйлчилгээтэй эмийн түүхий эдийг сонгоно уу? 
    1. Манчин        
    2. Сэмбэрүү 
    3. Ггагол    
    4. Хүнцэл 
    5. Бибилэн   
/264./ Цэвэрлэх бургуй тавих эсрэг заалтыг ол. 
    1. Цус алдахад 
    2. Даралт ихсэх 
    3. Анус урагдах 
    4. Ухаан алдах 
    5. Шээс хаагдах 
/265./ Хураагуур судсаар шингэн сэлбэх заалтыг нэрлэнэ үү. 
    1. Бие мах бодийн хордлогыг тайлах 
    2. Бие мах бодид шаардлагатай шингэнг   сэлбэн хийх 
     3. Биеийн эргэлдэх цусны хэмжээг нэмэгдүүлэх 
    4. Хагалгаанд бэлтгэх 
    5. Биед тэжээлийн бодисыг оруулах 
/266./ Усанд оршдог амьтдын мах ямар чадалтай вэ? 
    1. хүнд 
    2. тослог 
    3. бүлээн 
    4. сэрүүн 
    5. хөнгөн 



/267./ Цөв эс шингэсэн идээний бэтэг өвчний шинж аль нь вэ? 
    1. ходоод цанхайх 
    2. хэхрэх 
    3. идсэн даруйд цанх хөдлөх 
    4. арьс цайх 
    5. өтгөн хатах 
/268./ Ходоодонд зонд тавьж болохгүй заалт 
    1. Ходоод гэдэсний шархлаа 
    2. Улаан хоолойн судас өргөссөн 
    3. Ходоод химийн бодисоор түлэгдсэн үед 
    4. Амны хөндий залгиурын хурц үрэвслийн үед 
    5. Элэгний хатуурал 
/269./ Эмийн халуун амтын махбодыг нэрлэнэ үү? 
    1. шороо 
    2. гал 
    3. ус 
    4. хий 
    5. огторгуй 
/270./ Цусны өвчнийг үүсгэх идээний нөхцөл нь юу вэ? 
    1. үхрийн сүү 
    2. сонгино 
    3. гахайн мах 
    4. исгэлэн хурц идээ 
    5. түүхий ногоо 
/271./ Ходоодны үрэвслийн үед өвдөлтийн шинж тэмдэгтэй өвчтөнг сувилахдаа 
    1. Хүйтэн жин тавина 
    2. Халуун жин тавина 
    3. Хоол сойх 
    4. Ходоод угаах 
    5. Цэвэрлэх бургуй тавих 
/272./ Цээжинд гүйж голдуу дээд хэсгийн өвчнийг татдаг ямар махбодь зонхилсон эм байдаг 
вэ? 
    1. ус 
    2. шороо 
    3. хий 
    4. гал 
    5. огторгуй 
/273./ Хавар нойргүйдэх шинж илэрвэл  ямар идээ ундааг өгөх вэ? 
    1. сүү 
    2. хонины шөл 
    3. архи 
    4. бал 
    5. ногоо 
/274./ Эмийн жор найрлаганд огторгуй махбодын үзүүлэх нөлөө нь: 
    1. эмийг боловсруулах 
    2. эмийн хэлбэр 
    3. эмийн чанарт 
    4. эмийг эзлэхүүнтэй болгоно 
    5. эмийн үйлдэлд    
/275./ Үе гишүүн нь ямар нэгэн үрэвслийн шинж тэмдэг илрээгүй, хүйтэн оргиж, хатгуулж 
янгинаж өвддөг настай хүнд ямар заслын аргыг сонгох вэ? 
    1. шавар эмчилгээ 
    2. тосон түрхлэг 
    3. бүлээн жин засал 
    4. хануур засал 
    5. самнуур       



/276./ Барагшуны үйлдлыг нэрлэнэ үү? 
    1. ясны зөөлөн бөрх үүсгэдэг 
    2. үрэвсэл намдаах 
    3. хордлого тайлах 
    4. дархлааг сайжруулах 
    5. цус төлжүүлэх 
/277./ Баавгайн цөсний гол үйлдлийг зөв оноо. 
    1. хийг дарж, илч сэлбэх 
    2. шарыг дарж, цус зогсоох 
    3. цус шингэрүүлэх, идээг шингээх 
    4. хараа сайжруулах 
    5. бадганыг арилгах 
/278./ Цөв эс шингэсэн үед гарах шинж тэмдэг юу вэ? 
    1. Ам заваарах 
    2. ходоод цанхайх 
    3. хэхрэх 
    4. бөөлжих 
    5. нүд нүүр сэлхрэх 
/279./ Өвчтөн мориноос унаад ухаангүй болсон байна. Багийн бага эмч дуудлагаар очоод 
үзлэг хийжээ. Судасны лугшилт байгаа эсэхийг тогтоох шаардлагатай, хаана үзлэг хийх вэ? 
    1. Чамархайн судас 
    2. Зүрхнийн цохилт 
    3. Шууны артери 
    4. Цавьны судас 
    5. Шагайн дотор талын судас 
/280./ Бадган өвчинд зохих идээ ундааг сонго 
    1. хонь, адууны мах 
    2. аарц, ааруул 
    3. зуушилсан үхрийн мах 
    4. ямаа, гахайн мах 
    5. өтгөн хар цай 
/281./ Хавангийн үед нурууны аль бэлчирт төөнөх вэ? 
    1. 1 
    2. 13 
    3. 18 
    4. 10 
    5. 2 
/282./ Цэвэрлэх бургуй тавих заалтыг ол. 
    1. Өтгөн хатах 
    2. Мэс засалд бэлтгэх 
    3. Хэвлийн хөндийн эрхтний зураг авах 
    4. Хордлогын үед 
    5. Гэдэс цэвэрлэх 
/283./ Хураагуур судсанд тарилга хийхэд юуг анхаарах ёстой вэ? 
    1. Судсаар хольж тарьж болдоггүй эмүүдийг анхаарах 
    2. Тарих эмийн нэр, хадгалах хугацаа, тун  хэмжээг сайн шалгах 
    3. Тарих талбай, хатгах судсыг зөв сонгох 
    4. Тариурын зүү судсанд байгаа эсэхийг  дахин давтан шалгаж байх 
    5. Тарилгыг аажим , болгоомжтой шахан хийх 
/284./ Цус ялгах тангийн найрлагад ордог эмийн түүхий эдүүдийг нэрлэнэ үү? 
    1. Арүр 
    2. Барүр 
    3. Жүр үр 
    4. Долоогоно 
    5. Чацаргана 
/285./ Донорын цус өгөхийг дараах тохиолдолд бүр мөсөн хориглоно. 



    1. Нян вирус бактерийн эрүүл тээгч 
    2. Мансууруулах донтон 
    3. Хорт хавдар 
    4. ДОХ-оор өвдсөн 
    5. Тэмбүү 
/286./ Дэлгэрсэн халуунд цээрлэх идээг сонго. 
    1. шинэ шар тос 
    2. арвайн зутан 
    3. тутрага 
    4. архи 
    5. тараг 
/287./ Харуцаар эрхэм болгосон эм нь: 
    1. тан 
    2. үрэл 
    3. талх 
    4. амирлуулах 
    5. арилгах       
/288./ Хамгийн хүнд чанартай тос? 
    1. гүнждийн тос 
    2. шар тос 
    3. үрийн тос 
    4. өөхөн тос 
    5. чөмөгний тос 
/289./ Ходоодны өвчинд ямар амттай эмийн жорыг сонгох ёстой вэ? 
    1. исгэлэн 
    2. халуун 
    3. давслаг 
    4. эхүүн 
    5. амтлаг 
/290./ Эмийн амтлаг амтын махбодыг нэрлэнэ үү? 
    1. гал 
    2. шороо 
    3. хий 
    4. ус 
    5. огторгуй 
/291./ Гашуун амтын махбодыг нэрлэнэүү? 
    1. шороо 
    2. ус 
    3. гал 
    4. хий 
    5. огторгуй 
/292./ Тос шимтэй идээ их идэснээр тунгалаг орондоо боловсорч чадахгүйгээр шар ус болж 
дэлгэрээд мах яс судал шөрмөсөнд буусан бол ямар өвчинд сэжиглэх вэ? 
    1. шинэ хэрх 
    2. цагаан судасны 
    3. шар ус 
    4. хэрх 
    5. тулай 
/293./ Амьтны дохиоллын системийн үүрийг гүйцэтгэдэг гол эрхтэн нь аль вэ? 
    1. Үнэрлэх 
    2. Харааны 
    3. Амтлах 
    4. Хүрэлцэх 
    5. Сонсголын 
/294./ Эмийн бүрэлдэхүүнд ордог голлогч, үйлчлэгч, хавсарсан, туслах эмүүд нь: 
    1. эмийн чадал, эрдэм 



