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«Ֆիզիկա» 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: 

Քննության 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 

Տվյալներ և բանաձևեր 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Առարկայի քննական բովանդակություն 

1. Ընդհանուր ֆիզիկա 
1.1 Ֆիզիկական մեծություններ և միավորներ 
1.2 Չափման մեթոդներ 

2. Նյուտոնյան մեխանիկա 
2.1 Կինեմատիկա 
2.2 Դինամիկա 
2.3 Ուժեր 
2.4 Աշխատանք, էներգիա և հզորություն 
2.5 Շրջանագծային շարժում 
2.6 Գրավիտացիոն դաշտեր 

3. Նյութեր 
3.1 Նյութի փուլերը 
3.2 Պինդ մարմինների դեֆորմացիան 
3.3 Իդեալական գազեր 
3.4 Ջերմաստիճան 
3.5 Նյութերի ջերմային հատկությունները 

4. Տատանումներ և ալիքներ 
4.1 Տատանումներ 
4.2 Ալիքներ 
4.3 Վերադրում 

5․Էլեկտրականություն և մագնիսականություն 
5.1 Էլեկտրական դաշտեր 
5.2 Ունակություն 
5.3 Էլեկտրական հոսանք 
5.4 Հաստատուն հոսանքի շղթաներ 
5.5 Մագնիսական դաշտեր 
5.6 Էլեկտրամագնիսականություն 
5.7 Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա 
5.8 Փոփոխական հոսանք 

6․ Ժամանակակից ֆիզիկա 
6.1 Լիցքավորված մասնիկներ 
6.2 Քվանտային ֆիզիկա 
6.3 Միջուկային ֆիզիկա 

 
Բաժին 1․ Ընդհանուր ֆիզիկա 

1.1 Ֆիզիկական մեծություններ և միավորներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

 

Ֆիզիկական 
մեծություններ 

ՄՀ միավորներ 

Ավոգադրոյի 
հաստատունը 

ա) հասկանալ, որ բոլոր ֆիզիկական մեծություններն ունեն թվային արժեք և միավոր  
բ) կիրառել հետևյալ ՄՀ հիմնական մեծություններն ու նրանց միավորները` զանգված 

(կգ), երկարություն (մ), ժամանակ (վ), հոսանք (Ա), ջերմաստիճան (Կ), նյութի քանակ 
(մոլ) 

գ) ածանցյալ միավորները ներկայացնել որպես ՄՀ միավորների արտադրյալ կամ 
հարաբերություն և ծրագրում օգտագործված միավորները համապատասխանորեն 
օգտագործել  



 

Սկալյարներ և 
վեկտորներ 

 

դ) ՄՀ միավորներն օգտագործել ֆիզիկական հավասարումների համասեռությունը 
ստուգելու համար 

ե) հիմնական և ածանցյալ միավորները տասի աստիճաններով  արտահայտելու 
համար օգտագործել հետևյալ ենթաբազմապատիկների ու բազմապատիկների  
նախածանցները և նրանց գրանշանները՝ պիկո (պ), նանո (ն), միկրո (μ), միլի (մ), 
սանտի (ս), դեցի (դ), կիլո (կ), մեգա (Մ), գիգա (Գ), տեռա (Տ) 

զ) խելամտորեն գնահատել ծրագրում ներառված ֆիզիկական մեծությունները  
է) հասկանալ, որ Ավոգադրոյի NA հաստատունը 0.012 կգ զանգվածով ածխածին-12-ի 

ատոմների քանակն է 
ը) օգտագործել մոլային քանակը, որտեղ ցանկացած նյութի մեկ մոլն այն քանակն է, 

որը պարունակում է NA Ավոգադրոյի թվին հավասար մասնիկներ 
թ) տարբերակել սկալյար ու վեկտորական մեծությունները և յուրաքանչյուրից բերել 

օրինակներ  
ժ) գումարել և հանել միևնույն հարթության մեջ գտնվող վեկտորները  
ժա) վեկտորը ներկայացնել երկու փոխուղղահայաց բաղադրիչներով 

1.2 Չափման մեթոդներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
 

Չափումներ 

Սխալներ և 
անորոշություններ 

ա) օգտագործել երկարության, ծավալի, անկյան, զանգվածի, ժամանակի, 
ջերմաստիճանի և էլեկտրական մեծությունների չափման մեթոդները, որոնք 
համապատասխանում են առարկայական  ծրագրի բովանդակությանը. աշակերտները 
մասնավորապես պետք է կարողանան՝ 

• չափել երկարությունները քանոնով, ձողակարկինով և միկրոմետրով,  
• կշեռքով չափել կշիռը, հետևաբար և զանգվածը, 
• անկյունաչափով չափել անկյունը, 
• ժամացույցով, վայրկենաչափով և կաթոդաճառագայթային օսցիլոսկոպի 

ժամանակային կալիբրացմամբ չափել ժամանակահատվածները, 
• ջերմաչափով չափել ջերմաստիճանը, 
• օգտագործել ամպերմետր և վոլտմետր՝ համապատասխան 

մասշտաբներով,  
• զրոյական մեթոդներում օգտագործել գալվանոմետր,  
• օգտագործել կաթոդաճառագայթային օսցիլոսկոպ, 
• օգտագործել սանդղակավորված Հոլի զոնդ 

բ) օգտագործել անալոգային ցուցնակներ և թվային էկրաններ  
գ) օգտագործել կալիբրացված կորեր  
դ) հասկանալ և բացատրել չափումներում սիստեմատիկ սխալների (ներառյալ զրոյի 

սխալները) և պատահական սխալների տարբերությունը  
ե) հասկանալ չափման միջոցների ճշգրտության և չափումների արդյունքների 

ճշգրտության տարբերությունը 
զ) գնահատել բերված մեծության անորոշությունները բացարձակ, կոտորակային 

կամ տոկոսային սխալանքների գումարով (խիստ վիճակագրական մոտեցում չի 
պահանջվում) 

Բաժին 2․ Նյուտոնյան մեխանիկա 

2.1 Կինեմատիկա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

  ա)  սահմանել հեռավորություն, տեղափոխություն, սկալյար և վեկտորական 
արագություն, արագացում հասկացությունները 



 

Գծային շարժում 

Ոչ գծային շարժում 

բ)  գրաֆիկական մեթոդներով ներկայացնել հեռավորությունը, տեղափոխությունը, 
սկալյար և վեկտորական արագությունը և արագացումը 

գ)  արագություն-ժամանակ գրաֆիկի տակի մակերեսից որոշել տեղափոխությունը  
դ) տեղափոխություն-ժամանակ գրաֆիկի թեքությունից որոշել արագությունը 
ե)  արագություն-ժամանակ գրաֆիկի թեքությունից որոշել արագացումը  
զ)   արագության և արագացման սահմանումներից  դուրս բերել ուղղագիծ 

հավասարաչափ արագացող շարժումը նկարագրող հավասարումները 
է) օգտագործելով ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժման 

հավասարումները՝ լուծել խնդիրներ՝ ներառյալ համասեռ գրավիտացիոն դաշտում 
առանց օդի դիմադրության ընկնող մարմինների  շարժումը  

ը)  վերհիշել, որ մարմնի կշիռը ազատ անկման արագացման և նրա զանգվածի 
արտադրյալն է 

թ)   նկարագրել ազատ անկում կատարող մարմնի արագացման չափման փորձ  
ժ)   որակապես նկարագրել օդի դիմադրության առկայությամբ համասեռ 

գրավիտացիոն դաշտում ազատ անկում կատարող մարմնի շարժումը 
ժա)  նկարագրել և բացատրել մի ուղղությամբ հավասարաչափ արագությամբ և 

ուղղահայաց ուղղությամբ հավասարաչափ արագացող շարժումը 
2․2 Դինամիկա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
 

Նյուտոնի շարժման 
օրենքները 

Իմպուլս և նրա 
պահպանումը  

ա)  բացատրել Նյուտոնի շարժման օրենքները 
բ) հասկանալ, որ զանգվածը մարմնի հատկություն է, որը դիմադրում է շարժման 

փոփոխությանը 
գ)  նկարագրել և օգտագործել կշռի գաղափարը որպես զանգվածի վրա 

գրավիտացիոն դաշտի ազդեցություն 
դ)  սահմանել իմպուլսը որպես զանգվածի և արագության արտադրյալ 
ե)  սահմանել և օգտագործել ուժը որպես իմպուլսի փոփոխման արագություն 
զ)  F = ma արտահայտության կիրառմամբ լուծել խնդիրներ՝ հասկանալով, որ 

արագացումն ու արդյունարար ուժը միշտ համուղղված են 
է)  սահմանել իմպուլսի պահպանման օրենքը 
ը)  օգտագործել իմպուլսի պահպանման օրենքը պարզ խնդիրներ լուծելու համար՝ 

ներառյալ առաձգական և ոչ առաձգական փոխազդեցությունները երկու 
մարմինների միջև միաչափ և երկչափ շարժումների դեպքում (վերականգնման 
գործակցի մասին գիտելիք չի պահանջվում) 

թ)  հաշվի առնել, որ բացարձակ առաձգական հարվածի ժամանակ բախումից առաջ և 
հետո հարաբերական արագությունը նույնն է 

ժ)  հասկանալ, որ թեև համակարգի իմպուլսը փոխազդող մասնիկների միջև միշտ 
պահպանվում է, հնարավոր է կինետիկ էներգիայի փոփոխություն 

2.3  Ուժեր 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

 

Ուժի տեսակներ 

Ուժերի 
հավասարակշռություն 

Ծանրության կենտրոն 

ա)  նկարագրել զանգվածի վրա համասեռ գրավիտացիոն դաշտի ազդած ուժը և լիցքի 
վրա համասեռ էլեկտրական  դաշտի ազդած ուժը  

բ)  հասկանալ հեղուկում մարմնի վրա ազդող վերմղիչ ուժի ծագումը 
գ)  որակապես հասկանալ շփման և մածուցիկության ուժերը՝ ներառյալ օդի 

