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«Քիմիա» առարկայի քննաթերթիկի կառուցվածք 

Քննաթերթիկը բաղկացած է  Ա և Բ մասերից՝ ընդհանուր 25–27 հարցից: 

Մաս Ա   

Ընտրովի պատասխանով հարցեր՝ 20 հարց: 

Մաս Բ 

Կառուցվածքավորված հարցեր՝ 5–7 հարց՝ իրենց ենթահարցերով: 

Քննությունների տևողությունը՝ 2 ժամ:  

 

Մաս Ա 

Ընտրովի պատասխանով հարցեր 

Բոլոր հարցերն ունեն պատասխանի չորս տարբերակ, որոնցից պետք է ընտրել մեկը և խաչաձև նշել 
պատասխանների աղյուսակում՝ համապատասխան հարցի դիմաց: 
 

Մաս Բ 

Կառուցվածքավորված հարցեր 

Քննաթերթիկի այս մասը բաղկացած է կարճ և ընդարձակ գրավոր պատասխաններ պահանջող հարցերից:  

 
Քննության ժամանակ տրամադրվող հավելյալ նյութեր 

Քիմիա 

Տվյալների գրքույկ և քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակ 

 

 

 

 

 

 

   



 

Առարկայի քննական բովանդակություն 

1. Ֆիզիկական քիմիա 
- 1.1  Ատոմներ, մոլեկուլներ և քանակաչափություն 
- 1.2 Ատոմի կառուցվածք 
- 1.3 Քիմիական կապ 
- 1.4 Նյութի վիճակներ 
- 1.5 Ջերմաքիմիա 
- 1.6 Էլեկտրաքիմիա 
- 1.7 Քիմիական հավասարակշռություն 
- 1.8 Ռեակցիայի կինետիկա 

 
2. Անօրգանական քիմիա 

- 2.1 Պարբերական աղյուսակ. քիմիական պարբերականություն 
- 2.2 II խումբ 
- 2.3 VII խումբ 
- 2.4 Ազոտ և ծծումբ 

 
3. Օրգանական քիմիա 

- 3.1 Ներածական հասկացություններ 
- 3.2 Ածխաջրածիններ 
- 3.3 Հալոգենածանցյալներ 
- 3.4 Հիդրօքսիլային միացություններ 
- 3.5 Կարբոնիլային միացություններ 
- 3.6 Կարբոնաթթուներ և դրանց ածանցյալներ 
- 3.7 Պոլիմերացում 

 
 
Բաժին 1. Ֆիզիկական քիմիա 

1.1 Ատոմներ, մոլեկուլներ և քանակաչափություն 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝
I  Մոլեկուլների և ատոմների 

հարաբերական զանգվածներ 

II  Մոլ, Ավոգադրոյի հաստատուն 

III Մասս-սպեկտրներից 
հարաբերական ատոմային 
զանգվածների (Ar )  և 
հարաբերական մոլեկուլային 
զանգվածների (Mr) որոշում  

IV Էմպիրիկ և մոլեկուլային 
բանաձևերի հաշվարկ 

V Փոխազդող  զանգվածներ և 
ծավալներ (գազերի և 
լուծույթների) 

ա) սահմանել և օգտագործել հարաբերական ատոմային, իզոտոպային, 

մոլեկուլային զանգվածներ հասկացությունները՝ հիմնված 12C սանդղակի 
վրա 

բ) սահմանել և օգտագործել մոլ հասկացությունը` Ավոգադրոյի հաստատունի 
տեսանկյունից 

գ) հաշվել տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ ելնելով դրա 
իզոտոպների հարաբերական տարածվածությունից կամ մասս-սպեկտրից 

դ) սահմանել և օգտագործել էմպիրիկ և մոլեկուլային բանաձևեր տերմինները 
ե) հաշվել էմպիրիկ և մոլեկուլային բանաձևերը՝ օգտագործելով այրման 

տվյալները կամ զանգվածային բաղադրությունը  



 

1.2 Ատոմի կառուցվածք 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝
I   Ատոմի միջուկ՝ նեյտրոններ և 

պրոտոններ, իզոտոպներ, 
պրոտոնային և զանգվածային 
թվեր 

II  Էլեկտրոններ՝ էլեկտրոնային 
էներգական մակարդակներ, 
իոնացման էներգիա, 
ատոմային օրբիտալներ, 
էլեկտրոնային կառուցվածք 

 

ա)  1, 2 և 3 գլխավոր քվանտային թվերի համար նկարագրել s, p և d 
օրբիտալների թիվը և հարաբերական էներգիաները, նույնն անել նաև 4s և 
4p օրբիտալների համար 

բ)  նկարագրել s, p օրբիտալների և d օրբիտալների ձևը 
գ)  արտահայտել ատոմների և իոնների էլեկտրոնային 

կոնֆիգուրացիաները՝ ելնելով պրոտոնի թվից (և լիցքից), 

օգտագործելով  հետևյալ գրելաձևը՝  1s22s22p6 , և այլն 
դ) (i) բացատրել և օգտագործել իոնացման էներգիա և էլեկտրոնային 

խնամակցություն տերմինները, 
    (ii) բացատրել տարրերի իոնացման էներգիաների վրա ազդող գործոնները, 

(iii)  բացատրել իոնացման էներգիաների օրինաչափությունները 
պարբերական համակարգի պարբերությունների երկայնքով և խմբերում 
դեպի ներքև (տես նաև բաժին 2) 

ե) դուրս բերել տարրերի էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիաները հաջորդական 
իոնացման էներգիայի տվյալներից  

զ)  մեկնաբանել տարրի հաջորդական իոնացման էներգիայի տվյալները 
պարբերական համակարգում այդ տարրի դիրքի տեսանկյունից 

1.3 Քիմիական կապ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝

I Իոնական կապ 

II Կովալենտ կապ և 
կոորդինացիոն կապ 

(i) Պարզ մոլեկուլների ձևը 
(ii) Կապի էներգիա, կապի 

երկարություն և կապի 
բևեռայնություն 

III  Միջմոլեկուլային ուժեր, 
ներառյալ ջրածնական կապը 

IV Մետաղական կապ 

V Քիմիական կապ և ֆիզիկական 
հատկություն 

 

ա)  նկարագրել իոնական կապը, ինչպես նատրիումի քլորիդի և մագնեզիումի 
օքսիդի դեպքում՝ ներառելով «կետ-խաչային» դիագրամներ 

բ) «կետ-խաչային» դիագրամների օգնությամբ նկարագրել՝   
(i) կովալենտ կապը ջրածնի, թթվածնի, քլորի, քլորաջրածնի, ածխածնի 

երկօքսիդի, մեթանի, էթենի  օրինակով, 
(ii) կոորդինացիոն կապը ամոնիում իոնի առաջացման օրինակով, 

գ)  բացատրել մոլեկուլների ձևերը և դրանցում կապի անկյունները՝ 
օգտագործելով էլեկտրոնային զույգերի վանողականության մոդելը 
(ներառյալ իոնական զույգեր)` որպես պարզ օրինակներ կիրառելով BF3 
(հարթ եռանկյան), CO2 (գծային), CH4 (տետրաէդրիկ), NH3 (բրգաձև), H2O 
(ոչ գծային), SF6 (օկտաէդրիկ), PF5 (եռանկյուն երկբուրգ) 

դ)  նկարագրել կովալենտ կապը օրբիտալների վերածածկման 
տեսանկյունից, ներառյալ  և  կապերը, նաև հիբրիդացման 
հասկացությունը sp, sp2, sp3 օրբիտալների առաջացմամբ 

ե)  բացատրել էթանի, էթենի և բենզոլի մոլեկուլների  ձևերը և դրանցում 
կապերի անկյունները  և  կապերի տեսանկյունից (տես նաև բաժին 3.1) 

զ) կանխատեսել մոլեկուլների ձևերը և դրանցում կապի անկյունները (գ)-ում 
և (ե)-ում նշվածի համաձայն  

է) նկարագրել ջրածնական կապը՝ որպես N-H և O-H խմբեր պարունակող 
մոլեկուլների օրինակներ օգտագործելով ամոնիակը և ջուրը 

ը) պարզ մակարդակով հասկանալ էլեկտրաբացասականություն 
հասկացությունը և կիրառել դա՝ բացատրելու համար մոլեկուլների 
հատկությունները՝  կապի բևեռայնությունը, մոլեկուլների դիպոլ 
մոմենտները, օքսիդների վարքը ջրում  և քլոր-տեղակալված 
էթանաթթուների թթվայնությունը  



 

թ)  բացատրել կապի էներգիա, կապի երկարություն և կապի բևեռայնություն 
տերմինները և օգտագործել դրանք կովալենտ կապերի 
ռեակցիոնունակության համեմատության համար (տես նաև 1.5բ(ii)) 

ժ)  նկարագրել միջմոլեկուլային ուժերը (վանդերվաալսյան ուժեր)՝ հիմնված 
կայուն և մակածված դիպոլների վրա, ինչպես CHCl 3(հ), Br2(հ) և հեղուկ 
իներտ գազերում 

ժա) նկարագրել մետաղական կապը շարժուն էլեկտրոններով շրջապատված 
դրական իոնների բյուրեղացանցի տեսանկյունից 

ժբ)  նկարագրել, մեկնաբանել և/կամ կանխատեսել նյութերի ֆիզիկական 
հատկությունների վրա տարբեր տիպի կապերի (իոնական կապ, 
կովալենտ կապ, ջրածնական կապ, այլ միջմոլեկուլային 
փոխազդեցություններ, մետաղական կապ) ազդեցությունը   

ժգ) տրված տեղեկություններից կռահել առկա կապի տեսակը 
ժդ) ցուցադրել քիմիական ռեակցիաների ընկալումը քիմիական կապերի 

առաջացման կամ խզման հետ կապված էներգիայի անցումների 
տեսանկյունից  

1.4 Նյութի վիճակներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

I Գազային վիճակ՝ 

(i) իդեալական գազի վարքը և 
դրանից շեղումները, 

(ii) PV=nRT  և դրա կիրառումը 
Mr-ի արժեքը որոշելիս 

II Հեղուկ վիճակ 

Հեղուկ վիճակի կինետիկ 
հասկացությունը և վիճակի 
փոփոխությունների պարզ 
կինետիկ-մոլեկուլային 
նկարագիրը 

III Պինդ վիճակ 

Բյուրեղական կառուցվածքներ 

 

 ա) ներկայացնել կինետիկ տեսության հիմնական դրույթները իդեալական 
գազի օրինակով  

բ) միջմոլեկուլային ուժերի և մոլեկուլային չափսի տեսանկյունից որակապես 
բացատրել ՝ 
(i) գազի՝ իդեալական վարքի ձգտելու համար անհրաժեշտ պայմանները  

գ) ներկայացնել և հաշվարկներում կիրառել գազային հավասարումը` PV=nRT 
, ներառյալ Mr-ի որոշումը 

դ)  օգտագործելով կինետիկ-մոլեկուլային մոդելը՝ նկարագրել հեղուկ վիճակը, 
հալումը, գոլորշացումը և գոլորշու ճնշումը   

ե)  պարզ տերմիններով նկարագրել բյուրեղական կառուցվածքը այն 
բյուրեղական պինդ նյութի համար, որը՝ 
(i) իոնական է, օր.՝ նատրիումի քլորիդը, մագնեզիումի օքսիդը, 
(ii)  պարզ մոլեկուլային է, օր.՝ յոդը,  

(iii)  հսկա մոլեկուլային է, օր.՝ սիլիցիումի (IV) օքսիդը և ածխածնի 
ալոտրոպներ գրաֆիտը և ալմաստը, 

(iv)  ջրածնական կապերով է, օր.՝ սառույցը, 
(v) մետաղական է, օր.՝ պղինձը 

զ) մագնեզիումի օքսիդի, ալյումինի օքսիդի և սիլիցիումի (IV) օքսիդի վրա 
հիմնված կերամիկական նյութերի կիրառությունը կապել դրանց 
հատկությունների հետ (օրինակ՝ էլեկտրամեկուսիչներ, ապակի, սպասք) 

է) ընդգծել ջրածնական կապերի կարևորությունը նյութերի ֆիզիկական 
հատկություններում (օր.՝ եռման և հալման կետեր, մածուցիկություն և 
մակերևութային լարվածություն), ներառյալ սառույցը և ջուրը   

1.5 Ջերմաքիմիա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

I Էնթալպիայի փոփոխություններ՝ 
ΔH առաջացման, այրման, 
հիդրատացման, լուծման, 
չեզոքացման և ատոմացման. 

ա) տարբերել էկզոթերմ և էնդոթերմ ռեակցիաներն էնթալպիայի ΔH 
փոփոխության տեսանկյունից 

բ) բացատրել և օգտագործել հետևյալ տերմինները՝ 



 

կապի էներգիա. 
բյուրեղացանցի էներգիա. 
էլեկտրոնային 
խնամակցություն 

II Հեսի օրենք, ներառյալ Բորն-
Հաբերի ցիկլը 

 

(i) ռեակցիայի էնթալպիայի փոփոխություն և ստանդարտ պայմաններ, 

(ii) առաջացման, այրման, հիդրատացման, լուծման, չեզոքացման, 
ատոմացման էնթալպիաներ,  

(iii) կապի էներգիա 

գ) հաշվարկել էնթալպիայի փոփոխությունը համապատասխան փորձնական 
տվյալներից՝ օգտագործելով նաև էնթալպիայի փոփոխության 
հավասարումը՝ ΔH = –mcΔt  

1.6 Էլեկտրաքիմիա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I   Օքսիդավերականգնման 

պրոցեսներ.  

