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1. Օքսիդներ. ձևակերպումը, դասակարգումը, ստացումը: Անվանել հետևյալ 
օքսիդները` Na2O, CaO, Al2O3, գրաֆիկորեն պատկերել դրանք:  

2. Օքսիդների քիմիական հատկությունները: Գրել կալիումի օքսիդի, մագնեզիումի 
օքսիդի բանաձևերը, գրաֆիկորեն պատկերել դրանք: 

3. Թթուներ. ձևակերպումը, դասակարգումը: Անթթվածին թթուների ստացումը: 
Անվանել HCl, H2S թթուները, գրաֆիկորեն պատկերել դրանց բանաձևերը: 

4. Թթվածնավոր  թթուների ձևակերպումը, դասակարգումը, ստացումը: Անվանել 
H2CO3 ¨  HNO3 թթուները, գրաֆիկորեն պատկերել դրանց բանաձևերը: 

5. Թթուների քիմիական հատկությունները: Անվանել HBr, H2SO4 թթուները, 
գրաֆիկորեն պատկերել դրանց բանաձևերը: 

6. Հիմքեր. ձևակերպումը, դասակարգումը: Լուծվող հիմքերի (ալկալիների) 
ստացումը: Անվանել NaOH ¨ Ca(OH)2  նյութերը, գրաֆիկորեն պատկերել 
դրանց բանաձևերը: 

7. Դժվար լուծվող հիմքերի ստացումը: Անվանել Cd(OH)2  ¨  KOH 
միացությունները, գրաֆիկորեն պատկերել դրանց բանաձևերը: 

8. Հիմքերի քիմիական հատկությունները: 
9. Ամֆոտեր հիդրօքսիդներ. ձևակերպումը, ստացումը, ամֆոտերությունը: 
10. Աղեր. սահմանումը, դասակարգումը: Երեք տարբեր եղանակներով ստանալ 

ցինկի քլորիդ: 
11. Աղերի ստացումը.ա) հիմքի և թթվի (չեզոքացման ռեակցիա)բ) մետաղի և թթվի 

գ) մետաղի և աղի փոխազդեցությամբ:  
12. Աղերի ստացումը.ա) հիմնային օքսիդի և թթվային օքսիդի բ) հիմնային օքսիդի և 

թթվի գ) թթվային օքսիդի և հիմքի փոխազդեցությամբ:  
13. Աղերի ստացումը.ա) մետաղի և ոչ մետաղի փոխազդեցությամբ  

բ) աղի և թթվի փոխազդեցությամբ գ) ալկալու և աղի      փոխազդեցությամբ: 
Բերել օրինակներ:  

14. Աղերի քիմիական հատկությունները: 
15. Անվանել հետևյալ աղերը. MgS, AlCl3, AgNO3,  գրաֆիկորեն պատկերել դրանց 

բանաձևերը: 
16. Գրել այն ռեակցիաների հավասարումները, որոնցով կարելի է իրականացնել 

հետևյալ փոխարկումները. 
 ա) Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4,  

բ)  P → P2O5 → H3PO4 →  Na3PO4, 

ա) Na → NaOH → NaCl  ?,µ)S→SO2 →SO3 →H2SO4 →  Na2SO4: 
17. Ատոմի կառուցվածքը: Էլեկտրոնի բնութագիրը: Ատոմի կառուցվածքի 

միջուկային մոդելը (Ռեզերֆորդ): Գրել 11-րդ տարրի էլեկտրոնային բանաձևը: 



18. Ատոմի միջուկի կազմությունը: Պրոտոններ, նեյտրոններ: Ատոմի զանգվածային 
թիվ: Գրել 13-րդ տարրի էլեկտրոնային բանաձևը: 

19. Ատոմների էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքը: Գաղափար ալիքային 
մեխանիկայի տեսության մասին: Գրել 14-րդ տարրի  էլեկտրոնային բանաձևը: 

20. Գլխավոր և օրբիտալ քվանտային թվեր: Գրել 18-րդ տարրի  էլեկտրոնային 
բանաձևը: 

21. Մագնիսական և սպինային  քվանտային թվեր: Գրել 16-րդ տարրի  
էլեկտրոնային բանաձևը: 

22. Պաուլիի արգելման սկզբունքը:Հունդի կանոնը: Գրել 12-րդ տարրի  
էլեկտրոնային բանաձևը: 

23. Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգն ըստ ատոմի կառուցվածքի 
տեսության: Կարգային համարի ֆիզիկական իմաստը: Պարբերական օրենքի 
ժամանակակից ձևակերպումը: 

24. Պարբերություններ, խմբեր, ենթախմբեր: Խումբը ենթախմբերի բաժանելու 
սկզբունքը: 

25. Քիմիական կապ: Կապի էներգիա, կապի երկարություն: 
26. Կովալենտ կապ: Վալենտային կապերի (ՎԿ) մեթոդը: 
27. Ոչ բևեռային կապ և  ոչ բևեռային միացություններ: 
28. Բևեռային կովալենտ կապ և  բևեռային միացություններ: 
29. Իոնական կապ և իոնական միացություններ: 
30. Ջերմաքիմիա: Քիմիական ռեակցիայի ջերմային էֆեկտը: Ջերմանջատիչ և 

ջերմակլանիչ ռեակցիաներ:   
31. Գոյացման և քայքայման էնթալպիաներ: Հեսի օրենքը 
32. Քիմիական կինետիկա: Հոմոգեն և հետերոգեն ռեակցիաների արագությունը: 
33. Ռեակցիայի արագության կախումը ջերմաստիճանից: Վանտ-Հոֆի 