դիմադրությունը (շփման և մածուցիկության հաստատունների 
ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ չէ) 



 

Ուժերի պտտական 
ազդեցությունը 

 

դ)  օգտագործել վեկտորական եռանկյունին` ուժերի հավասարակշռությունը 
ներկայացնելու համար 

ե)  հասկանալ, որ կարելի է ենթադրել մարմնի կշռի՝ մեկ կետում (իր ծանրության 
կենտրոնում) ազդելու մասին 

զ)  հասկանալ, որ ուժային զույգը երկու ուժեր են, որոնք առաջացնում են միայն 
պտույտ 

է)  սահմանել և կիրառել ուժի մոմենտը և ուժային զույգի ուժի մոմենտը 
ը)  հասկանալ, որ երբ համազոր ուժ և համազոր ուժի մոմենտ չկան, համակարգը 

հավասարակշռության մեջ է 
թ)  կիրառել մոմենտների կանոնը  

2․4 Աշխատանք, էներգիա և հզորություն  
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

 

Էներգիայի 
փոխակերպում և 
պահպանում 

Աշխատանք 

Պոտենցիալ, կինետիկ 
և ներքին 
էներգիաներ 

Հզորություն 

 

ա)  տարբեր ձևերի էներգիաների, դրանց փոխակերպումների և պահպանման 
օրինակներ բերել, կիրառել էներգիայի պահպանման սկզբունքը հասարակ 
օրինակների վրա 

բ)  հասկանալ աշխատանք հասկացությունը որպես ուժի և ուժի ուղղությամբ 
տեղափոխության արտադրյալ 

գ)  մի շարք իրավիճակներում հաշվել աշխատանքը՝ ներառյալ արտաքին հաստատուն 
ճնշման տակ ընդլայնվող գազի կատարած աշխատանքը (W = pΔV) 

  դ)  շարժման հավասարումներից դուրս բերել կինետիկ էներգիայի բանաձևը՝ Ek =  
mv2 

 ե)  վերհիշել և կիրառել Ek =  mv2 բանաձևը 
զ)  տարբերակել գրավիտացիոն պոտենցիալ և առաձգական պոտենցիալ 

էներգիաները  
է)  հասկանալ և կիրառել համասեռ դաշտում ուժի և պոտենցիալ էներգիայի կապը՝ 

խնդիրներ լուծելու համար 
ը)  W = Fs սահմանումից դուրս բերել Երկրի մակերևույթի մոտ պոտենցիալ էներգիայի 

փոփոխության ΔEp = mgΔh բանաձևը  
թ)  վերհիշել և օգտագործել Երկրի մակերևույթի մոտ պոտենցիալ էներգիայի 

փոփոխության ΔEp = mgΔh բանաձևը 
ժ)   հասկանալ ներքին էներգիայի գաղափարը 
ժա) հասկանալ, որ համակարգի օգտակար գործողության  գործակիցը (ՕԳԳ-ն) 

համակարգի կատարած օգտակար աշխատանքի և լրիվ ստացված էներգիաների 
հարաբերությունն է 

ժբ)  հասկանալ և գնահատել գործնական սարքերում էներգիայի կորուստները և, 
օգտագործելով ՕԳԳ-ի գաղափարը, լուծել խնդիրներ 

ժգ) սահմանել հզորությունը որպես միավոր ժամանակում կատարված աշխատանք և 
հզորությունը ներկայացնել որպես ուժի և արագության արտադրյալ 

ժդ) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով P=  ,  P = Fv բանաձևերը 

2.5 Շրջանագծային շարժում 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Հավասարաչափ 
շրջանագծային 
շարժման 
կինեմատիկա 

ա)  ռադիանով արտահայտել անկյունային տեղափոխությունը 
բ)  հասկանալ և կիրառել անկյունային արագությունը՝ խնդիրներ լուծելու համար 
գ)  իմանալ և կիրառել v = rω արտահայտությունը խնդիրներ լուծելու համար 



 

Կենտրոնաձիգ 
արագացում 

Կենտրոնաձիգ ուժ 

դ)  որակապես նկարագրել ուղղահայաց ուժի պատճառով կոր հետագծով շարժումը և 
հասկանալ հավասարաչափ շրջանագծային շարժման ժամանակ կենտրոնաձիգ 
արագացումը 

ե)  իմանալ և օգտագործել կենտրոնաձիգ արագացման a = rω2 և a = v2/r  բանաձևերը 
զ)   իմանալ և օգտագործել կենտրոնաձիգ ուժի  F = mrω2 and F = mv2/r բանաձևերը 

2.6 Գրավիտացիոն դաշտեր 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
 

Գրավիտացիոն դաշտ 

 

Կետային 
զանգվածների միջև 
գրավիտացիոն ուժ 

 
Կետային զանգվածի 
գրավիտացիոն դաշտ 
 
Գրավիտացիոն 
պոտենցիալ 
 

ա)  հասկանալ գրավիտացիոն դաշտի գաղափարը որպես ուժային դաշտի և 
սահմանել գրավիտացիոն դաշտի լարվածությունը որպես միավոր զանգվածի վրա 
ազդող ուժ 

բ)  իմանալ և կիրառել Նյուտոնի գրավիտացիոն օրենքը՝  F = Gm1m2/r2 
գ)  Նյուտոնի գրավիտացիոն օրենքից և գրավիտացիոն դաշտի լարվածության 

սահմանումից կետային զանգվածի համար դուրս բերել g = GM/r2 հավասարումը 
դ)  իմանալ և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով կետային զանգվածի գրավիտացիոն 

դաշտի ուժի g = GM/r2 հավասարումը  
ե)  հասկանալ, որ Երկրի մակերևույթի մոտ g–ն համարյա հաստատուն է և կոչվում է 

ազատ անկման արագացում 
զ)  կետում պոտենցիալը սահմանել որպես տվյալ կետում միավոր զանգվածի 

կատարած աշխատանքը՝ փորձնական զանգվածն անվերջությունից այդ կետ 
բերելու համար  

է)  լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով կետային զանգվածի պոտենցիալի φ = – GM/r 
արտահայտությունը  

ը)  իմանալ գրավիտացիոն և էլեկտրական դաշտերի միջև որակական և քանակական 
նմանություններն ու տարբերությունները 

թ)  վերլուծել շրջանագծային ուղեծրերը հակադարձ քառակուսային օրենքով 
դաշտերում՝ ներառյալ գեոստացիոնար ուղեծրերը՝ առնչելով գրավիտացիոն 
դաշտը նրա ստեղծած կենտրոնաձիգ արագացմանը 

ժ)   հասկանալ՝ ինչ են գեոստացիոնար ուղեծրերը  և նրանց կիրառությունները 
Բաժին 3․ Նյութ 

3.1 Նյութի փուլերը 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Նյութի խտություն 

Պինդ մարմիններ, 
հեղուկներ, գազեր 

Ճնշումը հեղուկներում 

Փուլային անցումները 

ա)  սահմանել խտությունը 
բ)  պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի կառուցվածքն ու խտությունները 

հարաբերել իրար հետ՝ օգտագործելով մոլեկուլների միջև հեռավորությունների, 
փոխդասավորվածության և շարժման պարզ գաղափարները  

գ)  նկարագրել պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի համար պարզ կինետիկ 
տեսությունը 

դ)  նկարագրել Բրոունյան շարժումը ցուցադրող փորձ և հասկանալ, թե ինչն է այդ 
փորձում պայմանավորված մոլեկուլների շարժմամբ 

ե)  տարբերակել բյուրեղային և ոչ բյուրեղային պինդ մարմինների կառուցվածքները՝ 
անդրադառնալով մետաղներին, պոլիմերներին, ամորֆ նյութերին 

զ)   սահմանել ճնշումը և նյութի կինետիկ մոդելի միջոցով բացատրել գազի ճնշումը 
է)  դուրս բերել Δp = ρgΔh հավասարումը ճնշման և խտության սահմանումներից 
ը)  օգտագործել Δp = ρgΔh հավասարումը 
թ)  տարբերակել հալումը, եռումը և գոլորշացումը 

3. 2 Պինդ մարմինների դեֆորմացիան 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
 ա)  իմանալ, որ դեֆորմացիան առաջանում է ուժի պատճառով, և որ միավոր 

չափողականությունում այն կարող է լինել ձգվող կամ սեղմվող 



 

Լարում և դեֆորմացիա 

Առաձգական և 
պլաստիկ 
հատկություններ 

 

բ)  նկարագրել զսպանակի վարքը բեռի, երկարացման, էլաստիկ սահմանի, Հուկի 
օրենքի և զսպանակի կոշտության (այսինքն՝ միավոր երկարացման դեպքում 
ուժի) միջոցով  

գ)  սահմանել և օգտագործել լարում ու դեֆորմացիա հասկացությունները և Յունգի 
մոդուլը  

դ)  նկարագրել լարի տեսքով մետաղի Յունգի մոդուլը չափելու փորձ  
ե)  տարբերակել նյութի առաձգական և պլաստիկ դեֆորմացիաները  
զ)  դուրս բերել դեֆորմացված նյութում էներգիան ուժ-երկարացում կորով 

պարփակված մակերեսից 
է)  իմանալ ուժ-երկարացում կորերի տեսքերը ձգվող, փխրուն և պոլիմերային 

նյութերի համար և հասկանալ, թե ինչ է ամրության սահմանը   
3․3 Իդեալական գազեր  
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Վիճակի հավասարում 

Գազի կինետիկ 
տեսություն 

Գազի ճնշում 

Մոլեկուլի կինետիկ 
էներգիա 

 

ա)  իմանալ և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով իդեալական գազի վիճակի 
հավասարումները՝ pV = nRT, որտեղ n -ը նյութի քանակն է 

բ)  Բրոունյան շարժման փորձերից եզրահանգել, որ մոլեկուլները շարժվում են 
գ)  ձևակերպել գազի կինետիկ տեսության հիմնական դրույթները 
դ)  բացատրել, թե ինչպես է մոլեկուլների շարժումն առաջացնում գազի ճնշում, և 

