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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ԿԳ նա խա րա րու թյան կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց վում է «Քի մի ա» ա ռար կայի պե տա կան 
ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյուն նե րի ա ռա ջադ րանք նե րի շտե մա րա նը՝ 
նա խա տես ված հիմ նա կան և ա վագ դպ րոց նե րի սո վո րող նե րի, նա խորդ տա րի նե
րի շր ջա նա վարտ նե րի, մի աս նա կան և պե տա կան ա վար տա կան քն նու թյուն նե րին 
նա խա պատ րաստ վող նե րի, ի նչ պես նաև քի մի ա դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րի հա
մար: Շտե մա րա նը կա րող է օգ տա գործ վել նաև ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում՝ 
ընթա ցիկ ստու գո ղա կան թես տային աշ խա տանք ներ ան ցկաց նե լու, սո վո րող նե րի 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կի ստուգ ման և գնա հատ ման հա մար: Ժո ղո վա ծուն ու սու
ցիչ նե րին կօգ նի օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ուսում նա կան գոր ծըն թա ցի 
ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ և բա րե լա վե լու ա ռար կայի ուսուց ման ձևերն ու ե ղա նակ
նե րը: Ուսում նա կան ձեռ նար կը հար մար է նաև սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի յու րաց
ման մակար դա կի ի նք նաս տուգ ման և ի նք նա գնահատ ման հա մար: 

Շտե մա րա նում ընդգրկ ված են հան րակր թա կան դպրո ցի «Քի միա» առար կա յի 
ծրագ րա յին նյու թե րին հա մա պա տաս խա նող և դա սըն թա ցի գրե թե բո լոր բա ժին նե
րին վե րա բե րող առա ջադ րանք ներ: Այն հա մա պա տաս խա նում է «2016 թ. պե տա կան 
ավար տա կան և մի աս նա կան քննու թյունների ու ղե ցույց»–ին, որ տեղ ներ կա յաց ված 
են քննա կան թես տի կա ռուց ված քը և առա ջադ րանք նե րի տե սակ նե րը:

Պետական ավարտական և միասնական քննությունների քննական թեստերի 
առաջադրանքները ընտրվում են շտեմարաններից:  Ի տարբերություն նախորդ տարի
ների` 2016 թվականին շտեմարանային առաջադրանքները քննական թեստերում  
կարող են ներառվել   մասնակի փոփոխություններով` պահպանելով  առաջադրանքի 
տեսակը և կառուցվածքը:

Սույն շտեմարանում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում 
են նա խորդ գրքում տեղ գտած վրի պակ նե րին և որոշ խնդիր նե րի վե րա ձև ա կերպ
մա նը: Բացի այդ համա պա տաս խանության թեստային առաջադրանքների մի մասը 
վերախմբագրվել են որպես կարճ պատասխանով առաջադրանքներ:

 
Մաղ թում ենք հա ջո ղու թյուն
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Բ Ա Ժ Ի Ն 

1

 ԹԵՍ ՏԱՅԻՆ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ Ը ՆՏ ՐՈ ՎԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆՈՎ
 

 Ա ռա ջին գլ խում նե րառ ված են ը նտ րո վի պա տաս խա նով ա ռաջադրանք ներ: 
Ա ռա ջադ րանք նե րից յու րա քան չյու րի հա մար տր ված է չորս պա տաս խան, ո րոն ցից 

միայն մեկն է ճիշտ: Դրանք կա տար ված են հա մար վում, ե թե քն նու թյուն հանձ նո ղի ը նտ րած 

պա տաս խա նի հա մա րը հա մընկ նում է ճիշտ պա տաս խա նի հա մա րին: 

Պատասխանների ձևաթղթում՝ յուրաքանչյուր առաջադրանքի համարի ներքևում, 
տրված է չորս վանդակ: Տրված առաջադրանքի ճիշտ պատասխանի համարն ընտրելուց 
հետո անհրաժեշտ է դրան համապատասխանող վանդակում դնել «X» նշանը: Օրինակ, 
ենթարենք, 2–րդ առաջադրանքի ճիշտ պատասխանը 3–րդն է (տե՛ս նկ. 1): 

2

4

1
1 2 3 ……

3

 նկ. 1

Համապատասխանության ընտրովի պատասխանով առաջադրանքների մի մասը 
վերախմբագրվել են որպես կարճ պատասխանով առաջադրանքներ:

Այս առաջադրանքին պատասխանելիս անհրաժեշտ է գրել կարճ պատաս խանը` 
նախատեսված հորիզոնական վանդակներից յուրաքանչյուրում գրելով մեկ նիշ` պահ
պա նելով տառերի և թվերի ճիշտ համապատասխանությունը:

4 ա

1

գ

2

6 բ

4

դ

5

Նկ. 2

Հաշվարկներում պետք է օգտագործել հարաբերական ատոմային զանգվածների 

կլորացված արժեքները, բացի քլորից՝ 35,5:
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ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԻՄԻԱ

1.1. ՔԻ ՄԻ ԱՅԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

1.1.1. Ատոմամոլեկուլային ուսմունք 

1.  Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռը.

Այն, ին չից կազմ ված է ֆի զի կա կան մար մի նը, կոչ վում է ______________:

1) ա տոմ    2) մո լե կուլ  3) նյութ  4) բյու րե ղա վան դակ

2.  Քա նի՞ նյութ է ներ կա յաց ված հետ ևյալ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով. 

պղն ձե թաս, սառ ցե դղ յակ, պղն ձե կուժ, ա լ յու մի նե կաթ սա, ռե տի նե գն դակ, ջրի 
կաթիլ. 

1) 6   2) 5  3) 4  4) 3

3. Թվարկվածներից ո՞րն է քիմիական միացության անվանում.

1) օդ  2) օ ղի  3) է թա նոլ 4) գա րե ջուր

4.  Ո՞ր  ֆիզիկական հատկություններով են իրարից տարբերվում ջուրը և քա ցա խա
թթուն. 

ա) գույ նով     գ) ագ րե գա տային վի ճա կով
բ) եռ ման ջեր մաս տի ճա նով  դ) հալ ման ջեր մաս տի ճա նով

1) ա, բ  2) բ, դ   3) ա, գ  4) գ, դ 

5. Ո՞ր նյութն է սովորական պայմաններում  գտնվում պինդ վիճակում. 

1) պղին ձը  2) սն դի կը 3) թթ վա ծի նը  4) ջու րը

6.  Հետևյալ նյութերից ո՞րն է սովորական պայմաններում անգույն, բնորոշ հոտով, 
ջրի հետ անսահմանափակ խառնվող, թթու համով հեղուկ. 

1) հան քային ջու րը   3) սի լի կաթ թուն  
2) սպիր տը    4) քա ցա խաթ թուն

7. Հետևյալ նյութերից որո՞նք են սովորական պայմաններում գազային վիճակում. 

ա) սո դա  դ) կե րակ րի աղ է) նավթ  
բ) քա ցախ  ե) ա զոտ  ը) մեթան
գ) բեն զին  զ) է թա նոլ  թ) թթ վա ծին

1) ա, բ, ե   2) գ, դ, զ, թ    3) դ, զ, է, ը  4) ե, ը, թ  



ZANGAK

6

8.  Սովորական պայմաններում  հետ ևյալ նյու թե րից ո րո՞նք են հե ղուկ վի ճա կում. 

ա) չհան գած կիր   գ) բեն զոլ  ե) ա զոտ
բ) է թա նոլ    դ) սո դա   զ) գլի ցե րին 

1) ա, բ, ե  2) գ, դ, զ 3) ա, դ, ե  4) բ, գ, զ

9.  Որո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը.

Պարզ են կոչ վում այն նյու թե րը, ո րոնք կազմ ված են միև նույն ___________________ 

_______________: 

1) տար րի մո լե կուլ նե րից   3) թվով նեյտ րոն նե րից 
2) տար րի մի ջուկ նե րից   4) տար րի ա տոմ նե րից

10. Ո ՞ր ար տա հայ տու թյու նը ճիշտ չէ թթ վա ծին պարզ նյու թի հա մար.

1) ֆոտոսինթեզի արգասիքներից է
2) վատ է լուծ վում ջրում
3) մտ նում է օք սիդ նե րի բա ղադ րու թյան մեջ
4) ստաց վում է ջրի քայ քա յու մից

11. Ո ՞ր զույգում են միայն պարզ նյու թե րի ան վա նում ներ.

1) գրա ֆիտ և սի լան   3) ծծումբ և կար բին 
2) ալ մաստ և ա մո նի ակ  4) ա զոտ և մե թան

12.  Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք են բարդ նյութերի անվանումներ. 

ա) կար բին  գ) պի րիտ ե) ա մո նի ակ         է) սնդիկ
բ) օ զոն  դ) գիպս զ) ած խած նի(II) օք սիդ        ը) եր կա թար ջասպ 

1) ա, բ, ե, զ  2) գ, դ, ե, զ, ը  3) ա, գ, դ, զ, ը  4) ա, բ, դ, է

13. Ո ՞ր շարքում են մի այն պարզ նյու թե րի բա նաձ ևեր.

1) Si, Na2O, HBr, Mg   3) P4, O3, Ca, Ba
2) AgNO3, H2O2, O2, KOH   4) NaOH, Cl2, K2O, H2O

14. Ո՞ր ոչմետաղը բնու թյան մեջ չի հան դի պում պարզ նյու թի ձևով.

1) ած խա ծի նը 2) ֆտո րը     3) թթ վա ծի նը  4) ա զո տը

15.  Հետ ևյալ եր ևույթ նե րից ո րո՞նք են քի մի ա կան. 

ա) ջրի գոլորշացումը  դ) եր կա թի ժանգոտվե լը 
բ) մո մի այր վե լը   ե)  ջրի քայ քա յվելը 
գ) օ ծա նե լի քի ցն դե լը  զ) տա քաց նե լիս պղն ձա լա րի սևա նա լը

1) ա, բ, գ, զ     2) բ, գ, դ  3) բ, դ, ե, զ  4) ա, գ, դ
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16. Ո ՞ր զույգի երկու եր ևույթ ներն էլ քի մի ա կան են.

1) ջրի գո լոր շ ա ցու մը և եր կա թի ժան գո տու մը 
2) պղն ձա լա րի հալ վե լը և մո մի այր վե լը 
3) ջրի քայ քայ վե լը և օ ծա նե լի քի ցն դե լը
4) ժան գի ա ռա ջա նա լը և բեն զի նի բռնկ վե լը

17.  Հետ ևյալ գոր ծըն թաց նե րից ո րո՞նք են քի մի ա կան. 

ա) հե ղուկ օ դից ա զո տի ստա ցու մը     
բ) մագ նե զի ու մի այ րու մը թթված նում    
գ) յո դի սուբ լի մա ցու մը       
դ) սո դայի փո խազ դե ցու թյու նը ա ղաթթ վի հետ 

1) ա, բ      2) բ, դ  3) ա, դ   4) գ, դ

18.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Մո լե կուլ նե րը ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի ըն թաց քում ___________________________ : 

1) փո փո խու թյան չեն են թարկ վում  3) կիս վում են
2) քայ քայ վում են     4) փոխարկվում են այլ նյութերի 

19. Ո ՞րն է քի մի ա պես բա ժա նե լի մաս նիկ.

1) ջրի մո լե կու լը    3) ա տո մի մի ջու կը
2) 1

2H ի զո տո պը    4) եր կա թի ա տո մը 

20.  Ո րո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը հետ ևյալ ար տա հայ տու թյու նում. 

Քի մի ա կան տար րը ___________ նույն լիցքն ու նե ցող _____________ տե սակ է:

1) ա տո մի, մաս նիկ նե րի   3) մի ջու կի, մո լե կուլ նե րի
2) է լեկտ րոն նե րի, ա տոմ նե րի  4) մի ջու կի, ա տոմ նե րի 

21. Ի ՞նչ չի կա րող ցույց տալ N քի մի ա կան նշա նը.

1) ա զոտ տար րի մեկ ա տոմ
2) ա զոտ տար րի մեկ մոլ ա տոմ
3) ա զոտ տար րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ ված 
4) ա զոտ նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված

22.  Հետ ևյալ հաս կա ցու թյուն նե րից ո րո՞նք են ճիշտ եր կաթ քի մի ա կան տար րի վերա
բերյալ. 

ա) ստա նում են՝ երկաթի օք սիդ նե րը վե րա կանգ նե լով 
բ) կար գա թի վը 26 է
գ) հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը 56 է 
դ) ա տո մի է լեկտ րո նային թա ղան թը կազմ ված է 4 շեր տից 
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ե)  է լեկտ րա հա ղոր դիչ է 
զ) մեծ կի րա ռու թյուն ու նի տեխ նի կա յում

1) բ, գ, զ  2) ա, ե, զ  3) բ, գ, դ  4) ա, դ, ե

23.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Մո լե կու լը նյու թի փոք րա գույն մաս նիկն է, ո րը պահ պա նում է տվյալ նյու թի 

________________________:

1) հիմ նա կան ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը
2) ո րոշ քի մի ա կան հատ կու թյուն ներ
3) և՛ ֆի զի կա կան, և՛ քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը
4) հիմ նա կան քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը

24. Մո լե կու լի վե րա բե րյալ ո ՞ր պն դու մը ճիշտ չէ.

1) ու նի նույն ո րա կա կան կազ մը՝ ան կախ ստաց ման ե ղա նա կից
2) պահ պան վում է քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում 
3) քայ քայ վում է քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում
4) նյու թի հիմ նա կան քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րի կրողն է 

25. Ո՞ր բառակապակցությունն իմաստ չի արտահայտում.

1) հինգ մո լե կուլ      2) կես ա տոմ  3) մեկ ա տոմ  4) կես մոլ

26. Ո րի՞ հա մար քի մի ա կան բա նաձև չի կա րող գր վել.

1) գլ յու կոզի      2) օդի  3) սա խա րոզի  4) սո դայի

27.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ խառ նուրդ նե րի վե րա բե րյալ.

ա) չու նեն հաս տա տուն քա նա կա կան բա ղադ րու թյուն 
բ) միշտ ան գույն են 
գ) բաղադրամասերը կարելի է բաժանել հիմնականում ֆիզիկական եղանակներով 
դ) կա րող են գտն վել տար բեր ագ րե գա տային վի ճակ նե րում
ե) ու նեն հաս տա տուն քա նա կա կան բա ղադ րու թյուն

1) ա, գ, դ   2) ա, բ, գ  3) գ, դ, ե  4) բ, դ, ե 

28.  Ո՞ր համակարգի բաղադրիչները կարելի է բաժանել թորման եղանակով. 

ա) շա քա րի և կե րակ րի ա ղի ջրային լու ծույ թի 
բ) ա մո նի ու մի նիտ րի տի ջրային լու ծույ թի
գ) ա ցե տո նի ջրային լու ծույ թի 
դ) ա ցե տո նի սպիր տային լու ծույ թի 
ե) քա ցա խաթթ վի ջրային լու ծույ թի 
զ) նավ թի 

1) ա, բ, գ, դ  2) բ, գ, դ, ե  3) ա, բ, ե, զ  4) գ, դ, ե, զ
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29. Ո ՞րն է նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը խառ նուր դում.

1)  նյու թի քա նա կի հա րա բե րու թյու նը խառ նուր դի բա ղադ րա մա սե րի քա նակ նե րի 
գումա րին 

2) նյու թի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյու նը խառ նուր դի զանգ վա ծին 
3)  խառ նուր դի բա ղադ րա մա սե րի քա նակ նե րի գու մա րի հա րա բե րու թյու նը նյու թի քա

նա կին 
4) խառ նուր դի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյու նը նյու թի զանգ վա ծին 

30. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք խառ նուր դը և դրա բա ղադ րիչ նե րի բա ժան ման ե ղա նա կը. 

Խառ նուրդ Բա ժան ման ե ղա նակ

ա) բեն զոլ և ա ցե տոն
բ) բա րի տա ջուր
գ) եր կա թի և ցին կի փո շի ներ 
դ) աղ և ա վազ

1) բյու րե ղա ցում 
2) մագ նի սի ազ դե ցու թյուն
3) թո րում
4) լուծում, զտում և գոլորշացում
5) գո լոր շ ա ցում

31. Ո՞րն է բարդ նյութի անվանում.

1) ալ մաս տ        2) ոս կի     3) գրա ֆի տ  4) է թա նո լ 

32. Քա նի՞ զ.ա.մ. է  10 գրա մը. 

1) 1,66æ1023       2) 6,02æ1024  3) 1,66æ1027  4) 6,02æ1023

33. Հետ ևյալ գրա ռում նե րից ո ՞րն է ճիշտ.

1) Ar(H) = 1 գ/ մոլ       2) M(H2) = 2            3) Ar(Cu) = 64    4) Mr(O2) = 32 գ/ մոլ

34. Որ քա՞ն է ա զո տի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը (գ).

1) 2,33æ10–23    2) 2,33æ10–26  3) 6,02æ1023  4) 14

35. Որ քա՞ն է ա լյու մի նի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը (կգ).

1) 27   2) 4,48æ10–26   3) 4,48æ10–23  4) 6,02æ1023

36. Որ քա՞ն է ա լյու մի նի մեկ ի ո նի զանգ վա ծը (զ.ա.մ.). 

1) 27  2) 4,48æ10–26  3) 4,48æ10–23  4) 24

37. Որ քա՞ն է օ զո նի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը (զ.ա.մ.).

1) 16     2) 48   3) 2,66æ10–23  4) 7,98æ10–23

38. Ո ՞ր տար րի ա տո մի զանգ վածն է 2,66æ10–23 գ.

1) ծծմ բի  2) թթ ված նի   3) ա զո տի   4) նե ո նի 
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39. Ո ՞ր նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վածն է 44.

1) H2O   2) CuO    3) CO2   4) H2S

40. Որ քա՞ն է ծանր ջրի (D2O) մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը (գ).

1) 18  2) 20   3) 2,99æ10–23  4) 3,32æ10–23

41.  Քա նի՞ զ.ա.մ–ով է տար բեր վում պերք լո րա կան թթ վի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը 
հի պո քլո րային թթ վի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծից.

1) 16  2) 32   3) 48  4) 71

42.  Ո ՞ր նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված ներն են հա վա սար. 

ա)  մե թան   ե) ած խած նի(IV) օք սիդ 
բ) է թան   զ) ա զոտ 
գ) է թեն   է) ա զո տի(IV) օք սիդ 
դ) ած խած նի(II) օք սիդ

1) գ, դ, ե  2) ա, ե, է 3) գ, դ, զ 4) ա, բ, զ

43.  Քա նի՞ ան գամ է յո դաջ րած նի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը մեծ թթ ված նի մեկ մո լե
կու լի զանգ վա ծից.

1) 128  2) 8  3) 32  4) 4

44.  Ո՞ր եր ևույթի հետևանքով է պարզ նյու թե րի թի վը մեծ քի մի ա կան տարրե րի 
թվից. 

1) ի զո մե րի այի    3) հո մո լո գի այի
2) ա լոտ րո պի այի     4) ի զո մոր ֆիզ մի

45.  Ի նչ պե՞ս է կոչ վում քի մի ա կան տար րե րի մի քա նի պարզ նյու թե րի ձևով հան դես 
գա լու եր ևույ թը.

1) ա լոտ րո պի ա    3) սուբ լի մա ցի ա
2) ադ սորբ ցի ա    4) ի զո մե րի ա

46. Ո ՞ր շարքում են մի այն մեկ տար րի ա լոտ րոպ ձևա փո խու թյուն ներ. 

1) ալ մաստ, օ զոն, ֆու լե րեն   3) ալ մաստ, գրա ֆիտ, կո րունդ
2) գրա ֆիտ, կար բո րունդ, ֆու լե րեն   4) ալ մաստ, գրա ֆիտ, ֆու լե րեն

47.  Ի նչ պե՞ս են ան վան վում թթ վա ծին քի մի ա կան տար րի ա լոտ րոպ ձևափոխու թյուն
նե րը. 

1) ա զոտ և ա մո նի ակ   3) նե ոն և ար գոն
2) թթ վա ծին և ար գոն   4) թթ վա ծին և օ զոն
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48.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ ած խա ծնի ա լոտ րոպ ձևափոխու թյուն նե րի վե րա բե րյալ. 

ա) տար բեր վում են բյու րե ղա վան դա կի կա ռուց ված քով 
բ) ու նեն նույն խտու թյու նը 
գ) տար բեր վում են քի մի ա կան ակ տի վու թյամբ 
դ) ու նեն նույն կարծ րու թյու նը
ե) ու նեն նույն ո րա կա կան բա ղադ րու թյու նը

1) ա, գ, դ  2) ա, բ, ե   3) բ, դ  4) ա, գ, ե

49.  Թվարկ ված նյու թե րից (սովորական պայմաններում) ո րոն ցո՞ւմ են միջ մաս նի
կային հե ռա վո րու թյուն նե րը շատ ան գամ գե րա զան ցում մաս նիկ նե րի սե փա կան 
չա փե րը. 

ա) CO2     բ) CaCO3     գ) O2   դ)  Cu   ե)  СH4

1) ա, գ, ե  2) բ, գ, ե   3) ա, բ, դ  4) գ, դ, ե 

50.  Թվարկ ված նյու թե րից ո րո՞նք չու նեն մո լե կու լային կա ռուց վածք.

ա) Al  բ) C2H5OH    գ) KCl  դ) Na2SO4    ե) C5H12 

1) ա, բ   2) բ, դ  3) ա, բ, ե    4) ա, գ, դ

51.  Համապատասխանեցրե՛ք բյուրեղավանդակի գծապատկերը և նյութի ան վա
նումը.

Բյուրեղավանդակի գծապատկեր Նյութի անվանում

ա)                բ) 

գ)            դ) 

1) ալմաստ
2) գրաֆիտ
3) ֆուլերեն
4) յոդ
5)  ածխածնի(IV) 

օքսիդ
6) կարբին

52.  Ի ՞նչ ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րով են բնու թագր վում մո լե կու լային կա ռուց
ված քով նյու թե րը.

1) հա մե մա տա բար ցածր հալ ման և եռ ման ջեր մաս տի ճան նե րով
2) բարձր հալ ման և եռ ման ջեր մաս տի ճան նե րով 
3) կարծրությամբ
4) պլաստիկությամբ
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53. Ո ՞ր հատ կու թյունն է ը նդ հա նուր մեկ մո լե կուլ ջրի և մեկ մոլ ջրի հա մար.

1) եռ ման ջեր մաս տի ճա նը՝ 100 °C
2) խ տու թյու նը՝ 1 գ/սմ3

 3) կալ ցի ու մի օք սի դի հետ փո խազ դե ցու թյու նը
 4) հալ ման ջեր մաս տի ճա նը՝ 0 °C

54. Ի՞նչ բյուրեղավանդակ է առաջացնում կալիումի քլորիդը. 

1) ա տո մային  3) ի ո նային
2) մո լե կու լային  4) մետաղային

55.  Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռա կա պակ ցու թյու նը հետ ևյալ սահ ման ման մեջ. 

Ան կախ ստաց ման ե ղա նա կից և վայ րից՝ մո լե կու լային կա ռուց ված քով մաքուր 

նյութերն ու նեն ____________________________________________________________:

1) հաս տա տուն զանգ ված   3) տար բեր բա ղադ րու թյուն
2) հաս տա տուն բա ղադ րու թյուն   4) փո փո խա կան բա ղադ րու թյուն

56.  Հետևյալ քիմիական բանաձևերն ունեցող միացություններից որի՞ մոլեկուլում են 
տարրերի զանգվածային բաժինները հավասար. 

1) CO  2) CO2  3) SO3  4) SO2

57.  Հետևյալ քիմիական բանաձևերով միացություններից որի՞ մոլեկուլում են տար
րերի ատմների մոլային բաժինները հավասար. 

1) C2H2  2) C2H4  3) SO2  4) C2H6

58.  Ո ՞ր զույգ նյու թե րի հա վա սար զանգ ված նե րում են պա րու նակ վում նույն թվով 
ջրած նի ա տոմ ներ.

1) H2O և H2S   3) H3PO3 և H3PO4

2) Cu(OH)2 և H2SO4   4) NH4NO3 և Ca(H2PO4)2

59.  Մե տա ղի օք սի դում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 40 % է: Ո ՞րն է օք սի դի քի
մի ա կան բա նաձ ևը. 

1) CaO   2) ZnO  3) MgO  4) BaO 

60.  Դո լո մի տը շի կաց նե լիս ստաց վում են կալ ցի ու մի օք սիդ, մագ նե զի ու մի օք սիդ և 
ած խած նի(IV) օք սիդ: Քա նի՞ քի մի ա կան տար րեր են առ կա դո լո մի տում.

1) եր կու   2) ե րեք      3) չորս  4) հինգ

61.  Հետևյալ մի ա ցու թյուն նե րից ո ՞րն է ա ռա վել «հա րուստ» պղնձով.

1) Cu2O   2) CuO       3) CuS  4) CuFeS2 
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62.  Ո ՞ր սահմանումն է համապատասխանում մի ա ցու թյան մո լե կու լում տար րի 
ատոմ ների մո լային բա ժ նին.

1) տար րի ա տոմ նե րի թվի հա րա բե րու թյու նը բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թվին 
2)  տար րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծի հա րա բե րու թյու նը մի ա ցու թյան 

հարա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծին 
3) բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թվի հա րա բե րու թյու նը տար րի ա տոմ նե րի թվին
4)  մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծի հա րա բե րու թյու նը տար րի 

հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծին

63. Ի ՞նչ ը նդ հան րու թյուն ու նեն NH3 և PH3 բա նաձ ևեր ու նե ցող մո լե կուլ նե րը.

1) մո լային զանգ ված նե րը նույնն են 
2) ջրա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը դրան ցում նույնն է
3) ո րա կա կան կազ մը նույնն է
4) ջրա ծին տար րի մո լային բա ժի նը նույնն է 

64. Ո՞րն է եր կա թի այն օք սի դի բա նաձ ևը, ո րում եր կա թի զանգ վա ծային բա ժի նը 0,7 է. 

1) FeO   2) Fe3O4    3) Fe2O3   4) FeO2

65.  Ո ՞րն է ած խաջ րած նի քի մի ա կան բա նաձ ևը, ե թե դրա նում ած խած նի ատմների 
մո լային բա ժի նը 0,25 է. 

1) C2H6  2) C3H8   3) C4H8   4) C4H10

66.  Ո ՞րն է քի մի ա կան մի ա ցու թյան բա նաձ ևը, ո րում եր կաթ և թթ վա ծին տար րե րի 
զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 7 : 3 է.

1) FeO  2) FeO3    3) Fe2O3  4) Fe3O4

67.  Ո՞րն է ֆոսֆորի օքսիդի քիմիական բանաձևը, որում ֆոսֆոր տարրի ատոմների 
մոլային բաժինը 0,4 է.

