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1. ԱԲ քիմիա առարկայի ուսուցման նպատակները 
 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի ծրագիրը մշակվել է 

որպես տեսական գործնական և փորձարարական քիմիայի դասընթաց։ Այս առարկայական 

ծրագիրը սովորողին գիտական փորձառություն է տալիս և ապահովում հետագա կրթություն 

ստանալու համար աշակերտի հենքային պատրաստվածությունը։ 

Առարկայի նպատակն է հնարավորություն տալ աշակերտին՝ 

- ճանաչելու գիտական մեթոդների կարևորությունն ու հնարավոր թերությունները և 

գնահատելու դրանց կիրառելիությունն այլ բնագավառներում և առօրյա կյանքում. 

- ձեռք բերելու առօրյա կյանքում ճանաչողական ունակություններ և հմտություններ, 

որոնք խրախուսում են արդյունավետ ու անվտանգ գործունեություն. 

- տարբեր լսարանների, տարբեր նպատակադրմամբ, ներկայացնելու տեղեկություններ 

և գաղափարներ.  

- ձեռք բերելու գիտական բարեխղճություն, ճշգրտություն, անաչառություն, 

ազնվություն, հարցադրում կատարելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, 

ստեղծագործականություն. 

- շրջակա միջավայրով հետաքրքրվելու և նրա հանդեպ հոգատար լինելու. 

- հասկանալու, որ գիտության կիրառությունը կարող է շահավետ ու որոշիչ լինել և՛ 

անհատի, և՛ հանրության, և՛ շրջակա միջավայրի համար. 

- հասկանալու, որ գիտության ուսումնասիրությունն ու կիրառությունը 

համագործակցային և հավաքական գործընթացներ են և կարող են ենթարկվել 

հանրային, տնտեսական, տեխնոլոգիական, էթիկական և մշակութային 

ազդեցությունների ու սահմանափակումների:  

 

1.1 Ով կարող է մասնակցել այս դասընթացին 

 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի ծրագիրը 

նախատեսված է ՀՀ պետական հիմնական դպրոցի «քիմիա» առարկայի ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտած աշակերտների համար։ Այլ հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ 

անհրաժեշտ չեն։  

 

1.2 Ուսուցման տևողությունը 

 

ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերը յուրաքանչյուր խորացված առարկայի համար նախատեսում 

են մոտավորապես 480 ուսումնական դասաժամ տևողությամբ  ուղղորդված ուսուցում, որտեղ 

մեկ դասաժամը 45 րոպե է։ Յուրաքանչյուր ստանդարտ առարկայի համար ԱԲ-ի 

առարկայական ծրագրերը նախատեսում են մոտավորապես 280 դասաժամ տևողությամբ 

ուղղորդված ուսուցում, որտեղ նույնպես մեկ դասաժամը 45 րոպե է։  
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Ուղղորդված ուսուցումը ներառում է ուսուցչի հետ դեմ առ դեմ դասընթացները, ընթացիկ 

թեստավորման և գնահատման գործընթացները, սակայն չի ներառում տնային 

աշխատանքներն ու ամփոփիչ քննությունը։  

2. Ծրագրի բովանդակություն 
 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի բովանդակությունը 

ներկայացված է ստորև: Թեմաների նշված հաջորդականությունը չի ենթադրում թեմաների 

դասավանդման նույնատիպ հերթականություն։ Հիմնվելով ստորև ներկայացված թեմատիկ 

միավորների և դրանց համապատասխան վերջնարդյունքների վրա՝ ԱԲ-ի հավաստագրված 

ուսուցիչը կարող է կազմել դասավանդման շաբաթական ծրագիր՝ բովանդակության 

տրամաբանական հաջորդականությամբ։  

Առարկայի բովանդակությունը կազմված է երկու բաղադրիչից՝  

- հենքային նյութ, որը ներառում է ընդհանուր քիմիա, ֆիզիկական քիմիա, անօրգանական 

քիմիա, օրգանական քիմիա բաժինները, և 

- քիմիայի կիրառություն։ 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման առարկայի բովանդակությունը հետևյալն է. 

1. Ընդհանուր և Ֆիզիկական քիմիա 

- 1.1  Ատոմներ, մոլեկուլներ և քանակաչափություն 

- 1.2 Ատոմի կառուցվածք 

- 1.3 Քիմիական կապ 

- 1.4 Նյութի ֆիզիկական վիճակներ 

- 1.5 Ջերմաքիմիա 

- 1.6 Էլեկտրաքիմիա 

- 1.7 Քիմիական հավասարակշռություն 

- 1.8 Քիմիական կինետիկա 

 

2. Անօրգանական քիմիա 

- 2.1 Պարբերական համակարգ. քիմիական պարբերականություն 

- 2.2 II խումբ 

- 2.3 IV խումբ 

- 2.4 VII խումբ 

- 2.5 Անցումային տարրերի քիմիայի ներածություն 

- 2.6 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 
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- 3.7 Ազոտ պարունակող օրգանական միացություններ 

- 3.8 Պոլիմերացում, պոլիկոնդենսացում 

 

4. Քիմիայի կիրառություն (միայն առարկայի խորացված մակարդակի համար) 

- 4.1 Կյանքի քիմիա 

- 4.2 Անալիտիկ քիմիայի կիրառությունը 

- 4.3 Քիմիական նյութերի մոդելավորում 

 

2․1 Փորձարարական հմտությունների զարգացում 

 

Անհրաժեշտ է ուսուցման ողջ ընթացքում սովորողներին տրամադրել ուղղորդված 

փորձարարական հմտությունների զարգացման հնարավորություն: Փորձարարական 

հմտությունները առանձին քննական բաղադրիչներ են և ստուգվում են ամփոփիչ գործնական 

քննության ժամանակ, որը ստուգում է սարքերի հետ աշխատելու հմտությունները, տվյալների 

ներկայացումը, վերլուծությունը և գնահատումը: 

Ամփոփիչ քննաթերթիկներից մեկը գրավոր քննություն է, որը ստուգում է բարձր մակարդակի 

փորձարարական հմտություններ, ինչպիսին են պլանավորումը, վերլուծությունը և գնահատումը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ աշակերտները չեն կարող բավարար չափով պատրաստվել այս 

քննաթերթիկի համար՝ առանց իրենց ուսման ընթացքում շարունակական լաբորատոր-

գործնական աշխատանքների իրականացման: 

 

2․2 Քիմիայի կիրառություն 

 

Առարկայական ծրագրի «Քիմիայի կիրառություն» բաղադրիչը մշակված է սովորողի՝ հենքային 

նյութից ստացած գիտելիքների կիրառումն ապահովելու համար` ժամանակակից քիմիայի 

կարևորագույն բնագավառների ուսումնասիրման ընթացքում: Բաղադրիչը սովորողին 

հնարավորություն է տալիս վերհիշելու հենքային նյութի բովանդակությունը, ինչպես նաև 

ծանոթանալու քիմիական նոր երևույթներին: Այն կենտրոնանում է հետազոտություններում, 

արտադրության մեջ և առօրյայում քիմիայի կիրառության վրա և առնչվում է հնարավոր էթիկական 

խնդիրների հետ: Այս հատվածի դասավանդումը ներառում է նաև գործնական աշխատանքներ: 

«Քիմիայի կիրառություն» բաժինը բաղկացած է երեք մասից: Յուրաքանչյուր մաս ներառում է նաև 

շրջակա միջավայրի քիմիայի հիմնահարցեր: Քննական հարցերը, կոնկրետ օրինակների 

վերհիշման փոխարեն, կենտրոնացած են լինելու քիմիական հասկացությունների և մեթոդների 

վրա: Հարցին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառվելու են հարցի մեջ, և 

աշակերտներից ակնկալվելու է նոր իրավիճակների համար թե՛ հիմնական նյութի, թե՛ 

կիրառության բաղադրիչի գիտելիքների կիրառություն: 

 

2․3 Դասավանդման մոտեցումներ 

 

Դասավանդման ընթացքում ուսուցիչները պետք է անդրադառնան ուսուցանվող նյութին քիմիայի 

հանրային, բնապահպանական, տնտեսական և տեխնոլոգիական տեսանկյուններից։ Որոշ 

օրինակներ ներառված են հենքային նյութի և «Քիմիայի կիրառություն» բաժիններում, սակայն 
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անհրաժեշտ է խրախուսել բերված օրինակների ուսումնասիրումը սկզբունքների առումով, քանի 

որ միևնույն սկզբունքները քննության ընթացքում կարող են ստուգվել այլ իրավիճակային 

գործածության միջոցով։ 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկան խրախուսում է 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը։ Սովորողները պետք է լիարժեք կիրառեն ՏՏ-

ներն իրենց գործնական աշխատանքներում: Ուսուցիչները ևս կարող են օգտագործել ՏՏ-ներ՝ 

ցուցադրությունների և մոդելավորումների ժամանակ: 

Աշակերտի ներքոբերյալ ուսումնական վերջնարդյունքներում աստղանիշով (*) ներկայացված են 

այն վերջնարդյունքները, որոնց ապահովման համար անհրաժեշտ է կիրառել ՏՏ-ներ։  
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Բաղադրիչ 1․ Ֆիզիկական քիմիա 

 

Ֆիզիկական  քիմիա 

1.1 Ատոմներ, մոլեկուլներ և քանակաչափություն 

Բովանդակություն Պահանջներ 

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) 

 

[Իոնական միացությունների համար պայմանական 

օգտագործվում է «հարաբերական մոլեկուլային 

զանգված» տերմինը (Mr)] 

ա) սահմանել և օգտագործել հարաբերական 

ատոմային, իզոտոպային, մոլեկուլային 

զանգվածներ հասկացությունները՝ հիմնված 12C 

սանդղակի վրա 

բ) սահմանել և օգտագործել մոլ հասկացությունը` 

Ավոգադրոյի հաստատունի տեսանկյունից 

*Ճանաչել մասս սպեկտրոմետրը, որպես ատոմական  

(և մոլեկուլային)  զանգվածների  էքսպերիմենտալ  

չափման  հստակ  և ճշգրիտ  մեթոդ և նկարագրել 

վերջինիս աշատանքը 

գ) * վերլուծել մասս-սպեկտրները` իզոտոպային 

բաղադրության և մոլեկուլային ֆրագմենտների 

տեսանկյունից [մասս-սպեկտրոմետրի հետ 

աշխատելու գիտելիքներ չեն պահանջվում]  

դ) հաշվել տարրի հարաբերական ատոմային 

զանգվածը՝ ելնելով դրա իզոտոպների 

հարաբերական տարածվածությունից կամ մասս-

սպեկտրից 

ե) սահմանել և օգտագործել էմպիրիկ և մոլեկուլային 

բանաձևեր տերմինները 

զ) հաշվել էմպիրիկ և մոլեկուլային բանաձևերը՝ 

օգտագործելով այրման տվյալները կամ 

զանգվածային բաղադրությունը  

է)  * գրել և/կամ կազմել  քիմիական ռեակցիաների 

հավասարեցված հավասարումներ 

*կազմել իոնական հավասարումներ 

ը) կատարել հաշվարկներ՝ օգտագործելով  մոլ 

հասկացությունը, ընդգրկելով՝ 

(i) փոխազդող զանգվածները (բանաձևերից և 

հավասարումներից), 

(ii) գազերի ծավալները (օր.՝ ածխաջրածինների 

այրման ժամանակ), 

(iii) լուծույթների ծավալները և 

կոնցենտրացիաները 

* Կիրառել ստեխիոմետրիայի  և կոնցենտրացիայի  

հասկացությունները՝  լուծույթներում  

միացությունների  կոնցենտրացիաները  կամ 

քանակները  տիտրում  կոչվող  եղանակով  հաշվելու  

համար:     

*Իրականացնել տիտրում  և մեկնաբանել  տիտրումի  

արդյունքները:   
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*Բացատրել  թե ինչպես  պետք է կատարել  

նոսրացում  ցանկալի  կոնցենտրացիան  ստանալու  

համար:   

 

[Կատարված հաշվարկների ժամանակ 

աշակերտների պատասխանները պետք է լինեն 

հարցում տրված կամ պահանջված իմաստալից 

թվանշանների քանակով:  Երբ կլորացվում են վերև 

կամ ներքև, աշակերտները պետք է համոզված լինեն, 

որ իմաստալից թվանշաններն անհարկի չեն կորել 

կամ օգտագործվել անհրաժեշտից ավելի (տես նաև 

Գործնական գնահատում, հարցաթերթիկ 3, 

Հաշվարկների և հիմնավորումների արտահայտում)։]  

թ) դուրս բերել քանակաչափական 

հարաբերությունները (ը)-ի հաշվարկներից 

* Բացատրել, որ բոլոր չափվող մեծություններին 

ուղեկցող անճշտությունն արտահայտվում է 

մեծության արժեքը կազմող իմաստալից 

թվանշանների քանակով։ Կիրառել իմաստալից 

թվանշանները մեծությունների չափված արժեքներով 

կատարվող հաշվարկների անճշտությունն 

արտահայտելու համար։  

 