արտածել  <c2> բանաձևը, որտեղ N-ը  մոլեկուլների քանակն է 
[մանրամասն դուրս բերում չի պահանջվում] 

ե)  համեմատել <c2> և  և ստանալ, որ մոլեկուլի համընթաց 
շարժման  միջին կինետիկ էներգիան ուղիղ համեմատական է T-ին 

3. 4 Ջերմաստիճան 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝

Ջերմային 
հավասարակշռություն 

Ջերմաստիճանային 
սանդղակներ 

Կիրառական 
ջերմաչափեր 

ա)  իմանալ, որ (ջերմային) էներգիան տաք տիրույթից անցնում է ավելի սառը 
տիրույթ  

բ)  հասկանալ, որ հավասար ջերմաստիճանով տիրույթները գտնվում են ջերմային 
հավասարակշռության մեջ  

գ)  հասկանալ, որ ջերմաստիճանի հետ փոփոխվող ֆիզիկական հատկությունը 
կարելի է օգտագործել ջերմաստիճանը չափելու համար,  և բերել նման 
հատկությունների օրինակներ  

դ)  համեմատել թերմիստորային և թերմոզույգի հիման վրա աշխատող և նախօրոք 
կալիբրացված ջերմաչափերի հարաբերական առավելություններն ու 
թերությունները 

ե)  հասկանալ, որ կա ջերմաստիճանի բացարձակ սանդղակ, որը կախված չէ որևէ 
նյութի հատկությունից  (այսինքն՝ թերմոդինամիկ սանդղակը և բացարձակ զրոյի 
գաղափարը) 

զ)  փոխակերպել Կելվինով չափված ջերմաստիճանները Ցելսիուսով, իմանալ, որ T / 
K = T / °C + 273.15 

3.5 Նյութերի ջերմային հատկությունները 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Տեսակարար 
ջերմունակություն 

Թաքնված 
տեսակարար 
ջերմություն 

Ներքին էներգիա 

ա) նյութի պարզեցված կինետիկ մոդելի միջոցով բացատրել, թե՝  
• ինչու են հալումն ու եռումը տեղի ունենում առանց ջերմաստիճանի 

փոփոխության, 
• ինչու է միևնույն նյութի համար գոլորշացման տեսակարար ջերմությունն ավելի 

մեծ, քան հալման տեսակարար ջերմությունը,  
• ինչու է գոլորշացմանը զուգահեռ տեղի ունենում սառում 

բ)  սահմանել և կիրառել թաքնված տեսակարար ջերմություն հասկացությունը և 
առանձնացնել էլեկտրական մեթոդներով նրա որոշման հիմնական սկզբունքները 

գ)  սահմանել և կիրառել տեսակարար ջերմունակություն հասկացությունը և 
առանձնացնել էլեկտրական մեթոդներով նրա որոշման հիմնական սկզբունքները 



 

Թերմոդինամիկայի 
առաջին օրենքը 

դ) հասկանալ մարմնի ջերմաստիճանի աճի և նրա ներքին էներգիայի միջև կապը 
ե)  հասկանալ, որ  ներքին էներգիան որոշվում է համակարգի վիճակով և որ այն 

կարելի է արտահայտել համակարգի մոլեկուլների կինետիկ և պոտենցիալ 
էներգիաների գումարով   

զ)  իմանալ և կիրառել թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը՝ արտահայտված ներքին 
էներգիայի աճով, համակարգին հաղորդված ջերմաքանակով և համակարգի 
կատարած աշխատանքով 

Բաժին 4․ Տատանումներ և ալիքներ 
4․1 Տատանումներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
Պարզ հարմոնիկ 

շարժում 

Պարզ հարմոնիկ 

շարժման էներգիան 

Մարող և հարկադրված 

տատանումներ, 

ռեզոնանս 

 

ա) նկարագրել ազատ տատանումների պարզ օրինակներ 
բ)  հետազոտել ճոճանակների շարժումը՝ օգտագործելով փորձարարական և 

գրաֆիկական մեթոդներ 
գ) հասկանալ և օգտագործել լայնույթ, պարբերություն, հաճախություն, անկյունային 

հաճախություն և փուլերի տարբերություն տերմինները և արտահայտել 
պարբերությունը հաճախությամբ և անկյունային հաճախությամբ 

դ) իմանալ և օգտագործել  a=-ω2 x հավասարումը որպես պարզ հարմոնիկ 
տատանումների որոշիչ հավասարում 

ե) հիշել և օգտագործել x = x0sin(ωt)-ն որպես a=-ω2 x հավասարման լուծում 
զ) իմանալ և օգտագործել  հավասարումները  
է) գրաֆիկների միջոցով նկարագրել տեղափոխության, արագության և 

արագացման փոփոխությունները պարզ հարմոնիկ տատանումների ժամանակ 
ը) նկարագրել կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների փոխանակումը պարզ 

հարմոնիկ տատանումների ժամանակ 
թ) նկարագրել մարող տատանումների գործնական օրինակներ՝ մասնավորապես 

նշելով մարման չափի հետևանքները և կրիտիկական արգելակման 
կարևորությունը 

ժ) նկարագրել հարկադրական տատանումների գործնական օրինակներ և 
ռեզոնանսի երևույթը 

ժա) գրաֆիկների միջոցով նկարագրել, թե ինչպես է հարկադրական 
տատանումների լայնույթը հաճախությունից կախված փոխվում, երբ 
հաճախությունը մոտ է համակարգի սեփական հաճախությանը, և որակապես 
հասկանալ այն գործոնները, որոնք որոշում են հաճախության արձագանքը և 
ռեզոնանսի սրությունը 

ժբ)  նկարագրել, թե որ դեպքերում են ռեզոնանսային երևույթներն օգտակար  և 
որոնցում է պետք դրանցից խուսափել 

4․2 Ալիքներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Վազող ալիքներ 

Լայնական և 
երկայնական ալիքներ 

Բևեռացում 

Ալիքների արագության, 
հաճախության և 
երկարության որոշում 

Էլեկտրամագնիսական 
սպեկտր 

 

ա)  պարանների, զսպանակների, ջրի մակերևույթի տատանումների միջոցով 
նկարագրել, թե ինչ է նշանակում ալիքային շարժումը  

բ)   հասկանալ և օգտագործել տեղափոխություն, լայնույթ, փուլերի տարբերություն, 
պարբերություն, հաճախություն, ալիքի երկարություն և արագություն տերմինները 

գ)   արագության, հաճախության և ալիքի երկարության սահմանումներից դուրս 
բերել v = f λ ալիքի հավասարումը  

դ)  հիշել և օգտագործել v = f λ հավասարումը  
ե)  հասկանալ, որ էներգիան փոխանցվում է վազող ալիքների միջոցով 
զ) հիշել և օգտագործել ինտենսիվություն ∝ (լայնույթ)2 հարաբերությունը 
է) համեմատել լայնական և երկայնական ալիքները 
ը) վերլուծել և մեկնաբանել լայնական և երկայնական ալիքների գրաֆիկական 

ներկայացումները 
թ)  հասկանալ, որ բևեռացումը կապված է լայնական ալիքների հետ 



 

 

 

ժ) որոշել ձայնի հաճախությունը՝ օգտագործելով կաթոդաճառագայթային 
օսցիլոսկոպ 

ժա) որոշել ձայնի ալիքի երկարությունը՝ օգտագործելով կանգուն ալիքներ 
ժբ)  բացատրել, որ էլեկտրամագնիսական ալիքներն ազատ տարածության մեջ 

տարածվում են միևնույն արագությամբ, և հիշել կարևոր ալիքների 
երկարությունները՝ ռադիոալիքներից մինչև γ ճառագայթում 

4.3 Վերադրում 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Կանգուն ալիքներ 

Դիֆրակցիա 

Ինտերֆերենցիա 

Երկաղբյուր 
ինտերֆերենցիա 

Դիֆրակցիոն ցանցեր 

 

ա) բացատրել և օգտագործել վերադրման սկզբունքի պարզ կիրառությունները 
բ) ցույց տալ, որ հասկանում է կանգուն ալիքներ ցուցադրող փորձերը՝ 

օգտագործելով միկրոալիքներ, ձգված թելեր և օդային սյուներ 
գ) գրաֆիկական մեթոդ օգտագործելով՝ բացատրել կանգուն ալիքի ձևավորումը 

և բացահայտել հանգույցները և հակահանգույցները 
դ) բացատրել դիֆրակցիա տերմինի իմաստը 
ե) ցույց տալ, որ հասկանում է դիֆրակցիա ցույց տվող փորձերը՝ ներառյալ ջրի 

ալիքների դիֆրակցիան թե լայն, թե նեղ ճեղքերով ալիքային տաշտակում  
զ) հասկանալ ինտերֆերենցիա և կոհերենտություն  տերմինները 
է) նկարագրել ջրի ալիքների, լույսի և միկրոալիքների երկաղբյուր 

ինտերֆերենցիա ցույց տվող փորձերը 
ը) հասկանալ այն պայմանները, որոնք պահանջվում են երկաղբյուր 

ինտերֆերենցիայի շերտերը տեսնելու համար 
թ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով λ = ax/D հավասարությունը լույսի 

երկճեղք ինտերֆերենցիայի համար 
ժ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով d sinθ = n λ բանաձևը, և նկարագրել 

դիֆրակցիոն ցանցի օգտագործումը լույսի ալիքի երկարությունը որոշելու 
համար (սպեկտրաչափի կառուցվածքը և օգտագործումը ներառված չեն)

Բաժին 5․ Էլեկտրականություն և մագնիսականություն  

5․1 Էլեկտրական դաշտեր 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

«Էլեկտրական դաշտ» 
հասկացությունը  

Համասեռ էլեկտրական 
դաշտեր 

Կետային լիցքերի միջև 
ուժեր 

Կետային լիցքի 
էլեկտրական դաշտ 

Էլեկտրական 
պոտենցիալ  

 