    2. өвчний мөн чанартай 
    3. өвчний билэг чанар эмт 
    4. бодисын амт, чадал, эрдэм 
    5. өвчний урвалт хувиралттай холбоотой 
/295./ Ходоодонд оршсон мүгвог засахдаа ямар жор сонгох вэ? 
     1. гиван-9 
    2. мана-4 
    3. дэгд-4 
    4. анар-4 
    5. жуган-8 
/296./ Дараах тохиолдолд өвчтөнг хагас суугаа байрлалд байрлуулдаг. 
    1. Хөнгөвчлөх 
    2. Эмчилэх 
    3. Сувилах 
    4. Байрлалыг солих 
    5. Хооллох 
/297./ Явдал мөрийн сувилгааг юу гэж ангилдаг вэ? 
    1. Үргэлжид сахих явдал мөр 
    2. Ахуй үесийн явдал мөр 
    3. Цаг улирлын явдал мөр 
    4. Дээдийн хүмүүний явдал мөр 
    5. Энэ насны явдал мөр 
/298./ Хар агар эмийн чадлыг сонгоно уу? 
    1. хоолой сөөхийг намдаах 
    2. зүрхний хий халууныг арилгах 
    3. ходоод дэлүүний хийг арилгах 
    4. зүрхний халууныг арилгах 
    5. амин судлын хийг дарах 
/299./ Шулуун гэдсэнд хий гаргах гуурсыг тавих  заалтыг нэрлэнэ үү. 
    1. Өтгөн хатсан 
    2. Гэдэс хийгээр дүүрсэн үед 
    3. Хордлогын үед 
    4. Хий өөрөө аяндаа гадагшлахгүй тохиолдолд 
    5. Шингэн алдсан үед 
/300./ Шээлгүүр тавих заалтыг нэрлэнэ үү. 
    1. Давсаг угаах. 
    2. Шээс авах 
    3. Давсганд эмийн бодис хийх 
    4. Давсгийг дурандаж шинжлэх 
    5. Давсганд мэс засал хийх 
/301./ Зүрхэн шошийн үйлчилгээг зөв олно уу? 
    1. цусны халууныг арилгах 
    2. зүрхний халууныг арилгах 
    3. шар усыг хатаах 
    4. зүрхний тамирыг сайжруулах 
    5. биеийг шимжүүлэх 
/302./ Өтгөн хатах үед авах арга хэмжээ 
    1. Цэвэрлэх бургуй тавих 
    2. Туулга уулгах 
    3. Зайлах бургуй тавих 
    4. Иллэг массаж хийх 
    5. Шалтгааныг тогтоох 
/303./ Гал махбодын өвөрмөц чанартай эмийн үйлдэл нь: 
    1. хөдөлгөх 
    2. боловсруулах 
    3. чийглэх 



    4. илч сэлбэх 
    5. түгээх 
/304./ Бадганы идээ ундааг сонго? 
    1. бух гөрөөсний мах 
    2. загасны мах 
    3. сайн архи 
    4. чихэр 
    5. сүү 
/305./ Ходоодны бадган өвчний шинж аль нь вэ? 
    1. Цанхайх 
    2. хэхрүүлэх 
    3. идээ үл шин/гэх 
    4. идсэний сүүлээр өвдөх 
    5. идээнд ховдог болох 
/306./ Хөнгөн, ширүүн, хөлбөрөнгүй, хурц эрдмээр гол болгож хийг дарж бадганыг арилгах: 
    1. шороо 
    2. гал 
    3. ус 
    4. хий 
    5. огторгуй 
/307./ Эмийн исгэлэн амтын махбодыг нэрлэнэ үү? 
    1. ус 
    2. шороо 
    3. хий 
    4. гал 
    5. огторгуй 
/308./ Хоосорсон халуунд өгөх идээ ундаа сонго. 
    1. арвайн зутан 
    2. үнээний тараг 
    3. сармис 
    4. цагаан тос 
    5. тараг 
/309./ Хийнээс болсон баас хаагдах өвчний шинжийг сонго. 
    1. ходоод хоржигнох 
    2. хоргос хатах 
    3. бугын хоргол шиг болох 
    4. хэхрэх 
    5. хэвлий хүндрэх 
/310./ Бадган өвчинд ямар эмийн хэлбэрийн салаа байдаг вэ? 
    1. тан 
    2. үрэл 
    3. тосон 
    4. хэмхдэг 
    5. талх 
/311./ Сэмагийн амтыг  тодорхойлно уу? 
    1. эхүүн 
    2. амтлаг 
    3. исгэлэн 
    4. тослог 
    5. гашуун 
/312./ Мүгво өвчний өвдөлтийн онцлог шинж юу вэ? 
    1. халуун цагт хүйтэн заслаар намжина 
    2. бөөлжүүлвэл намжина 
    3. хөлрөөд даарсны дараа өвдөнө 
    4. шалтгаангүй өвдөж, өөрөө  намжина 
    5. цадах дулаацах зэрэгт өвдөнө 



/313./ Ханиалгах нь  хам шинжийн  шалтгааныг нэрлэнэ үү. 
    1. Төвөнхийн рецептор цочирох 
    2. Мөгөөрсөн хоолойн бронхийн рецептор цочирох 
    3. Амьсгалын замын цочмог хурц халдварт өвчин 
    4. ТМС-ийн үйл ажиллагаа хямарах 
    5. Залгиурын рецептор цочирсноос 
/314./ Жүдлин хэрэглэхэд ямар эрхтэний үйл ажиллагааг дэмжих вэ ? 
    1. элэг 
    2. дэлүү 
    3. уушги 
    4. бөөр 
    5. зүрх 
/315./ Цөсний замын хагалгаа хийлгэсэн өвчтөнд ямар сувилгаа хийгдэх вэ? 
    1. Өвчтөний артерийн даралтыг хэмжиж пульс тоолно. 
    2. Шархаар халдвар орохоос сэргийлнэ 
    3. Өвчтөний толгойг хажуу тийш харуулж дэргүй хэвтүүлнэ 
    4. Өвчтөнг гэдрэг дэргүй харуулж хэвтүүлнэ. 
    5. Хүссэн хоолыг өгнө. 
/316./ Зайлах бургуй тавих заалтыг  нэрлэнэ үү. 
    1. Гэдэс цэвэрлэх 
    2. Чихэлдэж түгжирсэн түгжрэлийг гаргах 
    3. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг  сайжрууулах 
    4. Гэдсээр дамжуулан тэжээлийн бодис биед оруулах 
    5. Эмчилгээ хийх 
/317./ Цусны халууныг арилгах чадалтай эмийн түүхий эдийн нэрлэнэ үү? 
    1. Улаан зандан 
    2. Жүр үр      
    3. Хач гүргүм 
    4. Сэндэн 
    5. Шингүн          
/318./ Цус цусан бүтээгдэхүүн судсаар юүлэхэд анхаарах зүйлүүд 
    1. Үйлдвэрлэсэн он сар өдөр серийн дугаар 
    2. Өвчтөний халууныг хэмжих 
    3. Цусны хувийн тохироо үзэх 
    4. Бүлгийн тохироо үзэх 
    5. Биологийн тохироо үзэх 
/319./ Хийн махбодын өвөрмөгц биш чанартай эм нь: 
    1. хөдөлгөх 
    2. хөлөргөх 
    3. түгэх 
    4. боловсруулах 
    5. хатууруулах 
/320./ Бадган өвчинд цээрлэх идээ ундааг ол 
1. ямаа, гахайн мах 
2. хуучирсан ногоо 
3. сарлагийн тараг айраг 
4. сонгино, сармис 
5. эс боловсруулсан жимсний зүйл 
     A. А. 1, 2, 5 
    B. B. 1, 2, 3 
    C. C. 1, 3, 4, 5 
    D. D. 2, 3, 4 
/321./ Хий өвчнийг ямар эм, тангаар дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. дэгд-4 тан 
    C. жамц-3 тан 