1) P2O4  2) P4O6    3) P2O5  4) P4O10

68.  Որ քա՞ն է ծծում բ տարրի ատոմի մո լային բա ժի նը ծծմբի այն օք սի դում, ո րում 
տար րե րի զանգ վա ծային բա ժին նե րը հա վա սար են.

1) 0,33  2) 0,67    3) 0,25   4) 0,75

69.  Ո ՞ր տար րի զանգ վա ծային բա ժինն է ա ռա վել մեծ կա լի ու մի ռո դա նի դում (KSCN). 

1) K   2) S  3) C  4) N

70. Ո ՞ր օք սի դում է թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժինն ա ռա վել մեծ.

1) CO2  2) NO2  3) SO2  4) SnO2 
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71. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ  նյութի քանակի վերաբերյալ: 

Նյու թի քա նա կը _____________:

1) նյու թի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյունն է իր մո լային զանգ վա ծին
2) գա զային նյու թի ծա վա լի հա րա բե րու թյունն է մո լային ծա վա լին
3) կա ռուց ված քային մի ա վոր նե րի թվի հա րա բե րու թյունն է Ա վո գադ րոյի թվին
4) նյու թի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյունն է իր զբա ղեց րած ծա վա լին

72.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Նյու թի մո լային զանգ վա ծը __________________ :

1) մեկ մո լե կու լի զանգ վածն է 
2) պրո տոն նե րի և նեյտ րոն նե րի զանգ ված նե րի գու մարն է
3) մեկ ա տո մի զանգ վածն է 
4) մեկ մոլ քա նա կու թյամբ նյու թի զանգ վածն է

73.  Ո ՞ր շար քում են նշ ված նախ՝ մո լային զանգ վա ծի, ա պա` նյու թա քա նա կի չափ ման 
մի ա վոր ներ.

1) լ/մոլ, գ  2) գ/մոլ, լ 3) գ/մոլ, մոլ     4) գ/մոլ, զ.ա.մ.

74. Նշ ված զանգ ված նե րով ո ՞ր զույգ նյու թե րի քա նակ ներն են նույ նը.

1) 22 գ CO2 և 20 գ MgO   3) 35 գ SO2 և 27 գ HCl
2) 71 գ Cl2 և 27 գ H2O  4) 14 գ KOH և 49 գ H2SO4

75. Որ քա՞ն է 1
2H իզոտոպի առաջացրած պարզ նյութի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ). 

1) 1   2) 4   3) 3  4) 2 

76. Որ քա՞ն է 1,204æ1024 թվով ծծմ բի ա տոմ նե րի զանգ վա ծը (գ). 

1) 8  2) 12  3) 32  4) 64 

77.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բային գա զում է պա րու նակ վում այն քան ա տոմ, որ քան 
ատոմ պարունակվում է 48 գ մե թա նում.

1) 80 2) 160  3) 320  4) 400

78.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ած խած նի(II) օք սի դում են պա րու նակ վում այն քան ատոմ
ներ, որ քան 72 գ ջ րում. 

1) 2   2) 3  3) 6  4) 5

79.  Հետ ևյալ նյու թա քա նակ նե րով մի ա ցու թյուն նե րից ո րի՞ զանգ վածն է ա ռա վել մեծ.

1) 4 մոլ CO    3) 2 մոլ LiCI
2) 2  մոլ HF     4) 5 մոլ CH4
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80.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության ճիշտ շարունակությունը.

Մեկական լիտր (ն. պ.) թթվածնում և օզոնում պարունակվում են _________________

_______________________________________________:

1) նույն թվով ա տոմ ներ   3) նույն թվով մո լե կուլ ներ
2) նույն թվով պրոտոններ   4) տար բեր թվով մո լե կուլ ներ

81.  Քա նի՞ ան գամ պետք է CH4–ի ծա վա լը մեծ լի նի O2–ի ծա վա լից (ն. պ.), որ պես զի 
դրանք ու նե նան միև նույն զանգ վա ծը. 

1) 1,5   2) 2   3) 2,5   4) 3

82. Որ քա՞ն է մո լե կուլ նե րի թի վը 32 գ ծծմ բի(IV) oք սի դում.

1) 6,02æ1023  2) 1,82æ1024  3) 3,01æ1023  4) 5,03æ1024

83. Որ քա՞ն է քլո րի 1,204æ1024 թվով մո լե կուլ նե րի զանգ վա ծը (գ).

1) 7,1  2) 35,5  3) 71  4) 142

84.  Հետ ևյալ քա նա կու թյամբ նյու թե րից ո րո՞ւմ են պա րու նակ վում ա ռա վել մեծ 
թվով մո լե կուլ ներ.

1) 2 մոլ ա զոտ   3) 132 գ ած խածնի(IV) օքսիդ
2) 22,4 լ ջրա ծին (ն. պ.)   4) 0,018 լ ջուր (ն. պ.) 

85.  Հետ ևյալ քա նա կու թյամբ նյու թե րից ո րո՞ւմ են պա րու նակ վում ա ռա վել մեծ թվով 
ա տոմ ներ.

1) 2 մոլ մե թան   3) 96 գ օ զոն
2) 6 գ ջրա ծին    4) 54 գ ջուր

86.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե թա նում կպա րու նակ վի նույն քան մո լե կուլ,  որ քան 32 գ 
ծծմ բի(IV) օք սի դում.

1) 32  2) 16  3) 8  4) 64

87. Քա նի՞ ա տոմ է պա րու նա կում 72 գ օ զո նը. 

1) 2,709æ1023 2) 9,024æ1023  3) 1,204æ1024  4) 2,709æ1024

88. Քա նի՞ ա տոմ է պա րու նա կում 49 գ ծծմ բա կան թթուն. 

1) 6,02æ1023  2) 3,01æ1024  3) 2,107æ1023  4) 2,107æ1024

89.  Քանի՞ ատոմից  է կազմված ֆոս ֆո րի մո լե կու լը, ե թե նրա գո լոր շու խտու թյունն 
ըստ ջրած նի 62 է. 

1) 1   2) 2    3) 3      4) 4
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90.  Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ. 

ա)  V խմբի գլխավոր ենթախմ բի բո լոր տար րե րի բարձ րա գույն օք սի դաց ման աս
տի ճա նը +5 է 

բ)  V խմբի գլխավոր ենթախմ բի բո լոր տար րե րի ա ռա վե լա գույն վալենտականու
թյունը 5 է 

1) եր կուսն էլ ճիշտ են   3) ճիշտ է մի այն ա–ն 
2) եր կուսն էլ սխալ են   4) ճիշտ է մի այն բ–ն 

91.  Թթու նե րի ո ՞ր զույ գի հիմ նայ նու թյու նը և մո լե կու լում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը 
չեն հա մընկ նում.

1) H2C2O4, H3PO4   3) C17H35COOH, H2SO4

2) H3PO3, H4P2O7    4) CH3COOH, H3PO3 

92.  Քանի՞ տեսակի տարրի ատոմներ են պարունակում  հետևյալ նյութերը՝ գրաֆիտ, 
սիլան, կարբորունդ և ֆուլերեն.

1) մեկ  2) եր կու  3) ե րեք  4) չորս

93.  Օ զո նի 6,02æ1025 մո լե կուլ նե րի զանգ վա ծը քա նի՞ ան գամ է մեծ թթ ված նի 3,01æ1024 
մո լե կուլ նե րի զանգ վա ծից.

1) 1,5  2) 20   3) 30     4) 48

94. Քա նի՞ մո լե կուլ է պա րու նա կում 0,25 մոլ ած խածնի(IV) օքսիդը. 

1) 1,505æ1023 2) 6,02æ1023  3) 3,01æ1023     4) 1,204æ1023 

95. Նշ ված քա նակ նե րով ո ՞ր գազն է ա վե լի շատ ա տոմ պա րու նա կում.

1) 0,7 մոլ ջրա ծին   3) 6 մոլ օ զոն
2) 1,5 մոլ հե լի ում   4) 4 մոլ մե թան

96.  25–ա կան գ զանգ վա ծով հետ ևյալ պարզ նյու թե րից ո րի՞ նյու թա քա նակն է ա ռա
վել մեծ.

1) Al   2) Na    3) Mg      4) Si

97.  Ի նչ պե՞ս կփոխ վի գլա նում մխո ցի տակ գտն վող հե լի ու մի ա տոմ նե րի թի վը ծա
վա լը եր կու ան գամ փոք րաց նե լիս.

1) եր կու ան գամ կմե ծա նա   3) չորս ան գամ կմե ծա նա
2) եր կու ան գամ կփոք րա նա   4) կմ նա ան փո փոխ

98. Ո ՞ր նյու թի 10 գ զանգ վա ծով նմու շում մո լե կո ւլնե րի թի վը ա ռա վել մեծ կլի նի.

1) H2O  2) NH3  3) CH4  4) HF
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99. Ա զո տի օք սիդ նե րից ո րի՞ գո լոր շու խտու թյունն է ը ստ մե թա նի 5,75. 

1) NO  2) N2O  3) NO2  4) N2O4

100.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք պարզ նյու թե րը և ավելցուկով վերցրած թթվածնում 
դրանց այր ման արգասիքների բանաձևերը.

Պարզ  նյութ Ար գա սիք

ա) P 
բ) Si 
գ) Al 
դ) Fe  

1) Al2O3 
2) P2O5

3) SiO2

4) FeO
5) Fe2O3

6) P2O3

7) SiO

101. Ո՞րն է S0 º S+4 ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մը. 

1) 2SO2 + O2 = 2SO3         3) S + 3F2 = 3SF6

2) S + 2H2SO4 = 3SO2 + 2H2O      4) S + 6HNO3 = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

102.  Ո ՞րն է (NH4)2CO3 + HCl º …… ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի 
գազային վեր ջա նյու թում դրա կան և բա ցա սա կան օք սի դաց ման աս տի ճան 
ունե ցող տար րե րի զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը.

1) 1 : 2  2) 3 : 4   3) 3 : 8  4) 8 : 3 

103.  Որո՞նք են NH4NO3 
t°  …… ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի գա

զային վեր ջա նյու թում դրա կան և բա ցա սա կան օք սի դաց ման աս տի ճան ու նե
ցող տար րե րի կար գաթ վե րը հա մա  պատաս խա նա բար.

1) 4 և 7  2) 7 և 4   3) 8 և 7  4) 7 և 8

104.  Ո ՞րն է Mg3N2 + H2O º …… ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի գա
զային վեր ջա նյու թի մո լե կու լում պրո տոն նե րի թի վը.

1) 17  2) 12  3) 10   4) 7

105.  Ո ՞րն է Al4C3 + H2O º …… ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի գա զային 
վեր ջա նյու թի խտու թյու նը (գ/լ, ն. պ.).

1) 16  2) 8  3) 22,4  4) 0,71

106.  Ո՞րն է Fe3O4 + HCl t°  …… ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի հա
վասար ման գոր ծա կից նե րի գու մա րային թի վը. 

1) 8   2) 10  3) 16   4) 18
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107.  Ի ՞նչ զանգ վա ծային հա րա բե րու թյամբ պետք է վերց նել n–թ վով ած խած նի ա տոմ 
պա րու նա կող ալ կա նը և թթ վա ծի նը, որ պես զի այ րումն ըն թա նա ան մնա ցորդ.

1) 7n + 1/ 24n + 8    3) 7n +1 / 12n + 4
2) 7n / 12n + 4    4) 7n / 24n + 8 

108.  Ի ՞նչ մո լային հա րա բե րու թյամբ պետք է վերց նել n–թ վով ած խած նի ա տոմ պա
րու նա կող ալ կա նը և թթ վա ծի նը, որ պես զի այ րումն ըն թա նա ան մնա ցորդ.

1) 2 : (3n + 1)  2) n : (3n + 1)          3) 4 : (3n + 1)     4) 1 : (3n + 1) 

109. Ո ՞ր շարքում են մի այն մե տա ղա կան տար րե րի քի մի ա կան նշան ներ. 

1) Na, Cu, Fe, Al    3) Zn, C, K, Si
2) Hg, S, Au, Al   4) Hg, Cu, H, Au

110.  Ո րո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը հետ ևյալ նա խա դա սու թյու նում. 

Յուրաքանչյուր փոքր պարբերությունում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց 

տարրերի ատոմային շառավիղները ________________________ են, ոչմետաղային հատ

կությունները՝  ______________________:

1) մե ծա նում, թու լա նում   3) փոք րա նում, ու ժե ղա նում 
2) մե ծա նում, ու ժե ղա նում   4) փոք րա նում, թու լա նում

111.  Ո րո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը հետ ևյալ նա խա դա սու թյու նում. 

Գլխավոր ենթախմբերում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց տարրերի ատոմային 

շառավիղները ____________ են, մետաղային հատկությունները՝ ________________:

1) մե ծա նում, թու լա նում   3) փոք րա նում, ու ժե ղա նում 
2) մե ծա նում, ու ժե ղա նում   4) փոք րա նում, թու լա նում

112.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի քի մի ա կան բա նաձ ևը և դրա նում մեծ մո լային 
բա ժին ու նե ցող տար րի կար գա թի վը. 

Նյու թի բա նաձև Տար րի կար գա թի վ

ա) NO2

 բ) C2H6

 գ) MnCl2

 դ) P2S3

1) 16
2) 1
3) 8
4) 17
5) 6
6) 25
7) 15



ZANGAK

19

113.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի քի մի ա կան բա նաձ ևը և դրա նում ա ռա վել մեծ հա
րա բե րա կան է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյուն ու նե ցող տար րի ատոմի մո լային բա ժի նը. 

Նյու թի բա նաձև Մո լային բա ժին

ա) HClO3

 բ) OF2

 գ) CH3NH2

 դ) CaH2

1) 0,14                           4) 0,67
2) 0,80                           5) 0,60
3) 0,20                           6) 0,70

114.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ած խա ծին և ջրա ծին տար րե րի զանգ ված նե րի հա րա
բե րու թյու նը և ած խաջ րած նի պար զա գույն բա նաձ ևը. 

Զանգ ված նե րի 
հա րա բե րու թյուն

Պար զա գույն 
բա նաձև

ա) 12 : 1
 բ) 4 : 1
 գ) 6 : 1
 դ) 3 : 1

1) CH4                       4) CH3

2) CH                        5) CH2

3) C2H3                       6) C2H5

115.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք քի մի ա կան տար րի նշա նը և դրա բարձ րա գույն օք սի
դի հիդ րա տի ը նդ հա նուր բա նաձ ևը. 

Տար րի քի մի ա կան 
նշան

Օք սի դի հիդ րա տի 
ը նդ հանուր բա նաձև

ա) Cu
բ) Li
գ) Al
դ) S

1) ROH                     4) H3RO3

2) R(OH)2                 5) HRO3

3) H2RO4                   6) HRO4

116.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի բա նաձևը և դրանում քրո մ տարրի օք սի դաց
ման աս տի ճա նը.

Նյու թի 
բա նաձև

Օք սի դաց ման 
աս տի ճան

ա) CrO
բ) Cr(OH)3

գ) H2CrO4

դ) Cr

1) +6
2) +3
3) +2
4) 0
5) +1
6) +4
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1.1.1. Ատոմամոլեկուլային ուսմունք

Համարը Պատա ս
խանը Համարը Պատա ս

խանը Համարը Պատա ս
խանը Համարը Պատա ս

խանը

1 3 30 3, 5, 2, 4 59 3 88 4

2 3 31 4 60 3 89 4

3 3 32 2 61 1 90 3

4 2 33 3 62 1 91 4

5 1 34 1 63 4 92 3

6 4 35 2 64 3 93 3

7 4 36 1 65 1 94 1

8 4 37 2 66 3 95 4

9 4 38 2 67 2 96 2

10 3 39 3 68 1 97 4

11 3 40 4 69 1 98 3

12 2 41 3 70 1 99 4

13 3 42 3 71 4 100 2, 3, 1, 5

14 2 43 4 72 4 101 2

15 3 44 2 73 3 102 3

16 4 45 1 74 1 103 4

17 2 46 4 75 2 104 3

18 1 47 4 76 4 105 4

19    1 48 4 77 3 106 3

20 4 49 1 78 3 107 1

21 4 50 4 79 1 108 1

22 3 51 3, 4, 1, 2 80 3 109 1

23 4 52 1 81 2 110 3

24 2 53 3 82 3 111 2

25 2 54 3 83 4 112 3, 2, 4, 1

26 2 55 2 84 3 113 5, 4, 1, 4

27 1 56 4 85 1 114 2, 4, 5, 1

28 4 57 1 86 3 115 2, 1, 4, 3

29 2 58 2 87 4 116 3, 2, 1, 4
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1.1.2. Ատոմի կառուցվածքը: Միջուկ: Էլեկտրոն 

1.  Ո՞րն է սելենի հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի ար տա քին է ներ գի ա կան մա
կար դա կի է լեկտ րո նային բա նաձ ևը.

1) 3s23p4  2) 2s22p4  3) 4s24p4  4) 3s23p6

2.  Ո րո՞նք են հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 է լեկտ րո նային բա
նաձև ու նե ցող տար րի գա զային ջրած նային մի ա ցու թյան և բարձ րա գույն օք սի դի 
բա նաձ ևե րը.

1) H2S և SO3  2) NH3 և N2O5  3) PH3 և P2O5        4) AsH3 և As2O5

3.  Ո՞րն է RO2 բարձրագույն օքսիդ ունեցող տարրի հիմնական վիճակում գտնվող 
ատոմի արտաքին էներգիական մակարդակի էլեկտրոնային բանաձևը.

1) ns2np1  2) ns2np2  3) ns2np3  4) ns2np5

4. Ո ՞րն է Se2– ի ո նի ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի է լեկտ րո նային բա նաձ ևը.

1) 3s23p2  2) 2s22p5  3) 3s23p4  4) 4s24p6

5.  Քա նի՞ է լեկտ րոն կա քրո մի հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի եր րորդ է ներ
գի ա կան մա կար դա կում.

1) 2   2) 6  3) 10   4) 13 

6.  Ո ՞րն է սի լի ցի ու մի հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի է լեկտ րո նային բա նաձևը. 

1) 1s22s22p63s23p1   3) 1s2 2s22p63s23p2

2) 1s22s22p63s23p3   4) 1s22s22p63s23p4

7. Ո ՞ր տար րի ա տո մը գրգռ ված վի ճա կում կու նե նա 6 կենտ է լեկտ րոն. 

1) ծծմ բի    3) ֆոս ֆո րի
2) ած խած նի   4) թթ վա ծնի

8.  Ո ՞ր տարրի ա տո մի հիմ նա կան վի ճա կին է հա մա պա տաս խա նում 4s24p2 է լեկտ րո
նային բա նաձ ևը.

1) ա լ յու մի նի    3) գեր մա նի ու մի
2) ա զո տի    4) ար ծա թի

9.  Քվան տային թվե րի ո ՞ր ար ժեք նե րով է բնու թագր վում 3d են թա մա կար դա կում 
գտն վող է լեկտ րո նը.

1) n = 3,   l = 0   2) n = 3,   l = 1  3) n = 2,   l = 1  4) n = 3,   l = 2



ZANGAK

22

10.  Որքա՞ն է ատոմային օրբիտալների ընդհանուր թիվը երրորդ էներգիական 
մակարդակում.

1) 4   2) 5  3) 7  4) 9

11.  Քվանտային թվերի ո՞ր արժեքներով է բնութագրվում էլեկտրոնը 4d ենթա մա
կարդակում.

1) n = 4,   l = 2 2) n = 4,   l = 3  3) n = 4,   l = 1  4) n = 4,   l = 0

12.  Ո՞րն է ատոմի 1s22s22p63s23p4 էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող տարրի բարձ րա
գույն օքսիդի բանաձևը. 

1) R2O3   2) RO3  3) R2O5   4) R2O7

13.  Ո՞րն է ատոմի 1s22s22p3 էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող տարրի ցնդող ջրած
նային մի ա ցու թյան բա նաձ ևը. 

1) HR  2) H2R  3) RH3  4) RH4

14. Ի ՞նչ է բնու թագ րում օր բի տա լային(ℓ) քվան տային թի վը.

1) օր բի տա լի ո ւղ ղորդ վա ծու թյու նը տա րա ծու թյան մեջ
2) օր բի տա լի ձևը 
3) է լեկտ րո նի զանգ վա ծը 
4) է լեկտ րոն նե րի թի վը տվյալ օր բի տա լում

15.   Որքա՞ն է ա տո մային օր բի տալ նե րի ը նդ հա նուր թի վը չոր րորդ է ներ գի ա կան մա
կար դա կի d  են թա մա կար դա կում. 

1) 10  2) 16  3) 7   4) 5

16.  Ո ՞րն է ա տո մի է լեկտ րո նային բա նաձ ևը, ե թե դրա մի ջու կը պա րու նա կում է 
19 պրո տոն. 

1) 1s22s22p63s23p63d14s2   3) 1s22s22p63s23p63d24s1 
2) 1s22s22p63s23p64s1   4) 1s22s22p63s23p63d54s2 

17.  Որքա՞ն է պրո տոն նե րի գու մա րային թիվը ազոտի(IV) օքսիդի` NO2, մեկ մո լե
կուլում.

1) 15  2) 16  3) 22  4) 23

18. Ո՞ր մեծությունն է նույնը հետևյալ մասնիկներում՝ 40Ar, 39K+ և 37Cl–.

1) պրո տոն նե րի թի վը  3) նեյտ րոն նե րի թի վը
2) է լեկտ րոն նե րի թի վը  4) զանգ վա ծը
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19.  Նշ ված տար րե րից ո՞ րը և՛ ջրած նային մի ա ցու թյու նում, և՛ բարձ րա գույն օք սի դում 
ու նի վա լեն տա կա նու թյան նույն ար ժե քը.

1) քլո րը  2) ար սե նը  3) սի լի ցի ու մը  4) սե լե նը

20. Ի ՞նչ մաս նի կի է վե րած վում ծծմ բի ա տո մը` մի աց նե լով եր կու է լեկտ րոն. 

1) թթ ված նի ի զո տո պ  3) սուլ ֆիդ ի ո ն
2) նե ո նի ա տո մ    4) ած խած նի ա տո մ

21.  Հետ ևյալ տար րե րից ո րի՞ բարձ րա գույն օք սի դի բա նաձևն է RO3, ե թե նրա ցն դող 
ջրած նային մի ա ցու թյան մեջ այդ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը 97,53 % է.

1) ծծմ բի  2) սե լե նի  3) տե լու րի  4) պո լո նի ու մի

22.  Քանի՞ պրոտոն և նեյտրոն է պարունակում 131Xe իզոտոպի ատոմի միջուկը համա
պատասխանաբար.

1) 100 պրո տոն և 31 նեյտ րոն  3) 54 պրո տոն և 77 նեյտ րոն
2) 54 պրո տոն և 67 նեյտ րոն   4) 77 պրո տոն և 54 նեյտ րոն

23.  Որքա՞ն է պրոպանի մեկ մո լե կու լում պրո տոն նե րի ը նդ հա նուր թի վը.

1) 7   2) 26   3) 11  4) 13

24.  Ա տո մային օր բի տա լի ո ՞ր տե սակ ներն են հաջորդաբար ներ կա յաց ված հետ ևյալ 
պատ կեր նե րով.

1) p, d, p
2) s, p, հիբ րի դային
3) s, հիբ րի դային, p
4) d, հիբ րի դային, p

25.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք քի մի ա կան տար րե րի նշան նե րը և հիմնական վիճակում 
տարրի ատոմի է լեկտ րո նային բա նաձ ևե րը.

Տար րի նշա ն Է լեկտ րո նային բա նաձև

 ա) He
բ) C
գ) P
դ) Cl

1) 1s22s22p2

2) 1s22s12p3

3) 1s2

4) 1s22s22p63s23p5

5) 1s22s22p6

6) 1s22s22p63s23p3

7) 1s1

26.  Ո ՞ր տար րի ա տո մին է հա մա պա տաս խա նում է լեկտ րոն նե րի 2, 8, 3 բաշ խումն 
ը ստ է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րի. 

1) Be  2) B  3) Al  4) P
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27. Ո՞ր մասնիկներով է պայ մա նա վոր ված ա տո մի գրե թե ո ղջ զանգ վա ծը. 

1) միայն է լեկտ րոն նե րով   3) պրո տոն նե րով և էլեկտրոններով
2) պրոտոններով և նեյտրոններով  4) նեյտ րոն նե րով և էլեկտրոններով

28.  Ո՞րն է բաց  թո ղած ար տա հայ տու թյու նը:

Ա տոմ նե րի մի ջուկ նե րում պրո տոն նե րի թվի հա մե մատ նեյտ րոն նե րի թի վը _______:

1) միշտ փոքր է     3) միշտ հա վա սար է 
2) միշտ մեծ է     4) հիմ նա կա նում մեծ է կամ հա վա սար

29.  Որքա՞ն է մագնեզիում – 24 ի զո տո պի մի ջու կում պրո տոն նե րի թի վը.

1) 24  2) 12  3) 11  4) 13 

30. Ի ՞նչ է ցույց տալիս ի զո տո պի զանգ վա ծային թի վը.

1) պրո տոն նե րի և է լեկտ րոն նե րի գու մա րային թի վը
2) մի ջու կի լից քի մե ծու թյու նը
3) պրո տոն նե րի և նեյտ րոն նե րի գու մա րային թի վը
4) նեյտ րոն նե րի թի վը

31. Ի ՞նչ է ցույց տա լիս գլ խա վոր քվան տային թի վը.

1) ա տո մի զանգ վա ծային թի վը  3) է ներ գի ա կան մա կար դա կի հա մա րը
2) մի ջու կում պրո տոն նե րի թի վը  4) է լեկտ րո նային ամ պի ձևը

32.  Որքա՞ն է տարրի բարձ րա գույն օք սի դաց ման աս տի ճա նը, ե թե նրա ցնդող ջրած
նային մի ա ցու թյան բա նաձ ևը RH3 է.

1) +3  2) +4  3) +5  4) +6

33. Ո ՞ր շար քում են ներառված միայն d–տար րեր.

1) Be, Mg , Sc    3) Zn, Hg, Au
2) Bi, Cu, Ti    4) Se, Cr, Mg

34.  Որքա՞ն է կենտ է լեկտ րոն նե րի ա ռա վե լա գույն թի վը բրո մի գրգռ ված վի ճա կում  
գտնվող ա տո մի ար տա քին է ներ գիա կան մա կար դա կում.

1) 1   2) 2  3) 5  4) 7

35.  Ո ՞րն է ջրած նի բո լոր ի զո տոպ նե րի մի ջու կը ներ կա յաց նող դրա կան տար րա կան 
մաս նի կը.

