
БЕКІТЕМІН 

       Басшының оқу ісі 

 жөніндегі орынбасары   

     ___________  Н.А.Розакулова 

   «___»_______________ 2022ж 

 

«Латын тілі» пәні бойынша  2-курс 09120100 «Емдеу ісі» мамандығы студенттеріне 

арналған сынақ сұрақтары. 

1.Латын тілінің шығу тарихы. 

2.Латын әліппесі. 

3.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

4.Екпін. Екпін қою ережелері. 

5.Морфология. Етістік. 

6.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

7.Латын тіліндегі ашық рай. 

8.Зат есім туралы тусінік. 

9.Латын тіліндегі сын есімдер. 

10.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

11.Рецепт туралы тусінік  

12.Рецепттің құрылымы 

13.Латын тіліндегі сан есімдер 

14.Грек латын дублеттері 

15.Рецептуралық қысқартулар. 

16.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

17.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

18.Дәрілік заттар атаулары. 

19.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

20.Грек термин элементтері 

21.Латын қазақ сөздігі 

22.Қазақ латын сөздігі 

23.Қазақша латынша анатомиялық сөздіктер. 

24. Латын тілінің шығу тарихы. 

25.Латын әліппесі. 

26.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

27.Екпін. Екпін қою ережелері. 

28.Морфология. Етістік. 

29.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

30.Латын тіліндегі ашық рай. 

31.Зат есім туралы тусінік. 



32.Латын тіліндегі сын есімдер. 

33.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

34.Рецепт туралы тусінік  

35.Рецепттің құрылымы 

36..Латын тіліндегі сан есімдер 

37.Грек латын дублеттері 

38.Рецептуралық қысқартулар. 

39.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

40.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

41.Дәрілік заттар атаулары. 

42.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

44.Грек термин элементтері 

45.Латын қазақ сөздігі 

46.Қазақ латын сөздігі 

47. Латын тіліндегі сан есімдер 

48. Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

49. Латын тіліндегі химиялық элементтер 

50. Анатомиялық латынша қазақша сөздіктер 

 

 

ПБ төрайымы:                                           Балғабай А.С 

Оқытушы:                                                  Юсупова Н 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                                   БЕКІТЕМІН 

                   Басшының оқу ісі 

 жөніндегі орынбасары   

     ___________  Н.А.Розакулова 

   «___»_______________ 2022ж 

 

«Латын тілі» пәні бойынша  2-курс 09130100 «Мейіргер ісі» мамандығы 

студенттеріне арналған сынақ сұрақтары. 

1.Латын тілінің шығу тарихы. 

2.Латын әліппесі. 

3.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

4.Екпін. Екпін қою ережелері. 

5.Морфология. Етістік. 

6.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

7.Латын тіліндегі ашық рай. 

8.Зат есім туралы тусінік. 

9.Латын тіліндегі сын есімдер. 

10.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

11.Рецепт туралы тусінік   

12.Рецепттің құрылымы 

13.Латын тіліндегі сан есімдер 

14.Грек латын дублеттері 

15.Рецептуралық қысқартулар. 

16.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

17.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

18.Дәрілік заттар атаулары. 

19.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

20.Грек термин элементтері 

21.Латын қазақ сөздігі 

22.Қазақ латын сөздігі 

23.Қазақша латынша анатомиялық сөздіктер. 

24. Латын тілінің шығу тарихы. 

25.Латын әліппесі. 

26.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

27.Екпін. Екпін қою ережелері. 

28.Морфология. Етістік. 

29.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

30.Латын тіліндегі ашық рай. 

31.Зат есім туралы тусінік. 



32.Латын тіліндегі сын есімдер. 

33.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

34.Рецепт туралы тусінік  

35.Рецепттің құрылымы 

36..Латын тіліндегі сан есімдер 

37.Грек латын дублеттері 

38.Рецептуралық қысқартулар. 

39.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

40.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

41.Дәрілік заттар атаулары. 

42.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

44.Грек термин элементтері 

45.Латын қазақ сөздігі 

46.Қазақ латын сөздігі 

47. Латын тіліндегі сан есімдер 

48. Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

49. Латын тіліндегі химиялық элементтер 

50. Анатомиялық латынша қазақша сөздіктер 
 

 

ПБ төрайымы:                                           Балғабай А.С 

 

Оқытушы:                                                  Юсупова Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   БЕКІТЕМІН 

       Басшының оқу ісі 

 жөніндегі  орынбасары   

     ___________  Н.А.Розакулова 

   «___»_______________ 2022ж 

 

«Латын тілі» пәні бойынша  1-курс 09130200 «Акушерлік іс» мамандығы 

студенттеріне арналған емтихан сұрақтары. 

