
 

САВОЛҲОИ ИМТИҲОНӢ АЗ ФАРМАКОГНОЗИЯ КУРСИ 5 

1. Ҳучатҳои меъѐри техникӣ оиди ашѐи (махсулоти) дорувории рустанигӣ. 

Намудҳои ҳуҷҷатҳо, тартибдиҳӣ, тартиби коркард, барасӣ ва тасдиқкунии онҳо. 

2. Нардсунбули шифогӣ, чередаи сегона ва сифати фармакогнозии онҳо. 

3. Муайян намудани рустаниҳои шифогию ашѐи рустаниҳои шифогӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

4. Усулхои тадқиқоти ашѐи (масолеҳи) шифогии рустанигӣ оиди муайянкунии 

аслӣ ва хушсифатӣ (безарарӣ). 

5. Бодиѐни муқарарӣ, розиѐнаи муқарарӣ ва сифати фармакогнозии онҳо. 

6. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

7. Моддаҳои таъсирбахш, ҳамроҳикунандаи гуруҳи ашѐи (масолехи) шаклан гуногун, 

аҳамияти онҳо дар мавриди нигоҳдорӣ (захиракунӣ), коркард ва истифодаи ашѐ. 

8. Ҷамбилак (чабрец, тимьян), субинак (кокути, сисенбар) ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

9. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

10. Мафҳум дар бораи витаминҳо. Таснифот. Паҳншавӣ. Тайѐркунӣ, хушккунӣ ва 

захиракунӣ. Истифода дар тиб. 

11. Шамшергиѐҳи ботлоқӣ (аир), явшонӣ, пӯши дармина ва сифати фармакогнозии онҳо. 

12. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

13. Фотосинтез, ва маҳсулоти (ҳосили) тағирѐфтани карбогидратҳо - асоси 

ҳосилшавии моддаҳои фаъоли хаѐтӣ. 

14. Вахтаи себарга, қоқу, ҳазортилло (золототысячник) ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

15. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

16.  Оилаҳои рустаниҳои бисѐралколоиддор, миѐнаалколоиддор ва 

камалколоиддорро номбар кунед. Аз ин оилаҳо намудҳои рустаниҳоро мисол оред ва 

аҳамияти онҳоро дар тиб шарҳ диҳед. 

17. Тоскулохчаи байкалӣ (шлемник), чойи-чин ва муғчачой (гурдачой) ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

18. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

19. Бобунаи шифогӣ ва бобунашакл, живокости турмонанд ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

20. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

21. Шилм (слезь) ва ширеш, таркиби онҳо, ҷойгиршавӣ, тасниф, мавқеъ ва аҳамият 

дар ҳайѐти рустанӣ ва истифода дар тиб. Рустаниҳоеро номбар ва сифат намоед, 

ки шилм ва ширеш доранд. 



22. Багулники ботлоқӣ, бруч (хаданг) ѐ тус, ва сифати фармакогнозии онҳо. 

23. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

24. Чарбхо ва равганҳои чарбмонанди рустанигӣ, сифат ва таркиби онҳо, тасниф ва 

истифода дар тиб. Усулхои истеҳсол ва тозакунӣ. Роҳҳои ҳосилшавии онҳо, 

муайян намудани онҳо дар ашѐ (масолеҳ). 

25. Яашони талх, гули хайрии арманӣ (Гармаш) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

26. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

27. Усулхои истеҳсол ва тозакунии равганҳои чарб, коидахои нигохдории онҳо. 

Талхшавии онҳо. 

28. Сесанбари (тимьян) мукарарӣ, зирки (зелолӣ) мукарарӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

29. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

30. Муайян намудани микдори равгани чарб дар ашѐ (масолеҳ). Озмоиши равганҳои 

чарб оиди покизагӣ (тозагӣ). Бетағирии (константи) онҳо. 

31. Кашнич, зирра (карвиѐ) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

32. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

33. Маълумоти умумӣ дар бораи гликозидҳо ва таснифи онҳо. Мисолҳоро аз олами 

рустаниҳо биѐред. 

34. Барвиноки хурд, сиѐхмуг (спорынья) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

35. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

36. Пайдоиши (биогенез) гликозидҳои дил. Хусусиятхои захирашавии гликозидҳои 

дил дар рустаниҳо.Хусусиятҳои ҷамъоварӣ, хушконидан ва нигоҳдории ашѐ 

(маҳсулоте), ки дорои гликозидҳои диланд. 

37. Булути думчадор, подофилли сипармонанд ва сифати фармакогнозии онҳо. 

38. Мафҳум дар бораи сапонинҳо. Таркиби кимѐвӣ ва сифатҳои онҳо, озмоиш ва 

ягонакунӣ, паҳншавӣ, аҳамияти тиббӣ ва хоҷагии терпеноидҳо ва сетерпенҳои 

сапонинӣ. Рустаниҳоеро номбар намоед, ки дорои сапонинҳоанд. 