1) է լեկտ րո նը    3) ա տո մը
2) նեյտ րո նը    4) պրո տո նը
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36.  Հետ ևյալ ի զո տոպ նե րից ո րո՞ւմ է նեյտ րոն նե րի թի վը 2 ան գամ գե րա զան ցում 
է լեկտ րոն նե րի թի վը.

1) 3H  2) 201Hg   3) 22Ne  4) 80Br

37. Ո ՞ր ռե ակ ցի ա նե րում է փոխ վում ա տո մի մի ջու կի լից քը.

1) օք սի դաց ման–վե րա կանգն ման  3) մի ջու կային
2) մի աց ման    4) փո խա նակ ման

38. Ո ՞ր մաս նի կում է պա րու նակ վում 18 է լեկտ րոն.

1) S+4  2) Cl0   3) P–3  4) S0

39. Ո ՞րն է  27
13 Al + 21 H º մի ջու կային ռե ակ ցի այի հա վա սար ման աջ մա սը.

1) 42He + 25
12Mg  2) 42 He + 29

14Si  3) 4
2 He + 24

12Mg  4) 1
1 H + 29

14Si

40.  Ո՞րն է  ավելի փոքր իոնացման էներգիայով տարրի ատոմի գծապատկերը.

1) 
2s 2p

    3) 
2s 2p

2) 

2s 2p

    4) 
2s 2p

41.  Ո ՞րն է II խմ բի գլխավոր ենթախմբի տար րե րի ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար
դա կի է լեկտ րո նային բա նաձ ևը.

1) ns2np1  2) ns2    3) ns1    4) ns1np1

42. Ո ՞ր շար քում են մի այն s–տար րեր.

1) H, Na, Be   2) He, P, F  3) Zn, Li, O  4) Si, C, F

43.  Ո ՞ր մեծություններով են տար բերվում տվյալ տար րի ի զո տոպ նե րը. 

ա) զանգ վա ծային թվով   գ) նեյտ րոն նե րի թվով
բ) պրո տոն նե րի թվով   դ) է լեկտրոննե րի թվով 

1) բ, դ  2) գ, բ   3) ա, գ   4) ա, դ

44. Ո ՞ր մաս նի կում է պրո տոն նե րի թի վը փոքր է լեկտ րոն նե րի թվից.

1) Br–   2) Ca2+    3) Cl   4) Ca

45. Հետ ևյալ մաս նիկ նե րից ո րի՞ զանգ վածն է ա ռա վել մեծ.

1) պրո տո նի 2) նեյտ րո նի  3) α–մաս նի կի  4) է լեկտ րո նի
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46.  Համապատասխանեցրե՛ք հիմնական վիճակում գտնվող տարրի ատոմի էլեկտ
րոնային բանաձևը և անվանումը. 

Է լեկտ րո նային բա նաձ և Ան վա նում

ա) 1s22s22p6 

բ) 1s22s22p63s2

գ) 1s22s22p63s23p5

դ) 1s22s22p63s23p2

1) սի լի ցի ում
2) նե ոն
3) ար գոն
4) մագ նե զի ում
5) քլոր
6) ֆտոր

47.  Ո՞ր մասնիկը գրված չէ հետևյալ միջուկային ռեակցիայի հավասարման աջ մա
սում.

235
93 Np º 235

94 Pu + …

1) է լեկտ րո նը       2) պրո տո նը      3) նեյտ րո նը  4) α–մաս նի կը

48.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք է ներ գի ա կան մա կար դա կի հա մա րը և դրա նում է լեկտ
րոն նե րի ա ռա վե լա գույն թի վը. 

Է ներ գի ա կան 
մա կար դա կի համա ր

Է լեկտ րոն նե րի 
ա ռա վե լա գույն թի վ

ա) 1
բ) 2
գ) 3
դ) 4

1) 8
2) 32
3) 2
4) 18
5) 50
6) 72

49. Որ քա՞ն է ջրա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) մե թա նի` CH3D, մո լե կու լում.

1) 25  2) 29,4  3) 70,6  4) 80

50.  Որքա՞ն է օրբիտալների թի վը եր րորդ է ներ գի ա կան մա կար դա կի p են թա մա կար
դա կում. 

1) 1   2) 9   3) 3  4) 6

51.  Քա նի՞ թա փուր օր բի տալ է առ կա 14 կար գաթ վով հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող 
տար րի ատոմի եր րորդ է ներ գի ա կան մա կար դա կում.

1) 14  2) 4  3) 6  4) 8

52. Ո ՞րն է քի մի ա կան տար րի կար ևո րա գույն բնու թա գի րը. 

1) հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը  3) պար բե րու թյան հա մա րը
2) մի ջու կի լից քը     4) խմ բի հա մա րը
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53.  Հետևյալ քիմիական բանաձևն ունեցող միացություններից որո՞ւմ են տարրերի 
էլեկտրոնային բանաձևերը նույնը.

1) NaCl  2) Li3N   3) CaS    4) MgBr2

54.  Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առ կա 17 կար գաթ վով տարրի հիմ նա կան վի ճա կում 
գտն վող ա տո մում. 

1) 1   2) 3  3) 5  4) 7

55.  Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առ կա 17 կար գաթ վով տար րի ա տո մում ե րկ րորդ 
գրգռ ված վի ճա կում.

1) 1   2) 3  3) 5  4) 7

56.  Ո ՞ր շար քում են ներ կա յաց ված 24 կար գաթ վով տար րի պար բե րու թյան հա մա րը, 
խմ բի հա մա րը, է լեկտ րոն նե րի թի վն ա տո մի ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա
կում հա մա պա տաս խա նա բար. 

1) 1, 4, 6  2) 6, 4, 2  3) 4, 6, 1  4) 4, 6, 2

57.  Գլ խա վոր և օր բի տա լային քվան տային թվե րի ի ՞նչ ար ժեք նե րով է բնու թագր վում 
կա լի ու մի ա տո մի վա լեն տային է լեկտ րո նը. 

1) 4 և 3  2) 4 և 0  3) 1 և 3  4) 4 և 1

58.  Օր բի տա լային քվան տային թվի ի ՞նչ ար ժեք նե րով են բնու թագր վում մագ նե զի ու
մի գրգռված ատոմի վա լեն տային է լեկտ րոն նե րը. 

1) 2 և 3  2) 4 և 0  3) 1 և 2  4) 0 և 1

59. Ո ՞ր մաս նի կում է պրո տոն նե րի թի վը է լեկտ րոն նե րի թվից մեծ.

1) Na+  2) Cl–   3) Cu   4) H2O

60. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պրո տոն է պա րու նակ վում 51 գ ա լյու մի նի օք սի դում.

1) 27  2) 102  3) 50  4) 25

61.  Ո ՞ր է լեկտ րո նային բա նաձևն է ճիշտ հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի 
համար.

1) 3s23p43d0  2) 3s23p33d1     3) 3s13p33d2       4) 3s23p23d2 

62.  Մե թա նի մո լե կուլ նե րից ո՞ րն է պա րու նա կում հա վա սար թվով պրո տոն ներ և 
նեյտ րոն ներ.

1) 12C1H4  2) 13C2H4    3) 12C1H2
2H2  4) 13C1H2H3 
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63. Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռը.
12 գրամ ած խած նում պա րու նակ վող ___________ թի վը 6,02æ1023 է :

1) պրո տոն նե րի   3) ա տոմ նե րի
2) նեյտ րոն նե րի   4) է լեկտ րոն նե րի

64. Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռը.
31 գրամ սպի տակ ֆոս ֆո րում պա րու նակ վող _____________ թի վը 1,505æ1023 է:

1) պրո տոն նե րի   3) ա տոմ նե րի
2) նեյտ րոն նե րի   4) մո լե կուլ նե րի

65.  Ո ՞ր քի մի ա կան տար րի ա ռա ջին և վեր ջին է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րում են 
առ կա նույն թվով է լեկտ րոն ներ. 

1) Li  2) Na  3) B  4) Mg 

66. Քա նի՞ նեյտ րոն է պա րու նակ վում 56Fe ի զո տո պի մի ջու կում.

1) 26  2) 30  3) 36  4) 56

67.  Պար բե րա կան հա մա կար գում ո ՞ր մե ծու թյանն է հա մա պա տաս խա նում տար րի 
ա տո մում է լեկտ րոն նե րի թի վը. 

1) պար բե րու թյուն նե րի թվին  3) շար քե րի թվին
2) խմ բե րի թվին    4) կար գաթ վին 

68.  Ա ռա վե լա գույ նը քա նի՞ է լեկտ րոն կա րող է պա րու նա կել եր րորդ է ներ գի ա կան 
մա կար դա կը.

1) 2   2) 8  3) 18  4) 36 

69. Քա նի՞ կենտ է լեկտ րոն է առ կա հիմ նա կան վի ճա կում գտն վող Sc–ի ա տո մում.

1) մեկ  2) եր կու  3) ե րեք        4) չորս

70. Ո ՞ր ի ոնն է ա ռա վել մեծ թվով տար րա կան մաս նիկ ներ պա րու նա կում.

1) 32S2–  2) 24Mg2+  3) 27Al3+  4) 65Zn2+

71.  Ո ՞րն է տար րի քի մի ա կան նշա նը, ե թե դրա զանգ վա ծային թի վը 2,5 ան գամ մեծ է 
պրո տոն նե րի թվից, ի սկ նեյտ րոն նե րի թի վը 78 է. 

1) I   2) Te  3) Xe  4) Cr

72.  Ո ՞րն է տար րի նշա նը, ե թե դրա ա տոմն ու նի եր կու է ներ գի ա կան մա կար դակ և 
ար տա քին մա կար դա կում՝ մեկ է լեկտ րոն. 

1) Li  2) Na  3) K  4) Rb
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73. Հետ ևյալ բա նաձ ևե րով ո ՞ր ջուրն է բնու թյան մեջ ա ռա վել տա րած ված.

1) T2
17O  2) D2

16O  3) D2
17O  4) T2

16O

74.  Ա տո մի զանգ վա ծը 2,1809æ10–22 գ է, ի սկ ա տո մում է լեկտ րոն նե րի թի վը՝ 54: Ո ՞րն է 
այդ տար րի ա տո մում նեյտ րոն նե րի թի վը.

1) 74  2) 75  3) 76  4) 77

75.  Ո ՞րն է տար րի նշա նը, ե թե է լեկտ րա չե զոք ա տո մի մի ջու կը պա րու նա կում է 
44 նեյտ րոն, և նեյտ րոն նե րի թի վը 1,294 ան գամ մեծ է է լեկտ րոն նե րի թվից. 

1) S   2) Se  3) Te  4) As

76.  Ո ՞ր է լեկտ րո նային բանաձևերն են հա մա պա տաս խա նում ծծմ բի ա տո մի հիմ նա
կան և գրգռ ված վի ճակ նե րին.

ա) 1s22s22p63s23p4   գ) 1s22s22p63s13p23d2

բ) 1s22s22p63s13p33d2  դ) 1s22s22p53s23p5 

1) ա, բ   2) բ, գ  3) ա, դ  4) բ, դ

77.  Ո՞րն է սի լի ցի ու մի ա տո մի գրգռված վի ճա կում դա տարկ օր բի տալ նե րի թի վը 
արտա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կում.

1) 1   2) 3  3) 4  4) 5

78. Ո ՞ր մաս նի կում է է լեկտ րոն նե րի թի վը եր կու սով ա վելի պրո տոն նե րի թվից.

1) NO–
3

  2) SO4
2–  3) TeO2  4) Ca2+

79.  Յո դի սկզբ նա կան քա նա կի ո ՞ր մասն է (%) քայ քայ վում 24 օ րում, ե թե 131I նուկ լի դի 
կի սատ րոհ ման պար բե րու թյու նը 8 օր է.

1) 87,5  2) 75,0  3) 50,0  4) 25,0
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1.1.2. Ատոմի կառուցվածքը: Միջուկ: Էլեկտրոն 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 28 4 55 3

2 3 29 2 56 3

3 2 30 3 57 2

4 4 31 3 58 4

5 4 32 3 59 1

6 3 33 3 60 4

7 1 34 4 61 1

8 3 35 4 62 4

9 4 36 1 63 3

10 4 37 3 64 4

11 1 38 3 65 4

12 2 39 1 66 2

13 3 40 4 67 4

14 2 41 2 68 3

15 4 42 1 69 1

16 2 43 3 70 4

17 4 44 1 71 2

18 2 45 3 72 1

19 3 46 2, 4, 5, 1 73 2

20 3 47 1 74 4

21 2 48 3, 1, 4, 2 75 2

22 3 49 2 76 1

23 2 50 3 77 4

24 3 51 3 78 2

25 3, 1, 6, 4 52 2 79 1

26 3 53 3

27 2 54 1
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1.1.3. Քիմիական տարրերի հատկությունների փոփոխության 
պարբերական բնույթը

1.  Տար րե րի ա տոմ նե րի հետ ևյալ բնու թագ րե րից ո ՞րն է պար բե րա բար փոխ վում 
պարբե րա կան հա մա կար գում կար գաթ վի աճ մա նը զու գըն թաց. 

1) նեյտ րոն նե րի թի վը 
2) հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը
3) է լեկ տրոն նե րի թիվն ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րում 
4) ա տո մում է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րի թի վը

2.  Հետ ևյալ տար րե րից ո ՞րն է իր քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րով ա ռա վել նման 
կալիու մին.

1) կալ ցի ու մը   2) ցին կը  3) սկան դի ու մը  4) ցե զի ու մը

3. Ի՞նչ է ցույց տալիս պարբերական համակարգում պար բե րու թյան հա մա րը.

1) է լեկտ րո նային շեր տե րի թի վը
2) է ներ գի ա կան են թա մա կար դակ նե րի թի վը
3) է լեկտ րոն նե րի թի վը 
4) օր բի տալ նե րի թի վը

4.  Ո՞րն է ե րկ րորդ և եր րորդ պար բե րու թյուն նե րի տար րե րի մե տա ղա յին հատ կու
թյուն նե րի թուլացման պատճառը կարգաթվի մե ծաց մանը զու գահեռ.

1) մի ջու կի հետ է լեկտ րո նի կա պի թու լա նալը
2) ա տո մային շա ռա վղի մե ծա նալը
3) ա տո մային շա ռա վղի փոք րա նալը
4) ի ո նաց ման է ներ գի այի փոք րա նալը 

5. Ը ստ տր ված է լեկտ րո նային բա նաձ ևե րի՝ ո ՞ր տարրն է քի մի ա պես ա ռա վել ակ տիվ. 

1) 1s22s22p63s2      2) 1s22s22p6    3) 1s22s22p1  4) 1s22s22p63s1

6. Հետ ևյալ տար րե րի ա տոմ նե րից ո ՞րն ու նի ա ռա վել մեծ շա ռա վիղ.

1) ա զո տը   2) ծա րի րը    3) ֆոս ֆո րը  4) ար սե նը

7. Հետ ևյալ ի ոն նե րից ո ՞րն ու նի ա ռա վել փոքր շա ռա վիղ.

1) K+   2) Ca2+     3) S2–   4) Cl–

8. Ո ՞ր շար քում են տար րե րը դա սա վոր ված ը ստ ա տո մային շա ռա վիղ նե րի ա ճի.

1) Li, Be, B  2) N, P, As  3) Ca, Mg, Be  4) Na, Al, Mg
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9.  Ո ՞ր շար քում են տար րե րի ա տո մային շա ռա վիղ նե րը նախ փոք րա նում, ա պա 
մեծա նում.

1) Cl, Br, F     2) F, Cl, Br    3) Br, I, Cl    4) Cl, F, Br 

10.  Ո ՞րն է քի մի ա կան տար րե րի շա ռա վիղ նե րի մե ծաց ման պատ ճա ռը պար բե րա կան 
հա մա կար գի գլ խա վոր են թախմ բե րում կար գաթ վի մե ծաց մա նը զու գըն թաց.

1) է լեկտ րո նային շեր տե րի ա վե լա ցու մը 
2) մի ջու կի լից քի մե ծա ցու մը
3) մի ջու կում պրո տոն նե րի ավելա ցու մը
4) մի ջու կում նեյտ րոն նե րի թվի մե ծա ցու մը

11.  Ո ՞ր շար քում են տար րե րը դա սա վոր ված է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյան նվազ ման 
կար գով.

1) Mg, Si, P, S  2) F, C, Br, I  3) N, Br, I, B      4) Li, Be, S, H

12.  Ո ՞րն է ար տա հայ տու թյան ճիշտ շա րու նա կու թյու նը. 

Գլ խա վոր են թախմ բի տար րե րի ա տոմ նե րի ի ո նաց ման է ներ գի ան հա կա դարձ հա

մե մա տա կան է ա տոմ նե րի ____________________:

1) է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյա նը  3) է լեկտ րո նային խնա մակ ցու թյա նը
2) շա ռավ ղին    4) օք սի դիչ հատ կու թյա նը

13.  Ո ՞ր շար քում են տար րե րը դա սա վոր ված ը ստ դրանց ա ռա ջաց րած պարզ նյու
թերի մե տա ղա կան հատ կու թյուն նե րի ու ժե ղաց ման.

1) Na, Mg, Al    2) Ca, Sr, Ba   3) K, Mg, Be  4) Rb, Sr, Cs 

14.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում տար րե րի մե տա ղա կան հատ կու թյուն նե րը Na–Mg–Al շար քում. 

1) ու ժե ղա նում ե ն   3) ու ժե ղա նում են, ա պա թու լա նում
2) թու լա նում ե ն   4) թու լա նում են, ա պա ու ժե ղա նում

15.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում տար րե րի մե տա ղա կան հատ կու թյուն նե րը Na–K–Rb շար քում. 

1) ու ժե ղա նում ե ն   3) ու ժե ղա նում են, ա պա թու լա նում
2) թու լա նում ե ն   4) թու լա նում են, ա պա ու ժե ղա նում

16.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Կո վա լեն տային կա պի եր կա րու թյու նը HF – HCl – HBr – HI մո լե կուլ նե րում ձա խից աջ 

______________ :

1) փոք րա նում է   3) չի փոխ վում
2) մե ծա նում է   4) մե ծա նում է, ա պա  փոք րա նում
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17.  Ի նչ պե՞ս է փոխ վում կո վա լեն տային կա պի բևե ռայ նու թյու նը HF–HCl–HBr–HI մո լե
կուլ նե րում ձա խից աջ.

1) փոք րա նում է    3) փոք րա նում է, ա պա մե ծա նում
2) մե ծա նում է     4) մե ծա նում է, ա պա փոք րա նում 

18.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում HF – HCl – HBr – HI նյութերի ջրային լուծույթների թթվային 
հատկությունները.

1) փոք րա նում են    3) փոք րա նում են, ա պա մե ծա նում
2) մե ծա նում են     4) մե ծա նում են, ա պա փոք րա նում 

19. Ո ՞ր մե տա ղի օք սիդն է օ ժտ ված ա ռա վել ու ժեղ հիմ նային հատ կու թյամբ. 

1) Fe   2) Ni  3) Ca   4) Cd 

20.  Ո՞ր շարքում են նախադասության բաց թողած բառերը.

Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի օք սիդ նե րին հա մա պա տաս խան  հիդ րատ նե րի (հիդ րօք

սիդ նե րի) ___________________ մետաղի ատոմի  շա ռավ ղի մե ծաց ման հետ __________ է:

1) գույ նը, մգա նում    3) լու ծե լի ու թյու նը, փոք րա նում
2) դիսոցման աստիճանը, փոքրանում 4) դիսոցման աստիճանը, մեծանում

21.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում հա լո գե նաջ րա ծին նե րի HF – HCl – HBr – HI շար քում վերականգ
նիչ հատկությունները.

1) փոք րա նում են    3) չի փոխ վում
2) մե ծա նում են     4) նախ մե ծա նում են, ա պա  փոք րա նում

22.  Ի նչ պե՞ս է փոխ վում ջրած նային մի ա ցու թյուն նե րի PH3 – H2S – HCl շար քում թթվի 
ու ժը դրանց ջրային լու ծույթ նե րում.

1) փոք րա նում է    3) չի փոխ վում
2) մե ծա նում է     4) նախ մե ծա նում է, ա պա  փոք րա նում

23.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում ջրած նային մի ա ցու թյուն նե րի վե րա կանգ նիչ հատ կու թյուն
նե րը NH3 – РН3 – AsH3 – SbH3 շար քում.

1) ու ժե ղա նում ե ն    3) թու լա նում ե ն
2) փոխ վում են ոչ օ րի նա չափ  4) չեն փոխ վում
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24. Ի նչ պե՞ս է փոխ վում թթու նե րի ու ժը H2SO4 – H2SeO4 – H2TeO4 շար քում.

1) մե ծա նում է   3) չի փոխ վում
2) փոք րա նում է   4) մե ծա նում, հե տո փոք րա նում է 

25. Ի նչ պե՞ս է փոխ վում հիմ քե րի ու ժը LiOH – Mg(OH)2 – Fe(OH)3 շար քում.

1) փոք րա նում է   3) չի փոխ վում
2) մե ծա նում է    4) մե ծա նում, հե տո փոք րա նում է 

1.1.3. Քիմիական տարրերի հատկությունների փոփոխության              
պարբերական բնույթը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 10 1 19 3

2 4 11 3 20 4

3 1 12 2 21 2

4 3 13 2 22 2

5 4 14 2 23 1

6 2 15 1 24 2

7 2 16 2 25 1

8 2 17 1

9 4 18 2



ZANGAK

35

1.1.4. Քիմիական կապ և մոլեկուլի կառուցվածք 

1.  Ի ՞նչ կապ է առ կա մե թա նի մո լե կու լում տար րե րի ա տոմ նե րի միջև. 

1) ի ո նային     3) կո վա լեն տային բևե ռային
2) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային   4) ջրած նային 

2. Ի ՞նչ քի մի ա կան կա պով են կապ ված ա տոմ նե րը ֆտո րի մո լե կու լում. 

1) ի ո նային     3) կո վա լեն տային բևե ռային
2) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային   4) մե տա ղային

3. Ո ՞րն է կո վա լեն տային բևե ռային կա պով նյու թի բա նաձև. 

1) Na2O  2) HBr  3) Br2  4) CaCl2

4. Ո ՞ր նյու թում է ա տոմ նե րի միջև կա պը կո վա լեն տային. 

1) NaBr  2) SrF2  3) MgCl2 4) HF

5. Ո ՞ր շար քում են առ կա մի այն կո վա լեն տային կա պե րով մի ա ցու թյուն ներ.

1) NaCl, HCl, Cl2     3) H2, NH3, CH4

2) NaNO3, HNO3, CaO    4) N2, Br2, KBr

6.  Ո ՞ր շար քում են առ կա մի այն կո վա լեն տային ոչ բևե ռային կա պե րով մի ա ցու
թյուններ.

1) N2, Br2, O3    3) H2S, NH3, CH4

2) H2SO4, CuSO4, SO2   4) NaCl, Cl2, HCl

7.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերը կարող են առաջացնել ջրածնային կապեր. 

1) քա ցա խաթ թու, է թան, մե թիլ ֆոր մի ատ 
2) հեք սան, քլոր մե թան, պեն տեն
3) մրջ նաթ թու, մե թա նոլ, ա մի նա քա ցա խաթ թու
4) է թա նոլ, քա ցա խալ դե հիդ, բեն զոլ

8. Քա նի՞ σ– և π– կա պ է առ կա բու թա դի ե ն–1,3–ի մո լե կու լում.

1) 6 և 4  2) 7 և 2  3) 8 և 2   4) 9 և 2 

9. Քա նի՞ σ– և π– կա պ է առ կա քա ցա խալ դե հի դի մո լե կու լում. 

1) 6 և 1  2) 5 և 2  3) 2 և 1  4) 1 և 1
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10. Հետ ևյալ շար քե րից ո րո՞ւմ են նե րառ ված մի այն ի ո նային կա պե րով նյու թեր. 

1) NH3, HBr, H3PO4    3) KCl, LiNO3, Cs2S
2) LiCl, Rb2S, SrBr2     4) NH4H2PO4, BaCl2, LiH

11. Ո ՞ր նյու թի բյու րե ղա վան դա կի հան գույց նե րում են գտն վում ի ոն ներ. 

1) յո դի  2) ցե զի ու մի բրո մի դի        3) կար բո րուն դի       4) սպի տակ ֆոս ֆո րի

12.  Ի ՞նչ կապ կա ռա ջա նա 3s23p4 և 3s23p5 արտաքին շերտի է լեկտ րո նային բա նա
ձևեր ունեցող տար րե րի ա տոմ նե րի միջև.

1) կո վա լեն տային բևե ռային   3) մե տա ղային
2) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային  4) ի ո նային 

13.  Հետ ևյալ ի ոն նե րից ո րո՞ւմ է առ կա դո նո րակ ցեպ տո րային մե խա նիզ մով ա ռա ջա
ցած կո վա լեն տային կապ.

1) սուլ ֆատ     3) հիդրո սուլ ֆիտ
2) հիդ րօք սո նի ում     4) երկհիդ րո ֆոս ֆատ 

14.  Ո ՞ր նյու թի մո լե կու լում է առկա դոնորակցեպտորային մե խա նիզ մով ա ռա ջա ցած 
կո վա լեն տային կա պ. 

1) ա մո նի ու մի հիդ րօք սի դի   3) ծծմ բաջ րած նի
2) ա մո նի ա կի    4) է թա նի

15.  Հետ ևյալ շար քե րից ո րո՞ւմ են նյու թե րը դա սա վոր ված ը ստ կա պի բևե ռայ նու թյան 
ա ճի.

1) HBr, H2Se, AsH3    3) HF, H2O, NH3

2) NH3, PH3, AsH3     4) CH4, NH3, HF

16.  Հետ ևյալ մի ա ցու թյուն նե րից ո րի՞ մո լե կու լում է ա զոտն ա ռա վե լա գույն վա լեն տա
կա նու թյուն ցու ցա բե րում. 

1) HNO3  2) HNO2  3) N2O3  4) N2H4

17. Ի ՞նչ տա րա ծա կան կա ռուց վածք ու նի ա մո նի ա կի մո լե կու լը.

1) կանոնավոր քա ռա նիստ  2) ե ռան կյուն      3) գծային      4) բր գաձև

18.  Ո՞ր քի մի ա կան կապն է ա ռա ջա նում ածխածին և ծծումբ քիմիական տար րե րի 
ա տոմ նե րի միջև.

1) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային  3) իոնային
2) կո վա լեն տային բևե ռային   4) մե տա ղային
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19.  Ի ՞նչ կապ է խորհր դան շում ստորև ներ կա յաց ված եր կու ա տո մի (նշ ված է եր կու 
կե տով) միջև է լեկտ րո նային ամ պի բաշխ ման պատ կե րը. 