ա) դիտարկել էլեկտրական դաշտ հասկացությունը որպես ուժային դաշտի օրինակ և 
սահմանել էլեկտրական դաշտի լարվածությունը որպես անշարժ միավոր 
դրական կետային լիցքի վրա ազդող ուժ  

բ)  էլեկտրական դաշտը ներկայացնել ուժային գծերի միջոցով 
գ) օգտագործել E =V/d բանաձևը երկու լիցքավորված զուգահեռ թիթեղների միջև 

համասեռ դաշտի լարվածությունը հաշվելու համար՝ պոտենցիալների  
տարբերությամբ և թիթեղների հեռավորությամբ 

դ)  հաշվել համասեռ էլեկտրական դաշտերում լիցքերի վրա ազդող ուժերը 
ե)  նկարագրել համասեռ էլեկտրական դաշտի ազդեցությունը լիցքավորված 

մասնիկի շարժման վրա 

զ)   հիշել և կիրառել Կուլոնի օրենքը
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 ազատ տարածության մեջ երկու 
կետային լիցքերի միջև ուժի համար 

է)   հիշել և կիրառել ազատ տարածության մեջ 
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 բանաձևը կետային 
լիցքի էլեկտրական դաշտի լարվածության համար 

ը)   սահմանել կետում պոտենցիալը որպես միավոր դրական լիցքն 
անսահմանությունից տվյալ կետ բերելու անհրաժեշտ աշխատանք 



 

թ)   իմանալ, որ դաշտի լարվածությունը տվյալ կետում հավասար է  այդ կետում 
պոտենցիալի գրադիենտին՝ մինուս նշանով 

ժ)   օգտագործել կետային լիցքի դաշտի պոտենցիալի 04
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 բանաձևը 
ժա)   իմանալ էլեկտրական և գրավիտացիոն դաշտերի որոշ որակական և 

քանակական նմանություններ  

5․2 Ունակություն 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Կոնդենսատորներ և 
ունակություն 

Կոնդենսատորում 
կուտակված էներգիա 

 

 

ա) հասկանալ պարզ շղթաներում կոնդենսատորների դերը 
բ) սահմանել ունակությունը և Ֆարադը  
գ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով C = Q/V բանաձևը 
դ) օգտվելով C = Q/V բանաձևից, լիցքի պահպանումից ու պոտենցիալների 

 տարբերությունների գումարումից՝ արտածել կոնդենսատորների զուգահեռ և 
հաջորդական միացումների բանաձևերը 

ե) կոնդենսատորների զուգահեռ և հաջորդական միացումների բանաձևերի 
 օգտագործմամբ լուծել խնդիրներ 

զ) պոտենցիալ-լիցք կորով սահմանափակված մակերեսից ստանալ 

1
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բանաձևը և հետևաբար՝ 
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 -ը 
5.3 Էլեկտրական հոսանք 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Էլեկտրական հոսանք 

Պոտենցիալների 
տարբերություն 

Դիմադրություն և 
տեսակարար 
դիմադրություն 

Էլեկտրաշարժիչ ուժի 
աղբյուրներ 

ա) հասկանալ, որ էլեկտրական հոսանքը լիցքավորված մասնիկների հոսքն է 
բ) սահմանել լիցքը և Կուլոնը  
գ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով Q = It բանաձևը 
դ) սահմանել պոտենցիալների տարբերությունը և  Վոլտը 
ե) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով V = W/Q բանաձևը 

զ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելովP VI , 
2P I R  բանաձևերը 

է) սահմանել դիմադրությունը և Օհմը 
ը) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով  V = IR բանաձևը 
թ) կառուցել և բացատրել հաստատուն ջերմաստիճանում մետաղական հաղորդչի, 

կիսահաղորդչային դիոդի և շիկացման լամպի I-V կախվածությունը 
ժ) կառուցել թերմիստորների ջերմաստիճանային նկարագրերը (պետք է դիտարկվի 

թերմիստորների բացասական ջերմաստիճանային գործակցով տեսակը) 
ժա)  ձևակերպել Օհմի օրենքը 
ժբ)   լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով R = ρL/A բանաձևը 
ժգ)  սահմանել ԷլՇՈՒ-ն որպես փակ շղթայով աղբյուրի կողմից միավոր լիցքի 

տեղափոխման համար ծախսված էներգիա 

ժդ)  տարբերակել ԷլՇՈՒ-ն և պոտենցիալների տարբերությունը էներգիայի 
տեսանկյունից  

ժե)  հասկանալ ԷլՇՈՒ-ի աղբյուրի ներքին դիմադրության ազդեցությունը շղթայում 
պոտենցիալների տարբերության և անջատված հզորության վրա 

5․4 Հաստատուն հոսանքի շղթաներ 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Գործնական շղթաներ ա) ճանաչել և օգտագործել ASE-ի հրատարակած «Signs, Symbols and Systematics» 
գրքում ընդունված համապատասխան նշանները շղթաների համար 



 

Լիցքի և էներգիայի 
պահպանում 

Հավասարակշռված 
պոտենցիալներ 

 

 

 

 

բ) նկարել և բացատրել աղբյուրներ, անջատիչներ, դիմադրություններ, 
ամպերմետրներ, վոլտմետրներ և/կամ թեմային վերաբերող որևէ այլ բաղադրիչ 
պարունակող շղթաների դիագրամներ 

գ) ներկայացնել Կիրխոֆի առաջին օրենքը և հասկանալ կապը լիցքի պահպանման 
հետ 

դ) ներկայացնել Կիրխոֆի երկրորդ օրենքը և հասկանալ կապը էներգիայի 
պահպանման հետ  

ե) օգտագործելով Կիրխոֆի օրենքները՝ դուրս բերել հաջորդական միացված երկու և 
ավելի դիմադրությունների գումարային դիմադրության բանաձևը 

զ) օգտագործելով հաջորդական միացված երկու և ավելի դիմադրությունների 
գումարային դիմադրության բանաձևը՝ լուծել խնդիրներ 

է) օգտագործելով Կիրխոֆի օրենքները՝ դուրս բերել զուգահեռ միացված երկու և 
ավելի դիմադրությունների գումարային դիմադրության բանաձևը 

ը) օգտագործելով զուգահեռ միացված երկու և ավելի դիմադրությունների 
գումարային դիմադրության բանաձևը՝ լուծել խնդիրներ 

թ) օգտագործելով Կիրխոֆի օրենքները՝ լուծել պարզ շղթաների խնդիրներ 
ժ) հասկանալ շղթայի պոտենցիալների բաժանիչի օգտագործումը որպես 

փոփոխական պոտենցիալների տարբերության աղբյուր 
ժա) բացատրել թերմիստորների և լուսային կախվածությամբ դիմադրությունների 

կիրառությունը պոտենցիալների բաժանիչներում՝ ջերմաստիճանից և 
լուսավորությունից կախված պոտենցիալների տարբերություն ստանալու համար 

ժբ)  լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով պոտենցիալների տարբերության չափիչի՝ 
որպես պոտենցիալների տարբերություն համեմատող սարքի (potentiometer) 
սկզբունքը 

5․5 Մագնիսական դաշտեր 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

«Մագնիսական դաշտ» 
հասկացությունը 

ա) հասկանալ, որ մագնիսական դաշտը հոսանք կրող հաղորդիչների կամ 
հաստատուն մագնիսների կողմից ստեղծված ուժային դաշտի օրինակ է 

բ) ներկայացնել մագնիսական դաշտը ինդուկցիայի  գծերի տեսքով 
5․6 Էլեկտրամագնիսականություն 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
Հոսանք կրող հաղորդիչի 
վրա ազդող ուժ 

Շարժվող լիցքի վրա 
ազդող ուժ 

Հոսանքի պատճառով 
ստեղծված 
մագնիսական դաշտ 

Հոսանք կրող 
հաղորդիչների միջև 
եղած ուժ 

 

ա) նկարագրել, որ կարող է լինել ուժ, որն ազդում է հոսանք կրող հաղորդիչների 
վրա, երբ նրանք տեղադրված են մագնիսական դաշտում 

բ) ճանաչել F = BIlsinθ հավասարությունը և դրա օգտագործմամբ լուծել խնդիրներ՝ 
հաշվի առնելով այն ուղղությունները, որոնք որոշվում են Ֆլեմինգի ձախ ձեռքի 
կանոնով 

գ) սահմանել մագնիսական դաշտի ինդուկցիան և տեսլան 
դ) նկարագրել, թե ինչպես ուժը, որն ազդում է հոսանք կրող հաղորդիչի վրա, կարող 

է օգտագործվել մագնիսական դաշտի ինդուկցիան հոսանքի կշեռքով չափելու 
համար 

ե) կանխատեսել մագնիսական դաշտում շարժվող լիցքի վրա ազդող ուժի 
ուղղությունը 

զ) հիշել F = BQv sinθ հավասարումը և օգտագործել այն  խնդիրներ լուծելու համար 
է) ուրվագծել ինդուկցիայի գծերը, որոնք առաջանում են երկար ուղիղ մետաղալարի, 

հարթ շրջանաձև շրջանակի  և երկար սոլենոիդի շուրջ 
ը) հասկանալ, որ սոլենոիդի դաշտը կախված է երկաթե միջուկի առկայությունից 
թ) բացատրել հոսանք կրող հաղորդիչների միջև եղած ուժերը և կանխատեսել այդ 

ուժերի ուղղությունները  



 

ժ) նկարագրել և համեմատել ուժերը, որոնք ազդում են զանգվածների, լիցքերի և 
հոսանքների վրա գրավիտացիոն, էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում ըստ 
անհրաժեշտության 

5․7 Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 
Էլեկտրամագնիսական 
ինդուկցիայի օրենքները 

ա) սահմանել, որ մագնիսական հոսքը շղթայում կարող է առաջացնել ԷլՇՈՒ, և որ 
ստեղծված ԷլՇՈՒ-ի ուղղությունը հակառակ է այն ստեղծող մագնիսական 
հոսքին և վեբերին 

բ) հիշել Φ = BA հավասարումը և, օգտագործելով այն, լուծել խնդիրներ  
գ) սահմանել մագնիսական ինդուկցիայի հոսքը 
դ) էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի համապատասխան փորձերից բխեցնել՝ 