*Ցույց տալ չափվող մեծությունների հաշվարկներում 

ամենափոքր ճշգրտությամբ կատարված չափումը 

սահմանափակում է հաշվարկված մեծության 

ճշգրտությունը՝ որոշելով վերջնական 

պատասխանում իմաստալից թվանշանների 

քանակը: Կիրառել գումարման և հանման, ինչպես 

նաև բազմատկման և բաժանման կանոնները 

հաշվարկված մեծության իմաստալից թվանշանների 

քանակի որոշման համար: 

 

*Իրականացնել չափման միավորների 

փոխակերպումներ՝ կիրառելով  ինչպես մեկ այնպես 

էլ երկու և ավելի անցման գործակիցներ: 

*Ցույց տալ, որ չափման միավորներն էլ, ինչպես 

թվերը, ներգրավվում են հաշվարկներում, և 

հաշվարկի արդյունքի ստացումը ճիշտ միավորներով 

հաշվարկի հավաստիության կարևոր չափանիշ է։  

1.2 Ատոմի կառուցվածք 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   Ատոմի միջուկ՝ նեյտրոններ և 

պրոտոններ, իզոտոպներ, 

պրոտոնային և զանգվածային թվեր 

II  Էլեկտրոններ՝ էլեկտրոնային 

էներգական մակարդակներ, 

իոնացման էներգիա, ատոմային 

ա) * նույնականացնել և նկարագրել պրոտոնները, 

նեյտրոնները և էլեկտրոնները` դրանց 

հարաբերական լիցքերի և հարաբերական 

զանգվածների տեսանկյունից 

* Քննարկել  որոշ  կարևոր  փորձեր,  որոնք  բերել են  

սուբատոմական  մասնիկների  հայտնաբերմանը  և 

բնութագրմանըէ  
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օրբիտալներ, էլեկտրոնային 

կառուցվածք 

 

- մագնիսական  և էլեկտրական  դաշտերում  

կատոդային  ճառագայթների  վարքը  բացատրող՝  

Թոմսոնի  փորձը, որը բերել է  էլեկտրոնի  

հայտնագործմանը  և թույլ տվել չափել  դրա  

լիցք–զանգված  հարաբերությունը: 

- Մելիկենի՝  յուղի  կաթիլի  փորձը, որի  շնորհիվ  

որոշվեց  էլեկտրոնի  լիցքը։  

- Բեքերելի  կողմից  ռադիոակտիվության՝  

ատոմների  ճառագայթների  ինքնաբերաբար  

արձակման  հայտնագործումը  ևս վկայեց, որ 

ատոմներն  ունեն  ենթակառուցվածք։  

- մետաղի  բարակ  փայլաթիթեղի  կողմից  α–

մասնիկների  ցրման  վերաբերյալ  Ռեզերֆորդի  

ուսումնասիրությունները , որոնք բերել են  ատոմի  

միջուկային  մոդելի  զարգացմանը՝  ցույց տալով,  

որ ատոմն  ունի  մեծ խտությամբ,  դրական  

լիցքավորված  միջուկ։   

 

բ) * մեկնաբանել էլեկտրական դաշտում 

պրոտոնային, նեյտրոնային և էլեկտրոնային 

ճառագայթների վարքը  

գ) նկարագրել ատոմում զանգվածի և լիցքերի 

բաշխումը 

դ) հաշվի առնելով պրոտոնային և նուկլոնային  թվերը  

(և լիցքը)՝ դուրս բերել ատոմներում և իոններում 

առկա պրոտոնների, նեյտրոնների և 

էլեկտրոնների քանակը 

ե) (i)   նկարագրել ատոմի միջուկներում պրոտոնների 

և նեյտրոնների ներդրումը պրոտոնային և 

նուկլոնային թվերի տեսանկյունից 

(ii)   տարբերակել իզոտոպները՝ ելնելով առկա 

նեյտրոնների տարբեր քանակներից 

(iii) իզոտոպների համար ճանաչել և օգտագործել 

𝐴𝑦
𝑥  նշանակումները, որտեղ x _ը զանգվածային 

թիվն է, իսկ y 
_ը՝ պրոտոնային թիվը  

զ) * 1, 2 և 3 գլխավոր քվանտային թվերի համար 

նկարագրել s, p և d օրբիտալների քանակը և 

հարաբերական էներգիաները, նույնն անել նաև 

4s և 4p օրբիտալների համար 

է) * նկարագրել s, p և d օրբիտալների  ձևը 

* Պատկերել  բազմաէլեկտրոն  ատոմի  օրբիտալների  

էնեգետիկ  մակարդակների  դիագրամը  և 

բացատրել,  թե ինչպես  են էլեկտրոնները  

զբաղեցնում  օրբիտալներն  ատոմի  հիմնական  

վիճակում՝  կիրառելով  Պաուլիի  արգելման  

սկզբունքը  և Հունդի  կանոնը:   

 

ը)  արտահայտել ատոմների և իոնների 

էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիաները՝ ելնելով 
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պրոտոնային թվից (և լիցքից), օգտագործելով  

հետևյալ գրելաձևը՝  1s22s22p6 , և այլն 

* Բացատրել, որ որոշ տարրերի էլեկտրոնային 

կոնֆիգուրացիաները չեն ենթարկվում ընդհնուր 

օրինաչափությունների քրոմի և պղնձի 

օրինակների վրա: 

* Գրել ատոմի  համառոտ  էլեկտրոնային  

կոնֆիգուրացիան  և որոշել  կենտ էլեկտրոնների  

թիվը՝ օգտվելով  պարբերական  համակարգից 

թ) (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 պարբերություններում և խմբերում՝ 

միջուկի լիցքի մեծացմանը զուգընթաց 

ժ) դուրս բերել տարրերի էլեկտրոնային 

կոնֆիգուրացիաները հաջորդական իոնացման 

էներգիաների տվյալներից  

ժա) * մեկնաբանել տարրի հաջորդական իոնացման 

էներգիաների տվյալները` պարբերական 

համակարգում այդ տարրի դիրքի տեսանկյունից: 

1.3 Քիմիական կապ 

Բովանդակություն Պահանջներ 

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 

 

*Գրել  ատոմների  և իոնների  Լյուիսի  նշանները:   

*Բացատրել, որ կապերը գնահատելիս  Լյուիսի  

նշանները  վալենտական  էլեկտրոններին  

հետևելու  կարևոր  պայմանական  նշաններ  են:   

*Կիրառել  ատոմների  էլեկտրոնային  

կոնֆիգուրացիաները  և օկտետի  կանոնը՝  

մոլեկուլների  Լյուիսի  կառուցվածքները  գրելու  և  

դրանցում  էլեկտրոնային  բաշխումը  որոշելու  

համար:  

* Բացատրել, որ օկտետի կանոնն ավելի շատ 

ուղեցույց է, քան բացարձակ կանոն:  

*Ճանաչել օկտետի  կանոնից  բացառությունները՝ 

մոլեկուլներ  և բազմատոմ  իոններ,  որոնցում  

ատոմն  ունի  օկտետից  պակաս  վալենտական  

էլեկտրոններ, մոլեկուլներ  և բազմատոմ  իոններ,  

որոնցում  ատոմն  ունի  օկտետից  ավել  

վալենտական  էլեկտրոններ:   

Պատկերել  Լյուիսի  կառուցվածքները  նույնիսկ  այն 

դեպքում,  երբ  օկտետի  կանոնը  չի գործում:   

* Ճանաչել  այն մոլեկուլները,  որոնցում  կապը  

նկարագրելու  համար  անհրաժեշտ  են 

ռեզոնանսային  կառուցվածքներ:   
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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 և Al2Cl6  մոլեկուլի օրինակով 

*Սահմանել Էլեկտրաբացասականությունը, որպես  

միացություններում  ատոմի՝  կովալենտային կապի 

էլեկտրոնները  դեպի  իրեն  ձգելու  ունակություն:   

*Կիրառել  էլեկտրաբացասականության  

տարբերությունները՝  կովալենտ  ոչ բևեռային,  

կովալենտ  բևեռային  և իոնական  կապերը  

որոշելու  համար:   

գ) * բացատրել մոլեկուլների ձևերը և դրանցում 

կապի անկյունները՝ օգտագործելով էլեկտրոնային 

զույգերի վանողականության մոդելը (ներառյալ 

ազատ զույգերը), որպես պարզ օրինակներ 

կիրառելով BF3 (հարթ եռանկյան), CO2 (գծային), CH4 

(տետրաէդրիկ), NH3 (բրգաձև), H2O (ոչ գծային), SF6 

(օկտաէդրիկ), PF5 (եռանկյուն երկբուրգ) 

* Բացատրել մոլեկուների ձևերը  կենտրոնական  

ատոմի  շուրջը  երկու,  երեք, չորս, նաև հինգ և վեց 

էլեկտրոնային դոմենների( կապի և չընդհանրացված 

էլեկտորնային զույգերի) դեպքում   

 

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  

զ) կանխատեսել մոլեկուլների ձևերը և դրանցում 

կապերի անկյունները` (գ)-ում և (ե)-ում նշվածի 

համաձայն  

է) նկարագրել ջրածնական կապը՝ որպես F-H, N-H և 

O-H խմբեր պարունակող մոլեկուլների միջև 

միջմոլեկուլային փոխազդեցության օրինակներ 

օգտագործելով ֆտորաջրածինը, ամոնիակը և 

ջուրը 

ը) Կիրառել էլեկտրաբացասականություն 

հասկացությունը ՝ մոլեկուլների հատկությունները՝  
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կապի բևեռայնությունը (3թ), մոլեկուլների դիպոլ 

մոմենտները (3ժ), օքսիդների վարքը ջրում (2.1 ժ)  

և քլոր-տեղակալված էթանաթթուների 

թթվայնությունը (3.6 գ) բացատրելու համար 

թ)  բացատրել կապի էներգիա, կապի երկարություն և 

կապի բևեռայնություն տերմինները և 

օգտագործել դրանք կովալենտ կապերի 

ռեակցիոնունակության համեմատության համար  

ժ) * նկարագրել միջմոլեկուլային ուժերը (Վան-դեր-

Վաալսյան ուժեր)՝ հիմնված կայուն և մակածված 

դիպոլների վրա, ինչպես CHCl 3(հ), Br2(հ) և հեղուկ 

իներտ գազերում 

*Որոշել  մոլեկուլների  միջև գործող  

միջմոլեկուլային  ձգողական  ուժերը  (դիսպերսիոն,  

դիպոլ–  դիպոլային,  ջրածնային կապ,)՝ ելնելով  

դրանց բաղադրությունից  և մոլեկուլային  

կառուցվածքից:  

 *Համեմատել   միջմոլեկուլային  ուժերի  

հարաբերական  մեծությունները:   

*Քննարկել բևեռայնության  սկզբունքը  և դրա 

կապը  դիսպերսիոն  ուժերի  և դիպոլ–դիպոլային  

ուժերը  հետ: 

*Բացատրել, որ Վան դեր Վաալսյան ուժերը 

մեծանում են՝  

-մոլեկուլում էլեկտրոնների (պրոտոնների) թվի 

մեծացման հետ  

-մոլեկուլների միջև հպման կետերի թվի 

մեծացման հետ 

- մոլեկուլային  զանգվածի  աճի  հետ  

մոլեկուլների  բևեռայնության  մեծացման հետ  

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) դիտարկել քիմիական ռեակցիաները՝ քիմիական 

կապերի առաջացման կամ խզման հետ կապված 

էներգիայի անցումների տեսանկյունից  
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1.4 Նյութի ֆիզիկական վիճակներ 

Բովանդակություն Պահանջներ 

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 

 

* Համեմատել գազերի,  հեղուկների  և պինդ 

նյութերի  տարբերակիչ  հատկանիշները: 

 

ա) ներկայացնել կինետիկ տեսության հիմնական 

դրույթները իդեալական գազի օրինակով  

*Ցույց տալ, որ գազի  վիճակը  կարելի  է 

արտահայտել  դրա   ծավալով,  ճնշմամբ,  

ջերմաստիճանով  և քանակով: *ՈւսումնասիրելԳեյյ-

Լյուսակի, Շառլի,Բոյլ- Մարիոտի, Ավոգադրոյի   

օրենքները,  որոնք  այդ չորս  փոփոխականների  

պարզագույն  հարաբերություններն  են:  Ցույց տալ,  

որ գազային  օրենքներից  կարելի  է ստանալ  

իդեալական  գազի  հավասարումը՝  PV = nRT՝ 

հասկանալով որ  իրական  գազերը  ճշգրտորեն  չեն 

ենթարկվում  այս հավասարմանը,  սակայն  գազերի  

մեծ մասը  սովորական  ջերմաստիճանում  և ճնշման  

տակ շատ լավ են նկարագրվում  դրա միջոցով:   

բ) միջմոլեկուլային ուժերի և մոլեկուլային չափսի 

տեսանկյունից որակապես բացատրել՝ 

(i) գազի՝ իդեալական վարքի ձգտելու համար 

անհրաժեշտ պայմանները,  

(ii) շատ բարձր ճնշումների և շատ ցածր 

ջերմաստիճանների դեպքում իդեալականության 

սահմանափակումները  

գ)  Հաշվարկներում կիրառել գազային հավասարումը 

PV=nRT , ներառյալ Mr-ի որոշումը 

դ) * օգտագործելով կինետիկ-մոլեկուլային մոդելը՝ 

նկարագրել հեղուկ վիճակը, հալումն ու պնդացումը, 

գոլորշիացումն ու կոնդենսացումը 

 