1.Латын тілінің шығу тарихы. 

2.Латын әліппесі. 

3.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

4.Екпін. Екпін қою ережелері. 

5.Морфология. Етістік. 

6.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

7.Латын тіліндегі ашық рай. 

8.Зат есім туралы тусінік. 

9.Латын тіліндегі сын есімдер. 

10.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

11.Рецепт туралы тусінік  

12.Рецепттің құрылымы 

13.Латын тіліндегі сан есімдер 

14.Грек латын дублеттері 

15.Рецептуралық қысқартулар. 

16.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

17.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

18.Дәрілік заттар атаулары. 

19.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

20.Грек термин элементтері 

21.Латын қазақ сөздігі 

22.Қазақ латын сөздігі 

23.Қазақша латынша анатомиялық сөздіктер. 

24. Латын тілінің шығу тарихы. 

25.Латын әліппесі. 

26.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

27.Екпін. Екпін қою ережелері. 

28.Морфология. Етістік. 

29.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

30.Латын тіліндегі ашық рай. 

31.Зат есім туралы тусінік. 



32.Латын тіліндегі сын есімдер. 

33.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

34.Рецепт туралы тусінік  

35.Рецепттің құрылымы 

36..Латын тіліндегі сан есімдер 

37.Грек латын дублеттері 

38.Рецептуралық қысқартулар. 

39.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

40.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

41.Дәрілік заттар атаулары. 

42.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

44.Грек термин элементтері 

45.Латын қазақ сөздігі 

46.Қазақ латын сөздігі 

47. Латын тіліндегі сан есімдер 

48. Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

49. Латын тіліндегі химиялық элементтер 

50. Анатомиялық латынша қазақша сөздіктер 
 

 

ПБ төрайымы:                                           Балғабай А.С 

Оқытушы:                                                  Юсупова Н 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                   БЕКІТЕМІН 

       Басшының оқу ісі  

 Жөніндегі орынбасары   

     ___________  Н.А.Розакулова 

   «___»_______________ 2022ж 

 

«Латын тілі» пәні бойынша  1-курс 09110100 «Стоматология» мамандығы 

студенттеріне арналған сынақ сұрақтары. 

1.Латын тілінің шығу тарихы. 

2.Латын әліппесі. 

3.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

4.Екпін. Екпін қою ережелері. 

5.Морфология. Етістік. 

6.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

7.Латын тіліндегі ашық рай. 

8.Зат есім туралы тусінік. 

9.Латын тіліндегі сын есімдер. 

10.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

11.Рецепт туралы тусінік  

12.Рецепттің құрылымы 

13.Латын тіліндегі сан есімдер 

14.Грек латын дублеттері 

15.Рецептуралық қысқартулар. 

16.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

17.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

18.Дәрілік заттар атаулары. 

19.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

20.Грек термин элементтері 

21.Латын қазақ сөздігі 

22.Қазақ латын сөздігі 

23.Қазақша латынша анатомиялық сөздіктер. 

24. Латын тілінің шығу тарихы. 

25.Латын әліппесі. 

26.Фонетика. Дыбыс жуйесі. 

27.Екпін. Екпін қою ережелері. 

28.Морфология. Етістік. 



29.Латын тіліндегі бұйрық рай. 

30.Латын тіліндегі ашық рай. 

31.Зат есім туралы тусінік. 

32.Латын тіліндегі сын есімдер. 

33.Латын тіліндегі химиялық элементтер 

34.Рецепт туралы тусінік  

35.Рецепттің құрылымы 

36..Латын тіліндегі сан есімдер 

37.Грек латын дублеттері 

38.Рецептуралық қысқартулар. 

39.Рецептте қолданылатын етістіктер. 

40.Латын тіліндегі оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар. 

41.Дәрілік заттар атаулары. 

42.Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

44.Грек термин элементтері 

45.Латын қазақ сөздігі 

46.Қазақ латын сөздігі 

47. Латын тіліндегі сан есімдер 

48. Патологиялық жағдайлардың және аурулардың латынша атаулары 

49. Латын тіліндегі химиялық элементтер 

50. Анатомиялық латынша қазақша сөздіктер 
 

 

ПБ төрайымы:                                           Балғабай А.С 

 

Оқытушы:                                                  Юсупова Н 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