էլեկտրոնների անցումներ և 
օքսիդացման աստիճանի 
փոփոխություններ  

II   Էլեկտրոդային պոտենցիալ 

(i) ստանդարտ էլեկտրոդային 
(վերօքս) պոտենցիալներ (Eϴ) 
և դրանց կիրառումը, 

(ii) ստանդարտ բջջային 
պոտենցիալներ (Eϴ

բջջ) և 
դրանց կիրառումը, 

(iii) մարտկոցներ և 
վառելիքային բջիջներ 

III  Էլեկտրոլիզ 

(i) էլեկտրոլիզի ժամանակ 
անջատված նյութերի 
քանակի վրա ազդող 
գործոններ, 

(ii) Ֆարադեյի հաստատուն. 
Ավոգադրոյի հաստատուն, 
դրանց կապը, 

(iii) էլեկտրոլիզի 
արդյունաբերական 
կիրառությունը 

 

 ա) (i) հաշվել միացություններում և իոններում տարրերի օքսիդացման 
աստիճանները, 

(ii) նկարագրել և բացատրել վերօքս պրոցեսները էլեկտրոնների 
փոխանցման և/կամ օքսիդացման աստիճանների փոփոխության 
տեսանկյունից, 

(iii) օգտագործել օքսիդացման աստիճանների փոփոխությունները 
քիմիական հավասարումների հավասարեցման համար 

բ) բացատրել՝ ներառելով նաև էլեկտրոդային ռեակցիաները, հետևյալ 
արդյունաբերական պրոցեսները՝ 

(i) կերակրի աղի էլեկտրոլիզը՝ կիրառելով դիաֆրագմատիկ բջիջ, 
(ii) ալյումինի անջատումը ալյումինի օքսիդ/կրիոլիտ հալույթից, 
(iii) պղնձի էլեկտրոռաֆինացում  

գ)  սահմանել հետևյալ հասկացությունները՝ 
(i) ստանդարտ էլեկտրոդային (վերօքս) պոտենցիալ, 
(ii) ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալ 

դ)  նկարագրել ստանդարտ ջրածնական էլեկտրոդը 
ե)  նկարագրել հետևյալ նյութերի ստանդարտ էլեկտրոդային 

պոտենցիալների չափման համար կիրառվող մեթոդները՝ 
(i) ջրային լուծույթներում իրենց  իոնների հետ կապի մեջ գտնվող 

մետաղներ կամ ոչ մետաղներ, 
(ii) միևնույն տարրի տարբեր օքսիդացման աստիճաններ ունեցող իոններ 

զ)  հաշվարկել ստանդարտ բջջային պոտենցիալը՝ համատեղելով երկու 
ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալներ 

է) օգտագործել ստանդարտ բջջային պոտենցիալները՝ 
(i) պարզ բջջից էլեկտրոնների հոսքի ուղղությունը 

բացատրելու/կանխատեսելու համար, 
(ii)  ռեակցիայի ընթանալու հնարավորությունը կանխատեսելու համար 

ը) օգտագործելով համապատասխան կիսառեակցիաներ` կազմել վերօքս 
հավասարումներ (տես նաև բաժին 2.5) 

թ) որակապես կանխատեսել, թե ինչպես էլեկտրոդային պոտենցիալի  
արժեքը կփոփոխվի՝ կախված ջրում լուծված իոնի կոնցենտրացիայից   

ժ) ներկայացնել Ֆարադեյի հաստատունի, Ավոգադրոյի հաստատունի և 
էլեկտրոնի լիցքի միջև կապը, F=Le 

ժա)  կանխատեսել էլեկտրոլիզի ժամանակ անջատվող նյութի ինքնությունը` 
կախված էլեկտրոլիտի վիճակից (հալույթ կամ ջրային լուծույթ), 



 

լարվածության շարքում դիրքից (էլեկտրոդային պոտենցիալ) և 
կոնցենտրացիայից 

ժբ) հաշվել՝ 
(i) էլեկտրոլիզի ժամանակ անցած լիցքի քանակը, 
(ii) էլեկտրոլիզի ժամանակ անջատված նյութի զանգվածը և/կամ ծավալը, 

ներառյալ H2SO4(ջր.), Na2SO4(ջր.) էլեկտրոլիզը 
 

1.7 Քիմիական հավասարակշռություն 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I Քիմիական 
հավասարակշռություն. 

դարձելի ռեակցիաներ, 

դինամիկ 
հավասարակշռություն. 

(i) քիմիական 
հավասարակշռության 
վրա ազդող գործոններ, 

(ii) հավասարակշռության 
հաստատուն, 

(iii) Հաբերի պրոցես. 
կոնտակտային 
եղանակ 

II  Իոնական 
հավասարակշռություն. 

 (vi)  լուծելիության 
արտադրյալ. 
ընդհանուր իոնի 
ազդեցություն 

 ա)  ուղիղ և հակադարձ ռեակցիաների արագությունների տեսանկյունից 
բացատրել, թե ինչ են նշանակում դարձելի ռեակցիան և դինամիկ 
հավասարակշռությունը 

բ)  ներկայացնել Լե-Շատելյեի սկզբունքը և կիրառել այն` հավասարակշռային 
համակարգի վրա  ջերմաստիճանի, կոնցենտրացիայի կամ ճնշման 
ազդեցությունները որակապես բացատրելու համար (ունենալով 
համապատասխան տվյալներ)  

գ) ներկայացնել, թե արդյոք կոնցենտրացիայի, ճնշման կամ ջերմաստիճանի 
փոփոխությունները կամ կատալիզատորի առկայությունը ազդո՞ւմ են  
ռեակցիայի հավասարակշռության հաստատունի արժեքի վրա  

դ) որպես քիմիական արդյունաբերությունում քիմիական 
հավասարակշռության կարևոր օրինակներ՝ նկարագրել և բացատրել 
Հաբերի պրոցեսում  և կոնտակտային պրոցեսում կիրառվող պայմանները 
(տես նաև բաժին 2.6) 

ե)  ցուցաբերել իմացություն լուծելիության արտադրյալ (Ksp) հասկացության 
մասին  

զ)  կոնցենտրացիաներից հաշվարկել Ksp-ն  և հակառակը 
է) ցուցաբերել իմացություն ընդհանուր իոնների ազդեցության մասին 

1.8 Ռեակցիայի կինետիկա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I Արագության պարզ 

հավասարումներ. 
ռեակցիայի կարգեր, 
արագության  հաստատուն  

II Արագության հաստատունի 
վրա ջերմաստիճանի 
ազդեցությունը. 
ակտիվացման էներգիա 
հասկացությունը   

ա) բացատրել և կիրառել հետևյալ տերմինները՝ ռեակցիայի արագություն, 
ակտիվացման էներգիա, կատալիզ, արագության հավասարում, 
արագության հաստատուն, կիսատրոհման պարբերություն, 
արագությունը սահմանափակող փուլ 

բ)  որակապես բացատրել ռեակցիայի արագության վրա կոնցենտրացիայի 
փոփոխության ազդեցությունը բախումների տեսանկյունից    

գ)  ցուցաբերել ակտիվացման էներգիա հասկացության իմացություն՝ հղում 
կատարելով Բոլցմանի բաշխմանը 

դ)  որակապես բացատրել ռեակցիայի արագության վրա ջերմաստիճանի 
ազդեցությունը և՛ Բոլցմանի բաշխման, և՛ բախումների 
հաճախականության տեսանկյունից 

ե)  (i) բացատրել, որ կատալիզատորի ներկայությամբ ռեակցիան ունի այլ 
մեխանիզմ, օր.՝ ավելի փոքր ակտիվացման էներգիայով ճանապարհ 



 

III  Հոմոգեն և հետերոգեն 
կատալիզ 

 

(ii) մեկնաբանել այս կատալիտիկ էֆեկտը Բոլցմանի բաշխման 
տեսանկյունից  

զ) ներկայացնել հետերոգեն և հոմոգեն կատալիզի կիրառման տարբեր 
բնագավառներ՝ Հաբերի պրոցեսի օրինակով  

Բաժին 2. Անօրգանական քիմիա 

2.1 Պարբերական համակարգ. քիմիական պարբերականություն 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I   Տարրերի  ֆիզիկական 

հատկությունների 
պարբերականություն՝ երրորդ 
պարբերությունում 
(նատրիումից արգոն) 
պրոտոնային թվից կախված.  

(i) ատոմային և իոնական 
շառավղի փոփոխություն, 

(ii) իոնացման էներգիայի 
փոփոխություն 

II  Երրորդ պարբերության 
տարրերի քիմիական 
հատկությունների 
պարբերականություն.  

(i) թթվածնի, քլորի և ջրի հետ 
ռեակցիաներ,  

(ii) օքսիդների (միայն 
նատրիումից  ծծումբ) և 
քլորիդների (միայն 
նատրիումից ֆոսֆոր) 
օքսիդացման 
աստիճանների 
փոփոխություն, 

(iii)  ջրի հետ այդ օքսիդների և 
քլորիդների ռեակցիաներ 

(iv)  այդ օքսիդների և 
համապատասխան 
հիդրօքսիդների 
թթվահիմնային վարքը 

 

ա)   որակապես նկարագրել տարրերի (ցույց տալով պարբերականությունը) 
ատոմական շառավղի, իոնային շառավղի, հալման կետի և 
էլեկտրահաղորդականության փոփոխությունը (տես տվյալների գրքույկը) 

բ) որակապես նկարագրել ատոմական շառավղի և իոնական շառավղի 
փոփոխությունները 

գ) մեկնաբանել հալման կետի և էլեկտրահաղորդականության 
փոփոխությունները՝ տարրերում պարզ մոլեկուլային, հսկա մոլեկուլային 
կամ մետաղական կապերի  առկայության տեսանկյունից 

դ) բացատրել առաջին իոնացման էներգիայի փոփոխությունները 
ե) նկարագրել ռեակցիաները թթվածնի (Na2O, MgO, Al2O3, P4O10, SO2, SO3, 

առաջացմամբ), քլորի (NaCl , MgCl2, Al2Cl6, SiCl4, PCl5 առաջացմամբ) և ջրի 
(միայն Na և Mg) հետ 

զ) սահմանել և բացատրել օքսիդների և քլորիդների  օքսիդացման աստիճանի 
փոփոխությունը վալենտային շերտի էլեկտրոնների տեսանկյունից  

է) նկարագրել օքսիդների հետ ջրի ռեակցիան 
ը) նկարագրել և բացատրել օքսիդների և հիդրօքսիդների թթվահիմնային 

բնույթը, ներառյալ ամֆոտերությունը,  նատրիումի հիդրօքսիդի (միայն) և 
թթուների հետ ռեակցիայում  

թ) նկարագրել և բացատրել ջրի հետ քլորիդների ռեակցիաները 
ժ) մեկնաբանել (զ), (է), (ը) և (թ) փոփոխությունները և օրինաչափությունները 

էլեկտրաբացասականության և կապի տեսանկյունից 
ժա) առաջարկել քլորիդներում և օքսիդներում առկա քիմիական կապերի 

տեսակները` ելնելով դրանց քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների 
դիտարկումից  

2.2  II խումբ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

I   II խմբի մետաղների 
(մագնեզիումից բարիում) և 
դրանց միացությունների 

ա) նկարագրել թթվածնի, ջրի և նոսր թթուների հետ տարրերի ռեակցիաները 
բ) նկարագրել ջրի և նոսր թթուների հետ օքսիդների, հիդրօքսիդների և 

կարբոնատների փոխազդեցությունը 
գ) նկարագրել նիտրատների և կարբոնատների ջերմային քայքայումը 



 

հատկությունների 
օրինաչափությունները  

II   II խմբի տարրերի 
միացությունների որոշ 
կիրառություններ 

 

դ) մեկնաբանել տարրերի և դրանց միացությունների ֆիզիկական ու 
քիմիական հատկությունների օրինաչափությունները և կատարել 
կանխատեսումներ 

ե) բացատրել մագնեզիումի օքսիդի կիրառումը որպես հրակայուն 
երեսպատող նյութ 

զ) նկարագրել և բացատրել գյուղատնտեսությունում կրի  կիրառությունը 
է) որակապես մեկնաբանել և բացատրել սուլֆատների լուծելիության 

օրինաչափությունները հիդրատացման էնթալպիայի փոփոխության 
հարաբերական մեծությունների և համապատասխան բյուրեղացանցի 
էներգիայի տեսանկյունից  

2.3 VII խումբ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I    Բնութագրերն ու ֆիզիկական 

հատկությունները 

II   Տարրերի հարաբերական 
ռեակցիոնունակությունները 
որպես օքսիդացնող 
ագենտներ 

III  Հալոգենիդ իոնների որոշ 
ռեակցիաներ 

IV  Քլորի արտադրությունը 

V   Նատրիումի հիդրօքսիդի 
ջրային լուծույթի հետ քլորի 
ռեակցիաները 

VI  Հալոգենների և հալոգենների 
միացությունների կարևոր 
կիրառությունները  

 

ա) նկարագրել քլորի, բրոմի և յոդի գույները և ցնդելիության 
օրինաչափությունները 

բ) մեկնաբանել տարրերի ցնդելիությունը  վանդերվաալսյան ուժերի 
տեսանկյունից 

գ) նկարագրել տարրերի՝ որպես օքսիդացնող ագենտների 
հարաբերական ռեակցիոնունակությունները 

դ) նկարագրել և բացատրել ջրածնի հետ տարրերի ռեակցիաները 
ե) (i) նկարագրել և բացատրել հիդրիդների հարաբերական     

ջերմակայունությունները, 
(ii) մեկնաբանել այդ հարաբերական կայունությունները կապի էներգիայի 

տեսանկյունից 
զ) նկարագրել և բացատրել հալոգենիդ իոնների ռեակցիան՝ 

(i) ջրային արծաթի իոնների, այնուհետև ջրային ամոնիակի հետ,  
(ii) խիտ ծծմբական թթվի հետ 