* Ուսումնասիրել հեղուկի և դրա գազային վիճակի 

միջև դինամիկ հավասարակշռությունը և սահմանել 

գոլորշու ճնշումը  

* Բացատրել, որ երբ գոլորշու  ճնշումը  հավասարվում  

է արտաքին  ճնշմանը,  տեղի  է ունենում  եռում:   

ե) * պարզ տերմիններով նկարագրել բյուրեղական 

կառուցվածքը այն բյուրեղական պինդ նյութի 

համար, որը՝ 

(i) իոնական է, օր.՝ նատրիումի քլորիդը, 

մագնեզիումի օքսիդը, 

*Բացատրել իոնային միացությունների բարձր 

հալման և եռման ջերմաստիճանները: 

*Բացատրել իոնային 

միացություններդյուրաբեկությունը: 

*Բացատրել իոնային միացությունների 

էլեկտրահաղորդականության տարբերությունը 

ինչպես պինդ, այնպես էլ  հեղուկ վիճակում կամ 

լուծույթում: 

(ii)  պարզ մոլեկուլային է, օր.՝ յոդը, 
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(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 

*Բացատրել  մետաղների կռելիությունը 

*Ուսումնասիրել մետաղների համաձուլվածքները և 

դրանց հատկությունները: 

*Բացատրել համաձուլվածքների խտությունը, 

էլեկտրահաղորդականությունը, ամրությունն ու 

կռելիությունը: 

*Ճանաչել համաձուլվաքծքների կիրառման 

ոլորտները: 

զ) բացատրել կերամիկական նյութերի ամրությունը, 

բարձր հալման ջերմաստիճանը և 

էլեկտրամեկուսիչ հատկությունները դրանց հսկա 

մոլեկուլային կառուցվածքի տեսանկյունից 

է) մագնեզիումի օքսիդի, ալյումինի օքսիդի և 

սիլիցիումի (IV) օքսիդի վրա հիմնված 

կերամիկական նյութերի կիրառությունը կապել 

դրանց հատկությունների հետ (օրինակ՝ 

էլեկտրամեկուսիչներ, ապակի, սպասք) 

* Բացատրել,  թե ինչպես  են փոխվում  սովորական  

կիսահաղորդիչների  և մետաղների  

հատկությունները՝  դրանց բյուրեղները  

փոքրացնելով  մինչև նանոմակարդակի :   

*Ուսումնասիրել   ածխածնի  նանոձևերը՝  

ֆուլերենների,  ածխածնի  նանոխողովակների  և 

գրաֆենի  կառուցվածքն  ու 

յուրահատկությունները:   

 

ը) քննարկել նյութերի՝ որպես  բնական ռեսուրսների 

սահմանափակ և սպառվող պաշար և 

վերամշակման գործընթացի կարևորությունը 

թ) ընդգծել ջրածնական կապերի կարևորությունը 

նյութերի ֆիզիկական հատկություններում (օր.՝ 

եռման և հալման կետեր, մածուցիկություն և 

մակերևութային լարվածություն), ներառյալ 

սառույցը և ջուրը  

ժ) բերված ֆիզիկական տվյալներից առաջարկել 

նյութերում առկա կապերը և կառուցվածքի 

տեսակը 

1.5 Ջերմաքիմիա 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I Էնթալպիայի փոփոխություններ՝ ΔH 

առաջացման, այրման, 

հիդրատացման, լուծման, 

չեզոքացման և ատոմացման. կապի 

էներգիա. բյուրեղացանցի էներգիա. 

էլեկտրոնային խնամակցություն 

ա) * բացատրել, որ որոշ քիմիական ռեակցիաներ 

ուղեկցվում են էներգիայի փոփոխությամբ, 

հիմնականում ջերմային էներգիայի տեսքով. 

էներգիայի փոփոխությունը կարող է լինել 

էկզոթերմ (ΔH, բացասական) կամ էնդոթերմ 

բ) (i) ռեակցիայի էնթալպիայի փոփոխություն և 

ստանդարտ պայմաններ, հատուկ հղում 
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II Հեսի օրենք, ներառյալ Բորն-Հաբերի 

ցիկլը 

 

կատարել առաջացման, այրման, 

հիդրատացման, լուծման, չեզոքացման, 

ատոմացման ստանդարտ էնթալպիայի 

փոփոխություններին 

(ii) կապի էներգիա (ΔH դրական, օր.` կապի 

խզում), 

(iii) բյուրեղացանցի էներգիա (ΔH բացասական, 

օր.`  ստանդարտ պայմաններում գազային 

իոններից  մեկ մոլ պինդ  իոնական 

բյուրեղացանցի  առաջացումը ) 

գ) հաշվարկել էնթալպիայի փոփոխությունը 

համապատասխան փորձնական տվյալներից՝ 

օգտագործելով նաև էնթալպիայի փոփոխության 

հավասարումը՝ ΔH = –mcΔt  

*Որոշել էնթալպիայի փոփոխությոնը փորձնական 

ճանապարհով՝ կալորիաչափություն: 

*Տարբերել հաստատուն ճնշման և հաստատուն 

ծավալի կալորիաչափական եղանակները: 

*Կարողանալ մշակել փորձից ստացված տվյալները 

և կատարել եզրակացություններ: 

ե) կիրառել Հեսսի օրենքը պարզ էներգական ցիկլեր 

կառուցելու համար և կատարել հաշվարկներ` 

ներառելով այդպիսի ցիկլեր և համապատասխան 

էներգիայի հասկացություններ՝ հատուկ հղում 

կատարելով` 

(i) էնթալպիայի փոփոխության որոշմանը, երբ այն 

չի կարող որոշվել անմիջական փորձերի 

միջոցով, օր.՝ այրման էնթալպիայի 

փոփոխությունից առաջացման էնթալպիայի 

փոփոխություն, 

(ii) կապի միջին էներգիաներին, 

(iii) պարզ իոնական պինդ նյութի և դրա ջրային 

լուծույթառաջացմանը , 

(iv) Բորն-Հաբերի ցիկլին (ներառելով իոնացման 

էներգիան և էլեկտրոնային 

խնամակցությունը) 

զ) կառուցել և մեկնաբանել ռեակցիայի ընթացքի  

դիագրամը ռեակցիայի էնթալպիայի 

փոփոխության և ակտիվացման էներգիայի 

տեսանկյունից  

1.6 Էլեկտրաքիմիա 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   Օքսիդավերականգնման 

պրոցեսներ.  

էլեկտրոնների անցումներ և 

օքսիդացման աստիճանի 

փոփոխություններ  

 ա) (i) հաշվել միացություններում և իոններում 

տարրերի օքսիդացման աստիճանները, 

(ii) նկարագրել և բացատրել վերօքս պրոցեսները 

էլեկտրոնների փոխանցման և/կամ 
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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 

 

օքսիդացման աստիճանների փոփոխության 

տեսանկյունից, 

(iii) օգտագործել օքսիդացման աստիճանների 

փոփոխությունները` քիմիական 

հավասարումների հավասարեցման համար 

* Քննարկել  միացությունների համակարգված 

(սիստեմատիկ) անվանակարգման  եղանակը:   

*Կիրառել անօրգանական միացություների 

համակարգված (սիստեմատիկ) 

անվանակարգման մոտեցումները 

փոփոխական օքսիդացման աստիճան 

ցուցաբերող տարրերի միացույթւնների 

անվանակարգման համար: 

*Դուրս բերել միացությունների քիմիական  

բանաձևերը անվանումներից:  

*Իրականացնել իոնական հավասրումների 

հավասարեցում կիսառեակցիաների մեթոդով: 

բ) բացատրել՝ ներառելով նաև էլեկտրոդային 

ռեակցիաները, հետևյալ արդյունաբերական 

պրոցեսները՝ 

(i) կերակրի աղի էլեկտրոլիզը՝ դիաֆրագմային 

բջջի կիրառմամբ, 

(ii) ալյումինի ստացումը ալյումինի օքսիդ/կրիոլիտ 

հալույթից, 

(iii) պղնձի էլեկտրառաֆինացում  

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 

շփման մեջ գտնվող մետաղներ կամ ոչ 

մետաղներ, 

(ii) միևնույն տարրի տարբեր օքսիդացման 

աստիճաններ ունեցող իոններ 

զ)  հաշվարկել ստանդարտ բջջային պոտենցիալը՝ 

համադրելով երկու ստանդարտ էլեկտրոդային 

պոտենցիալներ 

է) օգտագործել ստանդարտ բջջային 

պոտենցիալները՝ 

(i) պարզ բջջից էլեկտրոնների հոսքի ուղղությունը 

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

կանխատեսելու համար 

ը) օգտագործելով համապատասխան 

կիսառեակցիաներ` կազմել վերօքս 

հավասարումներ  

թ) որակապես կանխատեսել, թե ինչպես 

էլեկտրոդային պոտենցիալի արժեքը կփոփոխվի՝ 

կախված ջրում լուծված իոնի կոնցենտրացիայից  

ժ)  ներկայացնել այլ տիպի բջիջների մշակման 

հնարավոր առավելությունները, օր.՝ H2/O2 

վառելիքային տարրեր և կատարելագործված 

մարտկոցներ (ինչպես էլեկտրական 

տրանսպորտային միջոցներում)` ավելի փոքր 

չափսերի, ավելի փոքր զանգվածի և ավելի բարձր 

լարման տեսանկյունից  

ժա) ներկայացնել Ֆարադեյի հաստատունի, 

Ավոգադրոյի հաստատունի և էլեկտրոնի լիցքի 

միջև կապը, F=Le 

ժբ)  կանխատեսել էլեկտրոլիզի ժամանակ 

անջատվող վերջանյութերը կախված 

էլեկտրոլիտի վիճակից (հալույթ կամ ջրային 

լուծույթ), լարվածության շարքում  մետաղի 

դիրքից ( ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալ) 

և կոնցենտրացիայից 

ժգ) հաշվել՝ 

(i) էլեկտրոլիզի ժամանակ անցած լիցքի քանակը, 

(ii) էլեկտրոլիզի ժամանակ անջատված նյութի 

զանգվածը և/կամ ծավալը, ներառյալ H2SO4(ջ), 

Na2SO4(ջ) էլեկտրոլիզը 

ժդ) նկարագրել Ավոգադրոյի հաստատունի 

հաշվարկը էլեկտրոլիտիկ եղանակով: 
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1.7 Քիմիական հավասարակշռություն 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I Քիմիական 

հավասարակշռություն. 

դարձելի ռեակցիաներ, 

դինամիկ հավասարակշռություն. 

(i) քիմիական 

հավասարակշռության վրա 

ազդող գործոններ, 

(ii) հավասարակշռության 

հաստատուն, 

(iii) Հաբերի պրոցես. Ամոնիակի 

արտադրության 

II  Իոնական 

հավասարակշռություն. 

(i) թթուների և հիմքերի 

Բրենստեդ-Լոուրիի 

տեսություն, 

(ii) թույլ թթուների դիսոցման 

հաստատուն, Ka և pKa -ի 

կիրառությունը, 

(iii) ջրի իոնական արտադրյալ 

(Kw) 

(iv) pH. pH ինդիկատորների 

ընտրություն, 

(v) բուֆերային լուծույթներ, 

(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 է  

ռեակցիայի հավասարակշռության հաստատունի 

արժեքի վրա  

դ) ստանալ հավասարակշռության հաստատունների  

բանաձևեր կոնցենտրացիաների (Kc) և պարցիալ 

ճնշումների (Kp) համար 

[Kc-ի և Kp-ի միջև փոխադարձ կապի դուրս բերում 

չի պահանջվում]  

ե) համապատասխան տվյալներից հաշվարկել 

հավասարակշռության հաստատունների 

արժեքները կոնցենտրացիաների կամ պարցիալ 

ճնշումների տեսանկյունից 

զ) համապատասխան տվյալներից հաշվարկել 

հավասարակշռային քանակությունները (նման 

հաշվարկներում չի պահանջվում քառակուսային 

հավասարումների լուծում)  

է) որպես քիմիական արդյունաբերությունում 

քիմիական հավասարակշռության կարևոր 

օրինակներ՝ նկարագրել և բացատրել Հաբերի 

պրոցեսում  և կոնտակտային պրոցեսում 

կիրառվող պայմանները  

ը) ցուցադրել թթուների և հիմքերի Բրենստեդ-

Լոուրիի տեսության իմացություն, ներառյալ` թթու-

I, հիմք –II հասկացության կիրառումը 

թ) որակապես բացատրել ուժեղ ու թույլ թթուների և 

հիմքերի, դրանց ջրային լուծույթների pH-ի 

արժեքների միջև վարքագծի տարբերությունները՝ 

դիսոցման աստիճանի տեսանկյունից 

ժ) բացատրել pH, Ka, pKa, Kw հասկացությունները և 

օգտագործել դրանք հաշվարկներում 

ժա) հաշվարկել ուժեղ ու թույլ թթուների և ուժեղ 

հիմքերի համար [H+(ջր)] և pH արժեքները 

ժբ) *Բացատրել էկվիվալենտության կետ 

հասկացությունը 

* Oգտագործել  pH–մետր` ռեակցիայի  ընթացքին  

հետևելու և թթվահիմնային տիտրման  կորը  (pH–  ի 

կախվածությունը  ավելացված  տիտրանտի  

ծավալից)  ստանալու  համար:   
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ժգ) * նկարագրել թթվահիմնային տիտրման 