– որ փոփոխվող մագնիսական հոսքը շղթայում կարող է առաջացնել ԷլՇՈՒ. 
– որ ստեղծված ԷլՇՈՒ-ի ուղղությունը հակառակ է այն ստեղծող 

փոփոխությանը. 
– գործոնները, որոնք ազդում են ԷլՇՈՒ-ի ուժգնության վրա 

ե) հիշել Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և Լենցի օրենքները և, 
օգտագործելով դրանք, լուծել խնդիրներ 

զ) բացատրել էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի պարզ կիրառումները 
5․8 Փոփոխական հոսանք 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Փոփոխական 
հոսանքների 
հատկությունները 

Տրանսֆորմատոր 

Էլեկտրական էներգիայի 
փոխանցում 

Ուղղում 

 

ա) հասկանալ և օգտագործել փոփոխական հոսանքի և լարման համար կիրառվող 
պարբերություն, հաճախություն, առավելագույն արժեք և քառակուսային միջին 
տերմինները  

բ) եզրահանգել, որ դիմադրության մեջ անջատված միջին հզորությունը սինուսոիդալ 
փոփոխական հոսանքի հզորության առավելագույն հզորության  կեսն է  

գ) սինուսոիդալ փոփոխական հոսանքը կամ լարումը ներկայացնել x = x0sinω t 
հավասարման տեսքով 

դ) տարբերակել քառակուսային միջին և առավելագույն արժեքները և հիշել ու լուծել 
խնդիրներ՝ օգտագործելով 

√
  հարաբերությունը սինուսոիդային 

փոփոխական հոսանքի դեպքում 
ե) հասկանալ պարզ լամինացված երկաթե միջուկով տրանսֆորմատորի աշխատելու 

սկզբունքը և հիշել ու լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով Ns/Np=Vs/Vp=Ip/Is 
հավասարումը իդեալական տրանսֆորմատորի համար 

զ) գնահատել փոփոխական հոսանքի և բարձր լարման գիտական ու տնտեսական 
առավելությունները էլեկտրական էներգիայի փոխանցման  համար 

է) գրաֆիկորեն տարբերակել կես ալիքի և լրիվ ալիքի ուղղումները 
ը) բացատրել մեկ դիոդով փոփոխական հոսանքի ուղղումը 
թ) բացատրել չորս դիոդների (ուղղող կամուրջ) միջոցով փոփոխական հոսանքի 

ուղղումը 
ժ) վերլուծել մեկ կոնդենսատորի ազդեցությունը հարթեցման վրա՝ նշելով նաև 

ունակության և դիմադրության արժեքների ազդեցությունը  
Բաժին 6․ Ժամանակակից ֆիզիկա 

6․1 Լիցքավորված մասնիկներ 

Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Լիցքավորված 
մասնիկներ 

ա) Միլիկենի փորձից հասկանալ էլեկտրոնի լիցքի որոշման հիմնական 
սկզբունքները 

բ) ամփոփել և մեկնաբանել լիցքի քվանտացման փորձարարական  փաստը 



 

Էլեկտրոններ 

Լիցքավորված 
մասնիկների փնջեր 

 

գ) նկարագրել և որակապես քննարկել լիցքավորված մասնիկների փնջերի շեղումը 
համասեռ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում 

դ) բացատրել, թե ինչպես մագնիսական և էլեկտրական դաշտերը կարելի է կիրառել 
մասնիկների՝ ըստ արագության ընտրության համար 

ե) բացատրել էլեկտրոնների համար v-ի և e

e

m
 որոշման մի մեթոդի հիմնական 

սկզբունքները 
6․2 Քվանտային ֆիզիկա 

Ֆոտոնի էներգիա 

Էլեկտրոնների 
ֆոտոէֆեկտ 

Մասնիկ-ալիքային 
երկվություն 

Ատոմների բնույթում 
էներգետիկ 
մակարդակները 

Գծային սպեկտր 

 

ա) հասկանալ էլեկտամագնիսական ճառագայթման մասնիկային բնույթը 
բ) հիշել և օգտագործել E = hf 
գ) հասկանալ, որ ֆոտոէֆեկտը ցույց է տալիս էլեկտամագնիսական ճառագայթման 

մասնիկային բնույթը, մինչդեռ ինտերֆերենցիան և դիֆրակցիան ցույց են տալիս 
ալիքային բնույթը 

դ) հիշել սահմանային հաճախության կարևորությունը 
ե) բացատրել ֆոտոէֆեկտը ֆոտոնի էներգիայի և ելքի էներգիայի միջոցով 
զ) բացատրել, թե ինչու ֆոտոէֆեկտի առավելագույն էներգիան կախված չէ 

ինտենսիվությունից, մինչդեռ ֆոտոհոսանքը համեմատական է ինտենսիվությանը 

է) վերհիշել, կիրառել 
2
max

1
v

2
hf m  

 բանաձևը և բացատրել նրա 
նշանակությունը 

ը) նկարագրել և որակապես բացատրել  մասնիկների ալիքային բնույթը ցույց տվող 
էլեկտրոնների դիֆրակցիան 

թ) կիրառել Դե Բրոյլի ալիքի երկարության հավասարումը՝ λ =h/p 
ժ) հասկանալ առանձնացված ատոմներում (օրինակ՝ ատոմական ջրածնի) դիսկրետ 

էլեկտրոնային մակարդակների գոյությունը և եզրահանգել, թե ինչպես է այն 
բերում սպեկտրալ գծերին 

ժա) տարբերակել ճառագայթման և կլանման գծային սպեկտրները 
ժբ) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով hf = E1 – E2 

6.3 Միջուկային ֆիզիկա 
Թեմաներ Դիմորդը պետք է կարողանա՝ 

Միջուկ 

Իզոտոպներ 

Միջուկային պրոցեսներ 

Զանգվածի պակասորդ 
և միջուկային կապի 
էներգիա 

Ռադիոակտիվ տրոհում 

 

ա) α-մասնիկների ցրման փորձերից եզրակացնել միջուկի գոյությունը և փոքր 
չափերը 

բ) նկարագրել միջուկային  ատոմի պարզ մոդել, որում կան նեյտրոններ, պրոտոններ 
և ուղեծրային էլեկտրոններ 

գ) տարբերակել նուկլոնների և պրոտոնների քանակները  
դ) հասկանալ, որ տարրը կարող է գոյություն ունենալ տարբեր իզոտոպների տեսքով, 

յուրաքանչյուրը՝ նեյտրոնների տարբեր քանակով 
ե) օգտագործել միջուկների ներկայացման ընդունված նշանագրությունը 
զ) հասկանալ, որ նուկլոնների քանակը, պրոտոնների քանակը և զանգված-

էներգիան միջուկային պրոցեսների ժամանակ պահպանվում են 
է) պարզ միջուկային ռեակցիաները ներկայացնել միջուկային հավասարումների 

տեսքով՝ 
14
7

4
2

→ 17
8

1
1

 

ը) հասկանալ միջուկային տրոհման ինքնաբուխ և պատահական բնույթը 
թ) հասկանալ α-, β- and γ- ճառագայթումների բնույթն ու հատկությունները (β+ 

ճառագայթումը ներառված չէ, β-ճառագայթում ասելով հասկանում ենք β–) 
ժ) եզրահանգումներ անել ռադիոակտիվ տրոհման պատահական բնույթի մասին՝ 

գրանցման արագության (count rate) ֆլուկտուացիաներից  



 

ժա) հասկանալ էներգիայի և զանգվածի միջև E = mc2 կապը, վերհիշելով այս 
արտահայտությունը՝ լուծել խնդիրներ 

ժբ) կառուցել մեկ նուկլոնի կապի էներգիայի փոփոխությունը նուկլոնների քանակից 
ժգ) բացատրել, թե ինչ են նշանակում միջուկային սինթեզը և միջուկի տրոհումը 
ժդ) բացատրել մեկ նուկլոնի կապի էներգիայի դերը միջուկային սինթեզում և միջուկի 

տրոհման մեջ  
ժե) սահմանել ակտիվություն ու տրոհման հաստատուն տերմինները, վերհիշել ու 

լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով A = λN 
ժզ) եզրահանգումներ անել և գծել ռադիոակտիվ տրոհման էքսպոնենցիալ բնույթը, 

խնդիրներ լուծել՝ օգտագործելով x = x 0 exp(–λt) բանաձևը, որտեղ x-ը չտրոհված 
մասնիկների քանակն է 

ժէ) սահմանել կիսատրոհման պարբերությունը 
ժը) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով λ = 0. 693/t1/2 արտահայտությունը 

 

Առաջարկվող գրականության ցանկ 

Առարկայի քննական բովանդակության որոշ թեմաներ վերանայելու համար առաջարկվում է օգտվել 
գրականության հետևյալ ցանկից. 
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Գնահատման սկզբունքներ  
 
Ֆիզիկայի 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 և 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:  
 
Այս հարցերը հաճախ սկսվում են հետևյալ բառերով՝ որոշել, սահմանել, բնութագրել, բացատրել, ընդգծել: 
 
Նմանատիպ հարցերի միջոցով ստուգվում են՝  

                                                            

1  Գրքի հինգ հատորներից յուրաքանչյուրը և՛ ներբեռնման, և՛ առցանց ընթերցման հնարավորությամբ հասանելի է 
հետևյալ հղումներով՝ ըստ հերթականության՝  http://booksee.org/book/651787 , http://booksee.org/book/651788, 
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• գիտական երևույթներ, փաստեր, օրենքներ, սահմանումներ, հասկացություններ, տեսություններ. 
• գիտական բառարան, տերմինաբանություն, սկզբունքներ (այդ թվում՝ նշաններ, քանակություններ և 

միավորներ). 
• ֆիզիկայի 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. 
• առաջարկել կանխագուշակումներ կամ վարկածներ. 
• կիրառել գիտելիքները, այդ թվում՝ օրենքներ, նոր իրավիճակներում. 
• ցուցադրել իրազեկվածություն ֆիզիկայի տեսությունների և մոդելների սահմանափակումների 