    D. чун-5 
    E. борвины шөл 
/322./ Лидэрийн амтыг сонгоно уу? 
     A. амтлаг,  давслаг, исгэлэн 
    B. гашуун, давслаг, эхүүн 
    C. исгэлэн, эхүүн, халуун 
    D. давслаг, халуун, исгэлэн 
/323./ Халуун усанд биеэ үргэлж угаавал эрүүл мэндэд ямар тус үзүүлэх вэ? 
     A. Илчийг нэмэгдүүлж, бөөлжилтийг зогсооно 
    B. Өлсөх, бие халуун оргиход тустай 
    C. Суулгах, эс шингэсэнд тустай 
    D. Загатнах, ундаасахыг анагаана 
    E. Хийг дарж, өөхийг шууруулна 
/324./ Цочмог бронхитийн үед хуурай, өвдөлттэй ханиалгаж байвал ямар эм хэрэглэх вэ? 
     A. Тетрациклин 
    B. Содын уусмал 
    C. Аспирин 
    D. Пенициллин 
    E. Кодейн 
/325./ Онолын үндэст бадган аривдсаныг дарах амтыг хэрхэн тэмдэглэсэн бэ? 
     A. халуун, исгэлэн, эхүүн 
    B. халуун,исгэлэн, давслаг 
    C. исгэлэн,эхүүн, давслаг 
    D. халуун, исгэлэн 
    E. исгэлэн, давслаг                                    
/326./ Аюулхайн бадган өвчний шинжийг олно уу? 
     A. эс шингэснээр бөөлжих 
    B. мах хатингартах 
    C. залгиур зангирах 
    D. өлсвөл амар мэт санагдах 
    E. идээ залгихад бэрх 
/327./ Хийний идээнд дараах идээ ундаа орно? 
    1. шинэ шар тос 
    2. хонины мах 
    3. зөгийн бал 
    4. бурам 
    5. загасны мах 
/328./ Зүрх долгисох өвчиний өвдөлтийн онцлог. 
    1. мартамхай болох 
    2. толгой өвдөх 
    3. санаа алдах 
    4. хадаас хатгасан мэт өвдөх 
    5. сэтгэл үймрэх 
/329./ Цус шарыг үүсгэх, биеийг сулруулах, цайвар ба суваг хаван үүсгэх нь ямар махбод 
бүрэлдсэн амтын хэтэрсэн гэм вэ? 
    1. шороо 
    2. ус 
    3. хий 
    4. гал 
    5. огторгуй 
/330./ Шээс хаагдсан өвчтөнд ямар сувилгаа хийх вэ? 
    1. Өвчтөнг ганцааранг түр орхих 
    2. Салтаа хэсгийг угаах 
    3. Шээлгүүр тавьж өгөх 
    4. Спазм тавиулах эм өгөх 
    5. Давсганд бүлээн жин тавих 



/331./ Эмийн давслаг амтын махбодыг нэрлэнэ үү? 
    1. шороо 
    2. ус 
    3. хий 
    4. гал 
    5. огторгуй 
/332./ Шар усны өвчний үед ямар шинж илрэх вэ? 
    1. гар хөл хүйт оргих 
    2. загатнаж 
    3. дээш хөөрөх 
    4. гөвдрүү гарах 
    5. зүрхээр өвдөх 
/333./ Цус болон цусан бүтээгдэхүүнийг судсаар юүлэхэд анхаарах зүйлийг нэрлэнэ үү 
    1. Хадгалах хугацаа 
    2. Цусны биологийн тохироо үзэх 
    3. Цусны хувийн тохироо үзэх 
    4. Цусны бүлэг тодорхойлох 
    5. Өвчтөн халуунтай эсэх 
/334./ Цагаан хэрх өвчний үед илрэх шинж тэмдгийг юу вэ? 
    1. өвдөлт 
    2. улайж хавдах 
    3. халуурах 
    4. хүйтэн оргиж, янгинаж өвдөх 
    5. ам хатах 
/335./ Сэмбэрүүгээр эрхэм болгосон эм нь: 
    1. тосон 
    2. арилгах 
    3. хэмхдэг 
    4. амирлуулах 
    5. талх   
/336./ Давслаг амтын махбод? 
    1. хий   
    2. гал 
    3. шороо 
    4. ус 
    5. огторгуй       
/337./ Өрхийн эмч сувилагч үйлчлэх хүрээнийхээ өрхүүдийг ерөнхийд нь яаж ангилан эрүүл 
мэндийн идэвхтэй хяналтанд хамруулах вэ? 
    1. Эрүүл өрх 
    2. Эрүүл мэндийн бага өртөмтгий өрх 
    3. Эрүүл мэндийн өртөмтгий өрх 
    4. Эмзэг бүлэгт хамаарах өрх 
    5. Амьдрал нь боломжтой өрх 
/338./ Сэрүүн хүчтэй эмийн үйлдэл нь: 
    1. бие хүндэрч хөших 
    2. шарыг арилгах 
    3. бадган өвчнийг үүсгэх 
    4. муу цусыг цэвэршүүлэх 
    5. хоол боловсруулалт муудах   
/339./ Эс боловсорсон халууныг засах идээ ундааг сонго. 
    1. шинэ шар тос 
    2. арвайн зутан 
    3. тутрага 
    4. сармис 
    5. тараг 



/340./ Бор гаа, бибилэн, бурамтай найруулсан зуурмалыг өгвөл ямар физиологын үйлийг 
хааснаас үүсэх гэмийг дарах вэ? 
    1. цэр 
    2. өлсөх 
    3. амьсгал 
    4. баас 
    5. найтаах 
/341./ Элэгний хүйтэн өвчний үед илрэх шинжийг тодорхойлно уу? 
    1. ходоод элэг нийлсэн мэт санагдах 
    2. их эвшээж 
    3. зулай хүнд оргих 
    4. нулимс гоожих 
    5. цэр гарах 
/342./ Шарын өвчинд ямар эмийн хэлбэрийн салаа байдаг вэ? 
    1. шөл 
    2. тан 
    3. тосон 
    4. талх 
    5. үрэл 
/343./ Анагаах ухааны 4 үндэс-т ундааны зүйлийг хэд ангилдаг вэ 
    1. сүү 
    2. архи 
    3. ус 
    4. ундаа 
    5. цай 
/344./ Давслагт ямар эрдэм агуулсанаас болж хий арвидсаныг дарах үйлдэл нь эхүүн амтаас 
илүү вэ? 
    1. ширүүн 
    2. хурц 
    3. халуун 
    4. батлаг 
    5. хүнд      
/345./ Уушигны цайвар хавангийн онцлог шинж юу вэ? 
    1. дотор хөөж уруул цайна 
    2. олон ханиана 
    3. нүд бие, шээс шарлана 
    4. хөөстэй цустай цэр гарна 
    5. хаван амархан ихсэж багасна 
/346./ Өвчтөн Д. 85 настай эмэгтэй. “Улаан хоолойн хорт хавдар” гэсэн оноштой  өрхийн 
эмчийн хяналтанд ороод 3 сар болж байна. Сүүлийн долоо хоног шингэн зүйл ууж чадахгүй 
болсон.Уламжлалт эмнэлгийн сувилагчид үзүүлэхээр дуудлага ирүүлжээ. Та ямар арга 
хэмжээ авах вэ? 
    1. Амаар шингэн уулгах 
    2. Жижиглэж нунтагласан махтай хоол өгөх 
    3. Асран хамгаалах 
    4. Дуслын бургуйгаар тэжээлийн бодис оруулах 
    5. Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх 
/347./ Дэгжрэлийн цагт ямар амттай идээ ундааг өгөх вэ? 
    1. халуун 
    2. эхүүн 
    3. гашуун 
    4. амтлаг 
    5. исгэлэн 
/348./ Эмийн бодисыг  хэзээ шалгах вэ? 
    1. Эмийн түүвэртэй тулгана 
    2. Соруулахын өмнө 