է)  նկարագրել աղաջրից քլորի ստացման ռեակցիան դիաֆրագմային բջջի 
օգնությամբ (տես նաև բաժին 1.6) 

ը) նկարագրել և մեկնաբանել սառը և տաք ջրային նատրիումի հիդրօքսիդի 
սառը և տաք ջրային լուծույթների հետ քլորի ռեակցիան օքսիդացման 
աստիճանի փոփոխությունների տեսանկյունից  

թ) բացատրել քլորի կիրառումը ջրի մաքրման գործընթացում 
ժ) ներկայացնել հալոգենների և դրանց միացությունների արտադրական 

կարևորությունը և բնապահպանական նշանակությունը (օր.՝ 
սպիտակեցնող միջոցներ, պոլիվինիլքլորիդ, ածխաջրածինների 
հալոգենածանցյալները որպես լուծիչներ, սառեցնող նյութեր և 
աերոզոլներ) (տես բաժին 3.3) 

2.4 Ազոտ և ծծումբ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I  Ազոտ 

(i) Դրա իներտությունը 
(ii) Ամոնիակ, ամոնիում իոնը, 

ազոտական թթու և 
պարարտանյութեր 

ա) բացատրել ազոտի ցածր ռեակցիոնունակությունը 
բ) նկարագրել և բացատրել՝ 

(i) ամոնիակի հիմնայնությունը (տես բաժին 1.7), 
(ii) ամոնիում իոնի կառուցվածքը և դրա ստացումը թթվահիմնային 

ռեակցիայով , 

(iii) ամոնիակի տեղակալումն իր աղերից 



 

(iii) Շրջակա միջավայրի վրա 
ազոտի օքսիդների և 
նիտրատների ազդեցությունը 

II   Ծծումբ 

(i) Մթնոլորտային ծծմբի 
երկօքսիդի առաջացումը, 
դրա դերը թթվային 
անձրևների առաջացման 
մեջ, ծծմբի երկօքսիդի 
կիրառությունը սննդի 
պահպանման ժամանակ 

(ii) Ծծմբական թթու 
 

գ) նկարագրել ամոնիակի ստացման Հաբերի պրոցեսը՝ բերելով փորձի 
կարևոր պայմանները, և որակապես մեկնաբանել դրանք կինետիկայի և 
հավասարակշռության սկզբունքների տեսանկյունից (տես նաև բաժին 1.7 
և 1.8) 

դ) ներկայացնել ամոնիակի և ամոնիակից ստացված ազոտային 
միացությունների արտադրական կարևորությունը 

ե) նկարագրել մթնոլորտային ծծմբի երկօքսիդի առաջացումը ծծմբով 
աղտոտված վառելանյութերի այրումից 

զ) նկարագրել ծծմբական թթվի ստացման կոնտակտային եղանակի 
հիմնական մանրամասները 

Բաժին 3. Օրգանական քիմիա 

3.1 Ներածական հասկացություններ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I   Էմպիրիկ, մոլեկուլային, 

կառուցվածքային, 
ընդարձակ և կմախքային 
բանաձևեր 

II  Ֆունկցիոնալ խմբեր և 
օրգանական 
միացությունների 
անվանակարգում 

III   Օրգանական ռեակցիաների 
բնութագիր 

IV  Օրգանական մոլեկուլների 
ձևեր. σ և π կապեր 

V  Իզոմերիա. կառուցվածքային 
և ստերեոիզոմերիա 

 

 ա)  մեկնաբանել և օգտագործել հետևյալ խմբի միացությունների հիմնական, 
կառուցվածքային, ընդարձակ և կմախքային բանաձևերը՝ 
(i)   ալկաններ, ալկեններ և արեններ, 
(ii)  հալոգենալկեններ և հալոգենարեններ, 
(iii) սպիրտներ (ներառյալ առաջնային, երկրորդային և երրորդային) և 

ֆենոլներ, 
(iv) ալդեհիդներ և կետոններ, 
(v) կարբոնաթթուներ, էսթերներ և ացիլքլորիդներ, 
(vi) ամիններ (միայն առաջնային), նիտրիլներ, ամիդներ և ամինաթթուներ 

բ) մեկնաբանել և օգտագործել օրգանական ռեակցիաների հետ կապված 
հետևյալ տերմինաբանությունը ՝ 
(i) ֆունկցիոնալ խումբ, 

    (ii) հոմոլիտիկ և հետերոլիտիկ ճեղքում, 
(iii) ազատ ռադիկալ, հարուցում, զարգացում, ընդհատում, 
(iv) նուկլեոֆիլ, էլեկտրոֆիլ, 
(v) միացում, տեղակալում, պոկում, հիդրոլիզ, 
(vi) օքսիդացում և վերականգնում 
[օրգանական վերօքս ռեակցիաների հավասարումներում ընդունելի են [O] և 
[H] նշանները] 

գ) (i)  նկարագրել էթանի, էթենի և բենզոլի մոլեկուլների ձևերը, 
(ii) կանխատեսել նման այլ մոլեկուլների ձևերը 

դ)  բացատրել էթանի, էթենի և բենզոլի մոլեկուլների ձևերը ածխածին-ածխածին 
σ և π կապերի տեսանկյունից 

ե) նկարագրել կառուցվածքային իզոմերիան և դրա տարանջատումը 
կմախքային, դիրքային և ֆունկցիոնալ խմբերի իզոմերիաների 

զ) նկարագրել ստերեոիզոմերիան և դրա տարանջատումը երկրաչափական 
(ցիս-տրանս) և օպտիկական իզոմերիաների 

է)  նկարագրել ցիս-տրանս իզոմերիան ալկեններում և բացատրել դրա 
առաջացումը  π կապերի շուրջ պտույտի սահմանափակման տեսանկյունից  

ը) բացատրել, թե ինչ է նշանակում քիրալային կենտրոն և որ նման կենտրոնն 
առաջացնում է օպտիկական իզոմերիա 



 

թ) գտնել տրված կառուցվածքային բանաձևով մոլեկուլում  քիրալային 
կենտրոնները և/կամ ցիս-տրանս իզոմերիան 

ժ) դուրս բերել հայտնի մոլեկուլային բանաձևով օրգանական մոլեկուլի 
հնարավոր իզոմերները 

ժա) դուրս բերել միացության մոլեկուլային բանաձևը՝ հաշվի առնելով դրա 
կառուցվածքային, ընդարձակ և կմախքային բանաձևերը (տես բաժին 1.1) 

3.2 Ածխաջրածիններ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I  Ալկաններ (էթանի օրինակով). 

(i) ազատ-ռադիկալային 
ռեակցիաներ, 

(ii)  նավթ և կրեկինգ 
II  Ալկեններ (էթենի օրինակով). 

(i) միացման և 
օքսիդացման 
ռեակցիաներ, 

(ii) արդյունաբերական 
նշանակությունը 

III   Արեններ (բենզոլի և 
մեթիլբենզոլի օրինակով). 

(i) ապատեղայնացված π 
էլեկտրոնների 
ազդեցությունը 
կառուցվածքի և 
հատկությունների վրա, 

(ii)  էլեկտրոֆիլների հետ 
տեղակալման 
ռեակցիաներ, 

(iii)  կողմնային շղթայի 
օքսիդացում 

IV   Ածխաջրածնային 
վառելանյութեր 

 

ա) ցույց տալ գիտելիքներն ալկանների ընդհանուր իներտության մասին  
 բ) նկարագրել ալկանների քիմիան էթանի հետևյալ ռեակցիաների օրինակով՝ 

(i) այրում, 
(ii) տեղակալում քլորով և բրոմով  

գ)  նկարագրել մեթիլ խմբում ազատ-ռադիկալային տեղակալման մեխանիզմը՝ 
մասնավորապես անդրադառնալով հարուցման, զարգացման, կտրման 
ռեակցիաներին 

դ) նկարագրել ալկենների քիմիան՝ էթենի և պրոպենի համար հետևյալ 
ռեակցիաների օրինակով (ներառելով պրոպենին ասիմետրիկ 
էլեկտրոֆիլների միացումն ըստ Մարկովնիկովի). 
(i)  ջրածնի, ջրային գոլորշու, հալոգենաջրածինների և հալոգենների միացում, 
 (ii)  սառը, նոսր, թթվեցված մանգանատ (VII)  իոններով օքսիդացում՝ դիոլների 

առաջացմամբ, 
(iii)  տաք, խիտ, թթվեցված մանգանատ (VII) իոններով օքսիդացում՝ 

ածխածին-ածխածին կրկնակի կապի խզմամբ, որը հնարավորություն 
կտա որոշելու  ալկենային կապերի դիրքը մեծ մոլեկուլներում,   

(iv) պոլիմերացում (տես բաժին 3.7) 
ե)   նկարագրել ալկեններում էլեկտրոֆիլ միացման մեխանիզմները՝ 

օգտագործելով բրոմ/էթեն և բրոմաջրածին/պրոպեն օրինակները 
զ)  բացատրել նավթի կիրառումը որպես և՛ ալիֆատիկ, և՛ արոմատիկ 

ածխաջրածինների ստացման աղբյուր  
է) առաջարկել, թե ինչպես կարելի է օգտագործել կրեկինգը ավելի մեծ 

ածխաջրածնի մոլեկուլներից  ավելի փոքր Mr -ով ալկաններ և ալկեններ 
ստանալու համար 

ը) նկարագրել արենների քիմիան բենզոլի և մեթիլբենզոլի հետևյալ ռեակցիաների 
օրինակով՝  
(i)   տեղակալման ռեակցիաներ  բրոմով և քլորով, 
(ii)  նիտրացում, 
(iii) կողմնային շղթայի ամբողջական օքսիդացում՝ բենզոական թթվի 

առաջացմամբ, 

(iv)  բենզոլային օղակի հիդրում՝ ցիկլոհեքսանի առաջացմամբ 
թ) (i) նկարագրել արեններում էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաների 

մեխանիզմը՝ նիտրոբենզոլի և բրոմբենզոլի առաջացման օրինակներով. 
(ii) առաջարկել էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաների այլ մեխանիզմներ, 
(iii)  նկարագրել արեններում չտեղայնացված էլեկտրոնների ազդեցությունը 

նման ռեակցիաներում 
ժ)  կանխատեսել, թե, կախված ռեակցիայի պայմաններից, արեններում 

հալոգենացումը տեղի կունենա կողմնային շղթայո՞ւմ, թե արոմատիկ 
միջուկում 



 

ժա) կիրառել տեղակալման դիրքերի մասին գիտելիքները արենների էլեկտրոֆիլ 
տեղակալման ռեակցիաներում 

3.3 Հալոգենածանցյալներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I   Հալոգենալկաններ և 

հալոգենարեններ 

(i) Նուկլեոֆիլ տեղակալում 
(ii)  Հիդրոլիզ 
(iii)  Նիտրիլների, 

առաջնային ամինների 
առաջացում 

(iv)  Էլիմինացում 
II   C-Hal կապի 

հարաբերական 
ամրությունը 

ա) վերհիշել հալոգենալկենների քիմիան հետևյալ օրինակներով՝ 
(i)  բրոմէթանի նուլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ՝ հիդրոլիզ, նիտրիլների 

առաջացում, առաջնային ամինների առաջացում` ամոնիակի հետ 
ռեակցիայով, 

(ii)  2-բրոմպրոպանից բրոմաջրածնի պոկում 
բ)   նկարագրել հալոգենալկաններում նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաների 

(SN1 և SN2) մեխանիզմը 
գ)  մեկնաբանել հալոգենալկանների և քլորբենզոլի տարբեր 

ռեակցիոնունակությունները (մասնավորապես հղում կատարելով 
հիդրոլիզին և C-Hal կապի հարաբերական ամրությանը) 

3.4 Հիդրօքսիլային միացություններ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I  Սպիրտներ (էթանոլի 

օրինակով). 

(i)  հալոգենոալկանների 
առաջացում, 

(ii) նատրիումի հետ 
ռեակցիա. 
օքսիդացում, 
դեհիդրում, 
էսթերացում  

II  Ֆենոլ. 

(i) դրա թթվայնությունը, 
(ii)  նատրիումի հետ 

ռեակցիան, 
 արոմատիկ օղակի 
նիտրացում և բրոմացում 

ա) մեկնաբանել սպիրտների քիմիան էթանոլի օրինակով. 
(i) այրում, 
(ii) տեղակալում` հալոգենալկանների առաջացմամբ, 

(iii)  նատրիումի հետ ռեակցիան, 
(iv)  օքսիդացում՝ կարբոնիլային միացությունների և կարբոնաթթուների 

առաջացմամբ, 
(v)  դեհիդրում՝ ալկենների առաջացմամբ, 
(vi)  էսթերների առաջացում՝ կարբոնաթթուների հետ էսթերացմամբ  

բ)  (i) դասակարգել հիդրօքսիլային միացություններն առաջնային, երկրորդային և 
երրորդային սպիրտների, 
(ii) առաջարկել բնութագրական տարբերակիչ ռեակցիաներ, օր.՝ մեղմ 

օքսիդացում 
գ) մեկնաբանել ֆենոլների քիմիան հետևյալ ռեակցիաների օրինակով՝ 

(i) հիմքերի հետ, 
(ii) նատրիումի հետ, 
(iii) արոմատիկ օղակի նիտրացում և բրոմացում 

դ)  նկարագրել և բացատրել ջրի, ֆենոլի և էթանոլի հարաբերական 
թթվայնությունը   

3.5 Կարբոնիլային միացություններ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I  Ալդեհիդներ (էթանոլի 
օրինակով).  