1) ի ո նային
2) կո վա լեն տային բևե ռային
3) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային
4) ջրած նային

20. Ի ՞նչ քի մի ա կան կապ է խորհր դան շում հետ ևյալ գծա պատ կե րը.

1) ի ո նային
2) կո վա լեն տային բևե ռային
3) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային
4) ա տո մային

21.  Ի ՞նչ հիբ րի դային վի ճա կում է գտն վում ած խած նի ա տո մը հա մա պա տաս խա նա
բար C2H6, C2H4, C2H2 մո լե կուլ նե րում.

1) sp2, sp, sp3       2) sp3, sp2, sp  3) sp3, sp, sp2  4) sp2, sp3, sp

22.  Ի ՞նչ հիբ րի դային վի ճա կում է գտն վում ած խած նի ա տո մը ած խած նի(IV) օք սի դի 
մո լե կու լում.

1) sp2  2) sp  3) sp3  4) sp3d 

23.  Քի մի ա կան կա պի ո ՞ր տե սակն է ա ռա ջա նում մեկ կամ մի քա նի է լեկտ րո նային 
զույ գե րով. 

1) ի ո նային  2) կո վա լեն տային   3) մե տա ղա յին  4) ջրած նային

24.  Ի նչպե՞ս է անվանվում դո նո րակ ցեպ տո րային մե խա նիզ մով կո վա լեն տային կապ 
ա ռա ջաց նե լիս է լեկտ րո նային զույգ տրա մադ րող ա տո մը.

1) կա տի ոն  2) ա նի ոն    3) դո նոր  4) ակ ցեպ տոր

25.  Հետ ևյալ մե ծու թյուն նե րից ո ՞րն է փոխ վում ա մո նի ա կից և քլո րաջ րած նից ա մո
նիու մի քլո րիդ ա ռա ջա նա լիս. 

1) ա զո տի օք սի դաց ման աս տի ճա նը
2) ա զո տի օք սի դաց ման աս տի ճա նը և վա լեն տա կա նու թյու նը
3) ա զո տի վա լեն տա կա նու թյու նը
4) ջրած նի օք սի դաց ման աս տի ճա նը

26. Ո ՞ր շար քի բո լոր մո լե կուլ նե րում է առ կա կրկ նա կի կապ.

1) CO, CO2, C2H4   3) CO, N2, C2H2

2) N2, CO2, C2H2   4) C3H6, CO2, C2H4
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27.  Ո ՞ր բա ռա կա պակ ցու թյունն է բաց թո ղած.

«Է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը  չա փա զանց հար մար է մո լե կու լում 

քիմի ա կան կա պի է լեկտ րո նային ամ պի _____________ ո րա կա պես գնա հա տե լու հա մար: 

1) վրա ծած կի խո րու թյու նը   3) վրա ծած կի ո ւղ ղու թյու նը
2) վրա ծած կի բնույ թը   4) տե ղա շար ժի ո ւղ ղու թյու նը 

28.  Ո ՞ր մի ա ցու թյան մո լե կու լում է առ կա դո նո րակ ցեպ տո րային մե խա նիզ մով ա ռա
ջա ցած կո վա լեն տային կապ. 

1) Li2CO3    2) CO2   3) NH4F  4) KNO2

29.  Նկա րում ա տո մային օր բի տալ նե րի ի ՞նչ հիբ րի դա ցման գործընթաց է պատ կեր
ված.

1) dsp3          2) sp3  3) sp2   4) sp

30. Ո ՞ր շար քում են նյու թե րը դա սա վոր ված ը ստ կա պի բևե ռայ նու թյան ա ճի.

1) HCl, HF, HBr    3) H2Se, H2S, H2O
2) PH3 , AsH3, NH3    4) CO2, SCI2, CSe2

31.  Ած խած նի ա ռա ջաց րած ո ՞ր պարզ նյու թի բյու րե ղա վան դակն է պատ կեր ված, և 
ի՞նչ հիբ րի դային վի ճա կում են գտն վում ած խած նի ա տոմ ներն այդ նյու թում.

 

1) ալմաստ, sp3

2) գրաֆիտ, sp
3) ֆուլերեն, sp
4) գրաֆիտ, sp2

32. Ի ՞նչ բյու րե ղա վան դակ ու նի քլոր պարզ նյու թը պինդ վի ճա կում.

1) ի ո նային     3) մո լե կու լային
2) մե տա ղային    4) ա տո մային 

33.  Ո ՞ր շարքում են համապատասխանաբար բևե ռային կո վա լեն տային, ոչ բևե ռային 
կո վա լեն տային և ի ո նային կա պե րով նյու թե րի բա նաձ ևերը.

1) HCl, KF, HBr    3) H2Se, P4, Na2S
2) K3P, AsH3, NH4CI    4) CCI4, CO, CS2 

34. Քա նի՞ քի մի ա կան կապ է առ կա CO–ի մո լե կու լում. 

1) եր կու  2) ե րեք  3) մեկ  4) չորս
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35.  Ի ՞նչ կապ կա ռա ջա նա պար բե րա կան հա մա կար գի 14 և 17 կար գաթ վով տար րե րի 
ա տոմ նե րի միջև. 

1) կո վա լեն տային բևե ռային   
2) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային 
3) ի ո նային
4) մե տա ղա յին 

36.  Ո ՞ր պն դումներն են ճիշտ ի ո նային բյու րե ղա վան դա կով նյու թե րի վե րա բե րյալ. 

ա) դժվա րա հալ են 
բ) բյու րե ղա վանդակում ի ոն նե րի միջև կա պը կո վա լեն տային է 
գ) հալ ված կամ լուծ ված վի ճա կում հա ղոր դիչ ներ են 
դ) բո լոր ի ո նային մի ա ցու թյուն նե րը ջրում չեն լուծ վում 

1) բ, դ  2) ա, բ  3) բ, գ  4) ա, գ

37.  Ո՞րն է  բաց թողած բառակապակցությունը կապի էներգիայի սահմանման մեջ.

Քիմիական կապի էներգիան այն է ներ գի ան է, ո րն ան հրա ժեշտ է մեկ մոլ քա նա կով 

___________________________________ հա մար:

1) տվյալ քի մի ա կան կա պի խզ ման   
2) մո լե կու լում ե ղած բո լոր կա պե րի խզ ման
3) ջրած նային կա պը քան դե լու
4)  դի պոլ–դի պոլ փո խազ դե ցու թյու նը վերաց նե լու

38. Որ քա՞ն է OCO ան կյան մե ծու թյու նը CO2 մո լե կու լում.

1) 90  2) 120  3) 180  4) 109 

39. Հետ ևյալ մո լե կուլ նե րից ո՞ րը քա ռա նիս տային կա ռուց վածք չու նի. 

1) C2H4   2) C2H6  3) CH4  4) CCl4

40. Ո ՞ր նյու թի մո լե կու լում է կո վա լեն տային կապն ա ռա վել բևե ռային.

1) HI  2) HBr   3) HCl  4) HF 

41. Ի՞նչ կա պով են կապ ված ա տոմ նե րը յո դի մո լե կու լում.

1) կո վա լենտ բևե ռային   
2) կո վա լենտ ոչ բևե ռային
3) մե տա ղա յին
4) ի ո նային
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42.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի բա նաձ ևը և դրա մո լե կու լում π–կա պե րի թի վը. 

Նյու թի բա նաձև π–կա պե րի թիվ

ա) N2

բ) C2H4

գ) HCOOH
դ) C4H10

1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
6) 5

1.1.4. Քիմիական կապ և մոլեկուլի կառուցվածք 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 15 4 29 4

2 2 16 1 30 3

3 2 17 4 31 4

4 4 18 2 32 3

5 3 19 3 33 3

6 1 20 2 34 2

7 3 21 2 35 1

8 4 22 2 36 4

9 1 23 2 37 1

10 2 24 3 38 3

11 2 25 3 39 1

12 1 26 4 40 4

13 2 27 4 41 2

14 1 28 3 42 3, 2, 2, 1



ZANGAK

41

1.2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

1.2.1. Քիմիական ռեակցիաների դասակարգումը

1. Հետ ևյալ գոր ծըն թաց նե րից ո ՞րն է քի մի ա կան եր ևույթ.

1) թո րում  2) գո լոր շա ցում  3) այ րում    4) զտում

2.  Պարզ նյու թե րից ա մո նի ա կի ստաց ման ռե ակ ցի այի վե րա բե րյալ ո ՞ր պն դու մը ճիշտ չէ. 

1) քայ քայ ման է 2) կա տա լի տիկ է 3) դար ձե լի է    4) ջերմանջատիչ է

3.  Ո՞րն է բաց թո ղած բա ռակապակցությունը. 

Դար ձե լի են այն ռե ակ ցի ա նե րը, ո րոնք մի ա ժա մա նակ ըն թա նում են ______________ 

ո ւղ ղու թյուն նե րով.

1) եր կու զու գա հեռ    3) մեկ ո ւղ ղու թյամբ
2) եր կու փու լով            4) եր կու հա կա դիր

4.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ 2NaBr + CI2 = Br2 + 2NaCI հա վա սար մամբ ըն թա ցող ռեակ
ցի այի վե րա բե րյալ. 

ա) տե ղա կալ ման է                          դ) դար ձե լի է
բ) փո խա նակ ման է             ե)  ըն թա նում է կա տա լի զա տո րի առ կա յու թյամբ
գ) օք սի դա վե րա կանգն ման է

1) գ, դ, ե  2) բ, գ  3) ա, գ  4) ա, բ, ե

5.  Հետ ևյալ հա վա սա րում նե րին հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րից ո՞ րը հա մա սեռ չէ. 

1) 2NO + O2 = 2NO2   3) S + O2 = SO2

2) 2CO + O2 = 2CO2    4) H2 + Cl2 = 2HCl

6.  Ո ՞ր ռե ակ ցի այի ըն թաց քում նյու թի ո րա կա կան բա ղադ րու թյան փո փո խու թյուն 
տե ղի չի ու նե նում.

1) չե զո քաց ման   3) կա լի ու մի քլո րա տի քայ քայ ման
2) մե թա նի այր ման   4) թթ ված նից օ զո նի ստաց ման

7.  Ո ՞ր ռե ակ ցի ա ներն են ու ղեկց վում տար րե րի օք սի դաց ման աս տի ճան նե րի փո փո
խությամբ. 

ա) ջրած նի այր ման 
բ) կալ ցի ու մի կար բո նա տի քայ քայ ման 
գ) չե զո քաց ման
դ) կա լի ու մի պեր ման գա նա տի քայ քայ ման 
ե) շի կա ցած ած խի և ջրի փո խազ դե ցու թյան

1) ա, բ, գ  2) գ, դ, ե  3) ա, գ, դ  4) ա, դ, ե
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8.  Ո ՞ր դա սին է պատ կա նում կա լի ու մի քլո րա տից կա լի ու մի քլո րի դի և թթ ված նի 
ստաց ման ռե ակ ցի ան.

1) մի աց ման   3) տե ղա կալ ման
2) քայ քայ ման                    4) փո խա նակ ման

9. Նոսր ծծմ բա կան թթ վի և ո ՞ր նյու թի միջև ըն թա ցող ռե ակ ցի ան է տե ղա կալ ման.

1) Cu(OH)2       2) ZnO                  3) FeO          4) Zn

10.  Հետ ևյալ ո ւր վագ րե րից ո րո՞նք են հա մա պա տաս խա նում տե ղա կալ ման ռե ակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րի ձախ մա սե րին.

ա) Mg + CH3COOH º	 	 գ) Cu + AgNO3 º
բ) MgO + CH3COOH º	 	 դ) CuO + HCl º
 

1) ա, գ  2) բ, գ  3) ա, դ   4) բ, դ

11. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք մե տաղ նե րը և դրանց հետ փո խազ դող նյու թե րը.

Մե տաղ ներ Փո խազ դող նյու թեր

ա) Mg
բ) Cu

1) HCl
2) Na2SO4

3) ZnCl2

4) AgNO3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, ա2, բ3   3) ա1, բ1, բ3, բ4
2) ա3, ա4, բ2   4) ա1, ա3, ա4, բ4

12.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին է ան հրա ժեշտ 12 լ (ն. պ.) ծծմ բաջ րա ծի նը լրիվ 
այրե լու հա մար.

1) 6  2) 8  3) 18  4) 36

13.  Ո ՞ր նյու թի ջեր մային քայ քայ ման ռե ակ ցի ան է պատ կա նում օք սի դաց ման–վե րա
կանգն ման ռե ակ ցի ա նե րի դա սին.

1) պղն ձի(II) հիդ րօք սի դի    3) կա լի ու մի պեր ման գա նա տի
2) կալ ցի ու մի կար բո նա տի    4) նատրիումի հիդրոկարբոնատ

14. Ո ՞ր դեպ քում է ջու րը տե ղա կալ ման ռե ակ ցի այի ար գա սիք. 

1) CH4 + 2O2 = 2H2O + CO2   3) NaOH + HCl = NaCl + H2O
2) Cu(OH)2 = CuO + H2O   4) CuO + H2 = Cu + H2O
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15. Ո ՞ր դեպ քում է ջու րը մի աց ման ռե ակ ցի այի ար գա սիք. 

1) 2H2 + O2 = 2H2O    3) NaOH + HCl = NaCl + H2O
2) Cu(OH)2 = CuO + H2O   4) CuO + H2 = Cu + H2O

16. Ո րո՞նք են մի աց ման ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ. 

ա) 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3  գ) 2CO + O2 = 2CO2

բ) 3NaOH + AlCl3 = 3NaCl + Al(OH)3 դ) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
 

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, գ   4) ա, դ

17. Ո րո՞նք են փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ.

ա) 3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3  

բ) K2SO4 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaSO4

գ) N2 + 3H2 = 2NH3

դ) 2KI + Cl2 = 2KCl + I2

1) ա, գ  2) բ, գ  3) ա, բ  4) գ, դ

18. Ո րո՞նք են և՛ քայ քայ ման, և՛ վե րօքս ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ. 

ա) 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

բ) 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 
գ) 2KClO3 = 2KCl + 3O2

դ) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
 

1) ա, բ  2) բ, գ  3) ա, գ  4) գ, դ

19.  Ի՞նչ զանգվածով ջրած նի պե րօք սիդ պետք է քայ քայել, որ պես զի ստաց ված 
թթված նի քա նա կը եր կու ան գամ մեծ լի նի 3  մոլ կա լի ու մի քլո րա տի քայ քա յու մից 
ստաց ված թթ ված նի քա նա կից.

1) 34  2) 170  3) 306  4) 612

20.  Ո ՞րն է ծծմ բի(IV) օք սի դի և թթ ված նի մի աց ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման գոր
ծա  կից նե րի գու մա րային թի վը.

1) 3   2) 5  3) 6  4) 4

21.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) գազ կս տաց վի 5 լիտր օ զո նի և ա վել ցու կով կա լի ու մի յո դի դի 
ջրային լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու նից. 

1) 2   2) 5   3) 3   4) 4 
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22. Ո րո՞նք են դար ձե լի ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ. 

ա) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2         
բ) H2O + CO2 = H2CO3            
գ) N2 + 3H2 = 2NH3

դ) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

1) բ, գ  2) ա, բ  3) գ, դ  4) բ, դ

23. Ո ՞րն է հետ ևյալ նա խա դա սու թյան ճիշտ շա րու նա կու թյու նը.

 Գոր ծա կից նե րը թվան շան ներ են, ո րոնք քի մի ա կան հա վա սար ման մեջ դր վում են 

քիմի ա կան բա նաձ ևից ա ռաջ և ցույց են տա լիս _______________________________:

1) ռե ակ ցի ային մաս նակ ցող նյու թե րի մո լային հա րա բե րու թյու նը 
2) ռե ակ ցի ային մաս նակ ցող նյու թե րի ա տոմ նե րի թի վը
3) մո լե կու լում ա տոմ նե րի թի վը 
4) ռե ակ ցի ային մաս նակ ցող նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րը

24.  Որ քա՞ն է պղն ձի(II) նիտ րա տի ջեր մային քայ քայ ումից ստաց ված գա զային խառ
նուր դում բարդ նյու թի ծա վա լային բա ժի նը. 

1) 0,5  2) 0,2  3) 0,4  4) 0,8

25. Ո ՞ր տե սա կին է պատ կա նում ռե ակ ցի ան, ո րի հա վա սա րումն է N2 + O2 = 2NՕ – Q. 

1) ջեր ման ջա տիչ, քայ քայ ման   3) ջեր մակ լա նիչ, մի աց ման 
2) ջեր մակ լա նիչ, քայ քայ ման   4) ջեր ման ջա տիչ, մի աց ման 

26. Ո՞րն է տե ղա կալ ման ռե ակ ցի այի հա վա սա րում.

1) 2Al + 3S = Al2S3    3) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

2) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O   4) ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

27.  Ո ՞ր հա վա սա րումն է հա մա պա տաս խա նում խո նավ օ դում եր կա թե ի րե րի կոռո
զիային.

1) 4Fe + 3O2 + nH2O = 2Fe2O3ænH2O 3) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O
2) 3Fe + O2 = Fe3O4    4) Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O

28.  4 մոլ քլո րաջ րա ծին պա րու նա կող աղաթթվի և ա վել ցու կով վերց րած ցին կի փո
խազ դե ցու թյու նից ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) և ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջրա ծին կան
ջատ վի. 

1) 11,2 և 1   2) 22,4 և 2  3) 44,8 և 4  4) 56 և 5
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29.  Ռե ակ ցի ա նե րի ո ՞ր տե սա կին է պատ կա նում լա բո րա տոր պայ ման նե րում կա լի ու
մի պեր ման գա նա տից թթ ված նի ստաց ման ռե ակ ցի ան. 

1) մի աց ման 2) տե ղա կալ ման 3) քայ քայ ման           4) փո խա նակ ման 

30.   Սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում մե տաղ նե րի ո ՞ր զույ գը կա րող է փո խազ դել խիտ 
ա զո տա կան թթ վի հետ.

1) Fe, Ni   2) Co, Al 3) Cr, Zn 4) Cu, Zn

31.  Ի ՞նչ մո լային հա րա բե րու թյամբ ֆոս ֆո րի(V) օք սի դի և NaOH–ի լուծույթի փո խազ
դե ցու թյու նից կս տաց վի մո լե կու լում մե տա ղի մեկ ա տոմ պա րու նա կող աղ.

1) 1 : 2  2) 1 : 4  3) 1 : 6   4) 1 : 5 

1.2.1. Քիմիական ռեակցիաների դասակարգումը

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 3 12 3 23 1

2 1 13 3 24 4

3 4 14 4 25 3

4 3 15 1 26 3

5 3 16 1 27 1

6 4 17 3 28 3

7 4 18 3 29 3

8 2 19 4 30 4

9 4 20 2 31 1

10 1 21 2

11 4 22 1
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1.2.2. Գաղափար քիմիական ռեակցիայի արագության մասին 

1.  Ո րո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը. 

Ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը մի ա վոր ժա մա նա կում ______________________________ 

կոն ցենտ րա ցի այի փո փո խու թյունն է:

1) մի այն ե լա նյու թի   3) մի այն մի ջան կյալ նյու թի
2) մի այն վեր ջա նյու թի  4) ե լա նյու թի կամ վեր ջա նյու թի

2. Ո ՞րն է հա մա սեռ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան չափ ման մի ա վո րը.

1) լ/ մոլ  2) (մոլæլ)/ր  3) մոլ/վ  4) մոլ/(լæվ) 

3.  Ե թե ռե ակ ցի այի ա րա գու թյունն ար տա հայտ վում է V = kc հա վա սա րու մով, ա պա 
ո՞ րը կլի նի k–ի չափ ման մի ա վո րը.

1) մոլ/լ  2) լ/վ  3) վ–1   4) վ

4.  Ռե ակ ցի այի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց րել են 10–ից մինչև 40  oC: Քա նի՞ ան գամ 
կա րա գա նա ռե ակ ցի ան, ե թե վեր ջի նիս ա րա գու թյան ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա
կի ցը 3 է. 

1) 27 ան գամ  2) 9 ան գամ  3) 4 ան գամ         4) 2 ան գամ

5.  Որ քա նո՞վ կփոխ վի B նյու թի կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ) ը ստ A + 2B = D ռե ակ ցի այի, 
ե թե A–ի սկզբ նա կան կոն ցենտ րա ցի ան ե ղել է 0,8 մոլ/լ, ի սկ ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
դար ձել է 0,6 մոլ/լ. 

1) 0,8–ով  2) 0,6–ով 3) 0,4–ով  4) 0,2–ով 

6.  Ո ՞ր գծա պատ կերն է ճիշտ ար տա ցո լում հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նում ի րա կա
նաց վող ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան կա խու մը ժա մա նա կից (t). 

1)         2)       3)      4) 
v

t
    

v

t
    

v

t
    

v

t

7.  Ի՞ նչ  ժամանակահատվածում կարող է ըն թա նալ C6H12O6 
ֆերմենտ

 2C2H5OH + 2CO2 
ռե ակ ցի ան գինի պատրաստելիս. 

1) մեկ ա կն թար թում    3) մեկ օ րում
2) մեկ ժա մում    4) շա բաթ նե րի ըն թաց քում
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8.  Ռե ա կցի այի ա րա գու թյան կա խու մը ե լա նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի այից ար տա
հայտվում է V = kæCAæCB հա վա սա րու մով: Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա ա րա գու թյու նը 
ե լա նյու թե րից յու րա քան չյու րի կոն ցենտ րա ցի ան 3 ան գամ մե ծաց նե լիս. 

1) 3   2) 6   3) 9   4) 27

9. Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ եր կա թի ժան գոտ ման վե րա բե րյալ.

1) այր ման ռե ակ ցի ա է  3) դան դաղ օք սի դաց ման ռե ակ ցի ա է
2) տե ղա կալ ման ռե ակ ցի ա է 4) ու ղեկց վում է լույ սի ան ջատ մամբ

10.  Ո՞ր նյութի հետ է աղաթթուն փոխազդում առավել մեծ արագությամբ.

1) նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի 3) պինդ երկաթի(II) կարբոնատի
2) մետաղական ցինկի   4) պինդ պղնձի(II) հիդրօքսիդի

11.  Ո՞ր գործոնի ազդեցությունը կմեծացնի 2CuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2 ռե ակ ցի այի 
ա րագու թյու նը.

1) SO2–ի կոն ցենտ րա ցի այի մե ծա ցու մը  
2) O2–ի կոն ցենտ րա ցի այի փոք րա ցու մը
3) ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը
4) SO2–ի կոն ցենտ րա ցի այի փոք րա ցու մը 

12.  Կրա քա րի քայ քայ ման ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 
CaCO3  =  CaO  +  CO2  –  157 ԿՋ: Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (ԿՋ) կկ լան վի 0,3 կգ կրա քա րը 
քայ քայե լիս.

1) 157  2) 47,1  3) 471  4) 5,71 

13.  Ո՞ր փոփոխությունը պետք է իրականացնել CO(գ) + 2H2(գ) = CH3OH(գ) հա վա սա րու
մով ըն թա ցող ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը մե  ծաց նե լու հա մար.

1) ի ջեց նել ճն շու մը    3) փոք րաց նել CO–ի կոն ցենտ րա ցի ան
2) բարձ րաց նել ջեր մաս տի ճա նը   4) ի ջեց նել ջեր մաս տի ճանը

14.  Ի նչ պե՞ս կփոխ վի Cu + Cl2 = CuCl2 ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը ճն շու մը եր կու ան
գամ մե ծաց նե լիս.

1) կմե ծա նա եր կու ան գամ   3) կփոք րա նա եր կու ան գամ
2) կմե ծա նա չորս ան գամ   4) կփոքրանա չորս անգամ

15. Ին չի՞ց է կախ ված ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան հաս տա տու նը.

1) փո խազ դող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի այից
2) փո խազ դող նյու թե րի բնույ թից
3) ռե ակ ցի այի ի րա կա նաց ման վայ րից
4) փո խազ դող նյու թե րի գույ նից
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16.  Ի նչ պե՞ս կփոխ վի C(պ) + 2H2(գ) = CH4(գ) ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը, ե թե ջրած նի կոն
ցենտ րա ցի ան մե ծաց վի եր կու ան գամ.

1) կմե ծա նա 2 ան գամ    3) կփոք րա նա 2 ան գամ
2) կմե ծա նա 4 ան գամ   4) կմ նա ան փո փոխ

17.  Ի նչ պե՞ս կփոխ վի 2AB2(գ) + B2(գ) = 2AB3(գ) ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը, ե թե AB2 նյու թի 
կոն ցենտ րա ցի ան մե ծաց վի 3 ան գամ.

1) կփոք րա նա 3 ան գամ   3) կմե ծա նա 27 ան գամ
2) կմե ծա նա 9 ան գամ   4) կմե ծա նա 3 ան գամ

18.  Որքա՞ն է քիմիական ռեակցիայի արագությունը (մոլ/լæվրկ) 60  °C–ում, եթե  
10  °C – ում 2 մոլ/լæվրկ է (ռեակցիայի արագության ջերմաստիճանային գործա
կիցը 2 է).

1) 128  2) 64  3) 32  4) 16

1.2.2. Գաղափար քիմիական ռեակցիայի արագության մասին 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 4 7 4 13 2

2 4 8 3 14 1

3 3 9 3 15 2

4 1 10 1 16 2

5 3 11 3 17 2

6 3 12 3 18 2
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1.2.3. Քիմիական հավասարակշռություն: 
Լե Շատել յեի սկզբունքը

1. Հետ ևյալ հա վա սա րում նե րով ռե ակ ցի ա նե րից ո ՞րն է դար ձե լի.

1) H2 + I2 = 2HI    3) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O
2) AgNO3 + HCl = AgCl + Na NO3  4) NaOH + HCl = NaCl + H2O

2.  Ո՞ր դեպքում է հետ ևյալ դար ձե լի հա մա կար գե րից մեկում հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
տե ղա շարժ վում դե պի ձախ՝ ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լիս, և դե պի ա ջ՝ ճն շու մը 
բարձ րաց նե լիս.

1) N2(գ) + 3H2(գ) L 2NH3(գ) + Q  3) 2NO2(գ) L N2O4(գ) – Q
2) N2(գ) + O2(գ) L 2NO(գ) – Q   4) CO(գ) + H2O(գ) L CO2(գ) + H2(գ) + Q

3. Դար ձե լի հա մա կար գե րում ե ՞րբ է հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տատ վում.

1) ե րբ ե լա նյու թե րն ամ բող ջու թյամբ սպառ վում են
2) ե րբ ու ղիղ և հա կա դարձ ռե ակ ցի ա նե րի ա րա գու թյուն նե րը հա վա սար վում ե ն
3) ե րբ ու ղիղ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը հա վա սար վում է զրոյի
4) ե րբ հա կա դարձ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը հա վա սար վում է զրոյի

4.  Ո ՞ր նյու թի ազ դե ցու թյամբ CH3COOH + C2H5OH L CH3COOC2H5 + H2O ռե ակ ցի այի հա
վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա շարժ վի դե պի աջ.