    3. Соруулаад эмийн ампулыг хаяхын өмнө 
    4. Соруулах үед 
    5. Тариа хийснийхээ дараа 
/349./ Толгой өвдөх, хамраас шингэн зүйл гоожих, толгой эргэх, дур булгих нь физиологийн 
ямар үйлийг хааснаас үүсэх вэ? 
    1. ундаасах 
    2. амьсгал 
    3. цэр 
    4. нулимс 
    5. дусал 
/350./ Бэтгийг эвдэхэд ямар бүлэг эмийг сонгох вэ? 
    1. агар, жац 
    2. түлсэн давс, шингүүн 
    3. мана, сороол, готалва 
    4. тунсаа, жонш 
    5. жонш, жилж 
/351./ Зүрхний цусан хатгалга өвчний өвдөлтийн онцлог шинж. 
    1. маш хүчтэй базалж өвдөнө 
    2. цээжин дээр гал тавьсан мэт төөнөж өвдөнө 
    3. зүрх мушгирах мэт өвдөнө 
    4. хадаасаар хатгах мэт өвдөнө 
    5. хутгаар хэрчиж буй мэт өвдөнө 
/352./ Өвсөн гүргэмийн өнгө, эмэнд хэрэглэх эрхтнийг ол. 
    1. улаан хүрэн 
    2. улаан шаргал 
    3. шар 
    4. цэцгийн дэлбээ 
    5. цэцгийн дохиур, үрэвч 
/353./ Цус зогсоох үйлдэлтэй эм нь аль вэ? 
    1. жуган-8 
    2. зандан-9 
    3. марво-3 
    4. гиван-13 
    5. хонлин 
/354./ Эмнэлгийн тусгай хог хаягдалд аль нь орох вэ? 
    1. Эм тарианы хаяг, заавар, сав, баглаа, боодол 
    2. Бохирлогдсон тариур , дуслын систем 
    3. Тарианы шил сав 
    4. Цустай хөвөн марль   
    5. Тарилга хийхэд ашигласан бүх зүйл 
/355./ Хийн өвчинд ямар эмийн хэлбэрийн салаа байдаг вэ? 
    1. тан 
    2. шөл 
    3. талх 
    4. тосон 
    5. үрэл 
/356./ Анагаах ухааны 4 үндэс-т идээний зүйлийг хэд ангилдаг вэ 
    1. мах 
    2. тос 
    3. үр 
    4. ногоо 
    5. болгосон идээний зүйл 
/357./ Эмийн жор найрлаганд гал махбодын үзүүлэх нөлөө нь: 
    1. эмийн чанарт нөлөөлөх 
    2. боловсруулах 
    3. эмийн үйлдэлд 



    4. шингээлтэнд 
    5. чийгтүүлэхэд      
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Сорилын зөв хариулт  
    
1-A,  2-A,  3-A,  4-A,  5-B,  6-A,  7-C,  8-A,  9-C,  10-A,  11-A,  12-C,  13-A,  14-B,  15-B,  16-C,  
17-B,  18-D,  19-C,  20-A,  21-D,  22-C,  23-A,  24-B,  25-D,  26-B,  27-D,  28-A,  29-A,  30-B,  31-
C,  32-D,  33-E,  34-E,  35-A,  36-C,  37-A,  38-C,  39-D,  40-C,  41-E,  42-A,  43-B,  44-D,  45-A,  
46-C,  47-A,  48-B,  49-D,  50-D,  51-E,  52-B,  53-A,  54-A,  55-D,  56-D,  57-E,  58-B,  59-C,  60-
D,  61-C,  62-A,  63-B,  64-C,  65-A,  66-B,  67-B,  68-D,  69-A,  70-C,  71-C,  72-D,  73-D,  74-C,  
75-C,  76-B,  77-A,  78-A,  79-B,  80-A,  81-A,  82-A,  83-E,  84-D,  85-D,  86-E,  87-A,  88-E,  89-
A,  90-A,  91-A,  92-A,  93-D,  94-A,  95-D,  96-D,  97-A,  98-E,  99-A,  100-C,  101-A,  102-A,  
103-D,  104-C,  105-E,  106-E,  107-E,  108-E,  109-A,  110-C,  111-E,  112-E,  113-D,  114-A,  
115-E,  
    
    
    
   
 Сорил хариулах заавар: 
 
1.  Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E 
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 
2.  Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 
     1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол   (A.) 
     1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол   (B.) 
     2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол   (C.) 
     Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол   (D.) 
     Бүх хариулт зөв бол   (E.) 
3.  Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан 
хамаарлыг тодорхойлно.) 
     Зөв, Зөв, Зөв    (A.) 
     Зөв, Зөв, Буруу    (B.) 
     Зөв, Буруу, Буруу    (C.) 
     Буруу, Зөв, Буруу    (D.) 
     Буруу, Буруу, Буруу    (E.) 
  
 
/1./ Өвчтөнд асуух, үзэх, хүрэлцэх шинжилгээ хийж хий өвчин гэсэн онош тавьжээ. Сувилагч 
хоол ундны талаар ямар зөвөлгөө өгөх вэ? 
     A. Үхрийн борцтой шөл 
    B. хонины мах, сүү 
    C. хонины мах, буцалсан ус 
    D. ямааны мах, архи 
    E. арвайн гурил, хүйтэн ус 
/2./ Хийг дарах цагаан гаргалтын найрлагад юу орох вэ? 
     A. Арвайн гурил, шар тос, гаа, молор давс, сүү 
    B. Хонины мах, сүү, жамц давс, задь 
    C. Хонины мах, буцалсан ус, молор давс, задь 



    D. Сүү, шар тос, ус, гаа, гоньд 
    E. Арвайн гурил, хүйтэн ус, гоньд, сүү 
/3./ Шарын өвчний идээ, ундааг сонго. 
     A. үхрийн шинэ мах 
    B. ямааны мах 
    C. сүү 
    D. давстай цай 
    E. жил өнжсөн шар тос 
/4./ Эс шингэсэн өвчин хийтэй хавсарвал ямар засал хийх вэ? 
     A. бүлээн жин ба зөөлөн шимт 
    B. хүйтэн жин ба зөөлөн шимт 
    C. туулга засал 
    D. бөөлжүүлэх 
    E. өлсгөх 
/5./ Хий өвчний шээсний өнгөний онцлог шинж нь юу вэ? 
     A. шар 
    B. цөөрмийн ус шиг хөхөвтөр 
    C. цагаан 
    D. улаан 
    E. энгэсгийн зайлдас шиг 
/6./ Өвчтөнд үзэх шинжилгээ хийхэд хэл нь тод улаан өнгөтэй, хуурай ширүүн байх нь ямар 
өвчний шинж вэ? 
     A. хий 
    B. шар 
    C. бадган 
    D. цус 
    E. хорхой 
/7./ Элэгний өвчний хүндрэлээс шарын суваг хаван үүссэн. Ямар заслын аргыг сонгож 
эмчилгээ хийх вэ? 
     A. бөөлжүүлэх 
    B. ханах 
    C. туулгах 
    D. төөнөх 
    E. самнах 
/8./ Язгуурын ангилалд багтах шарын өвчнийг заана уу? 
     A. цөсний ам алдрах 
    B. шингээгч шар 
    C. бүтээгч шар 
    D. өнгө урвуулагч 
    E. өнгө тодруулагч 
/9./ Бадган өвчний үед илрэх шинж юу вэ? 
     A. хэхрүүлэх 
    B. суулгах 
    C. бие хүндэрч, залхуурах 
    D. ам гашуу оргих 
    E. толгой өвдөх 
/10./ Язгуурын хийн илрэх шинж тэмдгүүдийг сонго 
     A. ам муруйж, мэдрэхүй эрхтний үйл ажиллагаа буурах 
    B. нойр багасах 
    C. турж, эцэх 
    D. хавагнах 
    E. ходоод цанхайх 
/11./ Өвчтөн Б. 40 настай эр, хоол орохгүй, горойно гэсэн зовиуртай өрхийн сувилагчийг 
дуудсан байна. Та очоод ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
     A. Ходоодны бэлчирт төөнөх 
    B. Зүү тавих 