(i) օքսիդացում մինչև 
կարբոնաթթուներ, 

(ii)  ցիանաջրածնի հետ 
ռեակցիա, 

 ա) նկարագրել՝ 

(i) ալդեհիդների և կետոնների ստացումը առաջնային և երկրորդային 
սպիրտներից՝ համապատասխանաբար օգտագործելով  Cr2O72-/H+ 

(iii)  ալդեհիդների և կետոնների ռեակցիան` HCN 
բ)  նկարագրել ալդեհիդներին և կետոններին ցիանաջրածնի նուկլեոֆիլ 

միացման ռեակցիայի մեխանիզմը 



 

(iii) բնութագրական 
ռեակցիաներ 
ալդեհիդների համար 

II  Կետոններ (պրոպանոնի և 
ֆենիլէթանոնի օրինակով). 

(i) ցիանաջրածնի հետ 
ռեակցիա, 

(ii) բնութագրական 
ռեակցիաներ կետոնների 
համար 

գ) նկարագրել 2,4-դինիտրոֆենիլհիդրազինի (2,4-DNPH) կիրառումը 
կարբոնիլային միացությունների հայտնաբերման համար 

դ) որոշել անհայտ կարբոնիլային միացության բնույթը  (ալդեհիդ կամ կետոն) 
պարզ թեստերի արդյունքում (օր.՝ Տոլենսի և Ֆելինգի ռեագենտներ, հեշտ 
օքսիդացում) 

ե)  նկարագրել  CH3CO– միացությունների ռեակցիան յոդի հետ ալկալու ջրային 
լուծույթում տրիյոդոմեթանի առաջացմամբ 

3.6 Կարբոնաթթուներ և դրանց ածանցյալներ  
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
I  Կարբոնաթթուներ 

(էթանաթթվի և 
բենզոյական թթվի 
օրինակով). 

(i) ստացումը 
առաջնային 
սպիրտներից և 
նիտրիլներից, 

(ii)  աղի, էսթերի և ացիլ 
քլորիդի ստացումը 

II Ացիլ քլորիդներ (էթանոլի 
քլորիդի օրինակով). 

(i) հիդրոլիզի 
դյուրինությունը՝ 
համեմատած ալկիլ և 
արիլ քլորիդների հետ, 

(ii)  ռեակցիաներ 
սպիրտների, 
ֆենոլների և 
առաջնային 
ամինների հետ 

III  Էսթերներ 
(էթիլացետատի և 
ֆենիլբենզոատի 
օրինակով). 

(i) ստացումը 
կարբոնաթթուներից և 
ացիլ քլորիդներից,   

(ii)  հիդրոլիզ (թթվային և 
հիմնային), 

(iii)  էսթերների 
կիրառումը 

ա) նկարագրել կարբոնաթթուների առաջացումը սպիրտներից, ալդեհիդներից և 
նիտրիլներից 

բ) նկարագրել կարբոնաթթուների ռեակցիաները հետևյալ միացությունների 
առաջացմամբ՝ 

(i) աղեր, որոնք կստացվեն ակտիվ մետաղների, ալկալիների և 
կարբոնատների հետ փոխազդեցությամբ,  

(ii)  էսթերներ, 

(iii) ացիլ քլորիդներ 

գ)  բացատրել կարբոնաթթուների և քլոր տեղակալված քացախաթթուների 
թթվայնությունը դրանց կառուցվածքների տեսանկյունից   

դ) նկարագրել կարբոնաթթուներից էսթերների առաջացումը էթիլացետատի և 
ֆենիլբենզոատի օրինակով  

ե)  նկարագրել էսթերների թթվային և հիմնային հիդրոլիզը 

զ) նկարագրել պոլիէսթերների ստացումը 

է) նշել էսթերների հիմնական կոմերցիոն կիրառությունը (օրինակ՝ լուծիչներ, 
օծանելիքներ, անուշաբույր  նյութեր)  

 



 

3.7 Պոլիմերացում 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

I  Պոլիմերացում 

II Պոլիկոնդենսացում 

 

ա) նկարագրել պոլիմերացման առանձնահատկությունները պոլիէթենի և 
պոլիվինիլքլորիդի օրինակով 

բ)  իմանալ պոլիալկենների հեռացման դժվարությունների մասին, օր.՝  
չկենսաքայքայվող և վնասակար այրման արգասիքների համատեքստում 

գ) կանխատեսել պոլիմերացման ռեակցիայի տեսակը տրված մոնոմերի կամ 
զույգ մոնոմերների համար 

դ) դուրս բերել տրված մոնոմերից կամ զույգ մոնոմերներից ստացված պոլիմերի 
կրկնվող միավորը 

ե) նշել պոլիմերացման ռեակցիայի տեսակը, որի արդյունքում առաջանում է 
պոլիմերի մոլեկուլի տրված հատվածը 

զ) որոշել պոլիմերի մոլեկուլի տրված հատվածում առկա մոնոմեր(ներ)ը 
 
 
Առաջարկվող գրականության ցանկ 
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6. Մ. Ա. Սիրականյան, Հետազոտման ֆիզիկական եղանակներ, Երևան, ԵՊՃՀ, 2014 

 
Գնահատման սկզբունքներ  

 
Քիմիայի քննությունը ստուգում է մի շարք կարողություններ՝ գիտելիք և ըմբռնում, տեղեկույթի հետ աշխատանք, 
տեղեկույթի կիրառում և գնահատում:  
 
Քննաթերթիկում ընդգրկված հարցերն ունեն բարդության տարբեր աստիճաններ՝ կախված նրանից, թե վերոնշյալ 
կարողություններից որը նպատակ ունեն ստուգելու:  
 
Քննաթերթիկում հնարավոր է ներառված լինեն աստղանշված բարդ հարցեր, որոնք չեն լինի մրցութային, չեն 
ազդի վերջնական գնահատականի վրա, այլ նպատակ կունենան ստուգելու տվյալ առարկայից լրացուցիչ 
գիտելիքը: 
 
  
Գիտելիք և ըմբռնում ստուգող հարցեր 

 
Այս տեսակի հարցերը պահանջում են փաստային գիտելիք, որը կարելի է վերհիշել և օգտագործել ծանոթ կամ 
անծանոթ իրավիճակներում:  

                                                            

1   Գիրքը և՛ ներբեռնման, և՛ առցանց ընթերցման հնարավորությամբ հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
http://bookfi.net/book/1221791 ։ Գրքից հեշտ օգտվելու համար առաջարկվում է հղումից ներբեռնել .djvu նիշքը, որը կարդալու 
համար ներբեռնել և համակարգչում տեղադրել Sumatra PDF reader ծրագիրը, որը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
http://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html ։ 

 



 

 
Այս հարցերը հաճախ սկսվում են հետևյալ բառերով՝ որոշել, սահմանել, բնութագրել, բացատրել, ընդգծել: 
 
Նմանատիպ հարցերի միջոցով ստուգվում են՝  
 

• գիտական երևույթներ, փաստեր, օրենքներ, սահմանումներ, հասկացություններ, տեսություններ. 
• գիտական բառարան, տերմինաբանություն, սկզբունքներ (այդ թվում՝ նշաններ, քանակություններ և 

միավորներ). 
• քիմիայի մեջ կիրառվող գիտական սարքեր և գործիքներ, ներառյալ դրանց շահագործման տեխնիկան և 

անվտանգության կանոնները. 
• գիտական քանակաչափություն և քանակի որոշումը. 
• գիտության և տեխնոլոգիաների կիրառությունը՝ հասարակական, տնտեսական և բնապահպանական 

տեսանկյունից: 
 
Տեղեկույթի հետ աշխատանքը, տեղեկույթի կիրառումն ու գնահատումը ստուգող հարցեր 

 
Նշված հմտությունները քննության ընթացքում ստուգվելու են՝ հիմնվելով անծանոթ տեղեկույթի վրա՝ 
հմտությունների կիրառման մակարդակում։ Այսպիսի հմտությունների ստուգման հարցերը սկսվում են հետևյալ  
բառերով՝ կանխագուշակել, առաջարկել, կառուցել, հաշվել,  որոշել: 
 
Այս հարցերը պահանջում են բառերով կամ ներկայացման սիմվոլիկ, գրաֆիկական կամ թվային ձևերով կատարել 
ստորև բերված գործողությունները. 
 

• աղբյուրների բազմազանությունից գտնել, ընտրել, դասակարգել և ներկայացնել տեղեկույթ.  
• գործածել տեղեկույթը՝ տարբերակելով համապատասխանը անհամապատասխանից. 
• աշխատել թվային և այլ տեսակի տվյալների հետ և փոխարկել տեղեկույթը մի ձևից մյուսին. 
• վերլուծել և գնահատել տեղեկույթը` օրինաչափությունների հայտնաբերման, միտումների գրանցման և 

հետևությունների կատարման նպատակով. 
• օգտագործել տեղեկույթը՝  նմուշների կամ մոդելների ճանաչման և եզրակացություն կազմելու համար. 
• տալ խելամիտ բացատրություններ երևույթների, նմուշների կամ մոդելների փոխհարաբերությունների 

վերաբերյալ. 
• կիրառել գիտելիքները, այդ թվում՝ օրենքները, նոր իրավիճակներում. 
• ցուցադրել իրազեկվածություն քիմիայի տեսությունների և մոդելների սահմանափակումների վերաբերյալ. 
• լուծել խնդիրներ.  
• կառուցել փաստարկներ հաստատելու վարկածներ կամ կատարել արդարացման գործողությունների 

ընտրություն։  
 

Գնահատում 

Բոլոր քննությունների անցողիկ շեմերը կսահմանվեն քննական արդյունքների ամփոփումից հետո:  

 
Ընդհանուր խորհուրդներ  

 
 Ընտրովի պատասխանով հարցերը կարող են միաժամանակ ստուգել մի քանի թեմայի իմացություն: 
 Խորհուրդ է տրվում պատասխանել բոլոր հարցերին, քանի որ սխալ պատասխանի դեպքում միավոր չի 

հանվում: 



 

 Հաճախ հարցերն ունենում են օժանդակ նյութ: Դա կարող է լինել լուսանկար, տրամագիր (դիագրամ), 
գծագիր, սխեմա, տվյալների աղյուսակ, գրաֆիկ կամ պարզապես տեքստ: Այդ ամբողջ տեղեկույթը պետք 
է կարդալ ուշադրությամբ և ուսումնասիրել ներառված բոլոր նկարները, աղյուսակները կամ գրաֆիկները: 

 Օժանդակ նյութը սովորաբար վերաբերում է մի բանի, որը կարող է բոլորովին նոր լինել քննվողի համար: 
Խուճապի մատնվելու կարիք չկա: Հարցում կլինի բավարար տեղեկույթ՝ պատասխանը դուրս բերելու 
համար: Նման դեպքերում ստուգվում է նոր տեղեկությունների նկատմամբ գիտելիքը կիրառելու 
կարողությունը: 

 «Կառուցվածքավորված հարցեր» մասում կան հարցեր, որոնց պահանջը ենթադրում է ընդլայնված 
պատասխաններ: Այդ հարցերը հաճախ կապված են տրամադրված տեղեկույթի հետ: Հարցի 
պատասխանը պետք է ներկայացվի իմաստալից հերթականությամբ: Կարելի է մտածել հետևյալ կերպ՝ 
ներկայացնել պատմություն իր սկզբով, միջին մասով և ավարտով՝ հղում կատարելով տրամադրված 
տեղեկություններին: 

 Մեկ հարցը կարող է ունենալ երկու տարբեր պահանջ, օրինակ՝ նշել և բացատրել:  Օգտակար է պահանջը 
կարդալիս ընդգծել հրահանգիչ բառերը՝ պատասխանը լիարժեք ներկայացնելու համար:   

 Որակապես բացատրել կամ մեկնաբանել պահանջի դեպքում պատասխանը տալ ոչ թե թվային 
արտահայտմամբ, այլ նկարագրությամբ։ 

 Հարցին պատասխանելիս անհրաժեշտ է ցույց տալ կատարված աշխատանքը: Միավորները կարող են 
տրվել կիրառված մեթոդի համար, անգամ եթե վերջնական պատասխանում սխալ է թույլ տրված: 

 Բոլոր պատասխանները պետք է նշել ճիշտ չափման միավորներով: Հատուկ ուշադրություն են պահանջում 
այն հարցերը, որոնք պահանջում են պատասխանում նշել օգտագործված միավորները, ինչպես նաև  
այնպիսի հարցերը, որոնք պատասխանի համար նախատեսված բաժնում միավորի համար տեղ չեն 
տրամադրում: 

 Պետք է օգտագործել քննաթերթիկում տրամադրված տարածությունը յուրաքանչյուր հարցի համար 
պարզորոշ պատասխան գրելու համար: 

 Ստորև ներկայացված է մի ռազմավարություն, որը կարելի է  կիրառել անծանոթ 
ոլորտին վերաբերող հարց լուծելիս. 

o ուշադրությամբ կարդալ ողջ հարցը և փորձել պարզել քիմիայի այն ոլորտները, որոնց վրա 
հիմնվում է այդ հարցը. 

o ուշադրություն դարձնել հարցում պարունակվող ամեն մի տեղեկության վրա. 
o ուշադրությամբ կարդալ յուրաքանչյուր ենթահարց և պարզել, թե դա որքանով է կապված ձեր 

իմացածի հետ և հարցում տրամադրված տեղեկությունների հետ. 
o հաշվի առնել, որ տրամադրված յուրաքանչյուր տեղեկություն ունի իր իմաստը. 