1) NaOH  2) NaCl  3) H2O  4) (CH3CO)2O

5.  Ո ՞ր նյու թի ազ դե ցու թյամբ CH3COOH + C2H5OH L CH3COOC2H5 + H2O հա վա սա րա
կշռու թյու նը կտե ղա շարժ վի դե պի ձախ.

1) NaOH  2) NaCl  3) HCl  4) SO3

6.  Ո ՞ր գծա պատ կերն է ճիշտ ար տա հայ տում A  +  B  L  2C դար ձե լի հա մա կար գում 
ուղիղ (V1) և հա կա դարձ (V2) ռե ակ ցի ա նե րի ա րա գու թյուն նե րի կա խու մը ժա մա
նակից (t). 

1)          2)            3)          4) 

v2

v1

v

t    

v2

v1

v

t    
v2

v1

v

t    

v2

v1

v

t
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7.  Ո ՞ր գոր ծո նի ազ դե ցու թյամբ FeO(պ) + H2(գ) L Fe(պ) + H2O(գ) + Q հա մա կար գում հա վա
սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա շարժ վի դե պի աջ. 

1) ճն շու մը մե ծաց նե լով   3) ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լով
2) ջեր մաս տի ճանն ի ջեց նե լով  4) ճն շու մը փոք րաց նե լով 

8. Ո րո՞նք են բաց թողած բառերը հետևյալ արտահայտության մեջ.

Կատալիզատորը հավասարակշռության տեղաշարժ______________________:  

Այն միայն ______________ հավասարակշռության հաստատման ժամանակը:

1) չի առաջացնում, երկարաձգում է   3) է առաջացնում, երկարաձգում է
2) է առաջացնում, կրճատում է  4) չի առաջացնում, կրճատում է

9.  Ո ՞ր պայմանի փոփոխությունը N2(գ) + O2(գ) L 2NO(գ) – Q հա մա կար գում հա վա 
սարակշ ռու թյան տե ղա շարժ չի ա ռա ջաց նի.

1) ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը  
2) ճնշ ման մե ծա ցու մը
3) թթ ված նի կոն ցենտ րա ցի այի մե ծա ցու մը
4) ա զո տի(II) օք սի դի կոն ցենտ րա ցի այի փոք րա ցու մը

10.  Ա զո տի ծա վա լային բա ժի նը գլա նում՝ մխո ցի տակ գտն վող N2 + 3H2 L 2NH3 + Q 
հա   վա սա րակշ ռային խառ նուր դում, 50 % է: Ի նչ պե՞ս կփոխ վի ա զո տի ծա վա լային 
բա ժի նը խառ նուր դում, ե թե գլա նում ճն շու մը փոք րաց վի.

1) կփոք րա նա   3) կմ նա ան փո փոխ
2) կմե ծա նա    4) նախ կփոք րա նա, ա պա կմե ծա նա

11.  Ո ՞ր պայմանի փոփոխությունը H2(գ) + I2(գ) L 2HI(գ) համակարգում հա վա սա րա
կշռության տեղաշարժ չի առաջացնի.

1) ճնշման մեծացումը   
2) ջրածնի կոնցենտրացիայի մեծացումը
3) յոդի կոնցենտրացիայի փոքրացումը
4) յոդաջրածնի կոնցենտրացիայի մեծացումը

12.  Ո ՞ր հա մա կար գում և՛ ճնշ ման ի ջե ց մամբ, և՛ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցմամբ հա
վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա շար ժվի դե պի աջ. 

1) H2 + S = H2S + Q    3) 2NH3 = N2 + 3H2 – Q
2) 2SO2 + O2 = 2SO3 + Q   4) 2HCl = H2 + Cl2 – Q 

13.  Ո ՞ր պայմանի փոփոխությունը CH4(գ) + 4S(պ) L CS2(գ) + 2H2S(գ) + Q հա մա կար գի 
հավա սա րակշ ռու թյու նը կտեղա շարժ ի դե պի աջ.

1) ճնշ ման ի ջե ցում    3) մե թա նի հե ռա ցու մ
2) ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում  4) H2S–ի կոն ցենտ րա ցի այի մե ծա ցում
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14. Ո ՞րն է դար ձե լի ռե ակ ցի այի հա վա սար ման ո ւր վա գիր.

1) NaOH + HCl º NaCl + H2O  3) CuO + H2 º Cu + H2O
2) H2 + I2 º	HI    4) CaCO3 + HCl º CaCl2 + CO2Ê	+ H2O

15.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա նե րը հա մա կար գում քի մի ա կան 
հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տատ վե լուց հե տո (արտաքին ազդակների անփո փո
խության պայմաններում).

1) մնում են ան փո փոխ
2) ե լա նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ան մե ծա նում է
3) վեր ջա նյու թե րի  կոնցենտրացիան փոք րա նում է
4) ե լա նյու թե րի և վեր ջա նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա նե րը հա վա սար վում են 

16.  Ո ՞ր շարքի բո լոր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ է հնա րա վոր հա մա կար գում 
հաստատ ված քի մի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան տե ղա շարժ. 

1) ճն շում, ծա վալ, կա տա լի զա տոր
2) ճն շում, կոն ցենտ րա ցի ա, կա տա լի զա տոր
3) ջեր մաս տի ճան, կոն ցենտ րա ցի ա, ճն շում
4)  ջեր մաս տի ճան, ճն շում,  կա տա լի զա տոր

17.  Ծծմբաջրածին  գազի լուծումը ջրում ջերմանջատիչ գործընթաց է: Ո՞ր գործոնն է 
նպաստում  ծծմբաջրածնի լուծելիության մեծացմանը.

1) ջրի քա նա կի փոք րա ցու մ   3) ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մ
2) ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցու մ    4) ճնշ ման ի ջե ցու մ

18.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ. 

I2(գ)		+		H2		L		2HI հա վա սա րակշ ռային հա մա կար գում ճնշումը եր կու ան գամ մե ծաց նե լիս. 

ա) HI–ի կոն ցենտ րա ցի ան կմե ծա նա երկու ան գամ 
բ) հա վա սա րակշ ռու թյու նը չի տե ղա շարժ վի 
գ) կմե ծա նա մի այն ու ղիղ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը 
դ) հա վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա շարժ վի դե պի ե լա նյու թե րի կող մը 
ե) H2–ի կոն ցենտ րա ցի ան կմե ծա նա եր կու ան գամ 

1) բ, գ, դ, ե  2) ա, բ, գ, դ  3) ա, բ, դ 4) ա, բ, ե

19.  Ո ՞րն է 2A  +  B 2  L  2AB դար ձե լի ռե ակ ցի այի հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու նի 
չափո ղա կա նու թյու նը.

1) լ2/մոլ2  2) մոլ2/լ2  3) լ/ մոլ  4) մոլ/լ
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1.2.3. Քիմիական հավասարակշռություն: 
Լե Շատել յեի սկզբունքը

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 1 8 4 15 1

2 1 9 2 16 3

3 2 10 3 17 2

4 4 11 1 18 4

5 1 12 3 19 3

6 3 13 1

7 2 14 2
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1.2.4. Քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտ: Ջերմանջատիչ և 
ջերմակլանիչ ռեակցիաներ: Ջերմաքիմիական հավասարումներ

1.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 44,8 լ (ն. պ.) NO2 ստա նա լիս, ե թե ռե ակ ցի այի 
ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 2NO(գ) + O2(գ) = 2NO2(գ) + 113,7 կՋ. 

1) 113,7  2) 227,4   3) 341,1  4) 454,8

2.  Որ քա՞ն է մե թա նո լի այր ման ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ), ե թե 4 գ մե թա նոլն այ րե լիս 
ան ջատ վում է 91 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) 72,8  2) 364   3) 728   4) 36,4

3.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի գո յաց ման ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ), ե թե 4 մոլ ա մո նիա կը քայ
քայե լիս կլան վում է 184 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) 4,6  2) 46    3) 23  4) 2,3

4.  Որ քա՞ն է է թա նի այր ման ջեր մու թյու նը (Qայր., կՋ/ մոլ), ե թե 3 գ է թա նի այ րու մից 
ան ջատ վում է 141 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 14,10   2) 2820   3) 1410   4) 28,20

5.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 10 գ մե թա նը լրիվ այ րե լիս, ե թե 5,6 լ (ն. պ.) 
մեթա նի լրիվ այ րու մից ան ջատ վում է 224 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) 84  2) 168   3) 560  4) 960

6.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 3,6 գ Mg այ րե լիս, ե թե մագ նե զի ու մի այր ման 
ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 2Mg(պ) + O2(գ) = 2MgO(պ) + 1200 կՋ. 

1) 120  2) 36    3) 160  4) 90 

7.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 13,5 գ Al այ րե լիս, ե թե ա լյու մի նի այր ման 
ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 4Al(պ) + 3O2(գ) = 2Al2O3(պ) + 3336 կՋ. 

1) 417   2) 834    3) 1668   4) 209 

8.  Որոշակի քանակով էթանն այրելիս  գոյացել է 11,2 լ (ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ: 
Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) է անջատվել այդ դեպքում, եթե էթանի այրման ջեր մու
թյունը 1560 կՋ/մոլ է. 

1) 195  2) 390   3) 780  4) 1560

9.  Ի՞նչ  ծավալով  (լ,  ն. պ.) թթվածին կծախսվի պղնձի օքսիդացման գործընթացում, 
եթե անջատվել է 43,1 կՋ ջերմություն: Պղնձի օքսիդացման ջերմաքիմիական 
հավասարումն է Cu + 1/2 O2 = CuO + 215,5 կՋ. 

1) 2,24  2) 1,12   3) 3,36  4) 4,48 
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10.  Ի՞նչ քանակով ջերմություն (կՋ) կանջատվի 5,6 գ էթիլենն այրելիս, եթե դրա այրման 
ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարումն է C2H4  +  3O2  =  2CO2  +  2H2O  +  1432 կՋ.

1) 71,6  2) 143,2   3) 286,4  4) 429,6

11.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը. 

Այր ման կոչ վում են այն ռե ակ ցի ա ները, ո րոնք ըն թա նում են __________________ :

1) ջեր մու թյան և լույ սի ան ջատ մամբ  3) մի այն ջեր մու թյան կլան մամբ
2) ջեր մու թյան և լույ սի կլան մամբ   4) մի այն լույ սի ան ջատ մամբ

12.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ած խա ծին պետք է այ րել 2010 կՋ ջեր մու թյուն ստա
նա   լու հա մար, եթե այրման ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարումն է 
C(պ)  +  O2(գ)  =  CO2(գ)  +  402   կՋ.

1) 12  2) 60   3) 120  4) 180

13.  Ո ՞րն է օքսիդացման աստիճանի փոփոխությամբ ընթացող ջեր ման ջա տիչ ռեակ
ցի այի հա վա սա րում.

1) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 – Q
2) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q
3) Ca(HCO3)2 +  Ca(OH)2 = 2CaCO3 + 2H2O + Q
4) C2H2 + 2H2 = C2H6 – Q

14. Ո ՞րն է միացման ջեր ման ջա տիչ ռե ակ ցի այի հա վա սա րում. 

1) N2 + O2 = 2NO – Q    3) CaCO3 = CaO + CO2 – Q
2) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + Q  4) 2Mg + O2 = 2MgO + Q

15.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ածխածնի այրումից կանջատվի 8040 կՋ ջերմություն, եթե  
ածխածնի այրման ջերմաքիմիական հավասարումն է C(պ)  +  O2(գ)  =  CO2(գ)  +  402 կՋ.

1) 60  2) 90  3) 120   4) 240

16.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի գո յաց ման ջեր մու թյու նը (Qգոյ, կՋ/ մոլ), ե թե 6 մոլ ա մո նիակ 
քայ քայե լիս կլան վել է 276 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) 69  2) 46  3) 23  4) 92

17.  Ո ՞րն է եր կա թի և քլո րի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա
սա րու մը, ե թե 0,1 մոլ եր կա թի և քլո րի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատվել է 40 կՋ 
ջեր մու թյուն.

1) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 – 200 կՋ  3) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 + 800 կՋ
2) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 + 200 կՋ  4) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 – 800 կՋ
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18.  Ը ստ CaCO3(պ) = CaO(պ) + CO2(գ) – 117 կՋ ռե ակ ցի այի հա վա սար ման՝ ած խած նի(IV) 
օքսի դի քա նի՞ մո լե կուլ կս տաց վի, ե թե կլան վել է 292,5 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 6,02æ1023    2) 9,03æ1023         3) 1,505æ1024   4) 3,01æ1023 

19.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 0,5 մոլ ZnS–ի և բա վա րար քա նա կով ա ղա
թթ վի փո խազ դե ցու թյու նից, ե թե այդ ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա
րումն է ZnS + 2HCI = ZnCI2 + H2S + 138 կՋ. 

1) 69  2) 276  3) 138  4) 207 

20.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 31 գրամ ֆոս ֆորն այ րե լիս` ըստ 
4P + 5O2 = 2P2O5 + 3010 կՋ ջեր մա քի մի ա կան հա վա սար ման.

1) 3010  2) 1005  3) 752,5  4) 1505

21.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) P2O5 է ստաց վել՝ ը ստ 4P + 5O2 = 2P2O5 + 3010 կՋ ջեր մա քի
միական հա վա սար ման, ե թե ան ջատ վել է 1505 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 142  2) 71  3) 284  4) 213

22.  Ի՞նչ ծավալով  (լ , ն. պ.)  պրո պեն է այր վել՝ ը ստ C3H6  +  4,5O2  =  3CO2  +  3H2O  +  2060  կՋ 
ջեր մա քի մի ա կան հա վա սար ման, ե թե ան ջատ վել է 8240 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 89,6  2) 100,4  3) 150,5  4) 200,6

23.  Ի ՞նչ գոր ծոն նե րից է կախ ված քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ջեր մէֆեկտը (ստանդարտ 
պայմաններում).

ա) նյու թի ագ րե գա տային վի ճա կից գ) ըն թա նա լու ժա մա նա կից 
բ) նյու թի բնույ թից    դ) ընթանալու վայրից 

1) ա, բ   2) բ, գ   3) ա, գ  4) բ, դ 

24.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք մե թա նի քա  նա կու թյունը (մոլ, գ, լ) ան ջատ ված ջեր
մու թյան (կՋ) քա նա կի հետ՝ ըստ մե թա նի այր ման ջեր մա քի մի ա կան հա վա սար
ման՝ CH4  +  2O2  =  CO2  +  2H2O  +  800  կՋ.

Մե թա նի 
քանակություն

Ջեր մու թյան 
 քանակ (կՋ)

ա) 0,2 մոլ
բ) 19,2 գ
գ) 4,48 լ

1) 960 
2) 160 
3) 800

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ2    3) ա1, բ1, գ3
2) ա2, բ1, գ1    4) ա1, բ2, գ3
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1.2.4. Քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտ: Ջերմանջատիչ և ջերմակլանիչ 
ռեակցիաներ: Ջերմաքիմիական հավասարումներ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 1 9 1 17 3

2 3 10 3 18 3

3 2 11 1 19 1

4 3 12 2 20 3

5 3 13 2 21 1

6 4 14 4 22 1

7 1 15 4 23 1

8 2 16 2 24 1
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1.2.5. Էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսություն

1. Հետ ևյալ նյու թե րից ո ՞րն է է լեկտ րո լիտ.

1) սա խա րոզ  2) է թա նոլ     3) քա ցա խաթ թու       4) պեն տան

2.  Ջրի մո լե կու լի ո ՞ր հատ կու թյունն է պայ մա նա վո րում ջրային լու ծույ թում է լեկտ րո
լի տի դի սո ցումն ի ոն նե րի.

1) փոքր զանգ վա ծը   3) ի ոն նե րի տրոհ վե լու ու նա կու թյու նը
2) մեծ շար ժու նա կու թյու նը  4) բևե ռայ նու թյու նը

3.  Որ քա՞ն է HNO3–ի դի սոց ման աս տի ճա նը (%), ե թե նրա 0,1 մոլ պա րու նա կող լու
ծույթում հայտ նա բեր վել են 0,08 մոլ նիտ րատ ի ոն ներ. 

1) 80  2) 60  3) 40  4) 20

4. Ջրային լու ծույթ նե րում հետ ևյալ թթու նե րից ո ՞րն է թույլ. 

1) CCl3COOH 2) HClO 3) H2SO4 4) HBr

5.  Մրջ նաթթ վի 0,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 1 լ լու ծույ թում հայտնա բեր վել է 20,7 գ 
չդի սոց ված թթու: Որ քա՞ն է այդ լու ծույ թում թթ վի դի սոց ման աս տի ճա նը.

1) 0,2   2) 0,15   3) 0,1  4) 0,01

6. Ի՞նչ գործոնից կախված չէ էլեկտրոլիտի դիսոցման աստիճանը.

1) էլեկտրոլիտի բնույթից
2) էլեկտրոլիտի կոնցենտրացիայից
3) էլեկտրական հոսանքի լարումից 
4) լուծիչի բնույթից

7. Ո ՞ր ի ոն նե րը մի ա ժա մա նակ չեն կա րող գտն վել լու ծույ թում մեծ քանակությամբ. 

1) Cu2+  և  NO3
–    2) Ni2+  և  OH–  3) NH4

+  և  Cl–   4) Na+  և  SO4
2–

8.  Ո ՞ր մի ա ցու թյան դի սո ցումն է ըն թա նում դի պոլ–դի պո լային փո խազ դե ցու թյան 
հետ ևան քով.

1) HBr  2) LiCl   3) CH3OH  4) KNO3

9.  Ո ՞ր մի ա ցու թյան դի սո ցումն է ըն թա նում ի ոն–դի պո լային փո խազ դե ցու թյան 
հետևանքով.

1) HBr  2) NH4Cl  3) HI   4) HNO3
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10.  Ո ՞ր նյու թի ջրային լու ծույ թում +5 օք սի դաց ման աս տի ճա նով քլոր տարր պա րու
նա կող ա նի ոն ներ կհայ տա բեր վեն.

1) KClO2  2) KClO3  3) KClO4   4) KCl 

11. Նյու թե րից ո ՞րն է դի սոց վում Br– ի ո նի ա ռա ջաց մամբ.

1) NaBrO3  2) NaBr   3) CH3CH2Br  4) NaBrO4

12.  Ո ՞ր շար քի բո լոր նյու թե րի ջրային լու ծույթ ներն են է լեկտ րա կան հո սանք 
հաղորդում.

1) CH3OH, NH4OH, C12H22O11  3) Ba(OH)2, KNO3, HCl 
2) H2SO4, KNO3, CH3CHO   4) CH3COOH, KOH, C6H12O6 

13.  Հաս տա տուն է լեկտ րա կան հո սանք ան ցկաց նե լիս ո ՞ր շարքի բո լոր ի ոննե րը կտե
ղա շարժ վեն դե պի ա նոդ. 

1) Na+, Ba2+, Cl–, CO3
2–   3) OH–, PO4

3 –, NO3
–, SO4 

2–

2) H+, Ca2+, Zn2+, Ag+   4) Mg2+, Na+, OH–, PO4
3– 

14. Ո ՞ր շարքում են մի այն ու ժեղ է լեկտ րո լիտ նե րի բա նաձ ևեր. 

1) KOH, Na3PO4, H2CO3   3) NH4OH, KCl, C2H5OH 
2) Fe(OH)2, HCl, H2S   4) CH3COONa, KHCO3, CuSO4 

15.  Ժամանակից կախված՝ ինչպե՞ս կփոխվի գալվանոմետրով չափվող լուծույթի 
էլեկտրահաղորդականությունը, եթե նրա միջով անցկացնում են ածխաթթու գազ: 

Ընտրե՛ք այդ գործընթացին համապատասխանող ճիշտ պատկերը:

λ

τ    τ

λ

   τ

λ

   τ

λ

1)         2)      3)               4)
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16.  Ո՞ր զույգ  նյութերի  ջրային լուծույթների միջավայրը հիմնային կլինի. 

1) HClO, K2CO3    3) NH3, Ba(OH)2 

2) C6H5OH, HOCl     4) C2H5OH, Fe(OH)2 

17.  Ո՞ր զույգի նյութերն են ջրային լուծույթներում դիսոցվում՝ առաջացնելով 
OH– իոններ. 

1) HClO, KOH    3) NaOH, Ca(OH)2 
2) C2H5OH, HCl    4) CH3OH, Mg(OH)2 

18. Ո ՞ր նյու թե րի դի սո ցու մից են որ պես կա տի ոն ա ռա ջա նում մի այն H+ ի ոն ներ. 

1) թթու նե րի     3) հիմ նային ա ղե րի
2) ալ կա լի նե րի    4) մի ջին ա ղե րի 

19.  Ba(OH)2–ի նոսր լու ծույ թում ա ռա վել մեծ քա նա կու թյամբ ո ՞ր մաս նիկ ներն են 
պարու նակ վում. 

1) Ba2+  2) (BaOH)+   3) OH–  4) Ba(OH)2 

20.  1 մոլ քա նա կու թյամբ ո ՞ր նյու թի դի սո ցու մից են ա ռա ջա նում ա ռա վել քիչ քա նա
կու թյամբ PO4

3– ի ոն ներ.

1) NaH2PO4  2) Na2HPO4
  3) Na3PO4

 4) H3PO4

21.  Ո ՞ր զույգ նյու թե րի հա վա սա րա մո լային լու ծույթ նե րում են պա րու նակ վում միև
նույն քա նա կով ի ոն ներ.

1) NaNO3 և KClO3    3) Na2SO4 և AlCl3

2) KMnO4 և Na3PO4    4) MgCl2 և CH3COONa

22.  Նատ րի ու մի քլո րի դի լու ծույթն ան գույն է, ի սկ նատ րի ու մի ե րկք րո մա տի նը`  
նարնջագույն: Ո ՞ր մաս նիկ նե րով է պայ մա նա վոր ված նատ րի ու մի ե րկք րո մա տի 
լուծույ թի գույ նը.

1) Cr2O7
2–  2) CrO4

2–  3) H3O
+  4) Cr3+ 

23.  Ո ՞ր զույգի նյու թերն են ջրային լու ծույթ նե րում դի սոց վում՝ ա ռա ջաց նե լով Cl– ի ոն
ներ. 

1) AlCl3, KClO3     3) HCl, FeCl3 
2) AgCl, HClO    4) CuCl2, NaClO

24.  Ո ՞ր նյու թի ջրային լու ծույ թում ա նի ո ննե րի թի վը ե ռա կի մեծ կլի նի կա տի ոն նե րի 
թվից (հիդ րո լիզն ան տե սել).

1) նատ րի ու մի նիտ րատ   3) եր կա թի(III) սուլ ֆատ
2) կա լի ու մի ֆոս ֆատ   4) ա լ յու մի նի քլո րիդ
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25.  Ո ՞ր զույգ նյու թե րից յուրաքանչյուրի ջրային լու ծույ թներում ֆե նոլֆտ ալե ի նը 
կդառնա մորեգույն. 

1) HCOOH, KOH    3) NaOH, Ba(OH)2 
2) C2H5OH, NaOH    4) NaHSO4, HClO 

26.  Ո ՞ր զույգ նյու թե րից յուրաքանչյուրի ջրային լու ծույ թներում լակմուսը ձեռք կբերի 
կապույտ գույն. 

1) KOH և NH4OH    3) CuCl2 և NaOH
2) Cu(OH)2 և HCl    4) H2SiO3 և KOH

27.  Ծծմ բա կան թթ վի լու ծույ թում ա ռավել մեծ քա նա կու թյամբ ի՞նչ մասնիկներ են 
պարունակվում.

1) HSO4
–  2) SO4

2–   3) H+  4) H2SO4

28. Ո ՞ր զույգի նյութերն են ու ժեղ է լեկտ րո լիտ ներ.

1) BaCl2, Ag2O    3) NaHSO4, AgNO3

2) KNO3, H2CO3     4) H2S, HNO3

29.  Ո ՞ր շարքի նյու թերն են դա սա վոր ված ը ստ թթ վային հատ կու թյուն ների ու ժե ղաց
ման. 

1) HClO, HIO, HBrO   3) HBrO, HClO, HClO4

2) HBrO, HIO, HClO,    4) HClO3, HClO, HBrO

30.  Ո ՞ր շար քում են նյու թե րը դա սա վոր ված ը ստ թթ վային հատ կու թյուն նե րի 
թուլացման. 

1) H2O, H2S, H2Se    3) H2O, HCl, HBr
2) H2S, H2Se, H2Te    4) H2Se, H2S, H2O 

31.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ձախ սյու նա կում առ կա աղերի հետ ջրային լու ծույ թում 
փո խազ դող նյու թե րի բա նաձ ևե րը աջ սյու նա կի նյութերի հետ.

Աղ Նյութ

ա) BaCl2

բ) Na2CO3

գ) NH4NO3

դ) Na2SO3

1) KOH
2) HNO3

3) K2SO4

4) KCl
5) NaCl
6) NaNO3

32.  Քա ցա խաթթ վի 1 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 2 լ ջրային լու ծույ թում հայտ ա բե րել 
են 1,18 գրամ ա ցե տատ ի ոն ներ: Որ քա՞ն է թթ վի դի սոց ման աս տի ճա նը (%). 

1) 0,5  2) 1  3) 1,5   4) 2 
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33.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի ի ոն ներ են պա րու նակ վում կա լի ու մի սուլ ֆի տի 
0,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 5 լ լու ծույ թում. 

1) 39  2) 78   3) 117   4) 195

34.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի սուլ ֆա տի լու ծույ թի մո լային կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ), ե թե 
5 լ ջրային լու ծույ թում պա րու նակ վում են 284 գրամ ի ոն ներ. 

1) 0,6  2) 0,5   3) 0,4   4) 0,3 

35.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի կր ճատ ի ո նային հա վա սա րում նե րը և 
մո լե կու լային հա վա սա րում նե րի ձախ մա սե րը. 

Կր ճատ ի ո նային 
հա վա սա րում ներ

Մո լե կու լային հա վա սա րում նե րի 
ձախ մասեր

ա) Ba2+ + SO4
2– = BaSO4 

բ) Ag+ + Br – = AgBr 
գ) Cu2+ + 2OH– = Cu(OH)2 

դ) Ca2+ + CO3
2– = CaCO3

 

1) Na2CO3 + CaCl2 = 
2) MgSO4 + BaCl2 = 
3) Cu(OH)2 + HCl = 
4) CuCl2 + NaOH =
5) Ca(HCO3)2 + HCl = 
6) AgNO3 + KBr = 
7) Ag2O + HBr = 

36.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թին աս տի ճա նա բար ա վե լաց րել են օրթոֆոս
ֆո րա կան թթու մինչև հնա րա վոր ռե ակ ցի ա նե րի ա վար տը: Ո՞ր շարքն է հա մա
պա տաս խա նում լու ծույ թում ա ղե րի ա ռա ջաց ման հա ջոր դա կա նու թյա նը. 

1) Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4   
2) NaH2PO4, Na3PO4, Na2HPO4 
3) NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4

4) Na2HPO4, Na3PO4, NaH2PO4

37.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը. 

Կրաջ րի մեջ ած խաթ թու գազ անց կաց նե լիս մինչև հնա րա վոր ռե ակ ցի ա նե րի ա վար

տը կա ռա ջա նա __________________: 

1) սև նստ վածք    
2) դեղին պղ տոր լու ծույթ
3) չանհետացող սպի տակ նստ վածք
4) սպի տակ նստ վածք, որը աս տի ճա նա բար կան հե տա նա
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38.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ա ղե րի բա նաձ ևե րը ի րենց ջրային լու ծույթ նե րի միջա
վայ րի հետ.

Բա նաձև Մի ջա վայր

ա) KCl 
բ) ZnCl2 
գ) (NH4)2SO4 

դ) CH3COONa 

1) չե զո քին մոտ 
2) հիմ նային 
3) թթ վային 
4) չե զոք 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ4, դ2    3) ա4, բ3, գ1, դ2
2) ա4, բ3, գ3, դ2    4) ա1, բ1, գ4, դ2 

39. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ջրային լու ծույ թի մի ջա վայ րը ա ղե րի բա նաձ ևի հետ.

Մի ջա վայր Բա նաձև

ա) չե զոք 
բ) թթ վային 
գ) հիմ նային 
դ) չե զո քին մոտ

1) Ba(NO2)2 

2) K2SO4 
3) FeCl3 
4) (NH4)2CO3 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ3, գ4, դ2    3) ա2, բ3, գ1, դ4
2) ա2, բ4, գ3, դ1    4) ա4, բ3, գ1, դ2 

40.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ա ղե րի բա նաձ ևե րը հիդ րո լի զի ա ռա ջին աս տի ճա նի 
կր ճատ ի ո նային հա վա սար ման հետ.

Բա նաձև Կր ճատ ի ո նային հա վա սա րում

ա) Na2SO3 
բ) (NH4)2SO4 

գ) CH3COONa 
դ) FeCl3

1) Fe2+ + 2HOH = Fe(OH)2 + 2H+ 
2) NH4

+ + HOH = NH4OH + H+ 
3) SO3

2– + 2HOH = H2SO3 + 2OH– 
4) CH3COO– + HOH = CH3COOH + OH– 

5) Fe3+ + HOH = Fe(OH)2+ + H+

6) SO3
2– + HOH = HSO3

– + OH–

41.  Սահմանափակ քանակով ո ՞ր նյու թի լու ծույ թից պետք է ա վե լաց նել FeCI3–ի լու
ծույ թին՝ հիդ րո լի զը խո րաց նե լու հա մար. 

1) քլո րաջ րա ծին    3) ֆե նոլֆ տա լե ին
2) ծծմ բա կան թթու    4) ամոնի ու մի հիդ րօք սիդ 
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42.  Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի ջրային լու ծույ թում ո ՞ր ի ոն ներն են պա րու նակ
վում ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ.

1) նատ րի ու մի    3) կար բո նատ
2) հիդ րօք սո նի ում    4) հիդ րո կար բո նատ 

43. Ո ՞ր զույգ նյու թե րի լու ծույթ նե րը կա րե լի է տար բե րել լակ մու սով. 

1) Ca(OH)2 և HBr    3) Ba(NO3)2 և CaCl2

2) KHSO4 և H2SO4    4) Na2SO3 և K2CO3 

44. Ջրային լու ծույ թում ո ՞ր ա ղի հիդ րո լի զի ռե ակ ցի ան է ոչ դար ձե լի. 

1) CuCl2     3) Al2S3

2) CH3COONa    4) Na2CO3

45. Ջրային լու ծույ թում ո ՞ր ա ղն է հիդ րո լիզ վում ը ստ ա նի ո նի. 

1) FeCl2   2) KNO2  3) NH4Cl  4) ZnSO4

46.  Ո ՞ր շարքի բո լոր ի ոն նե րը կա րե լի է նստ ված քի ձևով հե ռաց նել լու ծույթից. 

1) Cl–, NO3
–, OH–    3) Cu2+, Cl–, NO2

–

2) SO4
2–, Ag+, S2–    4) Na+, NO3

–, Al 3+ 

47.  Ո ՞ր շարքի ի ոն նե րը կա րե լի է լու ծույ թում հայտ ա բե րել հա մա պա տաս խան 
գունավոր նստվածքների առաջացմամբ.

1) CO3
2–, Ba2+, NO3

–    3) Ca2+, Br–, K+

2) Cu2+, Fe3+, Ag+    4) Na+, Al3+, OH– 

48. Ո ՞ր դեպ քում կճնշ վի Na2SO3–ի հիդ րո լի զը. 

1) լու ծույ թը տա քաց նե լիս  
2) NaOH ա վե լաց նե լիս
3) HCl ա վե լաց նե լիս
4) ջուր ա վե լաց նե լիս

49. Ի ՞նչ գույն է ստա նում լակ մու սը K2CO3–ի լու ծույ թում. 

1) կար միր     3) կա նաչ
2) կա պույտ    4) ե րկ նա գույն 

50.  Ո ՞ր նյու թի ջրային լու ծույ թի հետ կփո խազ դի CuO–ն՝ ը ստ CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O 
կրճատ ի ո նային հա վա սար ման. 

1) HNO3   2) H3PO4 3) CH3COOH  4) H2S
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51.  Ո ՞ր նյու թի լու ծույ թի և Fe2O3 –ի միջև փո խազ դե ցու թյու նը չի ար տա հայտ վի 
Fe2O3  +  6H+ = 2Fe3+ + 3H2O կր ճատ ի ո նային հա վա սար ման օգ նու թյամբ. 

1) HNO3     3) H2SO4

2) CH3COOH    4) HCl

52.  Ո ՞ր մաս նիկ նե րի առ կա յու թյամբ են պայ մա նա վոր ված թթու նե րի ջրային լու
ծույթ նե րի ը նդ հա նուր հատ կու թյուն նե րը. 

1) OH– ա նի ոն նե րի    3) թթ վային մնա ցորդ նե րի
2) H3O

+ կա տի ոն նե րի   4) թթուների մոլեկուլների

53.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջրում պետք է լու ծել 5 գրամ կա լի ու մի պեր ման գա նա տը՝ 
0,5 % զանգ վա ծային բաժ նով ջրային լու ծույթ պատ րաս տե լու հա մար.

1) 200   2) 495   3) 800   4) 995 

54.  Ո ՞ր զույգ նյու թե րի միջև կա րող են ըն թա նալ ի ո նա փո խա նա կային ռե ակ ցի ա ներ.

ա) BaCl2 և Na2SO4    դ) K2CO3 և HCl
բ) AgCl և KNO3   ե) CaCO3 և Cu(OH)2

գ) AgNO3 և CaCl2 

1) ա, բ, դ   2) ա, գ, դ 3) բ, գ, ե  4) բ, դ, ե

55.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի կա լի ու մի կար բո նա տի 10 % զանգ վա
ծա յին բաժ նով 414 գ լու ծույ թի և ա վել ցու կով վերց րած նոսր ծծմ բա կան թթ վի 
փո խազ դե ցու թյու նից. 

1) 2,24  2) 4,48  3) 6,72  4) 11,2

56.  Ո ՞ր նյու թե րի փո խազ դե ցու թյանն է հա մա պա տաս խա նում Ba2+ + CO3
2– = BaCO3 

կրճատ ի ո նային հա վա սա րու մը. 

1) (CH3COO)2Ba + H2CO3 º   3) Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 º
2) BaBr2 + Cs2CO3 º    4) Ba(OH)2 + H2CO3 º 

57.  Ո ՞րն է նստ ված քի ա ռա ջաց մամբ ըն թա ցող ի ո նա փո խա նակ ային ռե ակ ցի այի 
ձախ մա սի ո ւր վա գի րը. 

1) BaBr2 + AgNO3 º	 	 	 3) Ba(OH)2 + CH3COOH º
2) NaOH + HCl º    4) Ba(OH)2 + HNO3 º

58.  Որ քա՞ն է ջրած նի կա տի ոն նե րի մո լային կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ), ե թե 500 մլ 
լուծույ թը պա րու նա կում է 0,1 մոլ HNO3, 0,2 մոլ HCl և 0,3 մոլ H2SO4 (թ թու նե րը 
լրիվ են դի սոց ված).

1) 0,3  2) 0,6  3) 0,9  4) 1,8



ZANGAK

65

59.  Քա նի՞ կո վա լեն տային կապ է առ կա ա մո նի ու մի նիտրատի է լեկտ րո լի տային 
դիսո  ցու մից ստաց ված կա տի ո նում.

1) 4   2) 3  3) 2  4) 0

60. Ո ՞ր նյու թերն են ջրային լու ծույ թում դի սոց վե լիս ա ռա ջաց նում OH– ի ոն ներ. 

ա) KOH   գ) CH3OH  ե) CH3COOH  է) CH3NH3OH
բ) NH4OH   դ) CaOHCl   զ) HOCl  

1) ա, բ, դ, ե      2) ա, բ, դ, զ  3) ա, բ, դ, է  4) ա, գ, զ, է 

61.  Ո ՞ր նյու թերն են ջրային լու ծույ թում դի սոց վե լիս ա ռա ջաց նում և՛ H+, և՛ OH– ի ոն ներ. 

ա) Zn(OH)2 գ) Be(OH)2  ե) Ba(OH)2  է) C2H5NH3OH 
բ) LiOH  դ) Ca(OH)2  զ) Al(OH)3   ը) HCOOH 

1) ա, գ, է, ը  2) ա, գ, զ  3) դ, ե, զ  4) դ, բ, է, ը

62.  6,3 գ HNO3 պա րու նա կող լու ծույ թին ա վե լաց րել են 2,96 գ կալ ցի ու մի հիդ րօք սիդ 
պա րու նա կող լու ծույթ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է ա ռա ջա ցել լու ծույ թում.

1) 9,26  2) 6,43  3) 6,56  4) 3,15

63. Ո րո՞նք են ե րկ դի մի հիդ րօք սիդ ներ. 

ա) NH4OH   գ) Be(OH)2  ե) Al(OH)3

բ) KOH   դ) Zn(OH)2   զ) Ca(OH)2

1) ա, գ, ե  2) գ, դ, ե 3) ա, բ, զ 4) բ, գ, զ

64. Ո ՞ր շարքի բո լոր նյու թերն են ցու ցա բե րում ե րկ դի մի հատ կու թյուն. 

1) N2O3, ZnO, Cl2O5   3) CsOH, Ca(OH)2, Be(OH)2

2) RbOH, KOH, Ba(OH)2  4) ZnO, Be(OH)2, Cr2O3

65.  Ո ՞ր շարքի բո լոր նյու թե րի հետ է փո խազ դում կա լի ու մի հիդ րօք սի դը հա մա պա
տաս խան պայ ման նե րում. 

1) SiO2, Na2SO4, Cl2    3) FeO, Cu, HBr
2) SiO2, Al, HCl    4) BaO, CO, NH3 

66.  Ո՞ր զույգի  նյութերի փոխազդեցությանն է հա մա պա տաս խա նում հետևյալ 
կրճատ ի ո նային հա վա սա րու մը.

Al3+  +  3OH–  =  Al(OH)3

1) ա լ յու մի նի նիտ րա տի և ալ կա լու   3) ա լ յու մի նի և ալ կա լու
2) ա լ յու մի նի քլո րի դի և ջրի   4) ա լ յու մի նի օք սի դի և ալ կա լու 
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67.  Ո՞ր զույգի նյութերի փոխազդեցությանն է հա մա պա տաս խա նում հետևյալ 
կրճատ ի ո նային հա վա սա րու մը. 

Ba2+ + SO4
2– = BaSO4 

1) բա րի ու մի հիդ րօք սի դի և ծծմ բա կան թթ վի
2) բա րի ու մի հիդ րօք սի դի և պղն ձի սուլ ֆա տի 
3) բա րի ու մի հիդ րօք սի դի և ա զո տա կան թթ վի 
4) բա րի ու մի քլո րի դի և կա լի ու մի սուլ ֆա տի

68. Նյու թե րից ո ՞րն աս տի ճա նա բար չի դի սոց վում.

1) Ca(OH)2  2) H2SO3  3) H3PO4 4) Na2SO4

69.  Ո ՞ր շարքում են հա մա պա տաս խա նա բար ամ ֆո տեր հիդ րօք սի դի և թթու ա ղի 
բա նաձ ևե րը. 

1) H2SO4 և Zn(OH)2   3) NaOH և Be(OH)2

2) Cr(OH)3 և HNO3   4) Al(OH)3 և KHSO4

70.  Ա ղե րից ո րի՞ հիդ րո լի զին է հա մա պա տաս խա նում S2– + HOH = HS– + OH– կրճատ 
իոնային հա վա սա րու մը.

1) կա լի ու մի սուլ ֆի դի   3) նատ րի ու մի սուլ ֆի տի
2) կա լի ու մի հիդ րո սուլ ֆի տի  4) ա մո նի ու մի հիդ րո սուլ ֆի դի

71.  Ո ՞ր շար քում են հա մա պա տաս խա նա բար նե րառ ված թթ վի, թթ վային օք սի դի, 
ա ղի բա նաձ ևե րը. 

1) HNO2, ZnO, NaNO3   3) HCOOH, N2O5, Fe2(SO4)3

 2) SO2, K2SO4, HPO3  4) H2SeO4, Cr2O3, Fe(OH)2 
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1.2.5. Էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսություն

 Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 3 25 3 49 2

2 4 26 1 50 1

3 1 27 3 51 2

4 2 28 3 52 2

5 3 29 3 53 4

6 3 30 4 54 2

7 2 31 3, 2, 1, 2 55 3

8 1 32 2 56 2

9 2 33 4 57 1

10 2 34 3 58 4

11 2 35 2, 6, 4, 1 59 1

12 3 36 1 60 3

13 3 37 4 61 2

14 4 38 2 62 3

15 1 39 3 63 2

16 3 40 6, 2, 4, 5 64 4

17 3 41 4 65 2

18 1 42 1 66 1

19 3 43 1 67 4

20 4 44 3 68 4

21 1 45 2 69 4

22 1 46 2 70 1

23 3 47 2 71 3

24 4 48 2
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1.2.6. Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաներ 

1.  Ո՞րն է Cl2 + KOH º KCl + KClO3 + H2O վերօքս ռեակցիայում օքսիդացումից և վե
րականգնումից ստացված նյութերի մոլային հարաբերությունը. 

1) 1 : 1  2) 1 : 5   3) 1 : 6   4) 4 : 1

2.  Ո՞րն է Cu2S + O2 º CuO + SO2 վերօքս ռեակցիայի վերականգնիչ տարրերի կարգա
թվերի գումարը. 

1) 16   2) 8   3) 45   4) 29

3.  Ո՞րն է KMnO4–ի քայքայումից ստացված վերականգնման արգասիքների մե կա
կան մոլում ատոմների ընդհանուր թիվը. 

1) 6,02æ1023  2) 2  3) 10   4) 6,02æ1024

4. Zn + 2HCl º ZnCl2 + H2 վերօքս ռեակցիայում ո՞րն է օքսիդիչ մասնիկը. 

1) H+   2) Zn   3) Cl–   4) Zn2+ 

5.  Որքա՞ն է օքսիդիչ նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ) H2S + SO2 º S + H2O ուրվագրով 
վերօքս ռեակցիայում. 

1) 34   2) 64   3) 32   4) 18

6.  Ծախսված Cl2–ի ո՞ր մասն է որպես վերականգնիչ հանդես գալիս հետևյալ 
ուրվագրով վերօքս ռեակցիայում. Cl2 + KOH º KCl + KClO3 + H2O.

1) 1/6   2) 5/6   3) 1/5  4) 1/2 

7.  Ծախսված HCl–ի ո՞ր մասն է (%) հանդես գալիս որպես վերականգնիչ հետևյալ 
ուրվագրով վերօքս ռեակցիայում. HCl + KMnO4 º Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.

1) 16   2) 36,5  3) 62,5  4) 100

8.  Հետևյալ փոխարկումներից որո՞նք են համապատասխանում վերա կանգնման 
գործընթացի.

ա) O–2 º O0  գ) Cr+6 º Cr+3  ե) N0 º N–3

բ) O0 º O–2  դ) S–1 º S+4   զ) Au+3 º Au0 

1) ա, բ, ե, զ  2) բ, գ, ե, զ  3) բ, դ, ե 4) ա, գ, զ 

9.  Հետևյալ մասնիկներից որո՞նք կարող են ցուցաբերել վերականգնիչ հատ կություն.

 ա) Cl0    բ) Cl–1  գ) Na0   դ) Na+   ե) S+2   զ) S+6 

1) բ, դ, զ  2) ա, բ, դ  3) ա, բ, գ, ե  4) բ, դ, ե, զ 
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10.  Քանի՞ էլեկտրոն է ընդունում օքսիդիչ տարրի մեկ ատոմն ըստ հետևյալ վերօքս 
ռեակցիայի ուրվագրի. KClO3 º	KCl + KClO4. 

1) 2   2) 4  3) 6  4) 8

11.  Քանի՞ մոլ էլեկտրոն է մասնակցում մեկ մոլ օքսիդիչ նյութի վերականգնմանը՝ 
ըստ հետևյալ վերօքս ռեակցիայի ուրվագրի. Cl2 + SO2 + H2O º	HCl + H2SO4.

1) 1   2) 2  3) 3  4) 4

12.  Քանի՞ մոլ էլեկտրոն է մասնակցում մեկ մոլ օքսիդիչի վերականգնմանը՝ ըստ 
հետևյալ վերօքս ռեակցիայի ուրվագրի. KBrO3 + KBr + H2SO4 º Br2 + K2SO4 + H2O. 

1) 3   2) 4  3) 5  4) 10

13.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված՝ ըստ ածխածնի օքսիդացման աստիճանի 
նվազման. 

1) CBr4, CO2, CS2    3) MgCO3, C2H4, CO

 2) NaHCO3, CH2Cl2, CaC2   4) Al4C3, CaCO3, CHBr3

14.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերում է ածխածնի օքսիդացման աստիճանը նույնը. 

1) K2CO3, C6H6, CO2   3) CO, CCl4, C2H6

2) CF4, MgCO3, CS2    4) Al4C3, C2H6, HCN

15. Ո՞րն է օքսիդացման–վերականգնման գործընթաց.

1) աղի հիդրոլիզը    
2) մալաքիտի քայքայումը
3) պիրիտի բովումը
4) կրաքարի քայքայումը

16.  Ո՞րն է KNO2 + KMnO4 + H2SO4 º KNO3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O ուրվագրով վերօքս ռեակ 
ցիայի հավասարման քանակա չափական գործակիցների գումարային թիվը.

1) 18  2) 19  3) 20  4) 21

17.  Հետևյալ գործընթացներից ո՞րն է համապատասխանում անհամամասնական 
վերօքս ռեակցիայի.

1) Բերթոլեյի աղի ջերմային քայքայումը MnO2–ի առկայությամբ 
2) ջրածնի պերօքսիդի քայքայումը կատալիզատորի առկայությամբ 
3) Բերթոլեյի աղի և սպիտակ ֆոսֆորի փոխազդեցությունը
4) Բերթոլեյի աղի և աղաթթվի փոխազդեցությունը
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18.  KClO3  º		KCl + KClO4 ուրվագրով ռեակցիան վերօքս ռեակցիաների ո՞ր տեսակին 
է պատկանում, և որքա՞ն է հավասարման քանակաչափական գործակիցների 
գումարային թիվը. 

1) ներմոլեկուլային, 7 
2) միջմոլեկուլային, 7
3) ինքնաօքսիդացման–ինքնավերականգնման, 8
4) միջմոլեկուլային, 8

19.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) քրոմի(III) օքսիդ կառաջանա 0,02 մոլ ամոնիումի երկքրո
մատի ջերմային քայքայումից. 

1) 3,04  2) 3,84   3) 5,76  4) 8,64

20.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) օքսիդացման արգասիք կստացվի 11,2 լ (ն. պ.) ծծմբի(IV) 
օքսիդը ջրային լուծույթում քլորով օքսիդացնելիս. 

1) 32  2) 40   3) 49  4) 98

21.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ամոնիակ կծախսվի 8 գ երկաթի(III) օքսիդը լրիվ վերա
կանգնելու համար.

1) 1,12  2) 2,24  3) 5,6  4) 8,4

22.  Ո՞ր տարրերի ատոմներն են օքսիդանում հետևյալ ուրվագրով վերօքս ռեակ
ցիա յում. FeS2 + O2 º Fe2O3 + SO2. 

1) Fe+3 և S–1   2) Fe+2 և S–2    3) Fe+2 և S–1      4) Fe+2 և O0 

23.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) օքսիդիչ նյութ է մասնակցում 1 մոլ վերականգնիչ նյութի 
օքսիդացման գործընթացին հետևյալ ուրվագրով վերօքս ռեակցիայում. 
FeS  +  O2  º  Fe2O3  +  SO2. 

 1) 0,25  2) 0,5  3) 0,57   4) 1,75 

24.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) վերականգնիչ է մասնակցում 1 մոլ օքսիդիչի վերականգն
ման գործընթացին հետևյալ ուրվագրով վերօքս ռեակցիայում.

HCl  +  MnO2 º MnCl2  +  Cl2  +  H2O 

1) 1   2) 3   3) 2   4) 5 

25.  Որքա՞ն է վերականգնիչ նյութի քանակը (մոլ)՝ ըստ հետև յալ վերօքս ռեակցիայի 
հավասարման. 6KOH  +  3Cl2  º  5KCl  +  KClO3  +  3H2O. 

1) 0,5  2) 2,5  3) 3  4) 6 
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1.2.6. Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաներ  

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 10 3 19 1

2 3 11 2 20 3

3 4 12 3 21 2

4 1 13 2 22 3

5 2 14 2 23 4

6 1 15 3 24 3

7 3 16 4 25 1

8 2 17 2

9 3 18 3
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1.2.7. Հալույթների և լուծույթների էլեկտրոլիզը

1.  Ինչպե՞ս են անվանում իներտ էլեկտրոդներով էլեկտրոլիզի ժամանակ դրական 
էլեկտրոդի վրա ընթացող գործընթացը. 

1) անոդային օքսիդացում   3) և՛ օքսիդացում, և՛ վերականգնում
2) անոդային վերականգնում  4) կաթոդային վերականգնում

2.  Ի՞նչ նյութ կանջատվի կաթոդի վրա նատրիումի հիդրօքսիդի հալույթի էլեկտ րո
լիզից (իներտ էլեկտրոդներ). 

1) ջրածին   2) նատրիում  3) թթվածին  4) ջուր 

3. Ո՞ր նյութի հալույթի էլեկտրոլիզի ընթացքում անոդի վրա ջրածին կանջատվի. 

1) NaH   2) KHSO4  3) NaOH  4) Ba(OH)2 

4.  Ի՞նչ նյութ կանջատվի անոդի վրա  CuSO4–ի ջրային լուծույթն  իներտ էլեկտրոդ
ներով էլեկտրոլիզի ենթարկելիս. 

 1) O2   2) Cu   3) H2      4) Cu և H2 O 

5.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ կաթոդի վրա ցինկի սուլֆատի ջրային լուծույթով 
հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս.

1) Zn   2) H2   3) Zn և H2  4) Zn(OH)2 և O2 

6.  Ի՞նչ նյութ(եր) կանջատվի(են) իներտ կաթոդի վրա ցինկի քլորիդի ջրային 
լուծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս.

1) միայն Zn  2) միայն H2   3) Zn և H2  4) Cl2 

7.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա պղնձի սուլֆատի ջրա
յին լուծույթի էլեկտրոլիզից, եթե գործընթացը դադարեցվել է լուծույթի գունա
զրկումից անմիջապես հետո.

1) Cu և O2   2) Cu և H2   3) H2 և O2  4) Cu և H2 O 

8.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա կալիումի նիտրատի ջրային 
լուծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս.

1) K և O2  2) H2 և O2  3) K և H2  4) K և NO2

9.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա սնդիկի(II) նիտրատի 
ջրա յին լուծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս, եթե գործ
ընթացը դա դարեցվել է մետաղի անջատման ավարտից անմիջապես հետո. 

1) Hg և H2   2) Hg և H2 O   3) H2 և O2   4) Hg և O2 
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10.  Որքա՞ն է ցինկի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի ընթացքում (իներտ 
էլեկտրոդներ)  էլեկտրոլիտային գուռում լուծույթից նստվածքի ձևով անջատվող 
նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ). 

1) 2   2) 65     3) 71     4) 99 

11.  Երկաթի(II) քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի (իներտ էլեկտրոդներ) ավար
տից հետո ինչպե՞ս  կփոխվի էլեկտրոլիտային գուռի պարունակության զանգ
վածը այն  որոշ ժամանակ բաց օդում թողնելիս. 

1) կփոքրանա     
2) կմնա անփոփոխ
3) կփոքրանա, ապա կմնա անփոփոխ
4) կմեծանա 

12.  Ի՞նչ երևույթ կդիտվի ջրային լուծույթում երկաթի(III) քլորիդի էլեկտրոլիզի (իներտ 
էլեկտրոդներով) ավարտից հետո էլեկտրոլիտային գուռի պարունակությունը 
որոշ ժամանակ բաց օդում թողնելիս.

1) զանգվածի մեծացում    
2) զանգվածի փոքրացում
3) նստվածքի անհետացում
4) փոփոխություն չի դիտվի 

13.  Ջրային լուծույթում ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի էլեկտրոլիզից (իներտ էլեկտրոդներ) 
կաթոդի վրա ջրածին կանջատվի. 

1) NaCl, CuCl2, ZnCl2   3) CuSO4, KCl, FeCl2

2) H2SO4, FeCI2, NaOH   4) CaCl2, KOH, AgNO3 

14.  Որքա՞ն է էլեկտրոլիզված նյութի զանգվածը (գ), եթե KOH–ի ջրային լուծույթով 
հաս տատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս իներտ կաթոդի վրա ան ջատ
վել է 28 լ (ն. պ.) գազ.

1) 2,5   2) 22,5   3) 28   4) 40 

15.  Որքա՞ն է ջրային լուծույթում էլեկտրոլիզի ենթարկված պղնձի(II) սուլֆատի 
զանգ վածը (գ), եթե իներտ կաթոդի զանգվածն ավելացել է 32 գրամով. 