    C. Тайвшруулах эм өгөх 
    D. Рашаан уулгах 
    E. Хатгаж цус гаргах 
/12./ Эс шингэсэн өвчний үед эхний үед авах арга хэмжээ юу вэ. 
     A. бөөлжүүлэх 
    B. туулгах 
    C. буцалсан ус уулгах 
    D. жин тавих 
    E. рашаан уулгах 
/13./ Багалзуурт орших өвчнүүдийг нэрлэнэ үү. 
     A. ундаасах 
    B. хоолой хаагдах 
    C. сахуу 
    D. бэтэг 
    E. дуу хаагдах 
/14./ Бадганы ямар билэг чанар нь нарийн нүх сүвээр хий гүйхэд саад болдог вэ? 
     A. хүнд 
    B. мохдог 
    C. батлаг 
    D. хүйтэн 
    E. наалдамхай 
/15./ Шар махбодын голлох билэг чанар нь юу вэ? 
     A. суулгах 
    B. халуун 
    C. тослог 
    D. үнэрлэг 
    E. нойтон 
/16./ Бадганы гол билэг чанар нь аль вэ? 
     A. зөөлөн 
    B. тослог 
    C. хүнд 
    D. наалдамхай 
    E. батлаг 
/17./ Эмийн 4 галыг ямар өвчнийг засахад хэрэглэнэ гэж номлохуйн үндэст заасан бэ? 
     A. хүч багатай, бадган хөлтэй өвчин 
    B. хүч ихтэй, бадган хөлтэй өвчин 
    C. дундын хүчтэй, бадган хөлтэй өвчин 
    D. хүч ихтэй, хий хөлтэй өвчин 
    E. дундын хүчтэй хий өвчин 
/18./ Идсэн хоол нь ялзлагч бадганы үйлдлээр ямар амттай ба шинжтэй болох вэ? 
     A. амтлаг амттай, гашуун 
    B. гашуун амттай, хөөсөрхөг 
    C. гашуун амттай, наалдамхай 
    D. амтлаг амттай, хөөсөрхөг 
    E. эхүүн амттай, тунгалаг 
/19./ Долоон тамирын боловсролтын явцад цусны цөвийн тунгалагаас юу үүсдэг (төлждөг) 
вэ? 
     A. цөс 
    B. мах 
    C. шар ус 
    D. шээсний язмаг 
    E. өөх 
/20./ Онолын үндэст ширүүн засалд ямар заслыг оруулсан байдаг вэ? 
     A. төөнөх 
    B. жин тавих 
    C. дэвтээлэг 



    D. хагалах 
    E. огтлох 
/21./ Цус ямар үүрэгтэй вэ? 
     A. бусад 6 тамирыг төлжүүлэх 
    B. биеийг бүрхэх 
    C. биеийг шимжүүлэх 
    D. биеийг чийгтүүлэх, тэжээж амьдруулах 
    E. биед түшиг болох 
/22./ Чөмөгний биед үзүүлэх нөлөө? 
     A. бусад 6 тамирыг төлжүүлэх 
    B. биеийг бүрхэх 
    C. биеийг шимжүүлэх 
    D. биеийг чийгтүүлэх, тэжээж амьдруулах 
    E. биед түшиг болох 
/23./ Өөхний цөв ? 
     A. хориун 
    B. шар ус 
    C. нуух 
    D. хулхи 
    E. цөс 
/24./ Хийн ерөнхий орших орон? 
     A. биеийн дунд 
    B. биеийн доод 
    C. биеийн дээд 
    D. завсар 
    E. дээд, дунд 
/25./ Хий ямар цул эрхтэнд орших вэ? 
     A. элэг 
    B. уушиг. 
    C. дэлүү 
    D. зүрх 
    E. бөөр 
/26./ Хий ямар сав эрхтэнд орших вэ? 
     A. гэдэс 
    B. олгой 
    C. ходоод 
    D. самши 
    E. цөс 
/27./ Хийний орших тамир нь юу вэ? 
     A. тунгалаг тамир 
    B. цус 
    C. мах 
    D. яс 
    E. өөх 
/28./ Шарын орших орон? 
     A. элэг 
    B. уушиг 
    C. дэлүү 
    D. зүрх 
    E. бөөр 
/29./ Шар ямар сав эрхтэнд орших вэ? 
     A. гэдэс 
    B. олгой 
    C. ходоод 
    D. самши 
    E. давсаг 



/30./ Шарын орших тамир? 
     A. тунгалаг тамир 
    B. цус 
    C. мах 
    D. яс 
    E. өөх 
/31./ Бадганы ерөнхий орших орон юу вэ? 
     A. биеийн дунд хэсэг 
    B. биеийн доод хэсэг 
    C. биеийн дээд хэсэг 
    D. биеийн завсар 
    E. биеийн хажуу талд 
/32./ Хий махбод ямар улиралд хөдлөх вэ? 
     A. өвлийн эхэн сард 
    B. өвлийн адаг сард 
    C. хавар 
    D. зун 
    E. тэнцлийн цагт 
/33./ Шар махбод ямар улиралд хөдлөх вэ? 
     A. өвлийн эхэн сард 
    B. өвлийн адаг сард 
    C. хавар 
    D. зун 
    E. намар 
/34./ . Бадган махбод аль улиралд амирлах вэ? 
     A. өвлийн эхэн сард 
    B. өвлийн адаг сард 
    C. хавар 
    D. зун 
    E. тэнцлийн цагт 
/35./ Шарын махбод намар хөдлөх бөгөөд энэнд  ямар засал хийвэл тохиромжтой вэ? Доорх 
заслыг тохируулна уу 
     A. Хануур 
    B. Туулга 
    C. Бөөлжүүлэг 
    D. Рашаан 
    E. Шавар 
/36./ Хаврын улиралд нойргүйдэх шинж илэрсэн өвчтөнд хоол ундны талаар ямар зөвөлгөө 
өгөх вэ? 
     A. цагаан будаа зэрэг хөнгөн хоол 
    B. давслаг хоол 
    C. жил өнжсөн махны шөл 
    D. гипноз 
    E. тайвшруулах эм уух 
/37./ Бие эвдэрч, хүч бууран, дуршил хаагдах, толгой эргэх нь физиологийн ямар үйлдлийг 
удаан хугацаагаар хааснаас үүсэх шинж вэ? 
     A. өлсөх 
    B. амьсгалах 
    C. унтах 
    D. бөөлжих 
    E. доод хийг хаах 
/38./ Зүрхний өвчтэй хүнд юуг хориглох явдал, мөр? 
     A. ойр ойрхон унтах 
    B. халуун ногоо идэх 
    C. хэт их ярих 
    D. давслаг ихтэй хоол унд 