կարիք կլինի դա օգտագործելու կամ դրա միջից ընտրելու որոշ հատվածներ՝ 
հարցի մեկ կամ մի քանի մասերին պատասխանելիս: 

 Հաշվարկներ անելիս թվերը պետք չէ կլորացնել միջանկյալ փուլերում: Անհրաժեշտ է կլորացնել միայն 
վերջին պատասխանի թվերը՝ համապատասխան ճշտությամբ: 

 Որոշ դեպքերում հարցի մեջ կնշվի, թե քանի իմաստալից թիվ պետք է օգտագործվի պատասխանում: 
Նման դեպքերում ձեր պատասխանը պետք է ճշտությամբ համապատասխանի նշված պահանջին:  

 Ոչ թվային պատասխանը կարելի է ավելի պարզորոշ ներկայացնել գծագրի տեսքով, սակայն անհրաժեշտ 
է համոզվել, որ այն հստակ ցույց է տալիս պահանջվող տվյալները: 
 

 Քննության ընթացք 
 

Ներկա-բացակայի գրանցամատյանում վերահսկիչների կողմից հաշվառվում են տվյալ քննությունը 
հանձնելու համար գրանցված բոլոր դիմորդները, ստուգվում անձը հաստատող փաստաթղթերը։  

Քննության սկզբում վերահսկիչները դիմորդների համար կարդում են քննության հրահանգները: 
 
Չարտոնված նյութեր 
 



 

Բնագիտական առարկաների բոլոր քննությունների ժամանակ կարելի է օգտագործել Էլեկտրոնային 
հաշվիչ: 

Դիմորդներին արգելվում է քննասենյակ տանել այնպիսի նյութեր կամ առարկաներ, որոնք կարող են 
տեղեկույթ պարունակել կամ այն  հասանելի դարձնել:  

Քննասենյակում չարտոնված նյութեր ունենալը կանոնների կոպիտ խախտում է և կարող է հանգեցնել 
քննության արդյունքների չեղարկման:  

 
Չարտոնված նյութերի ցանկ 
 

- հաշվիչների պատյաններ 
- տեղեկույթ պարունակող թերթիկներ 
- պայուսակներ 
- մատիտների ոչ թափանցիկ տուփեր 
- ցանկացած փաթեթավորում, որի վրա կլինեն պատկերներ կամ տեքստեր (դիմորդները պետք է ուտելիքը, 
ըմպելիքը, մարտկոցները կամ այլ առարկաներ տեղադրեն թափանցիկ պարզ փաթեթների մեջ) 
- որևէ տեսակի համակարգիչ 
- էլեկտրոնային կամ ռադիո հաղորդակցության միջոցներ 
- ձայնագրման սարքեր 
- բջջային հեռախոսներ 
- էլեկտրոնային ընթերցանության նյութեր 
- ցանկացած էլեկտրոնային սարքավորում, որն արտաքին հաղորդակցության կամ տեղեկությունների 
պահպանման ու վերարտադրման հնարավորություն է ընձեռում 
- լուսանկարչական սարքեր 
- ականջակալներ 
- դյուրակիր երաժշտական նվագարկիչներ 
 

Սույն ցուցակը չի ներառում  այն բոլոր նյութերը, որոնք կարող են համարվել «չարտոնված»: Կենտրոնի 
ղեկավարն ու վերահսկիչները կարող են «չարտոնված» համարել ցանկացած այլ առարկա, եթե դա կարող է 
քննասենյակում գտնվող դիմորդի համար ծառայել որպես տեղեկույթը թաքցնելու կամ ստանալու միջոց: 

Բոլոր էլեկտրոնային սարքերը, ներառյալ բջջային հեռախոսները, ականջակալներն ու խելացի 
ժամացույցները, անջատված վիճակում դրվում են քննասենյակից դուրս:  

Կանոնների խախտումը կարող է հանգեցնել դիմորդի որակազրկման:  
 

Քննության ավարտ 
 

Քննության ավարտին հինգ րոպե մնալու պահին վերահսկիչները դիմորդներին հայտնում են, թե ինչքան 
ժամանակ է մնացել: 

Քննության ավարտից հետո դիմորդները պետք   է՝ 
- դադարեցնեն գրելը, 
- ստուգեն, որ գրավոր պատասխանում մուտքագրված լինի պահանջվող ամբողջ տեղեկույթը, 
- հավաստիանան, որ պատասխանները ճիշտ են համարակալված: 

Նախքան դիմորդների՝ քննասենյակից դուրս գալը հավաքվում են բոլոր աշխատանքները: 
 

Արդյունքների վերանայում և միավորների վերահաշվարկ 
 

Արդյունքների ամփոփումից և հրապարակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
մասնակիցները կարող են ab_teachers@abedu.am էլ․ հասցեով գրավոր դիմել ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական 
զարգացման և հավաստագրման բաժին (ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ)՝ աշխատանքի վերանայման և միավորների 



 

վերահաշվարկման խնդրանքով։ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժինը բոլոր դիմումները փոխանցում է Արարատյան 
բակալավրիատի քննական կենտրոնին (ԱԲՔԿ)։ ԱԲՔԿ-ի մասնագետների խորհուրդը 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում պատասխանում է բոլոր դիմումներին՝ ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնին տրամադրելով վերջնական 
արդյունքները։ 
 

Վերջնական արդյունքները որևէ ձևով բողոքարկման ենթակա չեն։ ԱԲՔԿ-ի և մասնակիցների միջև կապն 
ապահովվում է միայն ԱԲ-ի ՈՒՄԶՀ բաժնի միջոցով։ Մասնակիցների գրավոր աշխատանքներն ԱԲՔԿ-ի 
սեփականությունն են և որևէ ձևով հրապարակման, որևէ մեկին (այդ թվում՝ մասնակցին կամ նրա 
ներկայացուցչին) տրամադրման ենթակա չեն։ 
  
Կառուցվածքավորված հարցի լուծված տարբերակ 

1 (a)  Այս հարցում K-ն, L-ը և M-ը հալոգենի ատոմներ են կամ հալոգենիդ իոններ: 
Հարցի յուրաքանչյուր մասի տեղեկատվության համաձայն՝ լրացնել պատասխանը ստորև հատկացված 
տարածքներում:  

 
(i) Երբ պինդ NaK-ի վրա ավելացվում է խիտ ծծմբական թթու, առաջանում է սպիտակ ծուխ, որը 

խոնավ կապույտ լակմուսի թուղթը դարձնում է կարմիր: Ոչ մի այլ գունային փոփոխություն չի 
նկատվում: 

 
Որոշել K-ն = K-ն     քլորիդ իոնն է՝ CI-  

 
Ռեակցիայի  հավասարումը՝  2 NaCI  +  H2SO4  →  Na2SO4  +  HCI↑   
                 Կամ՝                            NaCI  +  H2SO4  →  NaHSO4  +  HCI↑  

Դիտարկումների բացատրություն։ Անջատվող գազային նյութը քլորաջրածինն է, որը խոնավ օդում 
ծխում է, և խոնավ լակմուսի թուղթը  կարմրում է, քանի որ առաջանում է աղաթթու, իսկ թթուներում 
լակմուսը կարմրում է: Այս պատասխանը ճիշտ կլինի նաև, եթե ենթադրենք, որ անջատվող գազային 
նյութը ֆտորաջրածինն է: Հաջորդիվ նույն մեկնաբանությունն է՝ որ ֆտորաջրածինը ջրային 
միջավայրում ունի թթվային հատկություններ, և դրա ազդեցությամբ լակմուսը կարմրում է: 

  
(ii) Երբ NaL-ի ջրային լուծույթի վրա ավելացվում է արծաթի նիտրատի լուծույթ, առաջանում է 

նստվածք, որը փոփոխության չի ենթարկվում ամոնիակի խիտ լուծույթի ավելացումից հետո: 
Կարող ենք հիշել նաև նստվածքների գույները՝ արծաթի քլորիդը՝ սպիտակ, բրոմիդը՝ 
դեղնավուն, իսկ յոդիդը՝ դեղին: Տեղին է նաև ամոնիակաջրի նկատմամբ դրանց  
ազդեցությունը համեմատել. արծաթի քլորիդը լրիվ լուծվում է ամոնիակաջրում, արծաթի 
բրոմիդը մասամբ է լուծվում, իսկ արծաթի յոդիդը չի լուծվում:  Ամոնիակաջրի մեջ տարբեր 
լուծելիությունն էլ պայմանավորված է գոյացող  լուծելի կոմպլեքսի կայունությամբ՝ 
Ag [(NH3)2] CI:   

 
Որոշել L-ը= L-ը յոդիդ իոնն է՝ І-  

 
Նստվածքի գույնը Արծաթի յոդիդը դեղին  գույնի նստվածք է  
 
Ռեակցիայի հավասարումը՝ NaІ   +  AgNO3→  AgІ↓+NaNO3   
Ճիշտ կհամարվի նաև իոնական հավասարումը՝ І-  +  Ag+ →  AgІ↓  
    

(iii) M2-ը սենյակային ջերմաստիճանում ավելի բարձր եռման ջերմաստիճանով հեղուկ է, քան 
քլորը, բայց ավելի ցածր՝ քան յոդը: 

 
Որոշել M = Br2 



 

 
Բացատրություն։ Բրոմը կարմրագորշ հեշտ ցնդող  ծանր հեղուկ է, քանի որ բրոմի մոլային 
զանգվածը մեծ է, բրոմի  մոլեկուլների միջև միջմոլեկուլային փոխազդեցության ուժերը կամ, այլ 
կերպ, վանդերվաալսյան ուժերն ավելի մեծ են, քան քլորում, և ավելի փոքր, քան յոդում, այդ 
պատճառով սենյակային ջերմաստիճանում  քլորը գազ է, յոդը՝ պինդ, իսկ բրոմը հեղուկ է: 
Միջմոլեկուլային փոխազդեցության ուժերի մեծացումը  կարելի է մեկնաբանել նաև այսպես.  
էլեկտրոնների թվի մեծացմանը զուգընթաց՝ միջուկի և էլեկտրոնների փոխադարձ ձգողությունն 
ավելի մեծ դեր է խաղում, քան էլեկտրոնների փոխադարձ վանումը: 

(a) Ներքոբերյալ սխեման էլեկտրաքիմիական էլեմենտի ներկայացման պարզեցված տարբերակ է: 
 

 
 

(i) Որոշել վերջանյութերից յուրաքանչյուրը: 
Ներկայացված է կերակրի աղի ջրային խիտ լուծույթի էլեկտրոլիզի գծապատկերը՝ տիտանե անոդով և պողպատե 
կատոդով: Դիաֆրագմայի դերն այն է, որ էլեկտրոլիզից  հետո անջատվող գազերը հեռանում են առանձին-
առանձին, այլապես կարող էին խառնվել ջրային լուծույթում և փոխազդել միմյանց հետ:  
  
B քլոր գազն անջատվում է անոդի վրա՝ քլորիդ իոնների օքսիդացման հետևանքով։  
  
C  ջրածին գազն անջատվում է կատոդի վրա՝ ջրի մոլեկուլների վերականգնման հետևանքով։  
  
D ալկալու ջրային լուծույթն է, որ մնում է  լուծույթում՝ էլեկտրոլիզից հետո: 

(ii) Գրել երկու էլեկտրոդների վրա ընթացող ռեակցիանների հավասարումները:  
 
անոդ՝ 2CI---- 2e → CI2 ↑  
 
կատոդ՝  2H2O  +  4e  →  H2↑ + 2OH-     
Ճիշտ   կհամարվի նաև կատոդային վերականգնումը վերագրել ջրածնի իոններին՝  
2H+  +  2e  →  H2↑  
Ջրային լուծույթում մնացած նատրիումի իոնները հիդրօքսիդ իոնների հետ առաջացնում են 
նատրիումի հիդրօքսիդ: 

 
 
Քննաթերթիկի նմուշ 
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ԱԲ ուսուցչի մասնագիտական զարգացման ծրագրի դիմորդ-ուսուցիչների քննություն 

 
ՔԻՄԻԱ 

Քննաշրջան` 2017 թ., ապրիլ 
Տևողություն` 2 ժամ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՈՒՇԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱԼ ԱՅՍ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ 
 
Բոլոր պատասխանները գրել այս քննաթերթիկի մեջ՝ համապատասխան տեղերում։ 
Գրել մուգ կապույտ կամ սև գրիչով։ 
Պետք է պատասխանել բոլոր հարցերին: 
Թույլատրվում է գործածել էլեկտրոնային հաշվիչ։ 
Դիագրամների կամ գրաֆիկների համար կարելի է գործածել HB տեսակի մատիտ։ 
Քննության վերջում բոլոր թղթերը հավաքել և հանձնել մեկ տրցակով։ 
 
Քննաթերթիկը բաղկացած է երկու մասից՝  
Ա - Ընտրովի պատասխանով հարցեր, Բ – Կառուցվածքավորված հարցեր։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Այս փաստաթուղթը բաղկացած է 22 տպագիր և 2 դատարկ էջերից։ 

ԳԾԱԿՈԴ 
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Մաս Ա – Ընտրովի պատասխանով հարցեր  

(Պատասխանները լրացնել ստորև ներկայացված Պատասխանների աղյուսակում) 
 

 

Պատասխանների աղյուսակ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ցուցումներ  

Յուրաքանչյուր պատասխան նշել մեկ խաչաձև նշանով 

Օրինակ՝ 

եթե 1-ին հարցի համար B-ն ճիշտ պատասխանն է, ապա պատասխանների աղյուսակում նշել դա 
հետևյալ կերպ  

 A B C D 

1  X   

Համոզվել, որ պատասխանը նշված է  համապատասխան  հարցի դիմաց:  

Ջնջել այն պատասխանները, որոնք անհրաժեշտ է փոխել: 

 A B C D   A B C D 

1      11     

2      12     

3      13     

4      14     

5      15     

6      16     

7      17     

8      18     

9      19     

10      20     
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1) Այս հարցի համար կարող եք օգտագործել տվյալների գրքույկը: 

Որքա՞ն է պրոտոնների քանակն այն տարրում, որի ատոմները պարունակում են երեք 
չզույգված էլեկտրոն: 

A 5 
B 13 
C 15 
D 21 

 

 

2) Ի՞նչ զանգվածով գազը կզբաղեցնի 3 դմ3 ծավալ 25 0C -ի և 1 մթնոլորտ ճնշման պայմաններում: 
[1 մոլ գազը զբաղեցնում է 24 դմ3 ծավալ 25 0C -ի և 1 մթնոլորտ ճնշման պայմաններում]: 

A 3.2գ O2 գազ 
B 5.6գ N2 գազ 
C 8.0գ SO2 գազ 
D 11.0գ CO2 գազ 

 

 

3) 1999 թվականին հետազոտողները կարծում էին, թե ստեղծել են նոր քիմիական տարր հետևյալ 
էլեկտրոնային կառուցվածքով. 