ժամանակ pH-ի փոփոխությունները և բացատրել 

այդ փոփոխությունները թթուների և հիմքերի ուժի 

տեսանկյունից 

ժդ) (i) բացատրել, թե ինչպես են բուֆերային 

լուծույթները կարգավորում pH-ը, 

(ii) նկարագրել և բացատրել դրանց 

կիրառությունները, ներառյալ HCO-
3-ի դերը 

արյան pH-ի կարգավորման համար  

ժե)  հաշվարկել բուֆերային լուծույթների pH-ը՝ 

օգտվելով համապատասխան տվյալներից 

ժզ)  ցուցաբերել իմացություն լուծելիության 

արտադրյալ (Ksp) հասկացության մասին  

ժէ)  կոնցենտրացիաներից հաշվարկել Ksp-ն  և 

հակառակը 

ժը) ցուցաբերել իմացություն ընդհանուր իոնների 

ազդեցության մասին 

ա)էլեկտրոլիտային դիսոցման գործընթացում 

բ)հիդրոլիզի գործընթացում 

գ)նստվածքագոյացման ռեակցիաներում 

 

*Բացատրել և սահմանել բաշխման գործակից 

հասկացությունը՝ Kp, որպես 

հավասարակշռության հաստատուն, որը կապ է 

հաստատում երկու միմյանց չխառնվող 

լուծիչներում բաշխված լուծված նյութի 

կոնցենտրացիաների միջև միևնույն 

ջերմաստիճանում 

1.8 Ռեակցիայի կինետիկա 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I Արագության պարզ 

հավասարումներ. ռեակցիայի 

կարգեր, արագության  հաստատուն  

II Արագության հաստատունի վրա 

ջերմաստիճանի ազդեցությունը. 

ակտիվացման էներգիա 

հասկացությունը   

III  Հոմոգեն և հետերոգեն կատալիզ 

 

ա) բացատրել և կիրառել հետևյալ տերմինները՝ 

ռեակցիայի արագություն, ակտիվացման 

էներգիա, կատալիզ, արագության հավասարում, 

ռեակցիայի կարգ, արագության հաստատուն, 

կիսատրոհման պարբերություն, արագությունը 

սահմանափակող փուլ 

բ) * որակապես բացատրել ռեակցիայի արագության 

վրա կոնցենտրացիայի փոփոխության 

ազդեցությունը բախումների տեսանկյունից    

գ) * ցուցաբերել իմացություն ակտիվացման էներգիա 

հասկացության հիման վրա՝ 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, այն է՝ ավելի փոքր 

ակտիվացման էներգիայով ճանապարհ 
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(ii) մեկնաբանել այս կատալիտիկ էֆեկտը 

Բոլցմանի բաշխման տեսանկյունից  

զ) նկարագրել ֆերմենտները որպես 

կենսակատալիզատորներ (պրոտեիններ), որոնք 

ունեն յուրահատուկ ակտիվություն 

*Բացատրել ռեակցիայի արագության վրա ազդող 

գործոնները: 

*Ճանաչել և նկարագրել նմուշառման և 

շարունակական եղանակները, որոնց օգնությամբ 

կարելի է հետևել ռեացիայի ընթացքին և դուրս 

բերել տվյալ ռեակցիայի արագության 

հավասարումը 

 է) կազմել և օգտագործել արագության 

հավասարումներ հետևյալ տեսքով՝  

արագություն= k[A]m[B]n (սահմանափակվել  

միափուլ ռեակցիաների և սահմանափակող 

փուլով բազմափուլ պրոցեսների պարզ դեպքերով, 

որտեղ m-ն ու n-ը 0, 1 կամ 2 են)՝ ներառելով՝ 

(i) կոնցենտրացիա-ժամանակ կորերից 

ռեակցիայի կարգի դուրս բերումը` սկզբնական 

արագությունների և կիսատրոհման 

պարբերությունների մեթոդներով,  

(ii) զրո  և առաջին կարգի ռեակցիաների համար  

ռեակցիայի կարգի դուրս բերումը 

կոնցենտրացիա-ժամանակ կորերից,  

(iii) առաջարկված ռեակցիայի մեխանիզմի և 

դիտարկված կինետիկայի համահունչ լինելու 

հաստատումը, 

(iv)  ռեակցիայի կարգի կանխատեսումը` ելնելով 

տրված ռեակցիայի մեխանիզմից (և 

հակառակը), 

(v) սկզբնական արագության հաշվումը՝  

օգտագործելով կոնցենտրացիայի տվյալները 

[արագության հավասարումների ինտեգրված 

ձևերը  չեն պահանջվում] 

ը) (i) ցուցաբերել իմացություն այն մասին, որ առաջին 

կարգի ռեակցիայի կիսատրոհման 

պարբերությունը անկախ է կոնցենտրացիայից, 

(ii) հաշվարկներում օգտագործել առաջին կարգի 

ռեակցիաների կիսատրոհման պարբերությունը  

թ)  հաշվարկել արագության հաստատունը, օր.՝ 

օգտագործելով սկզբնական արագությունները 

կամ կիսատրոհման պարբերության մեթոդը  

ժ) տրված  տվյալների հիման վրա՝ առաջարկել 

ռեակցիայի արագության ուսումնասիրման 

համար համապատասխան սարքավորումներ 

ժա) ներկայացնել հետերոգեն և հոմոգեն կատալիզի 

կիրառման տարբեր բնագավառներ, ներառյալ՝ 

    (i) *Հաբերի պրոցեսը, 

    (ii) ավտոմեքենաների շարժիչներից 

արտանետված ազոտի օքսիդների կատալիտիկ 

հեռացումը, 
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    (iii) մթնոլորտային ծծմբի դիօքսիդի օքսիդացման 

պրոցեսում մթնոլորտային ազոտի օքսիդների 

կատալիտիկ վնասազերծումը, 

    (iv) Fe3+ -ի կատալիտիկ դերը I-/S2O8
2- ռեակցիայում  

 

Բաղադրիչ 2․ Անօրգանական քիմիա 

 

Նախատեսվում է, որ այս բաղադրիչի ուսումնառությունը պետք է՝ 

 ներկայացնի ընտրված տարրերի շարքին ու դրանց միացություններին վերաբերող  

հիմնական գիտելիքը. 

 հիմնված լինի պարբերական համակարգի երրորդ պարբերությունում և II ու VII խմբերում 

օրինաչափությունների ուսումնասիրման վրա. 

 օրինակների միջոցով ծանոթացնի անցումային մետաղներին և դրանց միացություններին.  

 ծանոթացնի ազոտի, ծծմբի և դրանց միացությունների գործածության ամենօրյա առավել 

կարևոր ոլորտներին. 

 անհրաժեշտության դեպքում անդրադառնա ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի 

փոխկապակցված թեմաներին՝ կառուցվածք (բաժին 1.2), քիմիական կապ (1.3), 

օքսիդավերականգնում (1.6), իոնների որակական ռեակցիաներ, թթվահիմնային վարք, 

նստվածքագոյացում (1.7) և կոմպլեքսագոյացում (2.5). 

 ներառի ռեակցիաների ներկայացումը հավասարեցված հավասարումների տեսքով 

(մոլեկուլային և/կամ իոնական հավասարումներ, ֆիզիկական վիճակի նշանների հետ).  

 ներառի օքսիդավերականգնման ռեակցիաների մեկնաբանումը ռեակցիայում 

նկարագրված մասնիկների օքսիդացման աստիճանի փոփոխման տեսանկյունից. 

 ներառի ռեակցիայի իրագործելիության կանխատեսումը՝ ելնելով Eϴ -ի արժեքներից. 

 ներառի քիմիական ռեակցիաների մեկնաբանումը իոնական հավասարակշռության 

տեսանկյունից. 

 ներառի քիմիական ռեակցիաների մեկնաբանումը կոմպլեքս իոնների առաջացման 

տեսանկյունից։ 

 

1. Անօրգանական քիմիա 

2.1 Պարբերական համակարգ․  քիմիական պարբերականություն 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   Տարրերի  ֆիզիկական հատկությունների 

պարբերականություն: Երրորդ 

պարբերությունում (նատրիումից արգոն) 

պրոտոնային թվից կախված.  

(i) ատոմային և իոնական շառավղի 

փոփոխություն, 

(ii) հալման կետի փոփոխություն,  

(iii)  էլեկտրահաղորդականության 

փոփոխություն, 

(iv)  իոնացման էներգիայի փոփոխություն 

II  Երրորդ պարբերության տարրերի քիմիական 

հատկությունների պարբերականություն.  

(i) թթվածնի, քլորի և ջրի հետ ռեակցիաներ,  

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 փոփոխությունների 

օրինաչափությունները 

գ) մեկնաբանել հալման կետի և 

էլեկտրահաղորդականության 

փոփոխությունները`  պարզ մոլեկուլային, հսկա 
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(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 

 

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 

     [չի պահանջվում պերօքսիդների և 

սուպերօքսիդների հետ փոխազդեցությունը] 

ը) նկարագրել և բացատրել օքսիդների և 

հիդրօքսիդների թթվահիմնային բնույթը, 

ներառյալ ամֆոտերությունը,  նատրիումի 

հիդրօքսիդի (միայն) և թթուների հետ 

ռեակցիայում  

թ) նկարագրել և բացատրել ջրի հետ  երրորդ 

պարբերության տարրերի քլորիդների 

ռեակցիաները և դրանց ուղեկցող արտաքին 

հատկանիշները  

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 հատկություններից  

 

Հավելյալ պահանջներ 

ժբ) կանխագուշակել տրված խմբի տարրերի 

բնութագրական հատկությունները՝ 

օգտագործելով քիմիական պարբերականության 

վերաբերյալ գիտելիքները 

ժգ)  ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների 

վերաբերյալ տրված տեղեկույթից եզրակացնել 

անհայտ տարրերի բնույթը, պարբերական 

համակարգում դիրքը և ինքնությունը 
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2․2  II խումբ 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   II խմբի մետաղների (մագնեզիումից բարիում) և 

դրանց միացությունների հատկությունների 

օրինաչափությունները  

II   II խմբի տարրերի միացությունների որոշ 

կիրառություններ 

 

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 

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 կրի կիրառությունը 

գյուղատնտեսությունում չհանգած կրի  

կիրառությունը 

 է) որակապես մեկնաբանել և բացատրել  

նիտրատների և կարբոնատների 

ջերմակայունության օրինաչափությունները 

կատիոնի լիցքի խտության և մեծ անիոնի 

բևեռացվելիության տեսանկյունից 

ը) որակապես մեկնաբանել և բացատրել 

սուլֆատների լուծելիության 

օրինաչափությունները հիդրատացման 

էնթալպիայի փոփոխության հարաբերական 

մեծությունների և համապատասխան 

բյուրեղացանցի էներգիայի տեսանկյունից  

2.3  IV խումբ 

Ածխածնից կապար տարրերը՝ որպես խումբ, որում տարրերի ֆիզիկական և 

քիմիական հատկությունները փոփոխվում են պրոտոնային թվի մեծացման հետ` ոչ 

մետաղներից մետաղանմանների, այնուհետև մետաղների 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   Տարրերի հալման կետերի և 

էլեկտրահաղորդականության 

փոփոխությունները 

II  Տետրաքլորիդների  կապերը, մոլեկուլների 

ձևը, ցնդելիությունը և հիդրոլիզը 

III օքսիդացման 2 և 4 աստիճան ունեցող 

օքսիդների կապերի տեսակները, 

թթվահիմնային բնույթը և 

ջերմակայունությունը 

IV Իրենց օքսիդներում և ջրային 

կատիոններում տարրերի օքսիդացման 

ա)  ներկայացնել տարրերի հալման կետի և 

էլեկտրահաղորդականության 

փոփոխությունները և մեկնաբանել դրանք 

կառուցվածքի և կապերի տեսանկյունից   

բ)  նկարագրել և բացատրել տետրաքլորիդներում 

կապերի տեսակները, մոլեկուլների ձևը և 

ցնդելիությունը 

գ)  նկարագրել և բացատրել ջրի հետ 

տետրաքլորիդների ռեակցիաները` 

կառուցվածքի և կապերի տեսանկյունից 
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բարձրագույն և ցածրագույն  

աստիճանների հարաբերական 

կայունությունը   

դ) նկարագրել և բացատրել օքսիդացման 2 և 4 

աստիճան ունեցող օքսիդներում կապերի 

տեսակները, թթվահիմնային բնույթը և 

ջերմակայունությունը 

ե) նկարագրել և բացատրել իրենց օքսիդներում և 

ջրային կատիոններում տարրերի համար 

օքսիդացման բարձրագույն և ցածրագույն 

աստիճանների հարաբերական կայունությունը, 

ներառյալ, ըստ անհրաժեշտության, E 

արժեքները  

2.4  VII խումբ 

Քլորի, բրոմի և յոդի ֆիզիկական ու քիմիական հատկությունների նմանություններն ու 

օրինաչափությունները 

 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I    Բնութագրական 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 