վերաբերյալ. 
• լուծել խնդիրներ.  
• փոխակերպել տեղեկույթը մի ձևից մի ուրիշի. 
• կառուցել փաստարկներ հաստատելու վարկածներ կամ կատարել արդարացման գործողությունների 

ընտրություն. 
• նոր իրավիճակների համար կիրառել գիտելիքներ և սկզբունքներ:  

 
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: 

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

o ուշադրությամբ կարդալ ողջ հարցը և փորձել պարզել ֆիզիկայի 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 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: 

  «Կառուցվածքավորված հարցեր» մասում կան հարցեր, որոնց պահանջը ենթադրում է ընդլայնված 
պատասխաններ: Այդ հարցերը հաճախ կապված են լինում 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 
տեղեկությունների վրա:  

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

 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: Տրված տարածությունը հուշում է նաև, թե ինչ ծավալի 
պատասխան է ակնկալվում քննվողից: 

 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 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 

 

6 (a) Ո՞րն է էլեկտրաշարժ ուժի (ԷլՇՈՒ-ի) և պոտենցիալների տարբերության (լարում) միջև 
տարբերությունը։ 

Էլեկտրաշարժ ուժը միավոր լիցքը լրիվ շղթայով կողմնակի ուժերի կատարած աշխատանքն  է։ Պոտենցիալների 
տարբերությունը միավոր լիցքը մի կետից մյուսը տեղափոխելու համար էլեկտրական դաշտի կատարած 
աշխատանքն է: Առաջին դեպքում ոչ էլեկտրական (օրինակ՝ քիմիական) էներգիան վերածվում է էլեկտրականի, 
երկրորդ դեպքում էլեկտրականը՝ ոչ էլեկտրականի:  

  

 (b)  12 Վ ԷլՇՈՒ-ով և 0.50 Օհմ ներքին դիմադրությամբ մարտկոցին միացրել են երկու միատեսակ լամպ, 
ինչպես պատկերված է նկ. 6.1-ում։ 
 

Նկ. 6.1 
 
Յուրաքանչյուր լամպի դիմադրությունը հաստատուն է։ Յուրաքանչյուր լամպի հզորությունը 48 Վտ է, երբ 
միացված է 12 Վ լարման։    
 
(i) Մեկնաբանել, թե ինչու նկ. 6.1-ում պատկերված ձևով միացման դեպքում լամպերի անջատած 
հզորությունը 48 Վտ չէ։ 
 
Քանի որ ԷլՇՈՒ-ն ունի ներքին դիմադրություն, լարումը լամպերի վրա փոքր է 12 Վ-ից: Դա է պատճառը, որ 
անջատված հզորությունը 48 Վտ չէ: 
   
 
(ii) Հաշվել որևէ լամպի դիմադրությունը։ 
Օգտվենք  ⁄  բանաձևից, որտեղից ստանում ենք R=U2/P=122/48=3 Օհմ 
 
 
 



 

 
դիմադրությունը = ...............3........................... Օմ   

(iii) Հաշվել մարտկոցով անցնող հոսանքը։  
Լամպերը միացված են զուգահեռ, դրանց ընդհանուր դիմադրությունը 3:2=1,5 Օհմ: Շղթայի լրիվ դիմադրությունը՝ 
Rլրիվ=0,5+3/2=2 Օհմ  
Դա նշանակում է, որ հոսանքի ուժը կլինի I=12:2=6 Ա  
 
 
 
 

հոսանքը = ..............6..................... Ա  
 
(iv) Հաշվել լամպերից որևէ մեկում անջատված հզորությունը։ 
 
 
Լամպերից յուրաքանչյուրով անցնում է  I=6:2=3 Ա հոսանքի ուժ, հետևաբար անջատված հզորությունը կլինի  
P=I2R=32*3=27 Վտ: 
 
 
 
 
 

հզորությունը = ............27................. Վտ  
 
(c)   Երրորդ միատեսակ լամպը զուգահեռ միացնում  են նկ. 6.1-ով ներկայացված մարտկոցին։ Նկարագրել և 
մեկնաբանել միացման ազդեցությունը մարտկոցի սեղմակների միջև լարման վրա։ 
 
Երրորդ լամպը միացնելուց հետո արտաքին դիմադրությունը կլինի 3:3=1 Օհմ. դա նշանակում է, որ մարտկոցի 
սեղմակների վրա լարումը կփոքրանա՝ V=12 Վ/(0,5+1)*1=8 Վ: Նախկինում երկու լամպի դեպքում V1=12 
Վ/(0,5+1,5)*1,5=9 Վ։ 
 
Ինչքան ավելի քիչ է արտաքին դիմադրությունը, այնքան ավելի մեծ է հոսանքը շղթայում և ավելի մեծ է լարումը 
ներքին դիմադրության վրա, ինչը բերում է սեղմակների վրա լարման նվազման: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Քննաթերթիկի նմուշ 
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Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոն 
ԱԲ ուսուցչի մասնագիտական զարգացման ծրագրի դիմորդ-ուսուցիչների 
քննություն 

 
ՖԻԶԻԿԱ 

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 28 տպագիր էջից: 
  

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) Դիագրամում ցույց է տրված օսցիլոգրաֆի էկրանի ուղղանկյունաձև ալիքի հետագիծ: Էկրանը 
ծածկված է 1 սմ երկարությամբ քառակուսիների ցանցով։: Օսցիլոգրաֆի ժամանակային առանցքը 
կարգաբերված է 10 մվ սմ–1-ի: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Որքա՞ն է ուղղանկյունաձև ալիքի մոտավոր հաճախությունը. 
 
 

A  70 Հց 

B  140 Հց 

C  280 Հց 

D  1400 Հց 
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2) Ամպերաչափի սլաքի անկյունային շեղումը հոսանքից կախված փոխվում է այնպես, ինչպես ցույց է 
տրված նկարում: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ո՞ր դիագրամով կարելի է ներկայացնել սանդղակի տեսքը այս չափիչ սարքում. 
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3) x0 ֆիքսված մեծությունը բազմիցս չափվում է մի փորձում, որն ունի փորձարարական անորոշություն: 
Գրաֆիկը գծված է՝ ցույց տալու համար փորձերի այն n քանակը, որոնցում ստացվել է x-ի որոշակի 
արժեք: 

 
Ո՞ր գրաֆիկը կարող էր ստացվել, եթե x0-ի չափումն ունի սիստեմատիկ մեծ սխալանք, բայց 
պատահական փոքր սխալանք. 
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4) Դիագրամում ցույց է տրված ապակե խողովակում մաքուր հեղուկի միջով հաստատուն 
արագությամբ ընկնող գնդակի արագությունը չափելու փորձի սխեման: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խողովակի վրա կա երկու նշում: Վերին նշումը հարակից քանոնի 115 ± 1 մմ դիրքում է, իսկ 
ստորին նշումը՝ 385 ± 1 մմ-ում: Գնդակը վերին նշումով անցնում է 1.50 ± 0.02 վ-ին, իսկ ստորին 
նշումով անցնում է 3.50 ± 0.02 վ-ին: 

 
Գնդակի հաստատուն արագությունը հաշվվում է այսպես՝ 

 

 

 

Ո՞ր արտահայտությամբ է հաշվվում այս արագության արժեքի կոտորակային անորոշությունը. 
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5) Ստորև տրված է օդում ուղղահայաց` դեպի վեր նետված քարի արագություն-ժամանակ գրաֆիկը : 
Օդի դիմադրությունն անտեսել: 

 

 

 

 

    

 

 

 

Քարը վեր է նետվել ժամանակի զրոյական պահին: 
 

X մակերեսը համապատասխանում է 5 մ հեռավորությանը: Y մակերեսը համապատասխանում է 3 
մ հեռավորությանը: 
 
Որքա՞ն է քարի տեղափոխությունը սկզբնական դիրքից ժամանակի t պահին. 
 
A    2 մ 

B    3 մ 

C    5 մ 

D    8 մ 
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6) Դիագրամում ցույց է տրված մեքենայի արագություն-ժամանակ գրաֆիկը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մեքենան, շարժվելով 4.0 մ վ–1 արագությամբ, սկսում է արագանալ ժամանակի 0 պահին: 

 
 

Որքա՞ն է մեքենայի արագացումը t  = 3.0 վ պահին.  
 

A  0.67 մ վ –2 

B  1.0 մ վ –2 

C  1.3 մ վ –2 

D  2.0 մ վ –2 
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7) W կշռով խցիկը ճոպանից կախված է P կետում և գտնվում է հավասարակշռության մեջ: 
 Ճոպանի լարման ուժերն են T1 և T2 , ինչպես ցույց է տրված նկարում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ո՞ր դիագրամում են ճիշտ ներկայացված P կետում գործող ուժերը. 
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8) Դիագրամում ցույց են տրված շրջանաձև մարմնի վրա կիրառված չորս ուժեր: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ո՞ր  տողում են նկարագրված մարմնի վրա ազդող արդյունարար ուժը և ուժերի արդյունարար 
մոմենտը. 

 
 արդյունարար ուժ արդյունարար մոմենտ 

A զրո Զրո 

B զրո ոչ զրո 

C ոչ զրո Զրո 

D ոչ զրո ոչ զրո 

 
 

9) Բրոունյան շարժումը նկարագրող փորձում անոթում գտնվող ծխի մասնիկները լուսավորվում են 
ուժեղ լույսի աղբյուրով և դիտվում մանրադիտակով: 

 
Մասնիկները երևում են որպես շարժման մեջ գտնվող փոքր լուսաբծեր: 
Ո՞րն է Բրոունյան շարժման պատճառը. 
  

A  ծխի մասնիկների և օդի մոլեկուլների բախումները 
B  ծխի մասնիկների և անոթի պատերի բախումները 
C  կոնվեկցիոն հոսքերը օդում, քանի որ այն տաքացվում է լույսի աղբյուրի կողմից 
D  լույսի կլանման ընթացքում ծխի մասնիկների ստացած կինետիկ էներգիան 
 
 

10) Տաշտակի մեջ գտնվող հեղուկի մեջ սուզված մարմինը դուրս է մղվում:  
 

Ո՞րն է այս դուրս մղման ֆիզիկական պատճառը.  
 