կանոնը:Արենիուսի հավասարումը: 
34. Ռեակցիայի կարգ և մոլեկուլայնություն: 
35. Կատալիզ: Կատալիզատորներ և ինհիբիտորներ: 
36. Քիմիական հավասարակշռություն: Ոչ դարձելի և դարձելի ռեակցիաներ: 

Հավասարակշռության տեղաշարժը, Լե-Շատելյեի սկզբունքը:  
37. Քիմիական ռեակցիաների ինքնաբերաբար ընթանալու պայմանը, էնտրոպիա, 

Գիբսի էներգիա:  
38. Լուծույթներ: Լուծույթների ընդհանուր բնութագիրը: 
39. Լուծույթների բաղադրության արտահայտման եղանակները: 
40. Լուծման  պրոցես, հագեցած  լուծույթ:  Լուծելիություն, միավորը: 
41. Գազերի լուծելիության կախումը ջերմաստիճանից և ճնշումից: Հենրիի օրենքը:  
42. Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման  տեսություն: Իզոտոնիկ գործակից:  
43. Դիսոցման  աստիճան: Ուժեղ, միջին և թույլ  էլեկտրոլիտներ:  
44. Թթուները, հիմքերը և աղերը  էլեկտրոլիտիկիկ   դիսոցման տեսակետից 
45. Ջրի  էլեկտրոլիտիկ  դիսոցումը, ջրի իոնական արտադրյալ: 

Ինդիկատորներ: 
46. Աղերի հիդրոլիզը: Ուժեղ թթվից և թույլ հիմքից ստացված աղի հիդրոլիզ: Թույլ  

թթվից և ուժեղ հիմքից  ստացված աղի հիդրոլիզ:  
47. Օքսիդացման աստիճան: Օքսիդացում, վերականգնում, օքսիդիչ, վերականգնիչ:  
48. Տարրերի օքսիդիչ-վերականգնիչ հատկությունների փոփոխությունը 

պարբերություններում և խմբերում:  
49. Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաների տեսակները: Միջմոլեկուլային, 

ներմոլեկուլային և ինքնաօքսիդացման- ինքնավերականգնման ռեակցիաներ:                  



50. Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաների հավասարեցման օրինակներ: 
Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաների ընթացման ուղղության որոշումը:          

51. Գալվանական էլեմենտների տեսություն: Էլեկտրոդային պոտենցիալ: 
52. Մետաղների լարվածության շարքը: Հետևություններ շարքից: 
53. Էլեկտրոլիզ: Չլուծվող անոդով էլեկտրոլիզի օրինակներ NaCl:  
54. Իոնների լիցքաթափման հաջորդականությունը էլեկտրոլիզի ժամանակ:  
55. Լուծվող անոդով էլեկտրոլիզի օրինակներ. CuCl2,  ZnSO4:  
56. Մետաղների տարածվածությունը, դասակարգումը, ստացման եղանակները: 
57. Մետաղների կոռոզիա: Քիմիական կոռոզիա:  
58. Մետաղների պաշտպանումը կոռոզիայից:  
59. Մետաղների ֆիզիկական հատկությունները 
60. Մետաղների քիմիական հատկությունները: 
61. Ջրածինը բնության մեջ: Պերօքսիդներ: 
62. Ջուր:Ջուրը բնության մեջ: Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները: 
63. Պարբերական համակարգի  1Ա խմբի ընդհանուր բնութագիրը:      

Տարածվածությունը, ստացման եղանակները, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Կիրառությունները: 

64. Պարբերական համակարգի  2Ա խմբի ընդհանուր բնութագիրը:      
Տարածվածությունը, ստացման եղանակները, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Կիրառությունները: 

65. Պարբերական համակարգի  3Ա խմբի մետաղներ: Ընդհանուր բնութագիրը:      
Տարածվածությունը, ստացման եղանակները, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Կիրառությունները: 

66. Պարբերական համակարգի  4 Ա խմբի ընդհանուր բնութագիրը: Ge, Sn, Pb 
Տարածվածությունը, ստացման եղանակները, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Կիրառությունները: 

67. Պարբերական համակարգի  5 Ա խմբի ընդհանուր բնութագիրը: Ազոտի 
ենթախումբ:      

68. Պարբերական համակարգի  6 Բ խմբի  Cr, Mo, W ընդհանուր բնութագիրը:      
Տարածվածությունը, ստացման եղանակները, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Կիրառությունները: 

69. Պարբերական համակարգի  7 Բ խմբի ընդհանուր բնութագիրը:      
Տարածվածությունը, ստացման եղանակները, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Կիրառությունները: 

70. Երկաթ: Երկաթը բնության մեջ: Երկաթի համաձուլվածքները և դրանց 
կիրառությունը բնության մեջ: 

71. Հալոգեններ: Հալոգենները բնության մեջ: Ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: 

72. VIII A ենթախումբ: Ազնիվ գազերի ընդհանուր բնութագիրը: Հելիում, նեոն, 
արգոն: 

73. Կոբալտ, նիկել, պլատին: Հատկությունները, միացություների 
կիրառությունները: 

 
 
Կազմող՝                        Ա. Գաբրիելյան 

Հաստատված է ամբիոնի   07.02.19թ.  թիվ 8 նիստում      

 

Մ և ԲԳ ամբիոնի վ/պ                                       Ռ.Շ. Նահապետյան 