(տես նաև 3.3 բաժինը)  

 

ա) նկարագրել քլորի, բրոմի և յոդի գույները 

և ցնդելիության օրինաչափությունները 

բ) մեկնաբանել տարրերի ցնդելիությունը  

Վան-դեր-Վաալսյան ուժերի 

տեսանկյունից 

գ) նկարագրել և Eϴ-ի արժեքներից ելնելով 

եզրակացնել տարրերի հարաբերական 

ռեակցիոնունակությունները որպես 

օքսիդացնող ագենտներ 

դ) նկարագրել և բացատրել ջրածնի հետ տարրերի 

ռեակցիաները 

ե) ) (i) նկարագրել և բացատրել հիդրիդների 

հարաբերական     ջերմակայունությունները, 

(ii) մեկնաբանել  հարաբերական 

ջերմակայունությունները նաև կապի 

էներգիայի տեսանկյունից 

զ) նկարագրել և բացատրել հալոգենիդ իոնների 

ռեակցիան ՝ 

(i) ջրային լուծույթում արծաթի իոնների, 

այնուհետև  ջրային լուծույթում ամոնիակի  

հետ,  

(ii) խիտ ծծմբական թթվի հետ 

է)  նկարագրել աղաջրից քլորի ստացման 

ռեակցիան դիաֆրագմային բջջի կիրառմամբ  

ը) նկարագրել և մեկնաբանել  նատրիումի 

հիդրօքսիդի սառը և տաք ջրային լուծույթների 

հետ քլորի ռեակցիան օքսիդացման աստիճանի 

փոփոխությունների տեսանկյունից  

թ) բացատրել քլորի կիրառումը ջրի մաքրման 

գործընթացում,ինչպես նաև ժավելյան ջրի, 
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տարբեր մանրէասպան նյութերի 

արտադրությունում  

ժ) ներկայացնել հալոգենների և դրանց 

միացությունների արտադրական 

կարևորությունը և բնապահպանական 

նշանակությունը (օր.՝ սպիտակեցնող միջոցներ, 

պոլիվինիլքլորիդ, ածխաջրածինների 

հալոգենածանցյալները որպես լուծիչներ, 

սառեցնող նյութեր և աերոզոլներ)  

2.5 Անցումային տարրերի քիմիայի ներածություն 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I    Չորրորդ պարբերության անցումային շարքի 

տարրերի՝ տիտանից պղինձ, ընդհանուր  

ֆիզիկական և բնութագրական քիմիական 

հատկություններ  

II  Կոմպլեքսների գույներ 

 

 ա) բացատրել, թե ինչ է նշանակում անցումային 

տարրը, այն տեսանկյունից, որ d տարրերն 

առաջացնում են մեկ կամ մի քանի կայուն 

իոններ՝ չլրացված d օրբիտալներով 

բ) * արտահայտել առաջին շարքի անցումային 

տարրերի և դրանց իոնների էլեկտրոնային 

կառուցվածքները  

գ) * որակապես համեմատել անցումային տարրերի 

հալման կետերը և խտությունները կալցիումի՝ 

որպես տիպիկ  s տարրի, նույն բնութագրերի 

հետ 

դ) նկարագրել անցումային տարրերի օքսիդացման 

փոփոխական աստիճաններ ունենալու 

պատճառները 

ե) տրված էլեկտրոնային կառուցվածքից 

կանխատեսել անցումային տարրերի 

հավանական օքսիդացման աստիճանները 

զ) նկարագրել և բացատրել Fe3+/Fe2+, MnO4
-/Mn2+ և 

Cr2O7
2-/Cr3+ որպես օքսիդավերականգնման 

համակարգերի օրինակներ  

է) օգտագործելով Eϴ-ի արժեքները՝ 

կանխագուշակել  օքսիդավերականգնման 

ռեակցիաների ընթանալու 

հավանականությունը 

ը) * բացատրել լիգանդների հետ անցումային շարքի 

մետաղների ռեակցիաները կոմպլեքսների 

առաջացմամբ` ներառյալ ջրի, ամոնիակի, 

հիդրօքսիդ և քլորիդ իոնների հետ պղնձի (II) 

իոնների կոմպլեքսները 

թ) (i) սահմանել լիգանդ հասկացությունը որպես 

բաղադրիչ, որը պարունակում է էլեկտրոնների 

ազատ զույգ, որն առաջացնում է կոորդինացիոն 

կապ կենտրոնական մետաղի ատոմի/իոնի հետ, 

(ii) սահմանել կոմպլեքս հասկացությունը որպես 

մոլեկուլ կամ իոն, որն առաջացել է մեկ կամ մի 
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քանի լիգանդներով շրջապատված 

կենտրոնական մետաղի ատոմով/իոնով, 

(iii) նկարագրել անցումային մետաղի 

կոմպլեքսների կառուցվածքները որպես գծային, 

օկտաէդրիկ, տետրաէդրիկ կամ հարթ 

քառակուսային  

ժ) որակապես բացատրել լիգանդի փոխանակման 

հնարավորությունը, ներառյալ պղնձի (II) 

իոնների կոմպլեքսները ջրի, ամոնիակի, 

հիդրօքսիդ և քլորիդ իոնների հետ, նաև 

*փորձնականորեն իրականացնել պղնձի 

հիդրատացված իոններում ջրի մոլեկուլների 

տեղակալումը քլորիդ իոններով և 

տեղակալիչների թվից կախված համեմատել 

ստացված լուծույթների գույները 

*փորձնականորեն իրականացնել պղնձի 

հիդրատացված իոններում ջրի մոլեկուլների 

տեղակալումը ամոնիակի մոլեկուլներով, դիտել 

գույնի փոփոխությունը, նույն երևույթը դիտարկել 

նաև պղնձի հիդրօքսիդի հետ, իրականացնել 

հիդրօքսիդ իոնների տեղակալում , որն 

ուղեկցվում է նստվածքի լուծմամբ և գույնի 

փոփոխությամբ   

ժա) որպես օրինակ օգտագործելով ջրի և 

ամոնիակի հետ պղնձի (II) իոնների 

կոմպլեքսները՝  նկարագրել օկտաէդրիկ 

կոմպլեքսներում d օրբիտալների ձևն ու 

սիմետրիան և հիմնական վիճակից d 

օրբիտալների ճեղքումը երկու էներգիական 

մակարդակների  

ժբ) բացատրել անցումային մետաղի կոմպլեքսների 

գույնի  առաջացումը որպես լույսի էներգիայի 

կլանմամբ երկու ճեղքված d օրբիտալների միջև 

էլեկտրոնի անցման արդյունք 

ժգ) նկարագրել տարբեր լիգանդների 

ազդեցությունը կլանման, հետևաբար նաև 

գույնի վրա՝ որպես օրինակ օգտագործելով ջրի, 

ամոնիակի, հիդրօքսիդ և քլորիդ իոնների հետ 

պղնձի (II) իոնների կոմպլեքսները 

ժդ) կիրառել լիգանդների և կոմպլեքսների 

վերոնշյալ գաղափարները այլ մետաղների 

համար՝ ունենալով համապատասխան 

տվյալներ 
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2.6 Ազոտ և ծծումբ 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I  Ազոտ 

(i) Դրա իներտությունը 

(ii) Ամոնիակ, ամոնիում իոնը, ազոտական թթու 

և պարարտանյութեր 

(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 

 

ա) բացատրել ազոտի ցածր 

ռեակցիոնունակությունը 

բ) նկարագրել և բացատրել՝ 

(i) ամոնիակի հիմնայնությունը, 

(ii) ամոնիում իոնի կառուցվածքը և դրա 

ստացումը թթվահիմնային ռեակցիայով, 

(iii) ամոնիակի տեղակալումն իր աղերից 

գ)  նկարագրել ամոնիակի ստացման Հաբերի 

պրոցեսը՝ բերելով փորձի կարևոր պայմանները, 

և որակապես մեկնաբանել դրանք կինետիկայի 

և հավասարակշռության սկզբունքների 

տեսանկյունից  

դ) ներկայացնել ամոնիակի և ամոնիակից 

ստացված ազոտային միացությունների 

արտադրական կարևորությունը, տեղայնացնել 

նաև Վանաձորի քիմիական կոմբինատում 

ազոտական թթվի և ամոնիումային 

պարարտանյութերի արտադրության 

եղանակներին 

ե) ներկայացնել և բացատրել ազոտային 

պարարտանյութերի չվերահսկված 

օգտագործման արդյունքում առաջացած 

բնապահպանական հետևանքները 

զ) ներկայացնել և բացատրել ազոտի օքսիդների 

բնական և մարդածին առաջացումը և ներքին 

այրման շարժիչների արտանետած գազերից 

դրանց կատալիտիկ հեռացումը 

է) բացատրել, թե ինչու են մթնոլորտային ազոտի 

օքսիդները համարվում աղտոտիչներ, ներառյալ 

դրանց կատալիտիկ դերը ծծմբի երկօքսիդի 

օքսիդացման մեջ 

ը) նկարագրել մթնոլորտային ծծմբի երկօքսիդի 

առաջացումը ծծմբով աղտոտված 

վառելանյութերի այրումից 

թ) ներկայացնել ծծմբի երկօքսիդի դերը թթվային 

անձրևների առաջացման գործընթացում և 

նկարագրել թթվային անձրևների հիմնական 

բնապահպանական հետևանքները 

ժ) նկարագրել ծծմբական թթվի ստացման 

կոնտակտային եղանակի հիմնական 

մանրամասները, տեղայնացնել նաևՎանաձորի 

քիմիական կոմբինատում ծծմբական թթվի 

արտադրության օրինակով: 

 

ժա) նկարագրել ծծմբի երկօքսիդի 

կիրառումը սննդի պահպանման 

ժամանակ 
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Բաղադրիչ 3․ Օրգանական քիմիա 

 

Չնայած օրգանական քիմիայի թեմաների առանձնահատկություններին՝  նախատեսվում է, որ այս 

բաղադրիչի ուսումնասիրման ընթացքում պետք է լինեն հղումներ ծրագրի համապատասխան այլ 

բաժիններին կամ թեմաներին: 

Պրեպարատիվ ռեակցիաների նկարագրման ժամանակ աշակերտները պետք է նշեն 

ռեագենտները (օր.՝ ջրային NaOH), փորձի անհրաժեշտ պայմանները (օր.՝ հետադարձ 

սառնարանով եռացում) և հիմնական արգասիքների ինքնությունը: Չեն պահանջվում փորձնական 

գործընթացների մանրամասն գիտելիքներ, սակայն ակնկալվում է, որ սովորողները պետք է 

կարողանան առաջարկել ռեակցիոն խառնուրդից նպատակային արգասիքի անջատման կամ 

մաքրման քայլեր։ Օրգանական վերօքս ռեակցիաներում ընդունելի են [O] և [H] նշանները:  

 

2. Օրգանական քիմիա 

3.1 Ներածական հասկացություններ 

Ակնկալվում է, որ սովորողները կկարողանան կանխատեսել քիմիապես նման որոշ 

ռեակցիաներում տրված միացության ռեակցիայի արգասիքները:  

Կառուցվածքային բանաձևեր 

Կառուցվածքային բանաձևին վերաբերող հարցերում աշակերտների պատասխանը կհամարվի 

ընդունելի, երբ ներկայացնեն նվազագույն մանրամասներ, միանշանակ կառուցվածքի 

հաստատման համար, օգտագործելով սովորական խմբերը, օր.՝ պրոպան-1-ոլ-ի համար՝ 

CH3CH2CH2OH և ոչ՝ C3H7OH, բութան-2-ենի համար՝ CH3CH=CHCH3 կամ CH3CHCHCH3 և ոչ՝ C4H8։ 

 

Ընդարձակ բանաձևեր 

Ընդարձակ բանաձևը պետք է ցույց տա և՛ ատոմների հարաբերական դասավորվածությունը, և՛ 

դրանց միջև կապերի թիվը, օր.՝ էթանաթթվի համար՝ 

         

 

Կմախքային  բանաձևեր 

Կմախքային բանաձևն օրգանական կառուցվածքի պարզեցված պատկերն է: Այն ածանցվում է 

ընդարձակ կառուցվածքային բանաձևից՝ ալկիլ շղթայից հեռացնելով ջրածնի ատոմները (և 

դրանց միացած կապերը) և ածխածնի ատոմները` ածխածնային կմախքում թողնելով միայն 

ածխածին-ածխածին կապերը և դրանց միացած ֆունկցիոնալ խմբերը: 

Կմախքային կամ մասնակի կմախքային պատկերները կարող են օգտագործվել 

քննաթերթիկներում, և աշակերտների պատասխաններն ընդունելի կհամարվեն, երբ դրանք 

լինեն միանշանակ: Բութան-2-ոլ-ի կմախքային կառուցվածքը և խոլեստերոլի մասնակի-

կմախքային կառուցվածքը ներկայացված են ստորև. 
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Ընդունելի է արոմատիկ օղակի ներկայացումը հետևյալ ձևով՝  

 

 

Օպտիկական իզոմերներ 

 

Զույգ օպտիկական իզոմերների ներկայացման ժամանակ աշակերտները պետք է  ցույց տան 

եռաչափ կառուցվածքները, ինչպես ներկայացված է ստորև բերված օրինակում. 