39. Гули барфак, желтушник (зардгулак) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

40. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

41. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

42. Сапонинҳои сетерпендор, сифатҳои физикию - кимѐвӣ, озмоиш ва ягонагии ашѐ 

(масолеҳ), пахншавӣ ва аҳамияти хоҷагии онҳо. 

43. Софораи ҷопонӣ, тугмагули осмонӣ (василѐк) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

44. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 



45. Мафҳум дар бораи антросенҳосилкунандаҳо. Хусусиятҳои сохти кимѐвӣ, 

хосиятҳои-физикию - кимѐвӣ.Хусусиятҳои хосилшавӣ ва пахншавии онҳо дар 

олами рустаниҳо. Усулҳои озмоиш, ҷамъоварӣ, хушкконидан ва нигохдорӣ. 

Истифода дар тиб. 

46. Гули ҳамешабаҳор, гули охун сафлорашакл (левзея) ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

47. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

48. Хусусиятҳои сохти кимѐвии гуруҳҳои гуногуни пайвастагиҳои фенолӣ. 

Пахншавӣ дар олами рустаниҳо. Авлоди рустаниҳоеро номбар кунед, ки дорои 

пайвастагиҳои фенолианд. 

49. Сагдаваки рост (лапчатка), хунхурак (кровохлебка) ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

50. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

51. Мафҳум дар бораи кумаринхо ва хромонҳо. Таснифи кумаринҳо. Сифатҳои 

физикию - кимѐвӣ. Ҷойгиршавӣ. Ҷараѐни инкишоф (динамика) ва пахншавии 

кумаринхо дар рустаниҳо. Чудо кардан ва муайян кардани миқдори онҳо. 

Ҷамъоварӣ, хушкконидан ва нигохдорӣ. Истифода дар тиб. Намудҳои 

рустаниҳоеро номбар кунед, ки дар таркибашон кумаринхо ва хромонҳо доранд. 

52. Эфедра (падак, бандик, загоса), сарвинҷон (безвременник) ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

53. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

54. Мафҳум дар бораи флавоноидҳо. Тасниф, хосиятхои физикию - кимѐвӣ. 

Паҳншавӣ дар олами рустаниҳо. Хусусиятҳои чамъшавии онҳо дар рустаниҳо. 

Ҷамъоварӣ, хушкконидан ва нигоҳдории ашѐе, ки флавоноид дорад. Ҷудокунӣ 

ва усулҳои муоинаи (иследования) флавоноидҳо. Роҳҳои истифодабарӣ. 

Рустаниҳое, ки флавоноид доранд номбар кунед. 

55. Шобезаки сиѐҳмева (красавка), скополия ва сифати фармакогнозии онҳо. 

56. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

57. Ҷамъоварӣ, хушкконидан ва нигоҳдории маҳсулоте, ки дорои моддаҳои 

даббогианд. Усулҳои тадқиқот ва истифодабарӣ. Мавқеъи олимоне, ки модаҳои 

даббогии рустаниҳои шифогиро тадқиқ намудаанд. 

58. Родиола (зарреша), лимубутта ва сифати фармакогнозии онҳо. 

59. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

60. Ашѐи шифогие, ки аз олами ҳайвонот пайдо мешавад. Заҳри мор, замбур. 

Бадяга. Пешомадҳои истифодабарии ашѐ. 

61. Ангури сагак, чемеритса ва сифати фармакогнозии онҳо. 



62. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

63. Мафҳум дар бораи алколоидҳои изохинолинӣ. Зергуруҳи  алколоидҳои 

a. изохинолини. 

64. Заманиха, аралия, элеутерокок, женшен ва сифати фармакогнозии онҳо. 

65. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

66. Рустаниҳо ва ашѐи шифогие, ки карденолидҳо ва буфадиенолидҳо доранд 

(гурухи панчаналӣ - наперстянка ва хунукак - морозник). 

67. Намудҳои сабур (алоэ), сушенитса (гармиалаф) топяная ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

68. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

69. Мафҳум дар бораи лигнанҳо. Сифатҳои физикию кимѐвӣ. Усулҳои ҷудокунӣ, 

паҳншавӣ, истифода дар тиб. Дар ашьѐи кадом намуди рустаниҳо лигнанҳо во 

мехуранд. 

70. Аммии калон (бузург - большой) ва дандони, скумпияи пустшакл ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

71. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

72. Муайян намудани гликоалколоидҳо, ба. гуруҳҳо таснифшавии онҳо. Кадом 

намудҳои гликоалколоидҳо мебошанд. 

73. Бодиѐни мукарарӣ, шибити доругӣ ва сифати фармакогнозии онҳо. 

74. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

75. Мафхумҳои асосӣ, истиллоот ва вазифаҳои фармакогнозия. Аҳамият, тарақиѐт 

ва таърихи фармакогнозия барои ихтисосмандон дар чист? 

76. Сарчашмаҳои танин: татуми даббогӣ, гурмҳо ѐ бузгунҷҳо (галлы) ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

77. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

78. Мафҳум дар бораи полисахаридҳо чун гуруҳи моддаҳои фаъоли ҳаѐтиро (БАВ) 

шарҳ диҳед. Сифатҳои физикию кимиѐвии полисахаридҳоро номбар кунед. 

Қоидаҳо ва шароитҳои хушкконидани ашѐе (масолеҳе), ки дорои 

полисахариданд. 

79. Тугмагули осмонӣ (василѐк), қаланфури обӣ, алафӣ (бобосил) бавосир 

(гемороидӣ) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

80. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

81. Аз ашѐи витаминдор чи тавр истифода мекунанд. Мисолҳое биѐред, ки барои 

ашѐи шифогӣ истифода мешаванд. Аз кадом навъи ашѐ (маҳсулот) ҷавҳарҳо, 

шарбатҳо ва равғанҳоро истеҳсол мекунанд? 



82. Торонак, адрасмони туркистони (испарак), расани (чокла, сокла) банд ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

83. Таснифи ашѐи шифогии рустаниҳоро биѐред, ки дорои алколоидҳо бошанд. 

асоснокии онро исбот кунед. Формулаҳои сохти асосии онҳоро барои хар як 

гуруҳ нишон диҳед. 

84. Сиѐҳбодоми сусткунанда (жостер), чойкаҳак, заралаф, газна ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

85. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

86. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

87. Вақт ва усулҳои ҷамъоварии ашѐи рустаниҳои шифогиро нишон диҳед, 

коркарди аваллин, хушконидан ва нигохдорӣ. Роҳҳои истифодабарии 

гликозидхои дилро номбар кунед. Доруҳое, ки аз ашѐи гликозидҳои дил дошта 

тайѐр мекунанд, номбар кунед. 

88. Ҳазортилло (золототысячник), руян ва сифати фармакогнозии онҳо. 

89. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

90. Мафҳум дар бораи сапонинҳо. Кадом навъи ашѐи рустаниҳои шифогӣ 

гликозидҳои стероидӣ ва сетерпенӣ доранд. Қоида ва шароити нигоҳдории ашѐе, 

ки сапонин доранд, гуед. 

91. Модару - модарандар (сафедпуштак), ангат, ангет ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

92. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

93. Мафҳум дар бораи фенологликозидҳо ва лигнанҳо, чун гуруҳи пайвастагиҳои 

фаъоли ҳаѐти (БАВ). Сифатҳои физикию кимѐвии онҳоро номбар кунед. 

Рустаниҳоеро мисол оред, ки дорои ин пайвастагиҳо бошанд. 

94. Қоқу, сарахс, чаг - чаг (халтаи чупон) ва сифати фармакогнозии онҳо. 

95. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

96. Кадом усулҳои истифодаи ашѐеро, ки флавоноид доранд, медонед. Ашѐҳоеро 

номбар кунед, ки чун маводи шифогӣ истифода мешаванд. 

97. Хуҷ (настаран), ширинбиях (ширинмиях), софора ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

98. Муайян намудани рустаниҳои шифоию ашѐи рустаниҳои шифоӣ ва сифати 

фармакогнозии онҳо. 

99. Ташкили тайѐрии ашѐи гиѐҳҳои шифобахш дар СНГ. Муасисаҳои асосии 

махсулоттайѐркунанда ва вазифаҳои онҳо дар Тоҷикистон. 

100. Шилха (туршак), эфедра (падгак, бандик, загоса) ва сифати фармакогнозии 

онҳо. 

101. Технологияи бадаст овардани ашѐи ҳайвонот, талабот ба сифат.  



102. Кадом намуди ашѐи минералиро дар  фарматсия барои истеҳсол кардани 

маводи доругӣ истифода мебаранд.  

103. Кадом усулҳои коркарди АШР –ро медонед. 

104. Принсипҳои тайѐр кардани ҷамъовардаҳои АШР. 

105. Тавсифиятҳои хоси ашѐи пурра, майдакардашуда ва хокамонанди АШР, 

брикетхо, ҷамъоварда, гранул. 

106. Миқдори танинро дар АШР чи тавр муаян мекунанд. 

107. Мафҳум дар бораи моддаҳои даббоғӣ. 

108. Усулҳои миқдори муаян кардани хромонҳо.  

109. Биогенези  кумаринҳо. 

110. Моддаҳои даббоғӣ дорои кадом хуссусиятҳои физики – кимѐвӣ мебошанд. 

111. Танин чист ва чи тавр дар тиб истифода мешавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