    E. түрхлэг иллэг хийх 
/39./ Ходоодны бадгана өвчтөнд хэрэглэх хоол унд зүйл? 
     A. ямааны мах, архи 
    B. шим тэжээллэг, тослог хоол 
    C. хоносон хоол, хүйтэн түүхий хоол 
    D. халуун хөнгөн хоол, шинэ мах, ногоо 
    E. гашуун айраг 
/40./ Цадталаа идээд зүгээр суух, өдөр их унтах, даарах, өмнө идсэн нь шингээгүй байхад 
нэмж идэх зэрэг нь ямар өвчний нөхцөл вэ? 
     A. хурмал 
    B. хий 
    C. бадган 
    D. шар 
    E. хавсарсан 
/41./ Мах, тос, бурам архи мэт халуун, тослог идээ ундаа ямар өвчний нөхцөл болох вэ? 
     A. хий 
    B. бадган 
    C. хурмал 
    D. хавсарсан 
    E. шар 
/42./ Хүний биеийн хүч тамир нь аль улиралд хамгийн сайн байдаг вэ? 
     A. өвөл 
    B. тэнцэл 
    C. зун 
    D. хавар 
    E. намар 
/43./ Хүний биеийн хүч тамир нь аль улиралд хамгийн муу байдаг вэ? 
     A. өвөл 
    B. зун 
    C. хавар 
    D. намар 
    E. тэнцэл 
/44./ Хүний биеийн хүч тамир нь аль улиралд дунд зэрэг байдаг вэ? 
     A. . өвөл 
    B. тэнцэл 
    C. зун 
    D. хавар 
    E. намар 
/45./ Номлохуйн үндэсний идээний ёсны бүлэгт цагаан сармисны чадлыг юу гэж заасан бэ? 
     A. Хорхой өвчин, хий халууныг анагаана. 
    B. Эс шингэснийг анагаана 
    C. Бадганыг үүсгэхгүйгээр хийг арилгана. 
    D. Хий шарыг үүсгэхгүйгээр бадганыг арилгана 
    E. Хийг үүсгэхгүйгээр шарыг арилгана 
/46./ Хий өвчнийг хөдөлгөх нөхцөлийг нэрлэнэ үү. 
     A. гашуун, хөнгөн, гошогууныг хэтрүүлэх 
    B. гашуун, ширүүн, бүлээнийг хэтрүүлэх 
    C. гашуун, хөнгөн, ширүүнийг хэтрүүлэх 
    D. хөнгөн, хөлбөрөнгүй, тослогийг хэтрүүлэх 
    E. хөлбөрөнгүй, гашуун, бүлээнийг хэтрүүлэх 
/47./ “АУДҮ” зохиолд шинэ шар тосны чадлыг хэрхэн заасан байдаг вэ? 
     A. өнгө хүчийг нэмэгдүүлнэ 
    B. яр шархыг анагаана 
    C. дуртгалыг тодруулах 
    D. бөөлжүүлэх 
    E. оюуныг хурцатгах 



/48./ Халуун хурц чанартай бөгөөд хүчжүүлэх, биеийг чийрэгжүүлэх боловч махжуулахгүй 
бадган, хийг арилгах үйлдэлтэй тосыг нэрлэнэ үү. 
     A. гүнжидийн тос 
    B. чөмөгний тос 
    C. гичний (юнгарын) тос 
    D. өөх 
    E. шар тос 
/49./ Хий махбод ямар улиралд хурах вэ? 
     A. зун 
    B. намар 
    C. өвөл 
    D. тэнцэл 
    E. хавар 
/50./ Шарыг хөдөлгөх нөхцөлийг нэрлэнэ үү. 
     A. гошогуу, хурц, сэрүүн 
    B. гошогуун, хурц, гашуун 
    C. гошогуун, халуун, хурц, мохдог 
    D. гошогуун, хурц, халуун, тослог 
    E. гошогуун, хурц, услаг 
/51./ Гал тэгшитгэгч хийн өвчнийг анагаах (хоолыг) эмийг ямар цагт өгөх вэ? 
     A. идээ шингэсэн үед эмийг уулгана 
    B. хоолтой нь хольж идүүлнэ 
    C. бага зэрэг(нэг өмх) хоол идүүлж, бага хэмжээний эм өгөх мэтээр бага багаар ээлжлэн 
уулгана 
    D. хоол идсэний дараахан өгнө 
    E. хоолны хагасыг идүүлээд эмээ өгч дараа нь хагасыг нь идүүлнэ 
/52./ Түгээмэл гүйгч хий өвчнийг анагаахад эмийг ямар цагт өгөх вэ? 
     A. идээ шингэсэн үед эмийг уулгана 
    B. эрт ба оройн хоолыг идсэний дараахан уулгах 
    C. бага зэрэг(нэг өмх) хоол идүүлж, бага хэмжээний эм өгөх мэтээр бага багаар ээлжлэн 
уулгана 
    D. хоол идсэний дараахан өгнө 
    E. хоолны хагасыг идүүлээд эмээ өгч дараа нь хагасыг нь идүүлнэ. 
/53./ Хоол унд шингэсэн үед буюу идээний завсарт эм уулгах нь ямар өвчний үед зохистой 
гэж онолын үндсэнд заасан бэ? 
     A. дээш гүйгч хийн өвчин 
    B. амь баригч хийн өвчин 
    C. гал сацуу хийн өвчин 
    D. уруу арилгагч хийн өвчин 
    E. түгмэл гүйгч 
/54./ Бадган өвчний эмийг аль цагийг сонгож өгвөл үр дүн нь илүү вэ? 
     A. үдийн өмнө 
    B. үүр цайх 
    C. өдөр дунд 
    D. шөнө дунд 
/55./ Хоолны өмнө эм уулгаад тэр даруйд нь хоол идүүлбэл ямар өвчнийг анагаахад тустай 
вэ? 
     A. дээш гүйгч хийн өвчин 
    B. амь баригч хийн өвчин 
    C. гал сацуу хийн өвчин 
    D. уруу арилгагч хийн өвчин 
    E. бадган өвчин 
/56./ Ямар өвчний үед эмийг хоолтой хольж идүүлбэл зохистой гэж онолын үндсэнд заасан 
бэ? 
     A. дээш гүйгч хийн өвчин 
    B. амь баригч хийн өвчин 



    C. гал сацуу хийн өвчин 
    D. дур булгих өвчин 
    E. бадган өвчин 
/57./ Хий өвчнийг ямар эм, тангаар дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. дэгд-4 тан 
    C. жамц-3 тан 
    D. чун-5 
    E. борвины шөл 
/58./ Шарын өвчнийг ямар эм, тангаар дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. дэгд-4 тан 
    C. жамц-3 тан 
    D. чун-5 
    E. борвины шөл 
/59./ Эмийн хордлого (найруулсан хорын) өвчнийг ямар эмээр дэнсэлж засах вэ? 
     A. мана-4 тан 
    B. арилгах үйлдэлтэй эм, тан 
    C. хураах үйлдэлтэй эм, тан 
    D. чун-5 
    E. тостой бүлээн жин 
/60./ Онолын үндэс-т буудайн чадлыг хэрхэн номлосон бэ? 
     A. Хий, шар, бадганыг арилгана 
    B. Бадган, шарыг арилгана 
    C. Бадганыг үүсгэх 
    D. Хий, шарыг анагаана 
    E. Бадган, хийг анагаана 
/61./ Онолын үндэсний үргэлжийн явдлын бүлэгт халуун усаар толгойгоо угаавал ямар сөрөг 
үр дагавартай гэж заасан бэ? 
     A. үс өнгөө алдана 
    B. толгой өвдөмтгий болно 
    C. хараа муудна 
    D. цус хөөрнө 
    E. зулай бамбайна 
/62./ Шороо, усан махбодын хувь дийлэнх бол ямар амт үүсэх вэ? 
     A. амтлаг 
    B. давслаг 
    C. гашуун 
    D. гошогуун 
    E. эхүүн 
/63./ Хуурсан гурилыг усыг нь ширгээгээд шар тосонд багсран сүүнд чанаж гаа, молор 
давсыг хийж найруулвал ямар гаргалт болох вэ? 
     A. улаан 
    B. цагаан 
    C. аль аль нь болно 
    D. аль ч биш 
/64./ Цагаан гаргалт гэдэг нь хуурсан гурилыг усыг нь ширгээсэн шар тосонд багсарч сүүнд 
чанаад хийж найруулна 
     A. хонины махны шөл 
    B. шар тос, бурам 
    C. гаа, молор давс 
    D. гаа, ясны шөл 
    E. бибилэн, бурам 
/65./ Шар өвчний явдал мөрийн сувилгааг сонгоно уу? 
     A. Чийгтэй, зүлэг ногоотой газар нам тайван амаруулна 
    B. Дулаан, хуурай газар хүчлэн алхуулна 