A մարմնի խտությունը տարբերվում է հեղուկի խտությունից 
B հեղուկի խտությունը մեծանում է խորությանը զուգընթաց 
C ճնշումը հեղուկում մեծանում է խորությանը զուգընթաց 
D g-ի արժեքը հեղուկում մեծանում է խորությանը զուգընթաց 
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11) Մեխանիկական լարում - հարաբերական դեֆորմացիա փորձերում մեխանիկական լարման 
առանցքը հաճախ նշվում է 108 Պա միավորներով, իսկ հարաբերական դեֆորմացիա առանցքը՝ 
տոկոսներով: Որոշակի լարի համար դա ցույց է տրված դիագրամում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Որքա՞ն է Յունգի մոդուլի արժեքը լարի նյութի համար. 
 

A  6.0× 107 Պա 

B  7.5 × 108 Պա 

C  1.5 × 109 Պա 

D  6.0 × 109  Պա 

 
 

12) Երբ A լայնույթով հարթ բևեռացված լույսն անցնում է բևեռացման ֆիլտրով, ինչպես ցույց է տրված, 
դուրս եկող լույսի լայնույթը A cosθ է: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Սկզբնական փնջի ինտենսիվությունը I  է: 
Որքա՞ն է դուրս եկող լույսի ինտենսիվությունը, երբ θ -ն 60.0° է.  

 
A  0.250 I 

B  0.500 I 

C  0.750 I 

D  0.866 I 
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13)  Ձայնային ալիքն առաջանում է մի կողմից փակ խողովակում: Խողովակի երկարությունը 
կարգավորվում է այնպես, որ խողովակից դուրս եկած ձայնն ամենաբարձրն է: 

 
Ի՞նչ բնույթի է խողովակում եղած ձայնը.  

 
A երկայնական և տարածվող ալիք 

B երկայնական և կանգուն ալիք 

C լայնական և տարածվող ալիք 

D լայնական և կանգուն ալիք 

 
 
14)  Կիրառելով միագույն լույս՝  հեռավորության վրա գտնվող երկու ճեղքերից  հեռավորության վրա 

գտնվող էկրանին առաջանում են ինտերֆերենցիոն շերտեր: Շերտերի միջև եղած 
հեռավորությունը	  է: 

 
 -ն և -ն կրկնապատկվում են: 
 
 
 Որքա՞ն է շերտերի միջև եղած նոր հեռավորությունը. 

 
A  

B  

C 2  

D 4 	 
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15)   Յուրաքանչյուր մմ-ի վրա 500 նրբագիծ ունեցող դիֆրակցիոն ցանցն օգտագործվում է 600 նմ ալիքի 
երկարություն ունեցող միագույն լույսի դիֆրակցիան դիտելու համար: 

 
 Լույսն անցնում է նեղ ճեղքով, և ցանցն այնպես է տեղադրված, որ դրա նրբագծերը զուգահեռ են 

ճեղքին: Լույսն անցնում է ճեղքով, ապա ցանցով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Դիտողը ցանցի միջով տարբեր անկյուններից դիտում է ճեղքը՝  գլուխը շարժելով X-ից ցանցին 

զուգահեռ, Y-ով՝ ճեղքին հակառակ, հակառակ կողմում ցանցին զուգահեռ դեպի Z: 
 
 Ճեղքի քանի՞ պատկեր է նա տեսնում. 
 

A 3 

B 4 

C 6 

D 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

16) Տարանուն լիցքավորված զուգահեռ թիթեղները տեղադրված են այնպես, ինչպես ցույց է տրված 
ստորև: 

   
 
 
 
 
 
 

Էլեկտրոնը բացասական լիցքավորված թիթեղի մակերևույթից դուրս է բերվում դադարի վիճակից: 
Էլեկտրոնը շարժվում է բացասական լիցքավորված թիթեղից դեպի դրական լիցքավորված թիթեղը: 
 
Ո՞ր գրաֆիկում է ցույց տրված, թե ինչպես է էլեկտրոնի վրա ազդող F ուժը փոփոխվում՝ 
կախված բացասական թիթեղից ունեցած x հեռավորությունից. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Դիագրամում ստվերագծված մակերեսով ներկայացված է դիտողից դեպի նկարի հարթություն 

ուղղված համասեռ էլեկտրական դաշտ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Էլեկտրոնների հորիզոնական փունջը մտնում է դաշտ՝ շարժվելով ձախից դեպի աջ: 
 
Ո՞ր ուղղությամբ է այս փունջը շեղվում դաշտի կողմից. 
 
 
A դեպի վերև (նկարի հարթության մեջ) 
 
B դեպի ներքև (նկարի հարթության մեջ) 
 
C դիտողից 
 
D դեպի դիտողը 
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18) 8.0 Կլ լիցքը 20 վայրկյանում հաստատուն արագությամբ անցնում է 30 Օմ դիմադրությամբ 
դիմադրատարրի միջով: 

 
Որքա՞ն է պոտենցիալների տարբերությունը դիմադրատարրի ծայրերի միջև. 

 
A 0.40 Վ 

B 5.3 Վ 

C 12 Վ 

D 75 Վ 

 
19) Շղթայում P, Q և R դիմադրատարրերն ունեն հավասար դիմադրություն: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Անտեսելի դիմադրությամբ մարտկոցն առաքում է 12 Վտ լրիվ հզորություն: 
 
Որքա՞ն է տաքացման հետևանքով R դիմադրատարրում անջատված հզորությունը. 
 
A  2 Վտ    

B  3 Վտ    

C  4 Վտ    

D  6 Վտ 

 
20) Կիրխհոֆի կանոններից յուրաքանչյուրը կապված է մի ֆիզիկական մեծության պահպանման հետ: 

Ո՞ր ֆիզիկական մեծություններն են համարվում պահպանվող Կիրխհոֆի առաջին և երկրորդ 
կանոններում. 

 
  

Կիրխհոֆի առաջին կանոն 
 

Կիրխհոֆի երկրորդ կանոն 

A էներգիա Լիցք 

B էներգիա մոմենտ 

C լիցք էներգիա 

D մոմենտ էներգիա 
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Մաս Բ – Կառուցվածքավորված հարցեր 

(Պատասխանները գրել յուրաքանչյուր հարցից հետո տրված հատվածում) 

 
21) (a) Սահմանել ծանրության կենտրոն եզրույթը: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(b) AB համասեռ ձողն ամրացված է A ուղղաձիգ պատին: Ձողը հորիզոնական դիրքում պահվում է 
B և C կետերում ամրացված ճոպանի միջոցով, ինչպես ցույց է տրված նկ. 3.1-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B կետում ձողի և ճոպանի կազմած անկյունը 50° է: Ձողն ունի 1.2 մ երկարություն և 
8.5 Ն կշիռ: M զանգվածով O մարմինը B կետում կախված է ձողից: Ճոպանի T 
լարման ուժը 30 Ն է: 
 
(i)  Ուժերը բաղադրիչների վերլուծելով՝ հաշվել T-ի ուղղաձիգ բաղադրիչը: 

 
 
 
 
 
 
 

T-ի ուղղաձիգ բաղադրիչ =       Ն  
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(ii)  Ձևակերպել մոմենտների կանոնը: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(iii)   Մոմենտների կանոնի հիման վրա, ինչպես նաև հաշվելով A կետով անցնող ու նկարին 
ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ մոմենտները՝ ցույց տալ, որ O մարմնի կշիռը 19 Ն է: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (iv)   Այնուհետև որոշել O մարմնի M զանգվածը: 
 
 
 
 
 
 

M =     կգ 
 
 
 
 
(c)   Օգտվելով հավասարակշռության պայմանից՝ բացատրել, թե ինչու A 
 կետում ձողի վրա պետք է ուժ ազդի: 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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22) Կիսահաղորդիչ դիոդում I  հոսանքի ուժի կախումը V պոտենցիալների տարբերությունից (պ. տ.) ցույց 
է տրված նկ. 5.1-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Օգտագործելով նկ. 5.1-ը՝ նկարագրել դիոդի դիմադրության փոփոխությունը 
 V = –0.5 Վ-ից V = 0.8 Վ տիրույթում: 

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

(b) Նկ. 5.2-ում կառուցել V պոտենցիալների տարբերությունից շիկացման լամպի I  հոսանքի ուժի 
կախվածության գրաֆիկը: Թվային հաշվարկներ չեն պահանջվում: 
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 (c) Նկ. 5.3-ում ցույց է տրված շիկացման լամպին և բանալուն միացված 12 Վ էլեկտրաշարժ ուժ 
(ԷլՇՈւ) և 0.50 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող սնման աղբյուր: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Շիկացման լամպն ունի 36 Վտ հզորություն, երբ դրա վրա լարումը 12 Վ է: 
 
   (i)  Հաշվել լամպի դիմադրությունը, երբ նրա վրա լարումը 12 Վ է: 
 
 
 
 
 
 
 

դիմադրությունը = ………………Օմ  
 

  
   (ii)  Բանալին փակված է, և հոսանքի ուժը լամպում 2.8 Ա է: 
 
      Հաշվել լամպի դիմադրությունը: 
 
 
 
 
 
 
 
 

դիմադրությունը =………………..Օմ 
 
 

(d) Բացատրել, թե ինչպես են (c)-ում հաշված դիմադրության երկու արժեքները հիմնավորում այն 
գծագրի տեսքը, որը կառուցել եք (b)-ում: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23) (a) 27.2°C սկզբնական ջերմաստիճանով գազը տաքացվում է այնպես, որ նրա ջերմաստիճանը 
հասնում է 38.8°C-ի:  

    
Ստորակետից հետո համապատասխան տասնորդական նիշերի ճշտությամբ հաշվել (Կելվինով) 

 
(i)   գազի սկզբնական ջերմաստիճանը. 