[Rn] 5f146d107s27p6 

Քիմիական էլեմենտների աղյուսակի ո՞ր խմբում կարող էիք գտնել այս տարրը։ 

A II 
B IV 
C VI 
D 0 

 

 

4) Ո՞ր մոլեկուլյար կառուցվածքը կունենա ամենափոքր գումարային դիպոլ մոմենտ: 
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5) Հաշվի առնելով բերված էնթալպիաների փոփոխությունները՝  հաշվել յոդի եռքլորիդի ICl3 (պ) 
առաջացման ստանդարտ էնթալպիայի փոփոխությունը: 

 

 

 

A +176 կՋ մոլ-1 
B -88 կՋ մոլ-1 
C -176 կՋ մոլ-1 
D -214 կՋ մոլ-1 

 

 

6) Այս խնդրի համար կարող եք օգտագործել տվյալների գրքույկը: 

Լվացքի փոշու բաղադրիչներից մեկը նատրիումի հիդրոկարբոնատն է՝ NaHCO3: 
1.00 գրամ լվացքի փոշի պարունակող լուծույթի լրիվ տիտրման համար անհրաժեշտ է 7.15 սմ3 
ծավալի 0.100 մոլ դմ–3 կոնցենտրացիայով ծծմբական թթու։ Նատրիումի հիդրոկարբոնատը 
թթվի հետ ռեակցող միակ բաղադրիչն է: 
 

Ըստ զանգվածի քանի՞ տոկոս է նատրիումի հիդրոկարբոնատը լվացքի փոշու մեջ: 

A 3.0 % 
B 6.0 % 
C 12.0 % 
D 24.0 % 

 

 

7) Ամոնիակի ստացման Հաբերի արտադրական մեթոդը ներկայացված է հետևյալ 
հավասարմամբ. 

 

 

Ո՞ր պնդումը ճիշտ կլինի տվյալ ռեակցիայի համար, երբ ջերմաստիճանը բարձրացվի:  

A Եւ ուղիղ, և հակառակ ռեակցիաների արագությունները կմեծանան: 
B Միայն հակառակ ռեակցիայի արագությունը կմեծանա: 
C Միայն ուղիղ ռեակցիայի արագությունը կմեծանա: 
D Եւ ուղիղ, և հակառակ ռեակցիաների արագությունները չեն փոփոխվի: 
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8) Կոնտակտային պրոցեսում օգտագործում են կատալիզատոր, և առաջացած արգասիքը 

գազային է: 

Ո՞ր տողն է ներքոբերյալ աղյուսակում ճիշտ: 

 

 

 

 

 

 

 

9) Դիագրամներում ներկայացված են մոլեկուլների էներգիաների Բոլցմանի բաշխումներ: 

 

 

 

 

 

 

Դիագրամ 1-ում կորերից մեկը՝ P կամ Q, համապատասխանում է ավելի բարձր ջերմաստիճանի, 
քան մյուս կորը։ 

Դիագրամ 2-ում գծերից մեկը՝ X կամ Y, համապատասխանում է ակտիվացման էներգիային 
կատալիզատորի ներկայությամբ, իսկ մյուս գիծը համապատասխանում է միևնույն ռեակցիայի 
ակտիվացման էներգիային, երբ կատալիզատորը բացակայում է: 

Ո՞ր համադրությունն է համընկնում ճիշտ կորին և ուղղին: 
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10) Երկրորդ խմբի էլեմենտների նիտրատները ջերմային քայքայման են ենթարկվում հետևյալ 
հավասարմամբ. 

 

 

Երկրորդ խմբի էլեմենտներից ո՞րի նիտրատի ջերմային քայքայման համար  է պահանջվում 
առավել բարձր ջերմաստիճան: 

A բարիումի նիտրատ 
B կալցիումի նիտրատ 
C մագնեզիումի նիտրատ 
D ստրոնցիումի նիտրատ 
 

 

11) Դիաֆրագմային բջջում կերակրի աղի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը շատ կարևոր 
արտադրական պրոցես է: 

Ի՞նչ է տեղի ունենում անոդի վրա: 

A քլորիդ իոնների օքսիդացում 
B ջրածին գազի առաջացում 
C հիդրօքսիդ իոնների առաջացում 
D  2Cl–(ջր) + 2e–  ->  Cl2(գ) ռեակցիան 
 
 
 

12) Ի՞նչ վարք է դրսևորում խիտ ծծմբական թթուն, երբ ռեակցիայի մեջ է մտնում նատրիումի 
քլորիդի հետ: 

A միայն որպես թթու 
B և որպես թթու, և որպես օքսիդիչ ագենտ 
C միայն որպես օքսիդիչ ագենտ 
D միայն որպես վերականգնող ագենտ 
 
 

13) C5H10 բանաձևով քանի իզոմեր գոյություն ունի, որոնք իրենց կառուցվածքում պարունակում են 
π կապեր: 

A 3 
B 4 
C 5 
D 6 
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14) Վառված շաքարն ունի յուրահատուկ հոտ, որը մասնակիորեն պայմանավորված է երկու 
ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող հետևյալ միացությամբ՝ 

 

 

 

Ո՞ր ռեագենտը կփոխազդի ֆունկցիոնալ խմբերից երկուսի հետ միաժամանակ: 

A կալիումի բիքրոմատի(VI) թթվային լուծույթ 
B ֆելինգի լուծույթ 
C ջրածնի ցիանիդ 
D նատրիումի հիդրօքսիդ 

 

 

15) Էթենը փոխազդում է ջրային գոլորշու հետ ծծմբական թթվի ներկայությամբ: 

C2H4   + H2O ->  CH3CH2OH 

Ի՞նչ տիպի ռեակցիա է սա: 

A թթվա-հիմնային 
B միացման 
C հիդրոլիզի 
D տեղակալման 

 

 

16) Ո՞ր հալոգենոալկանի դեպքում ռեակցիան կընթանա SN1 մեխանիզմով և կառաջանա դեղին 
նստվածք, եթե ավելացնենք AgNO3 (ջր): 

A 1-քլորբութան 
B 1-յոդբութան 
C 2-քլոր-2-մեթիլպրոպան 
D 2-յոդ-2-մեթիլպրոպան 
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17) Կարող եք օգտագործել տվյալների գրքույկն այս հարցին պատասխանելու համար: Երբ N2F4 
հեղուկը տաքացնում են, այն քայքայվում է՝ առաջացնելով միակ արգասիք՝ X: 

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ: 
 
1 N – F կապերը խզվում են այս պրոցեսում: 
2 էնթալպիայի փոփոխությունը, երբ N2F4 -ը քայքայվում է, առաջացնելով X, մոտավորապես 

կազմում է +160 կՋ մոլ–1: 
3 X-ի մոլեկուլները ոչ գծային են: 

 
A միայն 1 
B միայն 1 և 2 
C միայն 2 և 3 
D 1, 2 և 3 

 

 

18) Ո՞ր դիագրամներն են ներկայացնում հսկա մոլեկուլային կառուցվածքի մի մասը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A միայն 1 
B միայն 1 և 2 
C միայն 2 և 3 
D 1, 2 և 3 
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19) Ո՞ր միացությունները ավելցուկով վերցրած տաք կալիումի բիքրոմատի(VI) թթվեցրած լուծույթի 
հետ հետադարձ սառնարանով տաքացնելիս կառաջացնեն քիրալ կենտրոնով միացություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A միայն 1 
B միայն 1 և 2 
C միայն 2 և 3 
D 1, 2 և 3 

 

 

20) Ո՞ր միացությունները կարելի է ստանալ էթենից մեկ ռեակցիայով: 

 

 

 

 

 

A միայն 1 
B միայն 1 և 2 
C միայն 2 և 3 
D 1, 2 և 3 
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Մաս Բ – Կառուցվածքավորված հարցեր 

(Պատասխանները գրել յուրաքանչյուր հարցից հետո տրված հատվածում) 

 

21) Տարրերը և միացությունները, որոնք ունեն փոքր մոլեկուլներ, սովորաբար գոյություն ունեն 
որպես գազեր կամ հեղուկներ: 

 
(a) Քլորը՝ Cl 2, սենյակային ջերմաստիճանում գազ է, իսկ բրոմը՝ Br2, նույն պայմաններում հեղուկ է: 

 
Բացատրեք այդ դիտարկումները: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………….......……………………….   

 
(b) Ազոտ՝ N2, և ածխածնի մոնօքսիդ՝ CO, գազերն իզոէլեկտրոնային են` մոլեկուլում ունեն նույն 

թվով էլեկտրոններ: 
 

Պարզաբանել՝ ինչո՞ւ N2-ն ունի ավելի ցածր եռման ջերմաստիճան, քան CO-ն. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….......………….    

 
 

 
(c) Ներկայացված է CO -ի մոլեկուլի կետ-խաչային դիագրամը: Ցույց են տրված միայն արտաքին 

թաղանթի էլեկտրոնները: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղյուսակում ներկայացված է դիագրամի երեք օրինակ: 
Դիագրամներից յուրաքանչյուրի վրա օղակի մեջ վերցնել այն էլեկտրոնային զույգերը, որոնք 
առնչվում են հետևյալների հետ: 
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(d) Ջրածնի ցիանիդ՝ HCN, գազ է, որը նաև իզոէլեկտրոնային է N2 և CO -ի հետ: Յուրաքանչյուրի 
մոլեկուլում առկա է ամուր եռակի կապ` հետևյալ կապի էներգիաներով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Չնայած յուրաքանչյուր միացությունում առկա են նույն քանակությամբ էլեկտրոններ և ամուր 
եռակի կապ, սակայն   և՛ CO-ն, և՛ HCN-ը շատ ռեակցիոնունակ են, 
իսկ N2-ը` ոչ: 

 
 

Բացատրել դրա պատճառը: 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………........ 

 
 
(e)   HCN-ը ռեակցում է էթանալի՝ CH3CHO, հետ: 

 
 

(i) Գրել առաջացած օրգանական մոլեկուլի ընդարձակ կառուցվածքը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (ii) Ի՞նչ տիպի ռեակցիա է սա։ 

...................................................................................... ……………........................................................... 

(iii) Նկարել այս ռեակցիայի մեխանիզմը: Ցույց տալ բոլոր ամբողջական և մասնակի լիցքերը։ 
Նաև ցույց տալ էլեկտրոնային զույգերի տեղաշարժը` կեռ սլաքներով: 
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22) Կենդանական ճարպերը և բուսական յուղերն օգտագործվում են խոհարարության մեջ: 
Դրանք,  որպես կանոն, գլիցերիլ էսթերներ են: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կենդանական ճարպերից շատերը պարունակում են ստեարինաթթվի՝ CH3(CH2)16CO2H, 
էսթերներ: 
 
Բուսական յուղերը հաճախ պարունակում են օլեինաթթվի՝ 
CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7CO2H, էսթերներ: 
 
(a)   Նկարել այն գլիցերիլ էսթերի կառուցվածքային բանաձևը, որն առաջանում է, երբ մեկ մոլեկուլ 

գլիցերինը լրիվ էսթերանում է ստեարինաթթվով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Անվանել այն ռեագենտը, որը կօգտագործեիք դպրոցի լաբորատորիայում, ստանալու համար 

քիչ քանակությամբ օլեինաթթու՝ C17H33CO2H, բուսական յուղում առկա գլիցերիլ էսթերից: 
 

……………………………………………………………………………………………………………..     
 
(c) Օլեինաթթուն հետևյալ միացության ցիս- իզոմերն է, իսկ էլաիդինաթթուն՝ տրանս-իզոմերը 
 

CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7CO2H 
 

Նկարել էլաիդինաթթվի կառուցվածքային բանաձևը՝ հստակ ցույց տալով ստերեոքիմիան: 
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 (d) Օլեինաթթուն և էլաիդինաթթուն մոնո-չհագեցած ճարպաթթուների օրինակներ են: 
 

Շատ բուսական յուղեր պարունակում են պոլի-չհագեցած ճարպաթթուների էսթերներ: 
Այդպիսի յուղերը հաճախ հիդրոգենացվում են` առաջացնելով էսթերներ, որոնք 
պարունակում են հագեցած կամ մոնո-չհագեցած ճարպաթթուներ: 

 
(i) Մեկնաբանել պոլի-չհագեցած տերմինի իմաստը: 
 

………………………………………………………………………………………………………........ 
 
………………………………………………………………………………………………………    

 
 

(ii) Անվանել ռեագենտը և այն պայման(ներ)ը, որը օգտագործվում է չհագեցած 
ճարպաթթուների հիդրման համար: 

 
ռեագենտ            ................................................................................ 
 
պայման(ներ)     ................................................................................                             