    C. Зүгээр суулгана 
    D. Бүлээн дулаан газар, сэтгэлд зохистой хүнээр асруулна 
/66./ Тамир муудах, судал сулрах, арьс хөрс ширүүн болж, хүрэлцэхэд сэрүүн болдог нь 
цусны гэмийн ямар билэг чанарийн үед илрэх шинж тэмдэг вэ? 
     A. аривдах 
    B. хорогдох 
    C. хямралдах 
    D. муу-цусны өвчин 
    E. тамир доройдох 
/67./ Хир арвидсан, тамир барагдсан өвчтөн болон нас өтлөгсдөд ямар цагт төлжүүлэх 
эмчилгээг хийвэл зохистой вэ? 
     A. хавар 
    B. дэгжрэл 
    C. зун 
    D. намар 
    E. өвөл 
/68./ Халуун усанд биеэ үргэлж угаавал эрүүл мэндэд ямар тус үзүүлэх вэ? 
     A. Илчийг нэмэгдүүлж, бөөлжилтийг зогсооно 
    B. Өлсөх, бие халуун оргиход тустай 
    C. Суулгах, эс шингэсэнд тустай 
    D. Загатнах, ундаасахыг анагаана 
    E. Хийг дарж, өөхийг шууруулна 
/69./ Чацаргана ордог эмийг нэрлэнэ үү ? 
     A. читамон 
    B. чигатуссин 
    C. дарав-5 
    D. сороол-4 
    E. роза церивит 
/70./ Сэмагийн амтыг тодорхойлно уу? 
    1. эхүүн 
    2. амтлаг 
    3. исгэлэн 
    4. тослог 
    5. гашуун 
/71./ Юмдүүжин нэрийн дор хэрэглэдэг эмийн ургамлын үйлдлийг сонгоно уу? 
     A. ходоод гэдэсний өвчин 
    B. элэг, цөсний өвчин 
    C. эмэгтэйчүүдийн өвчин, цус тогтоох 
    D. арьсны өвчин, нүдний өвчин 
    E. цус тогтоох, өвдөлт намдаах 
/72./ Бугын ямар эрхтэнг эмэнд хэрэглэх вэ? 
     A. баас 
    B. цөс 
    C. ходоод 
    D. эвэр 
/73./ Сүгмэлийг ямар эрхтэний өвчинд хэрэглэх вэ? 
     A. гол судасны сайн эм 
    B. дэлүүний сайн эм 
    C. зүрхний сайн эм 
    D. бөөрний сайн эм 
    E. уушигний сайн эм 
/74./ Цус ялгах үйлдэлтэй эмийн түүхий эдийг нэрлэнэ үү? 
     A. Хач гүргэм 
    B. Улаан зандан 
    C. Жүр үр 
    D. Жажиг 



    E. Гурван үрийн тан 
/75./ Хар хүрэн өнгөтэй, үрчгэр гадаргатай, зууван өндгөн хэлбэртэй, хальсыг нь хуулбал 
ясны нэг буланд 4-5 зүрхний ховдол мэт хонхортой, зүрхний тамирыг сайжруулдаг ямар 
ургамал байдаг вэ? 
     A. задь 
    B. сүгмэл 
    C. нин шош/ 
    D. талгадорж 
    E. жүр үр 
/76./ Амтын хувь дийлэнхи эм нь ямар махбодиос бүрэлдэх вэ? 
     A. шороо 
    B. ус 
    C. гал 
    D. хий 
    E. огторгуй 
/77./ Удаан хугацаагаар хий ханиаж, турж эцэж байгаа тохиолдолд хамгийн түрүүнд ямар 
өвчний тухай бодож болох вэ? 
     A. Уушигний сүрьеэ 
    B. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 
    C. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин 
    D. Пневмоканиоз 
    E. Пневмосклероз 
/78./ БЦЖ вакциныг хаана хийх вэ? 
     A. Арьсан дор 
    B. Арьсан дотор 
    C. Булчинд 
    D. Судсанд 
    E. Уухаар 
/79./ Сүрьеэгийн халдвар тархах хамгийн гол зам юу вэ? 
     A. Арьсаар 
    B. Агаар дуслаар 
    C. Хоол боловсруулах замаар 
    D. Эхийн хэвлийгээр 
    E. Салстаар 
/80./ Багадаа амьсгалын замын өвчнөөр ойр ойрхон өвчилж байсан,18 
настай,эр,ханиалгана,250 мл орчим идээрхэг эвгүй үнэртэй,цэр гарна.38 С хүртэл 
халуурна,бие суларч ядрана.Хамгийн түрүүнд ямар өвчний тухай бодох вэ? 
     A. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин 
    B. Уушигны хавдар 
    C. Уушиг сорвижих өвчин 
    D. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 
    E. Уушигны сүрьеэ 
/81./ Пульсийн даралтын зөрүү хэд байвал хэвийн гэж үзэх вэ? 
     A. 20-30 
    B. 15-20 
    C. 10-20 
    D. 20-25 
    E. 40-50 
/82./ Амьсгалын тоо хэвийн хэмжээнээсээ олшрохыг юу гэх вэ? 
     A. Тахипноэ 
    B. Гипертони 
    C. Гипотони 
    D. Брадипноэ 
    E. Апноэ 
/83./ Зайлах бургуйны үед өвчтөний байрлал ямар байвал илүү тохиромжтой вэ? 
     A. Босоо 



    B. Хэвтээ 
    C. Баруун хажуугаар нь 
    D. Зүүн хажуугаар нь 
    E. Өвдөг тохойн байрлал 
/84./ Яаралтай тусламжийн дүрэм буюу СAB гэж юу вэ? 
     A. Яаралтай тусламж 
    B. Хиймэл амьсгал хийх 
    C. Цусны эргэлтийг сэргээх амьсгалын дээд замыг чөлөөлөх, 
    D. Амьсгалын дээд замыг чөлөөлөх, хиймэл амьсгалыг хийх, цусны эргэлтийг сэргээх, 
сэхээн амьдруулах арга хэмжээ 
    E. зүрхэнд иллэг хийх 
/85./ Дэлгэрсэн халуунд цээрлэх идээг сонго. 
    1. шинэ шар тос 
    2. арвайн зутан 
    3. тутрага 
    4. архи 
    5. тараг 
/86./ Цөв эс шингэсэн үед гарах шинж тэмдэг юу вэ? 
    1. Ам заваарах 
    2. ходоод цанхайх 
    3. хэхрэх 
    4. бөөлжих 
    5. нүд нүүр сэлхрэх 
/87./ Зүрх долгисох өвчиний өвдөлтийн онцлог. 
    1. мартамхай болох 
    2. толгой өвдөх 
    3. санаа алдах 
    4. хадаас хатгасан мэт өвдөх 
    5. сэтгэл үймрэх 
/88./ Ходоодны бадган өвчний шинж аль нь вэ? 
    1. Цанхайх 
    2. хэхрүүлэх 
    3. идээ үл шин/гэх 
    4. идсэний сүүлээр өвдөх 
    5. идээнд ховдог болох 
/89./ Хийнээс болсон баас хаагдах өвчний шинжийг сонго. 
    1. ходоод хоржигнох 
    2. хоргос хатах 
    3. бугын хоргол шиг болох 
    4. хэхрэх 
    5. хэвлий хүндрэх 
/90./ Үе гишүүн нь ямар нэгэн үрэвслийн шинж тэмдэг илрээгүй, хүйтэн оргиж, хатгуулж 
янгинаж өвддөг настай хүнд ямар заслын аргыг сонгох вэ? 
    1. шавар эмчилгээ 
    2. тосон түрхлэг 
    3. бүлээн жин засал 
    4. хануур засал 
    5. самнуур 
/91./ Явдал мөрийн сувилгааг юу гэж ангилдаг вэ? 
    1. Үргэлжид сахих явдал мөр 
    2. Ахуй үесийн явдал мөр 
    3. Цаг улирлын явдал мөр 
    4. Дээдийн хүмүүний явдал мөр 
    5. Энэ насны явдал мөр 
/92./ Бадган өвчинд зохих идээ ундааг сонго 
    1. хонь, адууны мах 