 
 
 
 
 
 
 

սկզբնական ջերմաստիճանը =………………………………… Կ 
 
   (ii)   ջերմաստիճանի աճը 
 
 
 
 
 
 

ջերմաստիճանի աճը = ……………………………..Կ   
 
 (b)  Իդեալական գազի P ճնշումը տրվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝ 
 

P =  
 
   որտեղ ρ-ն գազի խտությունն է: 
 
   (i)   Գրել, թե ինչ է նշանակում  սիմվոլը: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  (ii) Օգտագործելով արտահայտությունը՝ ցույց տալ, որ իդեալական գազի ատոմների  
միջին կինետիկ էներգիան տրվում է հետևյալ արտահայտությամբ․ 

 
3
2
	 T 

 
Բացատրել Ձեր կողմից կիրառված ցանկացած սիմվոլ: 
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(c) Կարելի է համարել, որ հելիում-4-ն իրեն պահում է իդեալական գազի նման: 
Գլանի հաստատուն ծավալն է 7.8 × 103 սմ3 և այն պարունակում է 2.1 × 107 Պա ճնշման տակ 
և 290 Կ ջերմաստիճանում գտնվող հելիում-4 գազ:  
 
Հելիում գազի համար հաշվել․ 

 
(i)   գազի նյութաքանակը. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     նյութաքանակը = …………………. մոլ 
 
  (ii) ատոմների միջին կինետիկ էներգիան. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

միջին կինետիկ էներգիան = ………………..  Ջ  
 
   (iii)  լրիվ ներքին էներգիան. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

լրիվ էներգիան = ………………………. Ջ 
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24) (a) (i)  Բացատրել ինչ է նշանակում կետում էլեկտրական պոտենցիալ: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ii)  Սահմանել ունակությունը: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(b) Մեկուսացված մետաղական սֆերայի V պոտենցիալի մակերևույթի Q լիցքից 
կախվածությունը ցույց է տրված նկ. 3.1-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մեկուսացված մետաղական սֆերան ունի ունակություն: Օգտագործելով նկ. 3.1-ը որոշել․ 
 

(i) սֆերայի ունակությունը. 
 
 
 
 

 ունակությունը = …………………………….. Ֆ  
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(ii)  մինչև 150 կՎ պոտենցիալ լիցքավորված սֆերայի էլեկտրական պոտենցիալ էներգիան։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

էներգիան = ………………………..Ջ   
 
 
 
  (c) Կայծը սֆերայի պոտենցիալը փոքրացնում է 150 կՎ-ից 75 կՎ:  
    
   Հաշվել սֆերայի կորցրած էներգիան. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

էներգիան = ………………………..Ջ 
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25) Բացասական լիցքավորված մասնիկները զուգահեռ փնջով շարժվում են վակուումում: Մասնիկներն 
ունեն v արագություն: 

 Մասնիկները մտնում են 930 մկՏլ ինդուկցիայով մագնիսական դաշտի համասեռ տիրույթ: Սկզբում 
մասնիկները մագնիսական դաշտի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ են շարժվում: Մասնիկներից մեկի 
հետագիծը ցույց է տրված նկ. 7.1-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Բացասական լիցքավորված մասնիկները մագնիսական դաշտում անցնում են 7.9 սմ կորության 

շառավղով հետագծով: 
 
 Մագնիսական դաշտի տիրույթում այնուհետև կիրառվում է համասեռ էլեկտրական դաշտ: 12 կՎմ–1 

լարվածությամբ դաշտի դեպքում մասնիկները չեն շեղվում, երբ անցնում են դաշտերի տիրույթով: 
 
(a)  Նկ. 7.1-ում սլաքով նշել էկեկտրական դաշտի ուղղությունը: 
 
 
(b) Բացասականապես լիցքավորված մասնիկների համար հաշվել՝ 
 
  (i)  v արագությունը. 

 
 
 
 
 

v = …………………………………………. մվ-1 
 
 

   (ii)   
լիցք

զանգված
  հարաբերությունը 

 
 
 
 
 
 

հարաբերությունը = ......................... Կլ կգ–1 



25 
 

26) Աշակերտն ուսումնասիրում է, թե ինչպես է ազոտային գազի վրա ազդող ճնշումն ազդում ծավալի 
վրա: 

 
 Ուղղաձիգ գլանաձև խողովակում գազային վիճակում գտնվող ազոտը փակված է փոքր ծավալի 

յուղի շերտով: Պոմպի միջոցով կիրառված է ճնշում: Կիրառված ճնշումը չափվում է ճնշաչափով, 
ինչպես ցույց է տրված նկ. 2.1-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ազոտի T ջերմաստիճանը 290 Կ է: 
 
Փորձի նպատակն է ստուգել խողովակում գտնվող ազոտի h բարձրության կախումը p 
ճնշումից: 
 
Կա վարկած, ըստ որի p-ն և h-ը կապված են հետևյալ բանաձևով՝ 
 

pAh = NkT 
 
որտեղ A-ն ազոտ պարունակող խողովակի հորիզոնական հատույթի մակերեսն է, k-ն Բոլցմանի 
հաստատունն է, իսկ N-ը՝ ազոտային գազի մոլեկուլների թիվը: 
 
(a)  Դիցուք ունենք կախվածության գրաֆիկ, որտեղ x առանցքի վրա 

հ
 -ն է, իսկ y առանցքի վրա՝ p-ն : 

 
 Արտահայտել գրադիենտը N-ով: 
 
 
 
 
 
 

գրադիենտ = ….............................       
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 (b) p-ի և h-ի արժեքները տրված են աղյուսակ 2.1-ում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Աղյուսակ 2.1-ում հաշվել և գրանցել  -ի արժեքները: Ներառել նաև      -ի բացարձակ սխալանքը: 

 
 

 (c)  (i) Կառուցել p-ի 105 Պա-ի՝  -ից՝ մ-1-ից կախվածության գրաֆիկը: Գրաֆիկի վրա ներառել նաև 

 -ի սխալանքների սահմանները: 

 
  (ii) Գծել  մոտարկող՝ ամենալավ և ընդունելի ամենավատ ուղիղները գրաֆիկի վրա։ Երկու 

գծերն    էլ պիտի հստակ պիտակավորված լինեն։  
 

(iii)   Որոշել ամենալավ մոտարկող գծի գրադիենտը։ Նշել դրա սխալանքը պատասխանում։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

գրադիենտ =     ………………………………… 
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(d) Այս փորձում A = 3.14 × 10–6 մ2, իսկ k = 1.38 × 10–23   Ջ Կ–1. 
 
 Օգտագործելով (c)(iii) կետի արդյունքները՝ որոշել N-ի արժեքը: 
 Նշել ստացված արժեքի բացարձակ սխալանքը: 
 
 
 
 
 
 

N = ……………………………………  
 
 
(e)  (i)  Ճնշումը նվազում է այնպես, որ p = 1.10 × 105 Պա, իսկ ջերմաստիճանն իջնում է 
  12 ±1Կ-ով: 
 
  Օգտագործելով (d) կետի արդյունքը՝ հաշվել h-ը: 
 
 
 
 
 
 
 
 

h = ……………………………………  
 

(ii) Որոշել h-ի  ստացված արժեքի հարաբերական սխալանքն արտահայտված տոկոսներով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

հարաբերական սխալանքն արտահայտված տոկոսներով ……………………………. %    
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Տվյալներ 
 

լույսի արագությունը վակուումում c = 3.00 × 10
8
 մ վ

–1
 

մագնիսական հաստատուն 0 = 4 × 10
–7

 Հն մ
–1

 

էլեկտրական հաստատուն 0 = 8.85 × 10
–12

 Ֆ մ
–1 

  (
04

1


 = 8.99 × 109 մ Ֆ

–1) 

տարրական լիցքը e = 1.60 × 10–19 Կլ 

Պլանկի հաստատուն h = 6.63 × 10
–34 Ջվ  

զանգվածի ատոմային միավոր u = 1.66 × 10
–27 կգ 

էլեկտրոնի դադարի զանգվածը m
e = 9.11 × 10

–31 կգ  

պրոտոնի դադարի զանգվածը m
p = 1.67 × 10

–27 կգ  

գազային հաստատուն R = 8.31 Ջ Կ
–1 մոլ

–1  

Ավոգադրոյի հաստատուն N
A = 6.02 × 10

23 մոլ
–1  

Բոլցմանի հաստատուն k = 1.38 × 10
–23 Ջ Կ

–1
 

գրավիտացիոն հաստատուն G = 6.67 × 10
–11 Ն մ

2 կգ
–2

 

ազատ անկման արագացումը g = 9.81 մ վ
–2
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Բանաձևեր 
 

հավասարաչափ արագացող շարժում s = ut + 2
2

1 at  

 v2 = u2 + 2as 
 
գազի կատարած աշխատանքը (իզոբար պրոցեսում) W = pV 
 

գրավիտացիոն պոտենցիալը  =  

r

Gm
 

 
հիդրոստատիկ ճնշումը p = ρgh 
 

իդեալական գազի ճնշումը 
V

Nm
p 3

1  c  

  
հարմոնիկ տատանում  a =  2  x 
 
մասնիկի արագությունը հարմոնիկ տատանումներում v = v

0 cos  t 

 v = ±  22
0 xx   

 

էլեկտրական պոտենցիալ 
r

Q

04 
V  

 
կոնդենսատորների հաջորդական միացում 1 / C = 1 / C1 + 1 / C2 + . . . 
 
կոնդենսատորների զուգահեռ միացում C = C

1 + C
2 + . . . 

 
լիցքավորված կոնդենսատորի էներգիան W = QV2

1  

  
հաջորդական միացված դիմադրություններ R = R

1 + R
2 + . . . 

 
զուգահեռ միացված դիմադրություններ 1 / R = 1 / R1 + 1 / R

2 + . . . 

 
փոփոխական հոսանք/լարում x = x

0 sin  t 

 
ռադիոակտիվ տրոհում x = x

0 exp(–t) 

 

տրոհման հաստատուն  = 
2

1

0.693

t
 

 
 