 
 
(e)   Խոհանոցում չհագեցած ճարպերը հաճախ օքսիդանում են՝ առաջացնելով ալդեհիդներ կամ 

կետոններ: 
 

(i) Ներկայացնել այն երկու ալդեհիդների կառուցվածքային բանաձևերը, որոնք առաջանում 
են ներքևում բերված չհագեցած ճարպի մասնակի օքսիդացումից: 

 
X-ը իրենից ներկայացնում է ճարպի մոլեկուլի մնացած մասը:  
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(ii) Տալ այն ռեագենտի անունը, որը պետք է օգտագործել ցույց տալու համար, որ 
արգասիքը պարունակում է ալդեհիդ կամ կետոն: Գրել դիտարկումը, թե ինչ կնկատվի: 

 
ռեագենտ        .................................................................................................................. 
 
դիտարկում    .................................................................................................................. 

 
 

(iii) Տալ այն ռեագենտի անունը, որը պետք է օգտագործել ալդեհիդի առկայությունը 
հաստատելու համար: 

 
Գրել դիտարկումը, թե ինչ կնկատվի: 

 
ռեագենտ        ................................................................................................................. 
 
դիտարկում    ................................................................................................................. 

 
 
(f) Հակաօքսիդանտները, ինչպիսին է ասկորբինաթթուն, օգտագործվում են բազմաթիվ 

սննդամթերքների օքսիդացմամբ փչացումը կանխելու համար։ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(i) Քանի՞ քիրալ ածխածնի ատոմ է առկա ասկորբինաթթվի մեկ մոլեկուլում։ 
 

.................................................... 
 
 
 
 

(ii)   Ասկորբինաթթվի մոլեկուլը պարունակում է երեք ֆունկցիոնալ խումբ, որից երկուսը 
սպիրտային (առաջնային և երկրորդային) և ալկեն ֆունկցիոնալ խմբերն են: 

 
Գրել երրորդ ֆունկցիոնալ խմբի անվանումը: 
 
.............................................................. ……………........................................................................    
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23) (a) Դիագրամում ցույց է տրված ոչ ամբողջական փորձարարական համակարգ, որն անհրաժեշտ 
է բջջի Eբջիջ–ը չափելու համար։ Այն բաղկացած է Cu2+ / Cu ստանդարտ էլեկտրոդից և Ag+ / Ag 
էլեկտրոդից: 

 

 

 

 

 

 

(i) Ներկայացնել քիմիական բաղադրությունը 

լուծույթ A      ...…………………………………………………………………………… 

էլեկտրոդ B   ………………………………………………………………………………    

 (ii) Լրացնել դիագրամը` ցույց տալով ամբողջական փորձարարական համակարգը: 
 

(b) Բջիջը ոչ ստանդարտ պայմաններում է, որովհետև AgCl -ի  հագեցած լուծույթում [Ag+]-ը շատ 
ավելի քիչ է, քան 1.0 մոլ դմ–3-ը։ Eէլեկտրոդ-ը [Ag+]-ի հետ կապված է հետևյալ հավասարմամբ՝ 

 հավասարում 1 

 

 

 

 

(i) Օգտվելով տվյալների գրքույկից՝ հաշվել            -ը , եթե բջիջը գործեր ստանդարտ 
պայմաններում։ 

 

 

 

 

   

                                                                             = ……………………………… Վ                  
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(ii) Վերևում իրականացված փորձում E բջիջ-ը չափվել է +0.17 Վ:  

Ag+ / Ag էլեկտրոդի համար հաշվել այս փորձում E էլեկտրոդի արժեքը։ 

 

……………………………………………………………………………………………………..      

 

(iii) Օգտվելով հավասարում 1-ից՝ հաշվել [Ag+] -ը հագեցած լուծույթում: 

 

 

[Ag+] = ……………………………………...  մոլ դմ–3  

 

(c) (i) Գրել արծաթի սուլֆատի՝ Ag2SO4, համար KԼԱ –ի արտահայտությունը՝ ներառելով 
միավորները. 

 

KԼԱ = ………………………………… միավորները = …………………………       

 

(ii) Պարզվել է, որ Ag2SO4–ի հագեցած լուծույթում [Ag+] –ը 1.6 x 10–2 մոլ դմ–3 է։ 

Հաշվել արծաթի սուլֆատի KԼԱ -ի արժեքը. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KԼԱ = ………………………………………. 
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(d) Նկարագրել, թե ինչպես կարող է արծաթի հալոգենիդների գույները և նրանց հարաբերական 
լուծելիությունը NH3(ջր)-ում օգտագործվել հալոգենիդ իոնների՝ Cl–, Br– և I– լուծույթների 
տարբերակման համար։ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………............………………………………………… 

 

(e)   Նկարագրել և բացատրել II խմբի տարրերի սուլֆատների լուծելիությունների 
օրինաչափությունները։ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………............…………………………………………………… 
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24)   Պղինձը կարևոր մետաղ է, որն օգտագործվում է հազարավոր տարիներ: 

(i) Ո՞ր տիպի ռեակցիայով է մետաղական պղինձը ստացվում պղնձի հանքաքարից։ 

 

..............................................................................................................................................  

 

(ii) Պղինձի կարևորագույն հանքաքարերից մեկը պարունակում է քալկոպիրիտ՝ 
CuFeS2 միներալը։ 

Հաշվել քալկոպիրիտում պղնձի տոկոսային պարունակությունը ըստ զանգվածի: 

 

 

 

      ……………………………….    %    

(iii) Հաշվել պղնձի զանգվածը, որը կստացվի յուրաքանչյուր մեկ տոննա հանքաքարից, 
եթե հանքաքարում պարունակվում է 2% քալկոպիրիտ ըստ զանգվածի: 

 

 

 

……………………………….    

 

(iv) Որոշակի բակտերիաներ ունակ են պղինձը կորզել պղնձի հանքաքարի թափոններից: 
Այդ բակտերիաները ջրային լուծույթի տեսքով ցանվում են հանքաքարի թափոնների 
վրա։ Արդյունքում առաջացող լուծույթը, որը պարունակում է երկաթի (II) սուլֆատ և 
պղնձի (II) սուլֆատ, հավաքվում է ավազանում։ 

Մեկնաբանել՝ ինչպե՞ս կարելի է պղինձը ստանալ պղնձի (II) սուլֆատից: 

 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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25) Թթվի չեզոքացումը հիմքով էկզոթերմիկ է: 

Փորձի համար տրված են հետևյալ լուծույթները՝ 
 

2.0 մոլ դմ–3 ծծմբական թթուն, H2SO4 
3.0 մոլ դմ–3 նատրիումի հիդրօքսիդ, NaOH 
 

Ռեակցիայի հավասարումը հետևյալն է 
 

2NaOH(ջր) + H2SO4(ջր) -> Na2SO4(ջր) + 2H2O(հ) 
 

(a) H2SO4-ը աստիճանաբար ավելացվում է NaOH –ի ֆիքսված ծավալին՝ 150 սմ3 պլաստիկե 
բաժակի մեջ անընդհատ խառնելով: Լուծույթի ջերմաստիճանը, որը չափվում է 
ջերմաչափով, բարձրանում է մինչև NaOH –ի չեզոքացման կետը: H2SO4–ի սառը լուծույթի 
հետագա ավելացման արդյունքում ջերմաստիճանը դանդաղ կիջնի: 

 
(i) Ընտրեք 3.0 մոլ դմ–3 NaOH –ի համապատասխան ծավալը x սմ3, որը կօգտագործվի 

փորձում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. սմ3    
 

 
 
(ii) Հաշվել 2.0 մոլ դմ–3 H2SO4-ի ծավալը, որը կչեզոքացնի xսմ3 3.0 մոլ դմ–3      NaOH -ը: 
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(iii) Ուրվագծել գրաֆիկը, որը ակնկալում եք ստանալ H2SO4–ի ավելացումից: 
Նշել չեզոքացման կետը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)  Այս փորձը կարելի է օգտագործել չեզոքացման ռեակցիայի էնթալպիայի փոփոխությունը 
պարզելու համար: Վստահելի արդյունքներ ստանալու համար փորձը պետք է կրկնել մի 
քանի անգամ: 
 
Այս փորձում, երբ H2SO4 –ը ավելացնում ենք ֆիքսված ծավալի NaOH–ին. 
 
անկախ փոփոխականն է …………………………………………………………………… 
 
կախված փոփոխականն է …………………………………………………………………… 
 
մնացած փոփոխականները, որոնք պետք է լինեն վերահսկողության տակ հետևյալն են`  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 

(c) Փորձի ընթացքում ի՞նչ սարքավորումներ կօգտագործեք, որպեսզի ճշգրտորեն չափեք 
անկախ փոփոխականը: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 

 
(d) Բացատրել՝ ինչպես կօգտագործեք սարքավորումները կարգավորելու համար անկախ 

փոփոխականը: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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(e)   Նշել և գնահատել 
 

վտանգը, որը կապված է այս փորձում պլաստիկե բաժակի օգտագործման հետ, 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
վտանգը, որը կապված է 3.0 մոլ դմ–3 NaOH -ի հետ: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
 
(f) Բացատրել՝ ինչպես (e)–ում նշված վտանգները կարելի է հասցնել նվազագույնի  

 
պլաստիկե բաժակ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
3.0 մոլ դմ–3 NaOH 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 

(g) Ներքևի տարածքում նկարել աղյուսակ և անվանել սյունակները փորձի ժամանակ 
կատարվող բոլոր չափումներին համապատասխան: 
Ներառել աղյուսակում մեկ կամ մի քանի սյունակ բոլոր հաշվարկային տվյալների համար, 
որոնք հարկավոր են չեզոքացման ռեակցիայի էնթալպիայի փոփոխությունը հաշվելու 
համար: 
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(h) Ներկայացրել, թե ինչպես կհաշվեիք այն ջերմային էներգիան, որն առաջանում է պլաստիկե 
բաժակում, երբ H2SO4 –ը չեզոքացնում է NaOH –ին: 
Կարող եք օգտագործել  ΔT –ն՝ ջերմաստիճանի փոփոխությունը ներկայացնելու համար: 

 
[4.3 Ջ-ն այն ջերմային էներգիան է, որն անհրաժեշտ է 1սմ3 ցանկացած լուծույթի 
ջերմաստիճանը 1 °C –ով բարձրացնելու համար:] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(i) Չեզոքացման ռեակցիայի էնթալպիայի փոփոխությունը ներքևում բերված հավասարմամբ 

ներկայացվող ռեակցիայի հետ կապված էներգիայի փոփոխությունն է: 
 

NaOH(ջր) +  H2SO4(ջր) ->   Na2SO4(ջր) + H2O(հ) 
 
 
Ներկայացնել, թե ինչպես (h)–ում հաշված էներգիայի փոփոխությունը կփոխակերպեիք կՋ 
մոլ–1 միավորների՝ չեզոքացման էնթալպիայի փոփոխությունը հաշվելիս, ΔHչեզոքացում: 
Հստակ ներկայացնել էնթալպիայի փոփոխության նշանը և արտահայտությունը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔHչեզոքացում = ………………    …………………………..  կՋ մոլ-1 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տվյալների 

Գրքույկ 
 
 
 
 

Քիմիա Ստանդարտ և Խորացված 
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1 Քիմիական տվյալների աղյուսակ 
 

 Կարևոր արժեքներ, հաստատուններ և ստանդարտներ 
 

գազի մոլային հաստատուն  R = 8.31 ՋԿ–1
 մոլ–1

 
Ֆարադեյի հաստատուն 
 
Ավոգադրոյի հաստատուն 

F = 9.65 × 104
 Կլ մոլ–1 

 

L  = 6.02 × 1023
 մոլ–1 

 
Պլանկի հաստատուն h  = 6.63 × 10–34

 Ջ վրկ 
 
լույսի արագությունը վակուումում c = 3.00 × 108

 մ վրկ–1

 

պրոտոնի հանգստի զանգված, H1
1  m p = 1.67 × 10–27

 կգ

 

նեյտրոնի հանգստի զանգված, n0
1  m n = 1.67 × 10–27

 կգ

 

էլեկտրոնի հանգստի զանգված, e1
0
  m e  = 9.11 × 10–31

 կգ 

 
էլեկտրոնի լիցքը e  = –1.60 × 10–19

 Կլ 
 
գազի մոլային ծավալ Vm = 22.4 դմ3

 մոլ–1 ստանդարտ ճնշում և 

ջերմաստիճան / ՍՋՃ / նորմալ պայմաններ  /  ն.պ 

Vm  = 24 դմ3
 մոլ–1 սենյակային պայմաններում 

 (որտեղ ստանտարտ պայմաններ  / ՍՋՃ ասելով 

մոտավորապես հասկանում ենք 101 կՊա և 273 Կ 

(0 °C)),  
 
ջրի իոնական արտադրյալ 
 
 
ջրի տեսակարար ջերմունակություն 

Kw = 1.00 × 10–14
 մոլ2

 դմ–6

  (298 K [25 °C]-ում) 

 

 = 4.18 կՋկգ–1
 Կ–1 

 (= 4.18 Ջգ–1Կ–1) 
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2 Ընտրված տարրերի (1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ) իոնացման էներգիաները ՝ կՋ մոլ–1-երով 
 

 
 