    2. аарц, ааруул 
    3. зуушилсан үхрийн мах 
    4. ямаа, гахайн мах 
    5. өтгөн хар цай 
/93./ Дэгжрэлийн цагт ямар амттай идээ ундааг өгөх вэ? 
    1. халуун 
    2. эхүүн 
    3. гашуун 
    4. амтлаг 
    5. исгэлэн 
/94./ Хийний идээнд дараах идээ ундаа орно 
    1. Шинэ шар тос 
    2. Хонины мах 
    3. Зөгийн бал 
    4. Бурам 
    5. Загасны мах 
/95./ Хамгийн хүнд чанартай тос? 
    1. гүнждийн тос 
    2. шар тос 
    3. үрийн тос 
    4. өөхөн тос 
    5. чөмөгний тос 
/96./ Толгой өвдөх, хамраас шингэн зүйл гоожих, толгой эргэх, дур булгих нь физиологийн 
ямар үйлийг хааснаас үүсэх вэ? 
    1. ундаасах 
    2. амьсгал 
    3. цэр 
    4. нулимс 
    5. дусал 
/97./ Хавар нойргүйдэх шинж илэрвэл ямар идээ ундааг өгөх вэ? 
    1. сүү 
    2. хонины шөл 
    3. архи 
    4. бал 
    5. ногоо 
/98./ Анагаах ухааны 4 үндэс-т идээний зүйлийг хэд ангилдаг вэ 
    1. мах 
    2. тос 
    3. үр 
    4. ногоо 
    5. болгосон идээний зүйл 
/99./ Анагаах ухааны 4 үндэс-т ундааны зүйлийг хэд ангилдаг вэ 
    1. сүү 
    2. архи 
    3. ус 
    4. ундаа 
    5. цай 
/100./ Баавгайн цөсний гол үйлдлийг зөв оноо. 
    1. хийг дарж, илч сэлбэх 
    2. шарыг дарж, цус зогсоох 
    3. цус шингэрүүлэх, идээг шингээх 
    4. хараа сайжруулах 
    5. бадганыг арилгах 
/101./ Цусны халууныг арилгах чадалтай эмийн түүхий эдийн нэрлэнэ үү? 
    1. Улаан зандан 
    2. Жүр үр 



    3. Хач гүргүм 
    4. Сэндэн 
    5. Шингүн 
/102./ Цус ялгах тангийн найрлагад ордог эмийн түүхий эдүүдийг нэрлэнэ үү? 
    1. Арүр 
    2. Барүр 
    3. Жүр үр 
    4. Долоогоно 
    5. Чацаргана 
/103./ Эмэнд номхотгохгүй дангаар нь хэрэглэвэл төв мэдрэлийн системийг хүчтэй 
хордуулдаг үйлчилгээтэй эмийн түүхий эдийг сонгоно уу? 
    1. Манчин 
    2. Сэмбэрүү 
    3. Ггагол 
    4. Хүнцэл 
    5. Бибилэн 
/104./ Гашуун амтын махбодыг нэрлэнэүү? 
    1. шороо 
    2. ус 
    3. гал 
    4. хий 
    5. огторгуй 
/105./ Цэвэрлэх бургуй тавих заалтыг ол. 
    1. Өтгөн хатах 
    2. Мэс засалд бэлтгэх 
    3. Хэвлийн хөндийн эрхтний зураг авах 
    4. Хордлогын үед 
    5. Гэдэс цэвэрлэх 
/106./ Цэвэрлэх бургуй тавих эсрэг заалтыг ол. 
    1. Цус алдахад 
    2. Даралт ихсэх 
    3. Анус урагдах 
    4. Ухаан алдах 
    5. Шээс хаагдах 
/107./ Өтгөн хатах үед авах арга хэмжээ 
    1. Цэвэрлэх бургуй тавих 
    2. Туулга уулгах 
    3. Зайлах бургуй тавих 
    4. Иллэг массаж хийх 
    5. Шалтгааныг тогтоох 
/108./ Донорын цус өгөхийг дараах тохиолдолд бүр мөсөн хориглоно. 
    1. Нян вирус бактерийн эрүүл тээгч 
    2. Мансууруулах донтон 
    3. Хорт хавдар 
    4. ДОХ-оор өвдсөн 
    5. Тэмбүү 
/109./ Шээс хаагдсан өвчтөнд ямар сувилгаа хийх вэ? 
    1. Өвчтөнг ганцааранг түр орхих 
    2. Салтаа хэсгийг угаах 
    3. Шээлгүүр тавьж өгөх 
    4. Спазм тавиулах эм өгөх 
    5. Давсганд бүлээн жин тавих 
/110./ Эмнэлгийн тусгай хог хаягдалд аль нь орох вэ? 
    1. Эм тарианы хаяг, заавар, сав, баглаа, боодол 
    2. Бохирлогдсон тариур , дуслын систем 
    3. Тарианы шил сав 



    4. Цустай хөвөн марль 
    5. Тарилга хийхэд ашигласан бүх зүйл 
/111./ Дараах тохиолдолд өвчтөнг хагас суугаа байрлалд байрлуулдаг. 
    1. Хөнгөвчлөх 
    2. Эмчилэх 
    3. Сувилах 
    4. Байрлалыг солих 
    5. Хооллох 
/112./ Өвчтөн мориноос унаад ухаангүй болсон байна. Багийн бага эмч дуудлагаар очоод 
үзлэг хийжээ. Судасны лугшилт байгаа эсэхийг тогтоох шаардлагатай, хаана үзлэг хийх вэ? 
    1. Чамархайн судас 
    2. Зүрхнийн цохилт 
    3. Шууны артери 
    4. Цавьны судас 
    5. Шагайн дотор талын судас 
/113./ Өвчтөн Д. 85 настай эмэгтэй. “Улаан хоолойн хорт хавдар” гэсэн оноштой өрхийн 
эмчийн хяналтанд ороод 3 сар болж байна. Сүүлийн долоо хоног шингэн зүйл ууж чадахгүй 
болсон.Уламжлалт эмнэлгийн сувилагчид үзүүлэхээр дуудлага ирүүлжээ. Та ямар арга 
хэмжээ авах вэ? 
    1. Амаар шингэн уулгах 
    2. Жижиглэж нунтагласан махтай хоол өгөх 
    3. Асран хамгаалах 
    4. Дуслын бургуйгаар тэжээлийн бодис оруулах 
    5. Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх 
/114./ Зайлах бургуй тавих заалтыг нэрлэнэ үү. 
    1. Гэдэс цэвэрлэх 
    2. Чихэлдэж түгжирсэн түгжрэлийг гаргах 
    3. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг сайжрууулах 
    4. Гэдсээр дамжуулан тэжээлийн бодис биед оруулах 
    5. Эмчилгээ хийх 
/115./ Шээлгүүр тавих заалтыг нэрлэнэ үү. 
    1. Давсаг угаах. 
    2. Шээс авах 
    3. Давсганд эмийн бодис хийх 
    4. Давсгийг дурандаж шинжлэх 
    5. Давсганд мэс засал хийх 
  

 