1) 8   2) 32   3) 64   4) 80 

16.  Որքա՞ն է ջրային լուծույթում պղնձի սուլֆատի էլեկտրոլիզի (իներտ էլեկտ
րոդ   ներով) ընթացքում կաթոդի վրա անջատված նյութի զանգվածը (գ), 
եթե էլեկտրոլիտա յին գուռում ստացված լուծույթի չեզոքացման համար պա
հանջ   վել է 40 գ նատ րիումի հիդ րօքսիդ. 

1) 64   2) 32   3) 49   4) 16
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17.  NaCl –ի  ջրային լուծույթի  էլեկտրոլիզի ընթացքում իներտ անոդի վրա ան
ջատված գազը անցկացրել են KOH–ի ջրային տաք լուծույթի մեջ: Ո՞ր զույգ են 
նե րառված  լուծույթում ստացված նյութերի քիմիական բանաձևերը. 

1) KCl և KClO4    3) KCl և KClO 
2) KClO և KClO3    4) KCl և KClO3 

18.  Ի՞նչ նյութ կանջատվի իներտ անոդի վրա ջրային լուծույթում պղնձի(II) քլորիդը 
մինչև լուծույթի գունազրկվելն էլեկտրոլիզի ենթարկելիս. 

1) թթվածին  2) քլոր  3) պղինձ 4) ջրածին

19.  Համապատասխանեցրե՛ք իներտ էլեկտրոդներով ջրային լուծույթում էլեկտ
րո լիզի ենթարկված նյութերի բանաձևերը և էլեկտրոլիտային ավազանում 
մնացած լու ծույթ ների միջավայրերը.

Նյութի բանաձև Լուծույթի միջավայր

ա) BaCl2 

բ) Pb(NO3)2 

գ) KNO3 

դ) NaOH

1) թթվային 

2) հիմնային 

3) չեզոք
4) թույլ թթվային 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ3, դ2       2) ա2, բ1, գ4, դ4    3) ա3, բ1, գ2, դ4           4) ա3, բ4, գ1, դ2 

20.  Համապատասխանեցրե՛ք իներտ էլեկտրոդներով ջրային լուծույթում էլեկտրո
լիզի ենթարկված աղերի և անոդի վրա անջատված գազերի բանաձևերը. 

Աղի 
բանաձև

Անջատվող գազի 
բանաձև

 ա) ZnSO4 

 բ) NaCl 

 գ) KNO3 

 դ) Cu(NO3)2

 1) Cl2 
 2) O2 

 3) H2 

 4) SO2

5) NO2

6) N2

21.  Ի՞նչ փոփոխություններ են կատարվում ջրային լուծույթում կերակրի աղն իներտ 
էլեկտրոդներով էլեկտրոլիզի ենթարկելիս. 

1) լուծույթի զանգվածը մեծանում է   
2) լուծույթի զանգվածը փոքրանում է 
3) լուծույթի զանգվածը չի փոխվում
4) առաջանում է նստվածք 
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22.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում անոդային օքսիդացմանը իներտ էլեկտ
րոդներով կալիումի սուլֆատի ջրային լուծույթով հաստատուն հոսանք անց
կացնելիս.

1) 2SO4
2– – 4e º 2SO2

 + O2   3) K+ + e º K0 
2) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

23.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում անոդային օքսիդացմանը իներտ էլեկտ
րոդներով բարիումի քլորիդի ջրային լուծույթն էլեկտրոլիզի ենթարկելիս.

1) 2Cl– – 2e º Cl2
0    3) Ba2+ + 2e º Ba0

2) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

24.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում կաթոդային վերականգնմանը իներտ 
էլեկտրոդների կիրառմամբ կալիումի սուլֆատի ջրային լուծույթն էլեկտրոլիզի 
են թարկելիս. 

1) 2SO4
2– – 4e º 2SO2 + O2   2) K+ + e º K0

3) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

25.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում կաթոդային վերականգնմանը իներտ 
էլեկտ րոդների կիրառմամբ բարիումի քլորիդի ջրային լուծույթն էլեկտրոլիզի 
են թարկելիս.

1) 2Cl– – 2e º Cl2
0    2) Ba2+ + 2e º Ba0

3) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

26.  Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրոդների զանգվածը CuSO4–ի ջրային լուծույթի մեջ պղնձե 
էլեկտ րոդներ ընկղմելիս և էլեկտրոլիզ իրականացնելիս. 

1) անոդի զանգվածը կմեծանա
2) կաթոդի զանգվածը կմեծանա
3) կաթոդի զանգվածը կփոքրանա
4) անոդի զանգվածը չի փոխվի

27.  Կերակրի աղի ջրային լուծույթի մեջ ընկղմել են յուրաքանչյուրն a գրամ զանգ
վածով իներտ էլեկտրոդներ և լուծույթը ենթարկել էլեկտրոլիզի: Որոշ ժա մա
նակ անց իներտ կաթոդը հանել են, լվացել, չորացրել և նորից կշռել, որից հետո 
զանգ վածը կազմել է b գրամ: Ի՞նչ փոխհարաբերության մեջ են a–ն և b–ն. 

1) a = b   2) a > b  3) a – b < 0  4) a >> b 

28.  Հետևյալ շարքերից որո՞ւմ են մասնիկները դասավորված ըստ իներտ անոդի 
վրա ջրային լուծույթներում օքսիդանալու հերթականության.

1) H2O, Cl–, (SO4)
2–    3) (SO4)

2–, Cl–, H2O 
2) Cl–, H2O, (SO4)

2–    4) H2O, (SO4)
2–, Cl–
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29.  a գրամ կալիումի սուլֆատ պարունակող ջրային լուծույթի մեջ ընկղմել են իներտ 
էլեկտ րոդներ և լուծույթով անցկացրել հաստատուն էլեկտրական հոսանք: Որոշ 
ժա մա նակ անց գործընթացը դադարեցրել են և նորից որոշել լուծույթում պա րու
նակ վող աղի զանգվածը, որը կազմել է b գրամ: Ի՞նչ փոխհարաբերության մեջ 
են a–ն և b–ն. 

1) a = b   2) a > b     3) a – b < 0   4) a << b 

30.  Կորերից ո՞րն է համապատասխանում CuCl2–ի ջրային լուծույթով հաստատուն 
էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս էլեկտրոլիտային գուռում աղի զանգվածի 
փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում.
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    1)    2)              3)            4)

31.  Ո՞ր նյութերն են անջատվում իներտ էլեկտրոդների վրա՝ ջրային լուծույթում, 
նատ  րիումի նիտրատի էլեկտրոլիզից. 

1) նատրիում    3) ջրածին 
2) թթվածին    4) ջրածին և թթվածին 

32.  Ո՞ր նյութն(երն) է(են) անջատվում իներտ էլեկտրոդների վրա պղնձի քլորիդի 
ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզից. 

1) պղինձ և ջրածին    3) պղինձ, ջրածին և թթվածին 
2) պղինձ և թթվածին    4) պղինձ և քլոր

33.  Ո՞ր նյութերն են անջատվում իներտ էլեկտրոդների վրա ցինկի սուլֆատի ջրային 
լուծույթի էլեկտրոլիզից.

1) Zn և H2   2) Zn և O2   3) H2 և O2  4) Zn, H2 և O2 

34.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ է անջատվել անոդի վրա, եթե նատրիումի քլորիդի 
հալույ թի էլեկտրոլիզի ընթացքում կաթոդային գործընթացին մասնակցել են 
9,03æ1023 թվով էլեկտրոններ. 

1) 11,2   2) 16,8    3) 22,4   4) 33,6

35.  Արծաթի նիտրատի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի հետևանքով էլեկտրոլիտա յին 
գուռում ստացված լուծույթը չեզոքացնելու համար ծախսվել է 20  % զանգվածա
յին բաժնով նատրիումի հիդրօքսիդի 60 գ լուծույթ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) արծաթի 
նիտրատ է ենթարկվել էլեկտրոլիզի. 

1) 17   2) 34    3) 51   4) 60
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36.  Պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը (իներտ էլեկտրոդներ) դադա
րեց նելուց հետո էլեկտրոլիտային գուռում հայտաբերել են 19,6 գ ծծմբական 
թթու: Ի՞նչ զանգվածով (գ) պղնձի սուլֆատ է ենթարկվել էլեկտրոլիզի. 

 1) 16   2) 32    3) 48   4) 98

37.  Կերակրի աղի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը դադարեցնելուց հետո էլեկտ րո լի
տային գուռում  հայտաբերել են 6,8 գ հիդրօքսիդ և 3,55 գ Cl– իոններ: Ի՞նչ զանգ
վա ծով (գ) կերակրի աղ է պա րունակվել սկզբնական լուծույթում. 

1) 5,8   2) 11,7    3) 10,35    4) 29,25

38.  Արդյունաբերության մեջ կալցիում ստանալու նպատակով ո՞ր զույգ աղի հալույթն 
են ենթարկում էլեկտրոլիզի. 

1) CaCl2 և CaF2    3) Ca(NO3)2 և CaF2

2) CaCO3 և CaF2    4) Ca3(PO4)2 և CaF2

39.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 117 գ նատրիումի քլորիդի հալույթն 
էլեկտ րո լիզի ենթարկելիս. 

1) 2,8    2) 5,6       3) 11,2   4) 22,4  

40.  0,1 մոլ քանակությամբ ո՞ր աղի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզից 2,24 լ (ն. պ.) գա
զա յին քլոր կգոյանա. 

1) NaCl   2) CsCl       3) CuCl2   4) AlCl3 

41.  Մետաղե իրը նիկելապատելու համար հետևյալ նյութերից ո՞րը կծառայի որպես 
անոդ. 

1) գրաֆիտ    3) մետաղական նիկել
2) պլատին    4) նիկելի օքսիդ

42.  Նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզից ի՞նչ զանգվածով (գ) միա
ցու թյուն կառաջանա էլեկտրոլիտային գուռում, եթե կաթոդի վրա անջատվի 
3,36 լ գազ (ն. պ.). 

1) 12   2) 3    3) 0,6     4) 0,3 

43.  Ո՞րն է իներտ էլեկտրոդների կիրառմամբ ջրային լուծույթում պղնձի(II) սուլֆատի 
էլեկտրոլիզի ընթացքում անոդային օքսիդացման ուրվագիրը.

1) 2H2O + 2e–º H2 + 2OH–   3) 2H2O – 4e– º O2 + 4H+

2) Cu2+ + 2e– º	Cu՛   4) 2(SO4)
2– – 4e– º 2SO3 + O2՛
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44.  Կորերից ո՞րն է համապատասխանում KOH–ի ջրային լուծույթով հաստատուն 
էլեկտ րական հոսանք անցկացնելիս էլեկտրոլիտային գուռում ալկալու զանգ
վա ծի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում.
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1.2.7. Հալույթների և լուծույթների էլեկտրոլիզը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 16 2 31 4

2 2 17 4 32 4

3 1 18 2 33 4

4 1 19 1 34 2

5 3 20 2, 1, 2, 2 35 3

6 3 21 2 36 2

7 1 22 2 37 4

8 2 23 1 38 1

9 4 24 4 39 4

10 4 25 4 40 3

11 4 26 2 41 3

12 4 27 1 42 1

13 2 28 2 43 3

14 2 29 1 44 2

15 4 30 4
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1.2.8. Նյութերի գազային վիճակը: Ավոգադրոյի օրենքը: 
Մենդելեև–Կլապեյրոնի հավասարումը 

1. Ի՞նչ ծավալ (լ, ն. պ.) են զբաղեցնում ազոտի 1,806æ1024 թվով մոլեկուլները. 

1) 22,4   2) 67,2   3) 6,72   4) 84

2.  Որքա՞ն է 56 գ ազոտ և 64 գ թթվածին պարունակող գազային խառնուրդի միջին 
մոլային զանգվածը (գ/մոլ). 

1) 28   2) 32   3) 30   4) 60 

3.  Որքա՞ն է հավասար ծավալներով ազոտ և ածխածնի(IV) օքսիդ պարունակող 
գազային խառ նուրդի հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի.

1) 14   2) 18   3) 32   4) 36

4.  Ի՞նչ թվով մոլեկուլներ են պարունակվում 27 °C և 127,59 կՊա ճնշման պայման 
ներում գտնվող մեկ մլ գազային քլորում.

 1) 3,08æ1019    2) 6,02æ1020   3) 9,03æ1022   4) 6,02æ1023 

5.  Որքա՞ն է ջրածնի և թթվածնի 200 լ (ն. պ.) հավասարամոլային խառնուրդը պայ
թեց նելուց և նախնական պայմանների բերելուց հետո ծավալի կրճատումը (լ). 

1) 50   2) 100   3) 150   4) 200 

6.  Բաղադրամասերի ցանկացած հարաբերությամբ վերցրած ո՞ր նյութերի խառ
նուրդն է օդից թեթև.

1) էթան և էթիլեն    3) թթվածին և ամոնիակ 
2) ազոտ և մեթան    4) արգոն և ջրածին

7.  Որքա՞ն է արծաթի և պղնձի(II) նիտրատների հավասարամոլային խառնուրդի 
քայ   քա յումից ստացվող գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ 
ջրածնի. 

1) 14,25   2) 16,25   3) 21,25  4) 23,25 

8. Նորմալ պայմաններում ո՞ր գազի խտությունն է 1,25 գ/լ.

 1) ածխաթթու գազ    3) մեթան
2) ածխածնի(II) օքսիդ   4) թթվածին

9.  Նորմալ պայմաններում 56 գ ջրածնի ծավալը քանի՞ անգամ է մեծ 56 գ ազոտի 
ծավալից.

1) 11,2   2) 14    3) 22,4  4) 20 
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10.  m1 զանգվածով որոշակի ծավալով գազի մոլային զանգվածը M1 գ/մոլ է: Ո՞ր 
բանաձևով կորոշվի նույն ծավալով m2 զանգվածով երկրորդ գազի մոլային 
զանգվածը՝ M2 (գ/ մոլ). 

1) M2 = m1m2/ M1    3) M2 = m2M1/ m1

2) M2 = M1m1 /m2    4) M2 = m1/ M1m2 

11.  Հավասար ծավալներով ազոտի և թթվածնի խառնուրդին ո՞ր գազը պետք է ավե
լացնել ավելի մեծ խտությամբ գազային խառնուրդ ստանալու համար.

1) N2   2) CH4    3) C2H2   4) CO2 

12.  Միևնույն արտաքին պայմաններում 10 լ ածխածնի(IV) օքսիդի զանգվածը քանի՞ 
ան  գամ է մեծ նույն ծավալով հելիումի զանգվածից.

1) 4   2) 11    3) 20   4) 22 

13.  Ինչպիսի՞ն է միևնույն արտաքին պայմաններում հավասար զանգվածներով 
վերցրած հա մա պատասխանաբար հելիումի, մեթանի, թթվածնի և ծծմբի(IV) 
օքսի դի ծավալների հարա բերությունը.

1) 16 : 4 : 4 : 1    3) 18 : 2 : 4 : 1 
2) 16 : 4 : 2 : 1    4) 1 : 4 : 8 : 16 

14.  Ինչպիսի՞ն է միևնույն արտաքին պայմաններում հավասար թվով մոլեկուլներ 
պա րու նակող մեթանի և ծծմբի(IV) օքսիդի ծավալների հարաբերությունը.

1) 4 : 1   2) 1 : 1        3) 4 : 3   4) 1 : 3 

15.  Ո՞րն է Մենդելեև–Կլապեյրոնի հավասարման մաթեմատիկական արտա հայ
տությունը.

1) pV = const   3) V/T = const
2) p/T = const   4) pV = nRT

16. Ո՞րն է Ավոգադրոյի օրենքի մաթեմատիկական արտահայտությունը. 

1) V1 : V2 = N1 : N2    3) PV = nRT
2) P1V1 = P2V2    4) PV = const

17.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության ճիշտ շարունակությունը.

Միևնույն պայմաններում ազոտի և օզոնի հավասար ծավալներում պարունակվում 

են միևնույն թվով ____________________ :

1) էլեկտրոններ        2) նեյտրոններ    3) պրոտոններ  4) մոլեկուլներ 
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18.  Որքա՞ն է A գազի հարաբերական խտությունն ըստ հելիումի, եթե նրա  խտությունն 
ըստ ֆտորաջրածնի X է. 

1) 1/ X   2) 0,5 X   3) 0,2 X   4) 5X

19.  16,8 գ զանգվածով գազը պարունակում է 1,806æ1023 թվով մոլեկուլ: Որքա՞ն է այդ 
գազի խտությունն ըստ հելիումի (ն. պ.).

1) 14   2) 10    3) 7   4) 28

20.  Ո՞րն է հալոգենաջրածնի բանաձևը, եթե այդ հալոգենաջրածնի և ազոտի խառ
նուրդի խտությունը 105 Պա ճնշման և 70 °C պայմաններում կազմում է 0,886 գ/լ 
(R = 8,3 Ջ/Կæմոլ, T0  =  273 Կ). 

1) HF   2) HBr    3) HCl    4) HI

21.  Որքա՞ն է թթվածնի ծավալային բաժինը (%) ազոտի և թթվածնի 1,35 գ/լ (ն. պ.)
խտու թյամբ խառնուրդում.

 1) 75   2) 25    3) 44    4) 56

22.  Հերմետիկ փակ անոթում որոշակի քանակով իներտ գազը 280 Կ ջերմաստիճանում 
ստեղծել է a կՊա ճնշում: Ի՞նչ ճնշում (Պա) կստեղծվի նույն անոթում 560Կ 
ջերմաստիճանում.

1) 101    2) 1000a   3) 202   4) 2000a

23.  Հետևյալ նյութերից որի՞ դեպքում ճնշումը փոփոխության չի ենթարկվի օդով 
լցված փակ անոթում շիկացնելիս և սկզբնական պայմանների բերելուց հետո. 

1) HgO   2) Au    3) Cu    4) NH4NO2

24.  Ինչպե՞ս կփոխվի ճնշումը ջրածին և քլոր գազերի խառնուրդ պարունակող փակ 
անոթում  այն արևի ճառագայթներով լուսավորելիս.

1) կփոքրանա    3) չի փոխվի
2) կմեծանա    4) նախ կմեծանա, ապա կփոքրանա 

25.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ պետք է խառնել CO և CO2 գազերը, որպեսզի 
ստաց ված խառնուրդում թթվածնի ատոմների թիվը 1,8 անգամ մեծ լինի 
ածխածնի ատոմների թվից.

1) 1 : 1   2) 1 : 2   3) 1 : 3   4) 1 : 4

26.  Քանի՞ անգամ կմեծանա հեղուկ էթանոլի (ρ = 0,8 գ/սմ3) ծավալը (ն. պ.) այն 
գազային վիճակի անցնելիս. 

1) 389,6   2) 22,4   3) 5,6   4) 40
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27.  Քանի՞ անգամ է էթանոլի գոլորշու զանգվածը մեծ նույն քանակով ջրի գոլորշու 
զանգվածից.

1) 22,4   2) 2,56   3) 2,75  4) 3,75

28. Քանի՞ անգամ է հավասար քանակներով վերցրած քլորը ծանր թթվածնից.

1) 2,22   2) 2,45   3) 2,54   4) 5,08

29. Ի՞նչ ծավալ (լ, ն. պ.) կզբաղեցնի 8,8 գ զանգվածով ածխածնի(IV) օքսիդը (ն. պ.).

1) 22,4   2) 0,2   3) 44,8   4) 4,48

30.  Ի՞նչ ճնշում (ԿՊա) կստեղծվի 4 գ հելիում պարունակող 5 լ ծավալով փակ անո
թում 77 °C ջերմաստիճանում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ, T0 = 273 Կ). 

1) 100  2) 581  3) 20   4) 120 

31.  Ի՞նչ զանգվածով հելիումը փակ անոթում կստեղծի նույն ճնշումը, ինչ որ 30 գրամ 
նեոնը.

1) 6   2) 20   3) 4   4) 30

32.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ են փոխազդում ծծմբաջրածինը և թթվածինը՝ 
ըստ ծծմբաջրածնի լրիվ այրման ռեակցիայի հավասարման. 

1) 1 : 1  2) 1 : 1,5 3) 1 : 2  4) 1 : 2,5

33.  Ի՞նչ ծավալ (լ) կզբաղեցնի 28 գ ազոտը 20 °C և 101,325 կՊա ճնշման պայմաննե
րում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ, T0 = 273 Կ).

1) 22,4  2) 23,0  3) 24,0  4) 25,0

34.  Որքա՞ն է գազի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, եթե դրա խտությունն 
ըստ ամոնիակի երկուս է. 

1) 22,4  2) 24,0  3) 34,0  4) 33,6

35. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից ջրածին կանջատվի.

1) Cu և H2SO4(նոսր)    3) NH4Cl և NaOH(նոսր)  
2) Al և NaOH(լ–թ)    4) HNO3(խիտ) և Cu

36. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից գազային նյութ կանջատվի.

1) CuO և H2SO4(նոսր)    3) Ag և HNO3(նոսր) 

2) ZnO և HCl(լ–թ)    4) CuO և H2SO4(խիտ) 



ZANGAK

83

37.  3 մ3 պրոպինի և ավելցուկով թթվածնի խառնուրդի այրումից ստացել են 17 մ3 ծա
վա լով չոր գազային խառնուրդ: Ի՞նչ ծավալով (մ3) թթվածին է խառնվել պրո պինին.

1) 10  2) 20  3) 30  4) 40

38. Ի՞նչ ծավալ (լ, ն. պ.) է զբաղեցնում ազոտի 3,01æ1023 մոլեկուլը.

1) 0,5  2) 11,2  3) 17,92  4) 22,4

39. Ո՞ր նյութի մեկ մոլն է զբաղեցնում առավել մեծ ծավալ (ն. պ.).

1) O2  2) H2O  3) Cu  4) KNO3  

40.  H2, CH4, CO2 և O2 գազերի հավասար ծավալներով խառնուրդում ո՞ր գազի զանգ
վա ծային բաժինն է ամենամեծը.

1) H2  2) CH4  3) CO2  4) O2

41.  Գազային խառնուրդներից որի՞ խտությունը կախված չէ բաղադրիչների 
ծավալային հարաբերությունից.

1) NO2 և CO2 2) Ne և O2 3) N2 և CO 4) Ar և CH4

42. Հետևյալ ֆազային անցումներից ո՞րն են անվանում հալում.

1) հեղուկ º պինդ    3) հեղուկ º	գազ
2) պինդ º գազ    4) պինդ º	հեղուկ

43. Հետևյալ ֆազային անցումներից ո՞րն են անվանում գոլորշացում.

1) հեղուկ º պինդ    3) հեղուկ º գազ
2) պինդ º գազ    4) պինդ º հեղուկ

44. Ո՞ր նյութի և ջրի խառնուրդն է էմուլսիա. 

 1) կերակրի աղի   2) ամոնիումային սելիտրայի
 3) կավճի    4) բուսական յուղի

45. Ո՞ր նյութի և ջրի խառնուրդն է սուսպենզիա. 

1) կերակրի աղ
2) ծծումբ
3) ամոնիակային սելիտրա
4) բուսական յուղ
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46.  Համապատասխանեցրե՛ք դիսպերս համակարգի մասնիկների չափերը (նմ) և 
տեսակը. 

Մասնիկների չափեր(նմ) Համակարգի տեսակ

ա) 1–ից փոքր
բ) 1–100–սահմաններում
գ) 500–ից մեծ

1) կոպտացրիվ համակարգ
2) կոլոիդ լուծույթ
3) իսկական լուծույթ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ2, գ3     2) ա3, բ2, գ1   3) ա3, բ1, գ2              4) ա1, բ3, գ2

47.  Կաթին ավելացրել են կալցիումի քլորիդի քիչ քանակությամբ լուծույթ և ստացել  
կաթնաշոռ: Ի՞նչ երևույթ է տեղի ունեցել.

1) Տինդալի երևույթ   3) էլեկտրոլիզ
2) կոագուլում    4) հիդրոլիզ

1.2.8. Նյութերի գազային վիճակը: Ավոգադրոյի օրենքը: 
Մենդելեև–Կլապեյրոնի հավասարումը 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 17 4 33 3

2 3 18 4 34 3

3 2 19 1 35 2

4 1 20 1 36 3

5 3 21 4 37 2

6 2 22 4 38 2

7 3 23 2 39 1

8 2 24 3 40 3

9 2 25 4 41 3

10 3 26 1 42 4

11 4 27 2 43 3

12 2 28 1 44 4

13 2 29 4 45 2

14 2 30 2 46 2

15 4 31 1 47 2

16 1 32 2
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1.2.9. Լուծույթներ

1. Սովորական պայմաններում ո՞ր զույգ նյութերն են ջրում լավ լուծելի. 

1) SiO2, KCI    3) CaCO3, C6H12O6

2) NaOH, CuSO4    4) AgCl, HNO3

2. Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս ինչպե՞ս է փոխվում պինդ նյութերի լուծելիությունը. 

1) մեծ մասամբ փոքրանում է  3) սկզբում փոքրանում, հետո մեծանում է
2) հիմնականում մեծանում է  4) չի փոխվում

3. Ո՞ր հեղուկները գործնականում իրար հետ չեն խառնվում.

1) ջուր և բենզոլ    3) էթանոլ և ջուր
2) բենզին և բենզոլ    4) քացախաթթու և ջուր 

4. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է ջրում գործնականորեն անլուծելի նյութ.

1) ամոնիակ    3) մեթան
2) գլ յուկոզ     4) կերակրի աղ 

5. Ի՞նչ փոփոխություն է նկատվում ծծմբական թթուն ջրում լուծելիս.

1) լուծույթը սառչում է   3) լուծույթը սկզբում սառչում, հետո տաքանում է
2) լուծույթը տաքանում է   4) աննշան տաքանում է  

6.  100 գ ջրում լուծել են որոշակի ծավալով թթվածին և ստացել a գ հագեցած 
լուծույթ: Այնուհետև նույն զանգվածով ջրի մեկ այլ նմուշը սառեցրել են և, 
թթվածին լուծելով, ստացել b գ հագեցած լուծույթ: Ի՞նչ փոխհարաբերության 
մեջ են a–ն և b–ն.

1) a > b  2) a = b  3) b > a   4) a >> b

7.  Ինչո՞վ է պայմանավորված իոնային և բևեռային կովալենտային կապով միացու
թյունների համար ջրի լավ լուծիչ լինելը. 

1) մոլեկուլի բևեռայնությամբ
2) մոլեկուլում ամուր կովալենտային կապերի առկայությամբ
3) իոնների տրոհվելու թույլ ունակությամբ
4) թափանցիկությամբ

8.  1 լ ջրում լուծվում է առավելագույնը 500 լ քլորաջրածին նորմալ պայմաններում: 
Որքա՞ն է լուծված նյութի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում 
(ρ(H2O)  =   1 գ/սմ3).