 
հայելի 

 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   Էմպիրիկ, մոլեկուլային, 

կառուցվածքային, ընդարձակ և 

կմախքային բանաձևեր 

II  Ֆունկցիոնալ խմբեր և օրգանական 

միացությունների անվանակարգում 

III   Օրգանական ռեակցիաների 

տեսակները և դրանց 

մեխանիզմները 

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 

[Սովորողներն օրգանական միացություններում 

պետք է  ճանաչեն բենզոլային օղակը: Բենզոլի և 

նրա միացությունների մասին գիտելիքներ չեն 

պահանջվում AS աստիճանի համար։] 
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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] 

նշանակումները] 

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 խմբի իզոմերիայի 

զ ) նկարագրել ստերեոիզոմերիան և դրա 

տարանջատումը երկրաչափական (ցիս-տրանս) 

և օպտիկական իզոմերիայի 

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 կենտրոնը բերում է 

օպտիկական իզոմերիայի 

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  

3.2 Ածխաջրածիններ 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I  Ալկաններ (էթանի օրինակով). 

(i) ազատ-ռադիկալային 

ռեակցիաներ, 

(ii)  նավթ և կրեկինգ 

II  Ալկեններ (էթենի օրինակով). 

(i) միացման և օքսիդացման 

ռեակցիաներ, 

 ա) ցույց տալ գիտելիքներ 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 
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(ii) արդյունաբերական 

նշանակությունը 

III   Արեններ (բենզոլի և մեթիլբենզոլի 

օրինակով). 

(i) ապատեղայնացված π 

էլեկտրոնների ազդեցությունը 

կառուցվածքի և 

հատկությունների վրա, 

(ii)  էլեկտրոֆիլների հետ 

տեղակալման ռեակցիաներ, 

(iii)  կողքային շղթայի օքսիդացում 

IV   Ածխաջրածնային վառելանյութեր 

 

անդրադառնալով հարուցման, զարգացման և 

կտրման ռեակցիաներին 

դ) նկարագրել ալկենների քիմիան՝ էթենի և պրոպենի 

համար` հետևյալ ռեակցիաների օրինակով․  

(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 և պոլիկոնդենսացում 

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 և բացատրել, թե ինչպես ալկանների 

այրման ռեակցիաները հանգեցրին դրանց որպես 

վառելանյութեր կիրառմանը 

արդյունաբերությունում, կենցաղում և 

տրանսպորտում     

թ) ճանաչել ներքոբերյալ միացությունների 

առաջացրած բնապահպանական հետևանքները՝ 

(i) ածխածնի մոնօքսիդ, ներքին այրման 

շարժիչներից անջատված ազոտի օքսիդներ 

և չայրված ածխաջրածիններ, 

 (ii)  գազեր, որոնք նպաստում են ջերմոցային 

էֆեկտի մեծացմանը 

ժ) նկարագրել արենների քիմիան բենզոլի և 

մեթիլբենզոլի հետևյալ ռեակցիաների օրինակով՝  

(i)  * բրոմով և քլորով տեղակալման ռեակցիաներ, 

(ii)  նիտրացում, 

(iii) կողմնային շղթայի ամբողջական օքսիդացում՝ 

բենզոական թթվի առաջացմամբ, 

(iv)  բենզոլային օղակի հիդրում՝ ցիկլոհեքսանի 

առաջացմամբ 

ժա) (i) *նկարագրել արեններում էլեկտրոֆիլ 

տեղակալման ռեակցիաների մեխանիզմը՝ 

նիտրոբենզոլի և բրոմբենզոլի առաջացման 

օրինակներով. 

(ii) առաջարկել էլեկտրոֆիլ տեղակալման 

ռեակցիաների այլ մեխանիզմներ, 
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(iii)  նկարագրել արեններում ապատեղայնացված 

էլեկտրոնների ազդեցությունը նման 

ռեակցիաներում 

ժբ)  կանխատեսել, թե, կախված ռեակցիայի 

պայմաններից, արեններում հալոգենացումը 

տեղի կունենա կողմնային շղթայում, թե 

արոմատիկ միջուկում 

ժգ) կիրառել տեղակալման դիրքերի մասին 

գիտելիքները արենների էլեկտրոֆիլ 

տեղակալման ռեակցիաներում 

 

3․3 Հալոգենածանցյալներ 

Բովանդակություն Պահանջներ  

I   Հալոգենալկաններ և 

հալոգենարեններ 

(i) Նուկլեոֆիլ տեղակալում 

(ii)  Հիդրոլիզ 

(iii)  Նիտրիլների, առաջնային 

ամինների առաջացում 

(iv)  պոկում 

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) 

դ)  բացատրել ֆտորալկանների և 

ֆտորհալոգենալկանների կիրառությունը դրանց 

հարաբերական քիմիական իներտության 

տեսանկյունից 

 ե) ճանաչել օզոնային շերտի վրա 

քլորֆտորալկանների ազդեցության վնասները 

3.4 Հիդրօքսիլային միացություններ 

Բովանդակություն Պահանջներ  

I  Սպիրտներ (էթանոլի օրինակով). 

(i)  հալոգենոալկանների 

առաջացում, 

(ii) նատրիումի հետ ռեակցիա. 

օքսիդացում, դեհիդրում, 

էսթերացում, ացիլում, 

(iii) տրիյոդոմեթանի (յոդոֆորմի) 

ստացում 

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 և ացիլքլորիդների հետ 

ացիլմամբ   

բ)  (i) դասակարգել հիդրօքսիլային միացությունները 

առաջնային, երկրորդային և երրորդային 

սպիրտների, 
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(ii) առաջարկել բնութագրական տարբերակիչ 

ռեակցիաներ, օր.՝ մեղմ օքսիդացում 

գ)  որոշել CH3CH(OH)– խմբի առկայությունը 

սպիրտում  տրիյոդոմեթանի (յոդոֆորմի) 

առաջացման ռեակցիայով 

դ) մեկնաբանել ֆենոլների քիմիան հետևյալ 

ռեակցիաների օրինակով՝.     (i) հիմքերի հետ, 

(ii) նատրիումի հետ, 

(iii)  դիազոնիումային աղերի հետ, 

(iv) արոմատիկ օղակի նիտրացում և բրոմացում 

ե)  նկարագրել և բացատրել ջրի, ֆենոլի և էթանոլի 

հարաբերական թթվայնությունը   

3.5 Կարբոնիլային միացություններ 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I  Ալդեհիդներ (էթանոլի օրինակով).  

(i) օքսիդացում մինչև 

կարբոնաթթուներ, 

(ii)  ցիանաջրածնի հետ ռեակցիա, 

(iii) բնութագրական ռեակցիաներ 

ալդեհիդների համար 

II  Կետոններ (պրոպանոնի և 

ֆենիլէթանոնի օրինակով). 

(i) ցիանաջրածնի հետ ռեակցիա, 

(ii) բնութագրական ռեակցիաներ 

կետոնների համար 

 ա) նկարագրել՝ 

(i) ալդեհիդների և կետոնների ստացումը 

առաջնային և երկրորդային սպիրտներից՝ 

համապատասխանաբար օգտագործելով  

Cr2O7
2-/H+ 

(ii) ալդեհիդների և կետոնների վերականգնումը, օր. 

օգտագործելով NaBH4 կամ LiAlH4 
(iii)  ալդեհիդների և կետոնների ռեակցիան HCN և 

NaCN հետ 

բ) * նկարագրել ալդեհիդներին և կետոններին 

ցիանաջրածնի նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիայի 

մեխանիզմը 

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  

Բովանդակություն Պահանջներ 

I  Կարբոնաթթուներ (էթանաթթվի և 

բենզոյական թթվի օրինակով). 

(i) ստացումը առաջնային 

սպիրտներից և նիտրիլներից, 

(ii)  աղի, էսթերի և ացիլ քլորիդի 

ստացումը 

II Ացիլ քլորիդներ (էթանոիլ քլորիդի 

օրինակով). 

(i) հիդրոլիզի դյուրինությունը՝ 

համեմատած ալկիլ և արիլ 

քլորիդների հետ, 

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 

էթանաթթուների թթվայնությունը` դրանց 

կառուցվածքների տեսանկյունից  
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(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 

 

դ)  նկարագրել ացիլ քլորիդների հիդրոլիզը 

ե)  նկարագրել ացիլ քլորիդների ռեակցիաները 

սպիրտների, ֆենոլների և առաջնային ամինների 

հետ  

զ)  բացատրել ացիլ քլորիդների, ալկիլ քլորիդների և 

արիլ քլորիդների հիդրոլիզի  հարաբերական  

դյուրինությունը  

է) նկարագրել կարբոնաթթուներից կամ ացիլ 

քլորիդներից էսթերների առաջացումը էթիլ 

էթանոատի և ֆենիլբենզոատի օրինակով  

ը) * նկարագրել էսթերների թթվային և հիմնային 

հիդրոլիզը 

թ) նկարագրել պոլիէսթերների ստացումը  

ժ) նշել էսթերների հիմնական կոմերցիոն 

կիրառությունները (օրինակ՝ լուծիչներ, օծանելիքներ, 

անուշաբույր  նյութեր)  

3.7  Ազոտ պարունակող միացություններ 

Բովանդակություն Պահանջներ  

I  Առաջնային ամիններ (էթիլամինի և 

ֆենիլամինի օրինակով). 

(i) ստացում, 

(ii) աղի առաջացում, 

(iii) ֆենիլամինի այլ ռեակցիաներ 

II Ամիդներ (էթանամիդի օրինակով). 

(i)  ստացումը ացիլ քլորիդներից, 

(ii) հիդրոլիզ, 

(iii) վերականգնում 

III Ամինաթթուներ (ամինաէթանաթթվի 

օրինակով) 

(i)  թթվային և հիմնային 

հատկությունները 

(ii) ցվիտերիոնի առաջացումը 

IV Սպիտակուցներ 

(i) կառուցվածքը՝ հիմնված 

պեպտիդային կապերի վրա  

(ii) սպիտակուցների հիդրոլիզ  

 

 ա) նկարագրել ալկիլ ամինների ստացումը, օրինակ՝ 

էթիլամինի (ամոնիակի հետ հալոգենալկանների  

ռեակցիայով. LiAlH4 –ով ամիդների 

վերականգնմամբ, LiAlH4-ով կամ H2/Ni-ով 

նիտրիլների վերականգնմամբ) և ֆենիլամինի 

(անագ/խիտ HCl-ով նիտրոբենզենի 

վերականգնումով) 

բ) նկարագրել և բացատրել ամինների հիմնայնությունը 

գ) բացատրել ամոնիակի, էթիլամինի և ֆենիլամինի 

հարաբերական հիմնայնությունը դրանց 

կառուցվածքների տեսանկյունից 

դ) նկարագրել ֆենիլամինի ռեակցիան՝ 

(i) բրոմաջրի հետ, 

(ii) ազոտային թթվի հետ՝ դիազոնիումային աղի և 

ֆենոլի առաջացմամբ 

ե) նկարագրել ֆենիլդիազոնիումքլորիդի և ֆենոլի 

միացումը և նմանատիպ ռեակցիաների կիրառումը 

ներկանյութերի ստացման մեջ 

զ) նկարագրել ամիդների ստացումը RNH2 և R’COCl 

ռեակցիայի միջոցով 

է) նշել, որ ամիդները չեզոք են 

ը) (i) նկարագրել ամիդների հիդրոլիզը ջրային 

ալկալիների կամ թթուների հետ փոխազդելիս,  

(ii) նկարագրել ամիդների վերականգնումը LiAlH4 –ով   

թ) նկարագրել ամինաթթուների  թթվային/հիմնային 

հատկությունները և ցվիտերիոնների առաջացումը 

ժ) նկարագրել ամինաթթուների միջև պեպտիդային 

կապերի առաջացումը և այդպիսով բացատրել 

սպիտակուցների ստացումը  

ժա) նկարագրել սպիտակուցների հիդրոլիզը 

ժբ) նկարագրել պոլիամիդների ստացումը  
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3.8 Պոլիմերացում 

Բովանդակություն Պահանջներ 

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) նկարագրել պոլիկոնդենսացման 

առանձնահատկությունները՝ 

(i) պոլիէսթերներում` պոլիէթիլենտերեֆտալատի 

(Terylene) օրինակով, 

(ii) պոլիամիդներում` պեպտիդների, 

սպիտակուցների, նեյլոն 6-ի և նեյլոն 6,6 –ի 

օրինակներով  

*ներկայացնել Կնունյանցի կողմից 

պոլիկոնդենսացման միջոցով  կապրոլակտամի 

ստացման և դրա հետագա պոլիմերացման 

մեխանիզմի բացահայտումը: 

 