Պրոտոննե

րի թիվ 

 
առաջին 

 
երկրորդ 

 
երրորդ 

 
չորրորդ 

      
H 1 1310 – – – 

He 2 2370 5250 – – 

Li 3 519 7300 11800 – 

Be 4 900 1760 14800 21000 

B 5 799 2420 3660 25000 

C 6 1090 2350 4610 6220 

N 7 1400 2860 4590 7480 

O 8 1310 3390 5320 7450 

F 9 1680 3370 6040 8410 

Ne 10 2080 3950 6150 9290 

Na 11 494 4560 6940 9540 

Mg 12 736 1450 7740 10500 

Al 13 577 1820 2740 11600 

Si 14 786 1580 3230 4360 

P 15 1060 1900 2920 4960 

S 16 1000 2260 3390 4540 

Cl 17 1260 2300 3850 5150 

Ar 18 1520 2660 3950 5770 

K 19 418 3070 4600 5860 

Ca 20 590 1150 4940 6480 

Sc 21 632 1240 2390 7110 

Ti 22 661 1310 2720 4170 

V 23 648 1370 2870 4600 

Cr 24 653 1590 2990 4770 

Mn 25 716 1510 3250 5190 

Fe 26 762 1560 2960 5400 

Co 27 757 1640 3230 5100 

Ni 28 736 1750 3390 5400 

Cu 29 745 1960 3350 5690 

Zn 30 908 1730 3828 5980 

Ga 31 577 1980 2960 6190 

Ge 32 762 1540 3300 4390 

Br 35 1140 2080 3460 4850 

Sr 38 548 1060 4120 5440 

Sn 50 707 1410 2940 3930 

I 53 1010 1840 2040 4030 

Ba 56 502 966 3390 – 

Pb 82 716 1450 3080 4080 
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3 Կապի էներգիաներ 
 
 (a) Երկատոմ մոլեկուլներ 
 

 Կապ էներգիա / կՋ մոլ–1  

 HH 436  

 DD 442  

 NN 944  

 OO 496  

 FF 158  

 Cl Cl 242  

 BrBr 193  

 II 151  

 HF 562  

 HCl 431  

 HBr 366  

 HI 299  
   

(b)   Բազմատոմ մոլեկուլներ 
   

 Կապ էներգիա / կՋ մոլ–1  

 CC 350  

 CC 610  

 CC 840  

 C….C (բենզոլ) 520  

 CH 410  

 CCl 340  

 CBr 280  

 CI 240  

 CO 360  

 CO 740  

 CN 305  

 CN 610  

 CN 890  

 NH 390  

 NN 160  

 NN 410  

 OH 460  

 OO 150  

 SiCl 359

 SiH 320

 SiO 444

 SiSi 222

 SCl 250

 SH 347

 SS 264
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4 Ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալ և վերօքս պոտենցիալներ E 
o

 298 Կ (25 C)-ում 
 Հարմարավետության համար բերված է երկու աղյուսակ 
 

 (a) ծավալուն / ընդլայնված ցանկ՝ այբենական կարգով 

 (b) համառոտ ցանկ՝ բերված օքսիդացնող ուժի նվազման կարգով՝ վերօքս շարք 
 

 (a) E 
o

 այբենական կարգով 
 

Կիսառեակցիա (էլեկտրոդային ռեակցիա) E 
o

 / Վ 

   

Ag+ + e–  Ag +0.80 

Al  
3+ + 3e–  Al –1.66 

Ba2+ + 2e–  Ba –2.90 

Br2 + 2e–  2Br– +1.07 

Ca2+ + 2e–  Ca –2.87 

Cl 2 + 2e–  2Cl – +1.36 

2HOCl + 2H+ + 2e–  Cl 2 + 2H2O +1.64 

Co2+ + 2e–  Co –0.28 

Co3+ + e–  Co2+ +1.82 

[Co(NH3)6]2+ + 2e–  Co + 6NH3 –0.43 

Cr2+ + 2e–  Cr –0.91 

Cr3+ + 3e–  Cr –0.74 

Cr3+ + e–  Cr2+ –0.41 

Cr2O72– + 14H+ + 6e–  2Cr3+ + 7H2O +1.33 

Cu+ + e–  Cu +0.52 

Cu2+ + 2e–  Cu +0.34 

Cu2+ + e–  Cu+ +0.15 

[Cu(NH3)4]2+ + 2e–  Cu + 4NH3 –0.05 

F2 + 2e–  2F– +2.87 

Fe2+ + 2e–  Fe –0.44 

Fe3+ + 3e–  Fe –0.04 

Fe3+ + e–  Fe2+ +0.77 

[Fe(CN)6]3– + e–  [Fe(CN)6]4– +0.36 

Fe(OH)3 + e–  Fe(OH)2 + OH– –0.56 

2H+ + 2e–  H2 0.00 

I2 + 2e–  2I– +0.54 

K+ + e–  K –2.92 

Li+ + e–  Li –3.04 

Mg2+ + 2e–  Mg –2.38 

Mn2+ + 2e–  Mn –1.18 

Mn3+ + e–  Mn2+ +1.49 

MnO2 + 4H+ + 2e–  Mn2+ + 2H2O +1.23 

MnO4
– + e–  MnO4

2– +0.56 

MnO4
– + 4H+ + 3e–  MnO2 + 2H2O +1.67 

MnO4
– + 8H+ + 5e–  Mn2+ + 4H2O +1.52 
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Կիսառեակցիա (էլեկտրոդային ռեակցիա) E 
o

 / Վ 

NO3
– + 2H+ + e–  NO2 + H2O +0.81 

NO3
– + 3H+ + 2e–  HNO2 + H2O +0.94 

NO3
– + 10H+ + 8e–  NH4

+ + 3H2O +0.87 

Na+ + e–  Na –2.71 

Ni2+ + 2e–  Ni –0.25 

[Ni(NH3)6]2+ + 2e–  Ni + 6NH3 –0.51 

H2O2 + 2H+ + 2e–  2H2O +1.77 

O2 + 4H+ + 4e–  2H2O +1.23 

O2 + 2H2O + 4e–  4OH– +0.40 

O2 + 2H+ + 2e–  H2O2 +0.68 

2H2O + 2e–  H2 + 2OH– –0.83 

Pb2+ + 2e–  Pb –0.13 

Pb4+ + 2e–  Pb2+ +1.69 

PbO2 + 4H+ + 2e–  Pb2+ + 2H2O +1.47 

SO42– + 4H+ + 2e–  SO2 + 2H2O +0.17 

S2O82–+ 2e–  2SO42– +2.01 

S4O62–+ 2e–  2S2O32– +0.09 

Sn2+ + 2e–  Sn –0.14 

Sn4+ + 2e–  Sn2+ +0.15 

V2+ + 2e–  V –1.20 

V3+ + e–  V2+ –0.26 

VO2+ + 2H+ + e–  V3+ + H2O +0.34 

VO2+ + 2H+ + e–  VO2+ + H2O +1.00 

VO3– + 4H+ + e–  VO2+ + 2H2O +1.00 

Zn2+ + 2e–  Zn –0.76 

 

Բոլոր իոնական վիճակները համապատասխանում են ջրային իոնների, իսկ մյուս 
ագրեգատային վիճակները բաց են թողնված։ 
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(b) E 
o

 -ն ըստ օքսիդացման ուժի նվազման 
 

Նայել նաև հաջորդ էջերում բերված, ծավալուն / ընդլայնացված աղյուսակը՝ ըստ 

այբենական կարգի: 
 

Կիսառեակցաի (էլեկտրոդային ռեակցիա) E 
o

 / Վ 

F2 + 2e–  2F– +2.87 

S2O82–+ 2e–  2SO42– +2.01 

H2O2 + 2H+ + 2e–  2H2O +1.77 

MnO4– + 8H+ + 5e–  Mn2+ + 4H2O +1.52 

PbO2 + 4H+ + 2e–  Pb2+ + 2H2O +1.47 

Cl 2 + 2e–  2Cl 
– +1.36 

Cr2O72– + 14H+ + 6e–  2Cr3+ + 7H2O +1.33 

Br2 + 2e–  2Br– +1.07 

NO3
– + 2H+ + e–  NO2 + H2O +0.81 

Ag+ + e–  Ag +0.80 

Fe3+ + e–  Fe2+ +0.77 

I2 + 2e–  2I– +0.54 

O2 + 2H2O + 4e–  4OH– +0.40 

Cu2+ + 2e–  Cu +0.34 

SO42– + 4H+ + 2e–  SO2 + 2H2O +0.17 

Sn4+ + 2e–  Sn2+ +0.15 

S4O62–+ 2e–  2S2O32– +0.09 

2H+ + 2e–  H2 0.00 

Pb2+ + 2e–  Pb –0.13 

Sn2+ + 2e–  Sn –0.14 

Fe2+ + 2e–  Fe –0.44 

Zn2+ + 2e–  Zn –0.76 

Mg2+ + 2e–  Mg –2.38 

Ca2+ + 2e–  Ca –2.87 

K+ + e–  K –2.92 
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5 Ատոմական և իոնական շառավիղներ 
 

(a)   3-րդ պարբերություն ատոմական / նմ իոնական / նմ 

մետաղական Na 0.186 Na+ 0.095 
 Mg 0.160 Mg2+ 0.065 

 Al 0.143 Al 
3+ 0.050 

 
պարզ / միակի կովալենտ Si 0.117 Si4+ 0.041 
 P 0.110 P3– 0.212 

 S 0.104 S2– 0.184 

 Cl 0.099 Cl – 0.181 
 
վան դեր Վաալսյան Ar 0.192

 
(b)   II խումբ  

մետաղական Be 0.112 Be2+ 0.031 

 Mg 0.160 Mg2+ 0.065 

 Ca 0.197 Ca2+ 0.099 

 Sr 0.215 Sr2+ 0.113 
 Ba 0.217 Ba2+ 0.135 
 Ra 0.220 Ra2+ 0.140 

 
(c)   IV խումբ  

պարզ / միակի կովալենտ C 0.077

 Si 0.117 Si4+ 0.041 

 Ge 0.122 Ge2+ 0.093 

  

մետաղական Sn 0.162 Sn2+ 0.112 
 Pb 0.175 Pb2+ 0.120 
 

(d)   VII խումբ  

պարզ / միակի կովալենտ F 0.072 F– 0.136 
 Cl 0.099 Cl 

– 0.181 
 Br 0.114 Br– 0.195 
 I 0.133 I– 0.216 
 At 0.140

 
(e)   Անցումային տարրերի առաջին շարք

պարզ / միակի կովալենտ Sc 0.144 Sc3+ 0.081 

 Ti 0.132 Ti2+ 0.090 
 V 0.122 V3+ 0.074 
 Cr 0.117 Cr3+ 0.069 

 Mn 0.117 Mn2+ 0.080 

 Fe 0.116 Fe2+ 0.076 

  Fe3+ 0.064 

 Co 0.116 Co2+ 0.078 
 Ni 0.115 Ni2+ 0.078 

 Cu 0.117 Cu2+ 0.069 

 Zn 0.125 Zn2+ 0.074 
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6 Տիպիկ պրոտանային քիմիական շեղման (δ) արժեքը T.S.M = 0 հարաբերության նկատմամբ 

 

 Պրոտոնի տեսակը քիմիական շեղում (մ.մ.) 

 

R  CH3 0.9 

R  CH2  R 1.3 

R3CH 1.4 –1.7 

 

2.0 

 

2.1 

 

2.3 

R  C  C 
 H 1.8–3.1

R  CH2
 Hal 3.2–3.7 

R  O  CH3 3.3–4.0 

R  O  H 0.5–6.0* 

R2C  CH  4.5–6.0 

 

4.5–7.0* 

 

6.0–9.0 

 

9.0–10.0 

 

9.0–13.0* 

R  NH2 1.0–5.0* 

 

3.0–6.0* 

 

5.0–12.0* 

 
*գայուն լուծիչի նատմամբ / կոնցենտրացիա 

O

OR
CH3 C

O

CH3

C
R

CH3

OH

H

R
O

H
C

R
O

H
C

O

NH2

R
O

NH
C



140

Ce
58

141

Pr
59

144

Nd
60

Pm
61

150

Sm
62

152

Eu
63

157

Gd
64

159

Tb
65

163

Dy
66

165

Ho
67

167

Er
68

169

Tm
69

173

Yb
70

175

Lu
71

Th
90

Pa
91

U
92

Np
93

Pu
94

Am
95

Cm
96

Bk
97

Cf
98

Es
99

Fm
100

Md
101

No
102

Lr
103

1.0

H
1

6.9

Li
3

23.0

Na
11

24.3

Mg
12

40.1

Ca
20

45.0

Sc
21

47.9

Ti
22

50.9

V
23

52.0

Cr
24

54.9

Mn
25

55.8

Fe
26

58.9

Co
27

58.7

Ni
28

63.5

Cu
29

65.4

Zn
30

69.7

Ga
31

27.0

Al
13

10.8

B
5

12.0

C
6

14.0

N
7

16.0

O
8

19.0

F
9

28.1

Si
14

31.0

P
15

32.1

S
16

35.5

Cl
17

39.9

Ar
18

20.2

Ne
10

4.0

He
2

72.6

Ge
32

74.9

As
33

79.0

Se
34

79.9

Br
35

83.8

Kr
36

39.1

K
19

87.6

Sr
38

88.9

Y
39

91.2

Zr
40

92.9

Nb
41

95.9

Mo
42

Tc
43

101

Ru
44

103

Rh
45

106

Pd
46

108

Ag
47

112

Cd
48

115

In
49

119

Sn
50

122

Sb
51

128

Te
52

127

I

53

131

Xe
54

137

Ba
56

139

La
57        *

178

Hf
72

181

Ta
73

184

W
74

186

Re
75

190

Os
76

192

Ir
77

195

Pt
78

197

Au
79

201

Hg
80

204

Tl
81

207

Pb
82

209

Bi
83

Po
84

At
85

Rn
86

Rf
104

Db
105

Sg
106

Bh
107

Hs
108

Mt
109

Uun
110

Rg
111

Uub
112

Uuq
114

Uuh
116

Uuo
118

Fr
87

Ac
89

9.0

Be
4

1 2 3 4 5 6 7 0

85.5

Rb
37

133

Cs
55

Ra
88

a

X
b

a =

X =

b =

* *

131307/2

*
4
1
3
3
8
4
9
6
3
0
*