դ) կանխատեսել պոլիմերացման ռեակցիայի տեսակը 

տրված մոնոմերի կամ զույգ մոնոմերների համար 

ե) դուրս բերել տրված մոնոմերից կամ զույգ 

մոնոմերներից ստացված պոլիմերի կրկնվող 

միավորը 

զ) նշել պոլիմերացման ռեակցիայի տեսակը, որի 

արդյունքում առաջանում է պոլիմերի մոլեկուլի 

տրված հատվածը 

է) որոշել պոլիմերի մոլեկուլի տրված հատվածում 

առկա մոնոմեր(ներ)ը 

 

Բաղադրիչ 4․ Քիմիայի կիրառություն 

 

Հիմնական հասկացություններ 

- Քիմիան հիմնարար գիտություն է կենսաբանական համակարգերի ու 

գործընթացների, ինչպես նաև ժամանակակից բժշկության լավ ընկալման համար։ 

- Նորագույն քիմիան կարող է ապահովել և՛ մշտադիտարկման միջոցներ, և՛ 

բնապահպանական խնդիրների լուծում։ 

- Քիմիկոս է համարվում և՛ անալիզի մեթոդներ, և՛ նոր մոլեկուլներ ու նյութեր 

ստեղծողը։ 

- Քիմիայի կիրառությունը և՛ դրական, և՛ բացասական ազդեցություն է ունենում 

հասարակության վրա և կարող է օգտագործվել շրջակա միջավայրի աղտոտմանը, 

հիվանդություններին և ռեսուրսներին առնչվող խնդիրներին արձագանքելու 

համար։ 
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4․ Քիմիայի կիրառություն 
4․1 Կյանքի քիմիա 
Դասընթացի ավարտին աշակերտները պետք է տեղյակ լինեն սպիտակուցների դերերի մեծ 

բազմազանության մասին: Դա ցույց կտրվի օրինակների միջոցով: Քննության ընթացքում 

կոնկրետ օրինակների վերհիշման կարիք չի լինի, բայց աշակերտներից կակնկալվի քննարկել 

առաջադրված օրինակների քիմիան: 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I Սպիտակուցների քիմիա 

II Գենետիկ ինֆորմացիա 

III Էներգիա 

IV Մետաղները կենսաբանական 

համակարգերում 

ա) բացատրել, որ սպիտակուցները ստացվում են 

ամինաթթվային մոնոմերներից 

պոլիկոնդենսացման արդյունքում, և ճանաչել ու 

նկարագրել  սպիտակուցների ընդհանրացված 

կառուցվածքը (տես հիմնական ծրագրի 3.7 և 3.8 

բաժինները) 

բ) բացատրել ամինաթթվային հաջորդականության 

կարևորությունը (առաջնային կառուցվածք) 

սպիտակուցների հատկությունները որոշելիս 

գ) տարբերել սպիտակուցների առաջնային, 

երկրորդային (α-պարույր և β-ծալքային)  ու 

երրորդային կառուցվածքները և, օգտագործելով 

հիմնական ծրագրի 1.3 և 3.7 բաժիններում սերտած 

քիմիան, բացատրել երկրորդային (սպիտակուցի 

C=O և N-H խմբերի միջև ջրածնական կապերի 

միջոցով) և երրորդային (R-խմբերի միջև 

փոխազդեցությունների միջոցով) կառուցվածքների 

կայունացումը 

դ) նկարագրել և բացատրել ֆերմենտային կատալիզի 

առանձնահատկությունները, ներառյալ՝ 

(i) սպեցիֆիկությունը (օգտագործելով պարզ 

բանալի-կողպեք մեթոդը) և մրցակցային 

արգելակման գաղափարը, 

(ii) կառուցվածքային ամբողջականությունը՝ 

կապված կենսավերափոխման և ոչ մրցակցային 

արգելակման հետ 

ե) տրված օրինակների համար, օգտագործելով 

հիմնարար քիմիան, բացատրել, թե ինչպես են փոքր 

մոլեկուլները փոխազդում սպիտակուցների հետ և 

ինչպես կարող են ձևափոխել կենսաբանական 

համակարգերի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները (օր.՝ 

որպես ֆերմենտների արգելակիչներ կամ 

կոֆակտորներ՝ խախտելով սպիտակուց-

սպիտակուց փոխազդեցությունը, արգելափակելով 

իոնային ուղիները.)  

զ) նկարագրել ԴՆԹ-ի երկպարույր կառուցվածքը 

է) նկարագրել ԴՆԹ-ի  երկպարույր կառուցվածքը 

ածխաջուր-ֆոսֆատային կմախքի և միացված 

հիմքերի տեսանկյունից [Աշակերտներից 

ակնկալվում է իմանալ հիմնական կառուցվածքային 

սխեման, բայց չի ակնկալվում մտապահել 

բաղադրիչների մանրամասն կառուցվածքները: Երբ 
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դրա կարիքը լինի, դրանք կտրվեն 

հարցաթերթիկներում։] 

ը) բացատրել ջրածնական կապերի կարևորությունը 

ԴՆԹ-ի հիմնային զույգերում գենետիկ 

ինֆորմացիայի ռեպլիկացիայի տեսանկյունից 

թ) համառոտ բացատրել, թե ինչպես է ԴՆԹ-ն 

կոդավորում սպիտակուցների ամինաթթվային 

հաջորդականությունը՝ հղում կատարելով ի-ՌՆԹ-ին, 

փ-ՌՆԹ-ին և ռիբոսոմին` տրանսլյացիայի և 

տրասնկրիպցիայի ժամանակ 

ժ)  տրված տվյալներից բացատրել ԴՆԹ-ի մուտացիայի 

քիմիզմը  

ժա) քննարկել հիվանդությունների գենետիկական 

հիմքը (օր.՝ մանգաղաբջջային սակավարյունություն)‘ 

պայմանավորված ամինաթթվային 

հաջորդականության խախտմամբ, որը բերում է 

սպիտակուցի կառուցվածքի և ֆունկցիաների 

փոփոխության 

ժբ) բացատրել, թե ինչպես սպիտակուցի/ֆերմենտի 

առաջնային կառուցվածքի ձևափոխությունը կարող 

է բերել նոր կառուցվածքի և/կամ ֆունկցիաների 

(ժգ) համառոտ ներկայացնել էներգիայի 

մատակարարումը բջիջներին ԱԵՖ-ի հիդրոլիզի 

տեսանկյունից (ԱԵՖ-ից ԱԴՖ + Pi) 

(ժդ) հասկանալ,  թե ինչու են որոշ մետաղներ 

անհրաժեշտ կյանքի համար, և, հիմնվելով հենքային 

նյութից ստացված գիտելիքների վրա, բացատրել 

դրա քիմիական մասը (օր.՝ երկաթի երկարժեք իոնը 

հեմոգլոբինում (բաժին 2.5է և 4.1ե և ժ), նատրիումը և 

կալիումը՝ նյարդային ազդակների հաղորդման 

համար (բաժին 1.3 և 1.5), ցինկը՝ որպես ֆերմենտի 

կոֆակտոր. բաժին 3.1 և 4.1ե) 

ժե) ներկայացնել, որ որոշ մետաղներ թունավոր են, և 

քիմիայի տեսանկյունից քննարկել ծանր 

մետաղների (օր.՝ սնդիկի)՝ շրջակա միջավայր և 

սննդային շղթա ներմուծվելու հետ կապված 

խնդիրները (այս խնդիրների և մետաղների  

հայտնաբերման մեթոդների մշակման մասին 

կքննարկվի 4.2թ և 4.3զ կետերում) 

4․2 Անալիտիկ քիմիայի կիրառությունը 

Այս բաժնում հարցերը կկենտրոնանան մեթոդների վրա, այլ ոչ թե օրինակների մտապահման: 

Ամբողջ անհրաժեշտ ինֆորմացիան կտրվի քննաթերթիկում, և աշակերտներից կակնկալվի 

կիրառել իրենց գիտելիքները:  

Բովանդակություն Պահանջներ 

I     Հայտնաբերման մեթոդներ և 

անալիզ 

II    Կիրառություններ քիմիայում և 

հասարակության համար 

 

 

 ա) պարզ մակարդակով նկարագրել էլեկտրոֆորեզի 

պրոցեսը և pH-ի ազդեցությունը՝ որպես օրինակ 

օգտագործելով պեպտիդներ և ամինաթթուներ  

բ)  պարզ տերմիններով բացատրել ԴՆԹ թեստի մեթոդը 

և դրա կիրառումը կրիմինալիստիկայում, 

հնէաբանությունում և բժշկությունում 
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 գ) նկարագրել ժամանակակից բժշկության 

կարևորությունը և բջիջներից սպիտակուցների 

անջատման և բնութագրման խնդիրները  

դ) պարզ տերմիններով ներկայացնել 1H միջուկային 

մագնիսական ռեզոնանսի սկզբունքները և 

կարողանալ մեկնաբանել պարզ ՄՄՌ սպեկտրը՝ 

օգտագործելով քիմիական շեղման արժեքները, 

ճեղքման օրինաչափությունները և նմուշին D2O-ի 

ավելացման ազդեցությունը  

ե) ցույց տալ իմացություն մակրոմոլեկուլների 

կառուցվածքի որոշման համար ՄՄՌ և ռենտգեն 

կառուցվածքային անալիզի կիրառման և դրանց 

գործողության վերաբերյալ  

*Վերլուծել պարզ մոլեկուլների ԻԿ սպեկտրնեը՝ 

ֆունկցիոնալ խմբերի հայտաբերման նպատակով: 

 

 զ) սահմանել, թե ինչ է նշանակում բաշխման 

գործակիցը և հաշվել բաշխման գործակիցը այն 

համակարգի համար, որտեղ լուծված նյութը երկու 

լուծիչներում էլ  գտնվում է նույն վիճակում  

է)  որակապես հասկանալ թղթային, բարձր 

էֆեկտիվությամբ հեղուկային, նրբաշերտային, 

գազ/հեղուկային քրոմատոգրաֆիան` ադսորբցիայի 

և/կամ բաշխման տեսանկյունից, և կարողանալ 

մեկնաբանել այս մեթոդներով ստացված տվյալները  

ը)  բացատրել մասս-սպեկտրոսկոպիայի էությունը, 

որոշել միացությունում ածխածնի ատոմների թիվը՝ 

օգտագործելով M+1 պիկը, և բրոմի ու քլորի 

ատոմների ներկայությունը՝ օգտագործելով M+2 

պիկը, և առաջարկել տրված մասս-սպեկտրի պարզ 

ֆրագմենտացմամբ ստացված մոլեկուլների 

ինքնությունը  

թ) եզրակացություններ անել տրված 

համապատասխան ինֆորմացիայից և շրջակա 

միջավայրի մշտադիտարկման տվյալներից (օր.՝ 

մթնոլորտում պոլիքլորացված բիֆենիլի (PCBs) 

քանակություն, սառցադաշտերում իզոտոպային 

բաղադրություն) 
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4.3 Քիմիական նյութերի մոդելավորում 

Աշակերտներից չի ակնկալվում վերհիշել հատուկ օրինակներ, բայց անհրաժեշտ է կիրառել և 

բացատրել քննաթերթիկում տրված նյութը 

Բովանդակություն Պահանջներ 

I   Բժշկական քիմիա և դեղանյութերի 

տեղափոխում 

II   Պոլիմերների հատկություններ 

III  Նանոտեխնոլոգիաներ 

IV   Շրջակա միջավայր և էներգիա 

ա) քննարկել դեղերի մոդելավորման խնդիրները և 

պարզ տերմիններով բացատրել, թե ինչպես 

մոլեկուլները կարող են բացահայտվել և 

կատարելագործվել այս խնդիրների լուծման համար   

բ) քննարկել դեղանյութերի տեղափոխման խնդիրները 

և պարզ տերմիններով բացատրել, թե ինչպես 

նյութերը կարող են կատարելագործվել այս 

խնդիրների լուծման համար   

գ) քննարկել պոլիմերների կառուցվածքն ու 

հատկությունները՝ հիմնված դրանց ստացման 

մեթոդների վրա (պոլիմերացում կամ 

պոլիկոնդենացում.  

դ) քննարկել, թե ինչպես է կողքային ռադիկալի և 

միջմոլեկուլային ուժերի առկայությունը ազդում 

պոլիմերային նյութերի հատկությունների վրա (օր.՝ 

սարդոստայնը) 

ե) ցույց տալ նանոտեխնոլոգիաների վերաբերյալ 

իրազեկման մակարդակ, և կարողանալ քննարկել 

հենքային նյութի քիմիայի գիտելիքները 

զ) քննարկել, թե ինչպես քիմիայի գիտելիքները կարող 

են կիրառվել շրջակա միջավայրի խնդիրների 

լուծման համար (օր.՝ աղտոտված ընդերքային ջրեր, 

նավթի արտահոսք, ֆրեոններ (ՔՖԱ)) 

է) քննարկել, թե ինչպես քիմիայի գիտելիքները կարող 

են կիրառվել  առկա ռեսուրսների կյանքի 

երկարաձգման, այլընտրանքային ռեսուրսների  

բացահայտման և էներգիայի արտադրման ու 

կիրառման արդյունավետության բարելավման 

համար 

 

3․ Գնահատման սկզբունքները և բաղադրիչները 
 

3․1 Գնահատման սկզբունքները 

 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար քննությունները պետք է ստուգեն 

սովորողի կարողությունները երեք հիմնական ուղղությամբ, որոնք ներկայացված են ստորև։ 

 

Ա. Գիտելիք և ըմբռնում 

Աշակերտները պետք է ցուցաբերեն գիտելիքներ և ըմբռնում հետևյալ ասպարեզներում. 

• գիտական երևույթներ, փաստեր, օրենքներ, սահմանումներ, հասկացություններ, 

տեսություններ. 

• գիտական բառարան, տերմինաբանություն, սկզբունքներ (ներառյալ նշաններ, 

քանակություններ և միավորներ). 
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• գիտական սարքեր և գործիքներ, ներառյալ աշխատանքի տեխնիկան և անվտանգության 

կանոնները. 

• գիտական քանակաչափություն և քանակի որոշումը. 

• գիտության և տեխնոլոգիաների կիրառությունը հասարակական, տնտեսական և 

բնապահպանական տեսանկյունից. 

• երևույթների, օրինաչափությունների և կախվածությունների փաստարկված 

բացատրություններ: 

 

Առարկայի բովանդակությունը սահմանում է այն փաստական գիտելիքը, որն աշակերտից կարող 

է պահանջվել վերհիշել կամ բացատրել: Նմանօրինակ գիտելիքներ ստուգող հարցերը հաճախ 

սկսվում են հետևյալ բառերով. որոշել, սահմանել, բնութագրել, բացատրել կամ ընդգծել: 

 

 

Բ. Տեղեկույթի հետ աշխատանք, կիրառություն և գնահատում 

 

Աշակերտները պետք է կարողանան բառերով կամ ներկայացման սիմվոլիկ, գրաֆիկական կամ 

թվային ձևերով` 

• 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. 

• կառուցել փաստարկներ հաստատելու վարկածները կամ արդարացնելու 

գործողությունների ընտրությունը. 

• նոր իրավիճակների համար կիրառել գիտելիքներ և սկզբունքներ։ 

 

Գնահատման վերոնշյալ սկզբունքները նշված չեն առարկայի բովանդակության մեջ որպես 

որոշակի թեմային հատուկ վերջնարդյունքներ։ Նշված հմտությունները քննության ընթացքում 

ստուգվելու են հիմնվելով անծանոթ տեղեկույթի վրա՝ դրանց կիրառման մակարդակով։ 

Նմանատիպ հմտությունների ստուգման հարցերը հաճախ սկսվում են հետևյալ բառերով՝ 

կանխագուշակել, առաջարկել, կառուցել, հաշվել կամ որոշել: 

 

Գ.  Փորձարարական և հետազոտական ունակություններ 

Սովորողը պետք է կարողանա՝ 

• ծրագրել հետազոտություն, 

• օգտագործել մեթոդներ, գործիքներ և նյութեր,  

• կատարել և գրառել դիտարկումներ, չափումներ և գնահատումներ, 

• մեկնաբանել և գնահատել դիտարկումները և փորձարարական արդյունքները, 

• ընտրել մեթոդներ, սարքեր և նյութեր, 

• գնահատել մեթոդները և առաջարկել հնարավոր բարելավումներ: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակն ընդհանրական պատկերացում է տալիս գնահատման 

սկզբունքների և քննական բաղադրիչների հարաբերակցության մասին։ 
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Գնահատման սկզբունքը Կշիռը (%) 
Գնահատող 

բաղադրիչները 

Ա. Գիտելիք և ըմբռնում 46* Քննաթերթիկ 1, 2, 4 

Բ. Տեղեկույթի հետ աշխատանք, կիրառություն և 

գնահատում 

30 Քննաթերթիկ 1, 2, 4 

Գ. Փորձարարական և հետազոտական 

ունակություններ 

24 Քննաթերթիկ 3 և 5 

* Սրա մոտ 27%-ը տրվում է վերհիշման համար և 19%-ը` ըմբռնման։ 

Միավորների ընդհանուր հարաբերակցությունը ֆիզիկական, անօրգանական և օրգանական 

քիմիայի համար 1-ին և 2-րդ քննաթերթիկներում և 4-րդ քննաթերթիկի Ա բաժնում միասին 

հետևյալն է՝ 3:2:3։  

 

Դասավանդման պլանավորում կատարելիս ուսուցիչները պետք է հաշվի առնեն, որ քննական 

ընդհանուր միավորի մեջ ավելի շատ կշիռ (54%) պիտի ունենան  հմտությունները (ներառյալ 

տեղեկույթի հետ աշխատանքը, կիրառությունն ու գնահատումը և փորձարարական  ու 

հետազոտական ունակությունները), նաև գիտելիքն ու ըմբռնումը (46%)։ Ուսուցիչները 

դասապլանները մշակելիս և ընթացիկ ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս պետք է 

հաշվի առնեն այս հարաբերակցությունը։ 

 

3․2  Գնահատման բաղադրիչները 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար 

առարկայի քննաթերթիկների տեսակները, քննությունների տևողությունը, քննաթերթիկների 

համապատասխան միավորներն ու յուրաքանչյուր քննաթերթիկի կշիռը ամբողջական 

գնահատման միավորի մեջ։ 

 

Աղյուսակ 1․Քննական բաղադրիչներ 

Քննաթերթիկ Բովանդակություն Տևողություն Միավոր 
Կշիռ % 

ստանդարտ խորացված 

1 Բազմակի 

ընտրությամբ հարցեր 

1 ժամ 40 31% 15% 

2 Ստանդարտ 

համակարգված 

հարցեր 

1 ժամ 15 րոպե 60 46% 23% 

3 Խորացված 

գործնական 

հմտություններ 

2 ժամ 40 23% 12% 

4 Խորացված 

համակարգված 

հարցեր 

2 ժամ 100 - 38% 

5 Պլանավորում, 

վերլուծություն և 

գնահատում 

1 ժամ 15 րոպե 30 - 12% 

 

ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի քննությունը ներառում է 1-ին, 2-րդ և 3-

րդ քննաթերթիկները։ ԱԲ-ի «խորացված քիմիա» առարկայի քննությունը ներառում է 4-րդ և 5-րդ 
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քննաթերթիկները՝ ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի քննաթերթիկների 

հետ մեկտեղ։   

Ամփոփիչ քննությունների հանձնման համար Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի 

(ԱԲՔԿ) հաստատած կարգի համաձայն՝ սովորողները կարող են հանձնել ԱԲ-ի «քիմիա 

ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի քննությունները մի քանի տարբերակով. 

- փուլային տարբերակ․ թույլատրվում է հանձնել ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ» ուսուցման 

համար առարկայի երեք քննաթերթիկները (1, 2, 3) 11-րդ դասարանի ավարտին և ԱԲ-ի 

«խորացված քիմիա» առարկայի մնացյալ երկու բաղադրիչները (քննաթերթիկներ 4 և 5)՝ 

12-րդ դասարանի ավարտին. 

- ամբողջական տարբերակ․թույլատրվում է հանձնել քննական բոլոր հինգ բաղադրիչների 

(քննաթերթիկներ 1, 2, 3, 4, 5) քննությունները նույն քննաշրջանի ընթացքում՝ 12-րդ 

դասարանի ավարտին. 

- միայն ստանդարտ տարբերակ․ թույլատրվում է հանձնել ԱԲ-ի միայն «քիմիա ստանդարտ» 

ուսուցման համար առարկայի բաղադրիչները (քննաթերթիկներ 1, 2, 3)  11-րդ դասարանի 

ավարտին՝ ձեռք բերելով միայն ԱԲ-ի ստանդարտ մակարդակի որակավորում: 

 

3․3 Քննաթերթիկների համառոտ նկարագրություն 

 

Քննաթերթիկ 1 

Այս քննաթերթիկը ներառում է 40 հարց, որից 30-ը՝ ուղիղ ընտրության տարբերակով, և 10-ը՝ 

բազմակի լրացման տարբերակով։ Բոլոր հարցերն ունեն պատասխանի չորս տարբերակ։ Բոլոր 

հարցերը հիմնված են ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի բովանդակության 

վրա։ 

  

Քննաթերթիկ 2 

Այս քննաթերթիկը բաղկացած է տարբեր քանակի համակարգված հարցերից, որոնք ունեն 

փոփոխական միավորային արժեք։ Բոլոր հարցերը հիմնված են ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ»  

ուսուցման համար առարկայի բովանդակության վրա։ Անհրաժեշտ է պատասխանել բոլոր 

հարցերին անմիջապես հարցաթերթիկի վրա։ 

 

Քննաթերթիկ 3 

Այս քննաթերթիկը կենտրոնանում է հետևյալ փորձարարական հմտությունների վրա. 

- սարքերի գործածություն, 

- տվյալների ներկայացում, 

- վերլուծություն և գնահատում։ 

Յուրաքանչյուր քննաթերթիկ բաղկացած է երկու կամ երեք հարցից՝ գումարային 40 միավորով: 

Հարցերից մեկը դիտարկողական խնդիր է, որով սովորողից կպահանջվի ներկայացված մեթոդով 

հետազոտել որևէ անհայտ նյութ կամ նյութեր: Քննություն հանձնողից կպահանջվի գծել 

աղյուսակներ` սեփական դիտարկումների գրանցման համար, վերլուծել իր ստացած 

արդյունքները և կատարել համապատասխան եզրակացություններ: Նյութերը կարող են լինել 

տարրեր, միացություններ կամ խառնուրդներ: 

Մյուս հարցը կամ հարցերը կլինեն քանակական՝ կամ ծավալաչափական անալիզ, կամ որևէ 

քանակաչափական պարամետրի չափում, օրինակ՝ ռեակցիայի էնթալպիայի փոփոխությունը: 

Քննություն հանձնողից կպահանջվի կառուցել աղյուսակներ, գրաֆիկներ կամ կիրառել 

արդյունքների ներկայացման համապատասխան այլ եղանակներ, վերլուծել դրանք, կատարել 

համապատասխան հաշվարկներ և գալ համապատասխան եզրահանգումների: 
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Մեկ կամ մի քանի հարցերում սովորողից կպահանջվի գտնել սխալի աղբյուրը և կատարել 

փոփոխությունների առաջարկություններ: 

 

Քննաթերթիկ 4 

Այս քննաթերթիկը կազմված է երկու բաժնից։ 

Ա բաժինը (70 միավոր) բաղկացած է ԱԲ-ի խորացված քիմիայի հենքային նյութից, սակայն կարող 

է ներառել հարցեր նաև ԱԲ-ի «քիմիա ստանդարտ» ուսուցման բովանդակությունից։ 

Բ բաժինը (30 միավոր) բաղկացած է «Քիմիայի կիրառություն» բաղադրիչի բովանդակությունից, 

բայց կարող է ներառել թեմաներ ԱԲ-ի և՛ ստանդարտ, և՛ խորացված քիմիայի հենքային նյութից։ 

Երկու բաժիններն էլ ներառում են համակարգված և ազատ պատասխանի տեսքով հարցեր՝ 

փոփոխական քանակով և գնահատման փոփոխական միավորներով։ 

 

Քննաթերթիկ 5 

Այս քննաթերթիկը կազմված է փոփոխական քանակով հարցերից՝ գնահատման փոփոխական 

միավորներով։ Հարցերը հիմնված են պլանավորման, վերլուծության և գնահատման գործնական 

հմտությունների վրա։  

Սովորողից պահանջվելու է ծրագրավորել տրված խնդրի փորձնական հետազոտությունը: Այս 

հարցերը չեն լինելու խիստ կառուցվածքային. սովորողից ակնկալվելու է տալ ընդարձակ, 

համակարգված, գրավոր պատասխաններ, որոնք ուղեկցվում են համապատասխան 

դիագրամներով, բլոկ-սխեմաներով, աղյուսակներով կամ հավասարումներով:  

Սովորողից կարող է պահանջվել կատարել կանխատեսումներ կամ գրավոր վարկածի տեսքով` 

կապելով կախյալ և անկախ փոփոխականները, կամ գրաֆիկի տեսքով` ցույց տալով ակնկալվող 

արդյունքը: 

Կլինեն խնդիրներ, որոնցում սովորողներին կտրվեն որոշ փորձնական տվյալներ և կպահանջվի 

վերլուծել ու գնահատել դրանք և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ: Այս խնդիրները 

չեն լինի խիստ կառուցվածքային. աշակերտներից կպահանջվի ինքնուրույն որոշել վերլուծման, 

գնահատման և եզրահանգման եղանակները: 

Այս հարցաթերթիկի հարցերից մի քանիսը կարող են լինել քիմիայի այն բաժիններից, որոնց 

փորձերը դժվար է իրականացնել դպրոցական լաբորատորիայում՝ կամ սարքերի (օրինակ՝ 

կոլորիմետրերի կամ սպեկտրոմետրերի) բարձր արժեքի պատճառով, կամ նմուշների կամ նյութերի 

հասանելիության սահմանափակումների (օրինակ՝ քիմիական նյութերի բարձր արժեքի կամ դրանց 

հետ կապված վտանգի): Հարցերը չեն պահանջելու ծրագրից դուրս տեսական կամ գործնական 

գիտելիքներ: Այն տեղեկությունները, որոնց իմացությունը չի ակնկալվում սովորողից, 

տրամադրված կլինեն հարցաթերթիկում: 

 

 