1) 8,15  2) 22,5  3) 44,9  4) 50
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9.  Ո՞ր զույգում են ներառված ջրում լավ և վատ լուծվող գազերը համապա տաս խա
նաբար.

1) ազոտ և քլորաջրածին  3) մեթան և հելիում
2) ամոնիակ և թթվածին  4) ամոնիակ և քլորաջրածին

10. Ո՞ր լուծիչում առավել վատ կլուծվի քլորոֆորմը. 

1) բենզոլում    2) էթանոլում  3) մեթանոլում  4) ջրում

11.  Ո՞ր զույգի նյութերի հագեցած ջրային լուծույթները հնարավոր չէ պատրաստել.

1) նատրիումի նիտրատ, ալ յումինի քլորիդ            3) գլ յուկոզ, կալիումի ացետատ
2) ալ յումինի սուլֆիդ, քրոմի(III) սուլֆիդ            4) հանգած կիր, ազոտական թթու

12.  Սպիտակ ներկի պատրաստման համար օգտագործվող ցինկի օքսիդը ստա
նում են՝ թթվածնի մեջ ցինկի գոլորշին այրելով: Ի՞նչ զանգ վածով (գ) ցինկ է 
անհրաժեշտ 100 գ ZnO ստանալու համար. 

1) 65,50  2) 75,41   3) 80,25   4) 85,33

13.  Որքա՞ն է քլորաջրածնի մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ) լուծույթում, եթե 505 մլ 
ծավալով այդ լուծույթը ստացվել է՝ ջրում 250 լ (ն. պ.) քլորաջրածին լուծելով. 

1) 11,162   2) 22,32   3) 20,67   4) 22,10

14.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պղնձարջասպ կպահանջվի պղնձի(II) սուլֆատի 120 գ 8 % 
զանգ վածային բաժնով լուծույթ պատրաստելու համար. 

1) 9,6  2) 8   3) 15   4) 25 

15. Հետևյալ լուծույթներից ո՞րն է թերմադինամիկորեն անկայուն. 

1) հագեցած  2) չհագեցած  3) գերհագեցած 4) շատ նոսր

16.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության ճիշտ շարունակությունը. 

Պինդ նյութերի լուծելիությունը ջրում, որպես կանոն, մեծանում է ջերմաստիճանը 

բարձրացնելիս, քանի որ _________________________________________________________: 

1) լուծման գործընթացը ջերմանջատիչ և դարձելի է
2) լուծման գործընթացը ջերմակլանիչ և դարձելի է
3) լուծիչի եռման ջերմաստիճանը ցածր է լուծույթի եռման ջերմաստիճանից 
4) լուծիչի պնդեցման ջերմաստիճանը բարձր է լուծույթի պնդեցման ջերմաստիճանից 

17.  Քանի՞ մոլ գազ կանջատվի 0,2 մոլ պղնձի և ավելցուկով վերցրած խիտ ազո տա
կան թթվի փոխազդեցությունից. 

1) 0,2   2) 0,3  3) 0,4  4) 0,5 
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18.  Որքա՞ն է 40 % զանգվածային բաժնով գլյուկոզի ջրային լուծույթում գլյուկոզի 
մոլային բաժինը (%).

1) 18,5  2) 6,25   3) 20,5  4) 40,25

19. Ինչի՞ց կախված չէ գազի լուծելիությունը.

1) ջերմաստիճանից   3) լուծիչի բնույթից
2) լուծիչի ծավալից    4) ճնշումից

20.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ պետք է խառնել քլորաջրածնի և նատրիումի 
հիդրօքսիդի հավասարամոլային լուծույթները՝ չեզոք լուծույթ ստանալու համար.

1) 36,5 : 40  2) 40 : 36,5   3) 1 : 2    4) 1 : 1

21.  Որքա՞ն է գլիցերինի մոլային բաժինը 50 % զանգվածային բաժնով էթանո լային 
լուծույթում.

1) 1/3  2) 2/3  3) 1/2  4) 1/4

22. Ինչպե՞ս է անվանվում բյուրեղահիդրատի բաղադրությունում առկա ջուրը. 

1) բյուրեղյա մաքուր ջուր   3) բյուրեղաջուր
2) կոշտ ջուր    4) թորած ջուր

23. Ո՞ր զույգ նյութերի խառնումից կառաջանա իսկական լուծույթ.

1) կերակրի աղի և սպիրտի   3) սոդայի և բենզոլի
2) կերակրի աղի և ջրի   4) կրաքարի և ջրի 

24.  1 լ ջրում (ρ = 1 գ/մլ) լուծվել է 700 լ (ն. պ.) ամոնիակ: Որքա՞ն է ամոնիակի զանգ
վածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում.

1) 8,2  2) 22,5   3) 34,7   4) 50,4

25. Գազերի լուծելիությունը ջրում կախված է.

ա) գազի բնույթից    գ) ճնշումից
բ) ջերմաստիճանից   դ) գազի մոլեկուլների շարժումից 
1) բ, գ, դ  2) ա, դ  3) ա, գ, դ 4) ա, բ, գ

26.  120 գ նատրիումի հիդրօքսիդը լուծել են ջրում և ստացել 2000 մլ լուծույթ: Որքա՞ն է 
լու ծույթի մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ).

1) 0,0015  2) 1,5     3) 3  4) 6 

27.  Ազոտական թթվի 20 % զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթին ավելացրել են 
800 գ ջուր: Որքա՞ն է լուծված նյութի զանգվածային բաժինը (%) նոր լուծույթում.

1) 4   2) 5  3) 10  4) 20
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28.  Ո՞ր շարքում են մասնիկները դասավորված ծծմբական թթվի 0,1 Մ լուծույթում՝ 
ըստ մոլային կոնցենտրացիայի (մոլ/լ) աճման կարգի (α1=1     α2= 0,7). 

1) SO4
2–, HSO4

–, H2SO4   3) HSO4
–, SO4

2–,  H+

2) H2SO4, HSO4
–, SO4

2–   4) SO4
2–,  HSO4

–, H+

29. Ո՞ր դեպքում է ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան մեծանում.
ա) նատրիումի ֆոսֆատի լուծույթին ֆոսֆորի(V) օքսիդ ավելացնելիս 
բ) նատրիումի հիդրոսուլֆատի լուծույթին նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս 
գ) քացախաթթվին նատրիումի ացետատ ավելացնելիս
դ) նատրիումի ֆենոլատին աղաթթու ավելացնելիս 

1) ա, բ   2) բ, գ   3) ա, դ   4) գ, դ

30.  Բարիումի հիդրօքսիդի նոսր լուծույթի մեջ համարժեք քանակով քլորաջրածին 
անց կացնելիս ինչպե՞ս կփոխվի լուծույթի էլեկտրահաղորդականությունը.

1) գործնականորեն չի փոխվի    3) կփոքրանա
2) խիստ կմեծանա     4) կհավասարվի 0–ի

31.  Ինչպիսի՞ն կլինի լուծույթի միջավայրը  ծծմբական թթվի և կալիումի հիդրօքսիդի 
հավասար ծավալներով հավասարամոլային լուծույթները խառնելիս.

1) թթվային   2) թույլ հիմնային 3) չեզոք 4) ուժեղ հիմնային

32.  Ո՞ր շարքում են բերված 49  % զանգվածային բաժնով ծծմբական թթվի 400 գ 
լու   ծույթի պատրաստման համար անհրաժեշտ ծծմբի(VI) օքսիդի նյութաքանակը 
(մոլ) և ջրի զանգ վածը (գ) համապատասխանաբար.

1) 150 և 250    2) 160 և 240  3) 2 և 240  4) 1 և 320

33.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ծծմբի(IV) օքսիդ պետք է լուծել 1200 մլ ջրում համա պա
տասխան թթվի 2 % զանգվածային բաժնով լուծույթ պատրաստելու համար.

1) 4,45   2) 5,55   3) 6,67   4) 3,35

34.  40 գ ծծմբի(VI) օքսիդ լուծել են ծծմբական թթվի 60 % զանգվածային բաժնով 300 գ 
լուծույթում: Որքա՞ն է ստացված լուծույթում թթվի զանգվածային բաժինը (%).

1) 77,35   2) 57,35  3) 87,35   4) 67,35

35.  FeSO4–ի որոշակի կոնցենտրացիայով 10 մլ լուծույթում պարունակվող Fe2+–ը 
օքսի  դաց րել են մինչև Fe3+ և ավելացրել ալկալու անհրաժեշտ քանակ: Ստացված 
նստվածքը մինչև հաստատուն զանգված շիկացնելիս ստացվել է 0,4 գ պինդ 
մնա ցորդ: Որքա՞ն է FeSO4–ի կոնցենտրացիան (մոլ/լ) սկզբնական լուծույթում. 

1) 0,5    2) 0,4    3) 0,2    4) 0,3
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36.  Որքա՞ն է աղի զանգվածային բաժինը (%) նրա 20  °C հագեցած լուծույթում, եթե 
աղի լուծելիությունն  այդ ջերմաստիճանում  14,3 գ է  100 գ ջրում.

1) 14,3  2) 12,5  3) 85,7  4) 28,6

37. Ինչպե՞ս է փոխվում գազերի լուծելիությունը ջրում ճնշումը բարձրացնելիս. 

1) մեծանում է  3) նախ մեծանում է, ապա փոքրանում
2) փոքրանում է  4) մնում է անփոփոխ

38.  Գլիցերինի 4,6 գ նմուշը լուծել են 50,4 գ ջրում: Որքա՞ն է գլիցերինի մոլային 
կոնցենտ րացիան (մոլ/լ ) ստացված լուծույթում (ρ = 1,1 գ/սմ3).

1) 0,1  2) 0,5  3) 1,0  4) 2,5

39.  Խառնել են ազոտական թթվի 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 300 մլ լուծույթը կա
լիու մի հիդրօքսիդի 1,5 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 200 մլ լուծույթին: Որքա՞ն է 
ստաց ված նյութի մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ ) վերջնական լուծույթում.

1) 1,2  2) 1,5  3) 0,6  4) 2,4

40. Ո՞րն է մոլային կոնցենտրացիայի ճիշտ բնութագրումը.

1) լուծիչի նյութաքանակի հարաբերությունը լուծված նյութի քանակին 
2) լուծված նյութի նյութաքանակի հարաբերությունը լուծիչի ծավալին
3) լուծված նյութի նյութաքանակի հարաբերությունը լուծույթի ծավալին
4) լուծված նյութի նյութաքանակի հարաբերությունը լուծիչի զանգվածին
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1.2.9. Լուծույթներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 15 3 29 3

2 2 16 2 30 1

3 1 17 3 31 1

4 3 18 2 32 3

5 2 19 2 33 3

6 3 20 4 34 4

7 1 21 1 35 1

8 3 22 3 36 2

9 2 23 2 37 1

10 4 24 3 38 3

11 2 25 4 39 3

12 3 26 2 40 3

13 4 27 1

14 3 28 3
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1.2.10. Պինդ նյութեր: Բյուրեղային և ամորֆ նյութեր: 
Բյուրեղավանդակների տեսակներ 

1. Թվարկվածներից ո՞րը բյուրեղավանդակի տեսակ չէ. 

1) մոլեկուլային    2) ատոմային  3) իոնային   4) կովալենտային

2. Հետևյալ պնդումներից ո՞րն(որո՞նք) է(են) ճիշտ.

ա) բյուրեղային նյութերում մասնիկներն ունեն կարգավորված դասավորություն
բ) և՛ բյուրեղային, և՛ ամորֆ նյութերն ունեն հաստատուն հալման ջերմաստիճան
գ) բյուրեղային նյութերում մասնիկները չունեն կարգավորված դասավորություն

1) ա  2) բ  3) ա, բ  4) բ, գ 

3. Ո՞ր նյութն ունի մոլեկուլային բյուրեղավանդակ. 

1) ալմաստը         2) երկաթը              3) կերակրի աղը               4) յոդը

4.  Ինչպիսի՞ կառուցվածք կարելի է վերագրել պինդ նյութին, եթե տաքացնելիս այն 
փափ կում է՝ դանդաղորեն անցնելով հալված վիճակի.

1) բյուրեղային         2) ամորֆ              3) մետաղային               4) իոնային

5.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք ունեն ոչ մոլեկուլային կառուցվածք. 

ա) ամոնիակը  գ) ալմաստը  ե) սիլիցիումի(IV) օքսիդը
բ)  եր կաթի սուլֆիդը դ) կերակրի աղը զ) ջուրը 

1) բ, գ, դ, զ   2) ա, բ, գ, դ  3) ա, գ, դ, ե  4) բ, գ, դ, ե

6.  Ո՞ր հատկությունն է բնորոշ մոլեկուլային բյուրեղավանդակով քիմիական միա
ցու թյուններին. 

1) լավ լուծելիությունը ջրում    
2) կարծրությունը և ցնդելիությունը
3) հալման բարձր ջերմաստիճանը
4) հալման ցածր ջերմաստիճանը 

7.  Սովորական պայմաններում ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն ունեն մոլեկուլային կա
ռուցվածք.

1) ջուր, ամոնիակ, գրաֆիտ   
2) մեթան, ալմաստ, ջրածին 
3) շեղանկյուն ծծումբ, յոդ, սպիտակ ֆոսֆոր
4) պլաստիկ ծծումբ, օզոն, ածխածնի(IV) օքսիդ 
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8.  Սովորական պայմաններում ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն ունեն իոնային կա ռուց
վածք.

1) կալիումի ֆտորիդ, յոդ, ամոնիակ
2) կերակրի աղ, կալիումի հիդրիդ, սոդա
3) կավիճ, ծծմբաջրածին, մեթան 
4) կարմիր ֆոսֆոր, օզոն, ածխածնի(II) օքսիդ 

9.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բյուրեղավանդակի տեսակը և դրան բնորոշ հատ 
կու թյունները. 

Բյուրեղավանդակի 
տեսակ

Բնորոշ 
հատկություններ

ա) մոլեկուլային 
բ) մետաղային 
գ) իոնային 
դ) ատոմային

1) կռելի, պլաստիկ, էլեկտրա– և ջերմահաղորդիչ 
2) պինդ, չցնդող, ջերմակայուն, հաճախ լավ լուծելի 
3)  հալման ցածր ջերմաստիճան, ցնդելի, ոչ կարծր 
4)  հալման բարձր ջերմաստիճան, պինդ, կայուն, անլուծելի

1) ա2, բ4, գ3, դ1    2) ա2, բ3, գ4, դ1 3) ա3, բ1, գ4, դ2 4) ա3, բ1, գ2, դ4 

10. Քիմիական կապի ո՞ր տեսակն է առկա կալիումի ֆտորիդի բյուրեղավանդակում.

1) կովալենտ բևեռային   3) իոնային
2) կովալենտ ոչ բևեռային   4) մետաղային

11. Համապատասխանեցրե՛ք բյուրեղավանդակի տեսակը և նյութերի բանաձևերը.

Բյուրեղավանդակի 
տեսակ

 Նյութերի 
բանաձևեր

ա) մոլեկուլային
բ) իոնային

1) I2

2) CO2(պ) 

3) LiBr
4) NH3(պ)  
5) (NH4)2SO4

6) CH3COONa

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, ա2, ա4, բ3, բ5, բ6  3) ա1, ա4, ա6, բ2, բ3, բ5
2) ա2, ա3, ա4, բ1, բ5, բ6  4) ա2, ա4, ա5, բ1, բ3, բ6

12.  Ի՞նչ բյուրեղավանդակով նյութ կգոյանա ամո նիակի և յոդաջրածնի փոխազ դե
ցությունից.

1) ատոմային    3) մետաղային
2) մոլեկուլային    4) իոնային
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13. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և բյուրեղավանդակի տեսակը.

Նյութի 
անվանում

Բյուրեղավանդակի 
տեսակ

ա) քլորաջրածին
բ) ջուր
գ) սիլիցիումի օքսիդ
դ) սնդիկ

1) իոնային
2) ատոմային
3) մոլեկուլային
4) մետաղային

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ3, գ2, դ4      2) ա1, բ3, գ2, դ2  3) ա1, բ2, գ3, դ4 4) ա3, բ3, գ1, դ4

14. Հետևյալ նյութերից որո՞նք են ատոմային բյուրեղավանդակով նյութեր. 

ա) սիլիցիումի օքսիդ  դ) տիտանի(II) օքսիդ  է) բոր
բ) վոլֆրամ   ե) կարբորունդ   ը) մեթան
գ) պղնձի նիտրատ   զ) սպիտակ ֆոսֆոր

1) ա, բ, գ, դ  2) բ, գ, ե, զ     3) գ, դ, է, ը      4) ա, դ, ե, է

15. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ատոմային բյուրեղավանդակով նյութերի համար. 

ա) ատոմները միացած են ամուր կովալենտային կապերով 
բ) ունեն հալման բարձր ջերմաստիճան 
գ) կարծր են 
դ) հիմնականում լուծվում են օրգանական լուծիչներում 

1) ա, դ  2) բ, գ, դ 3) բ, դ  4) ա, բ, գ

16.  Ո՞ր շարքն է համապատասխանում պինդ ագրեգատային վիճակում մոլեկուլային 
բյուրեղավանդակ ունեցող նյութերին. 

ա) ամոնիումի քլորիդ   դ) կալիումի սուլֆատ
բ) սախարոզ    ե) ստեարինաթթու
գ) սպիտակ ֆոսֆոր   զ) լիթիումի նիտրատ

1) ա, գ, զ  2) բ, գ, ե   3) դ, ե, զ     4) ա, դ, զ

17. Հետևյալ  նյութերից ո՞րն է առավել կարծրը.

1) գրաֆիտ    3) մանգանի(IV) օքսիդ
2) ապակի    4) կարբորունդ 



ZANGAK

94

1.2.10. Պինդ նյութեր: Բյուրեղային և ամորֆ նյութեր: 
Բյուրեղավանդակների տեսակներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 7 3 13 1

2 1 8 2 14 4

3 4 9 4 15 4

4 2 10 3 16 2

5 4 11 1 17 4

6 4 12 4
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1.2.11. Անօրգանական միացությունների հիմնական 
դասերը, դրանց ստացումը, դասակարգումը, անվանումը, 

հատկությունները և կիրառումը: Աղերի հիդրոլիզը 

1.  Ո՞ր շարքում են համապատաս խանաբար հիմնային օքսիդի, հիմքի և աղի բա
նաձևեր.

1) CaO, CuCl2, H2SO4    3) SiO2, Al(OH)3, H3PO4

2) MgO, Ba(OH)2, CuSO4    4) CaO, Zn(NO3)2, Ba (OH)2

2.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում նատրիումի հիդրօքսիդի հետ.

1) CO2, Na2O, Al2O3     3) SiO2, Al2O3, KNO2

2) Al(OH)3, SO3, CuSO4   4) Zn(OH)2, Cr2O3, Ca(OH)2

3. Ո՞ր նյութի հետ են փոխազդում և՛ նոսր H2SO4–ը, և՛ KOH–ը.

1) CuCl2   2) Al2Օ3   3) Fe(OH)2   4) CaO

4.  Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ ազոտական թթվի համար. 

1) ջրային լուծույթում դիսոցված է 
2) փոխազ դում է հիմքերի հետ 
3) լակմուսը ներկում է կապույտ 
4) փոխազդում է մետաղների հետ առանց ջրածնի անջատման 

5. Հետևյալ հավասարումներից ո՞րն է համապատասխանում դարձելի ռեակցիայի.

1) CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O  
2) AgNO3 + HCl = AgCl + H NO3 

3) C6H5NO2 + 3H2 = C6H5NH2 + 2H2O
4) NaOH + HCl = NaCl + H2O

6.  Նշված քանակներով ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից կգոյանա բարիումի 
երկհիդրո ֆոսֆատ. 

1) 0,2 մոլ H3PO4 և 0,1 մոլ Ba(OH)2  3) 0,1 մոլ Ba3(PO4)2 և 0,1 մոլ H3PO4 
2) 0,3 մոլ Ba(OH)2 և 0,1 մոլ P2O5  4) 0,1 մոլ Ba3(PO4)2 և 0,1 մոլ H3PO3

7.  Ֆոսֆորական թթվի լուծույթին աստիճանաբար ավելացրել են նատրիումի հիդ
րօք սիդի նոսր լուծույթ, մինչև հնարավոր ռեակցիաների ավարտը: Ո՞ր շարքն է 
համապա տասխանում լուծույթում աղերի առաջացման հաջորդականությանը.

1) Na2HPO4, Na3PO4, NaH2PO4   3) Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4

2) NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4   4) Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 
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8.  Ո՞ր շարքում են համապա տաս խանաբար չեզոք, թթու և հիմնային աղերի բա նա
ձևերը.

1) Al(OH)2Cl, NaHS, FeCl3    3) KHCO3, Na3PO4, Cu2(OH)2CO3

2) CH3COOK, CuS, Na2HPO4   4) Na2HPO3, Ca(HCO3)2, Cu(OH)Cl

9. Ո՞ր նյութերի միջև է ընթանում փոխանակման ռեակցիա. 

1) ֆոսֆորական թթու և ամոնիակ   
2) պղնձի քլորիդ և կալիումի սուլֆիդ  
3) մանգանի(IV) օքսիդ և աղաթթու
4) կալիումի պերմանգանատ և աղաթթու

10. Հետևյալ օքսիդներից որո՞նք են երկդիմի. 

ա) K2O  բ) CaO  գ) ZnO  դ) Al2O3  ե) CrO3           զ) Cr2O3

1) ա, բ, գ  2) գ, դ, զ 3) գ, դ, ե 4) ա, դ, զ

11. Ո՞ր շարքի բոլոր օքսիդներն են փոխազդում ծծմբական թթվի լուծույթի հետ.

1) K2O, CO, I2O7   3) MgO, Cs2O, SiO2

2) CuO, ZnO, Al2O3   4) BeO, Mn2O7, N2O

12.  Ո՞րն է 0,1 մոլ K2SO4 և 0,2 մոլ KF նյութաքանակներով աղերի զանգվածների 
հարա բերությունը. 

1) 1 : 1  2) 1 : 2  3) 3 : 2  4) 3 : 1

13.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի 
հետ.

1) FeO, CrO3, HClO   3) ZnO, HClO4, MgO
2) KCl, SO2, CO2   4) FeCl3, ZnO, Mn2O7

14. Օքսիդներից որո՞ւմ է քիմիական կապը կովալենտ բևեռային. 

1) CaO  2) SO3  3) MgO  4) K2O 

15.  Ո՞րն է աղի բանաձևը, եթե դրա և բարիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունից 
ան ջատ վում է գազ, բայց չի առաջանում նստվածք. 

1) (NH4)2 SO3 2) (NH4)2CO3            3) [CH3NH3]Cl   4) (NH4)2 SO4

16. Ո՞ր աղերի քայքայումից են գոյանում և՛ հիմնային, և՛ թթվային օքսիդներ.

ա) CaCO3   բ) Cu(NO3)2   գ) KNO3    դ) (CuOH)2CO3

1) ա, գ     2) ա, բ, գ         3) գ, դ        4) ա, բ, դ
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17. Համապատասխանեցրե՛ք օքսիդների և թթուների բանաձևերը. 

Օքսիդներ Թթուներ

ա) SO2

բ) SO3

գ) N2O5

դ) P2O5

1) H2SO3

2) H2S2O3

3) H2SO4

4) H3PO4 
5) HNO3

6) HNO2

7) HPO2

18.  Ո՞ր աղի ջերմային քայքայումից են առաջանում և՛ թթվային, և՛ հիմնային օքսիդներ.

1) պղնձի նիտրատի   3) ամոնիումի հիդրոկարբոնատի
2) արծաթի նիտրատի  4) ամոնիումի նիտրատի

19.  Ո՞ր նյութ(եր)ն է(են) առաջանում նատրիումի հիդրօքսիդի և ծծմբի(IV) օքսիդի 
հավա սարամոլային քանակների փոխազդեցությունից. 

1) թթու աղ     3) կրկնակի աղ
2) չեզոք աղ    4) թթու և չեզոք աղերի խառնուրդ

20. Ո՞ր փոխարկումների դեպքում են նախ ալկալի, ապա թթու օգտագործում. 

1) HCl º KCl º AgCl   3) Ca(OH)2 º Ca(NO3)2 º CaCO3

2) FeCl2 º Fe(OH)2 º Fe(NO3)2  4) H2SO4 º K2SO4 º BaSO4

21. Ո՞ր թթուն տաքացնելիս համապատասխան անհիդրիդ չի առաջանում.

1) H2SO3   2) H2CO3    3) H2SiO3    4) HNO3

22. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցության հետևանքով աղ չի ստացվում. 

1) հիմքի և թթվի   3) թթվի և հիմնային օքսիդի
2) ալկալու և լուծելի աղի  4) ջրի և հիմնային օքսիդի

23. Ո՞ր զույգ նյութերը կարող են փոխազդել.

1) K3PO4 և KH2PO4   3) K3PO4 և Na2HPO4  
2) Na2HPO4 և NaH2PO4  4) K2HPO4 և K3PO4

24. Հետևյալ օքսիդներից որո՞նք են փոխազդում նատրիումի հիդրօքսիդի հետ.

ա) ZnO  գ) CuO   ե) Cl2O  է) P2O5

բ) SO2  դ) CaO  զ) N2O   

1) ա, բ, գ, դ  2) ա, գ, դ, ե 3) գ, ե, զ, է 4) ա, բ, ե, է 
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25. Ո՞ր հիմքը հնարավոր չէ ստանալ միացման ռեակցիայի արդյունքում.

1) NaOH  2) NH4OH 3) Fe(OH)2  4) Ba(OH)2

26. Ո՞ր աղի ջրային լուծույթում կհայտաբերվեն քլորիդ իոններ.

1) KClO3   2) CaOCl2   3) Ca(OCl)2   4) KClO

27. Ո՞ր նյութերի հետ են փոխազդում և՛ K3PO4–ը, և՛ K2HPO4–ը. 

ա) Ca(NO3)2 բ) Ba(OH)2 գ) H3PO4 դ) NaNO3

1) ա, բ, գ  2) բ, դ  3) ա, դ  4) բ, գ, դ

28.  Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ելանյութերը և վերջանյութ աղի բանա ձևերը.

Ելանյութեր Վերջանյութ աղ

ա) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2

բ) 2H3PO4 + Ca(OH)2

գ) H3PO4 + Ca(OH)2

դ) H3PO4 + CaCO3

1) CaHPO4

2) Ca3(PO4)2

3) Ca(H2PO4)2 
4) (CaOH)3PO4

5) Ca(HCO3)2

6) CaHPO3

29.  Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ելանյութերը և վերջանյութ աղի բա նա
ձևերը.

Ելանյութեր Վերջանյութ աղ

ա) P2O5 + 4NaOH 
բ) P2O5 + 2NaOH 
գ) P2O5 + 6NaOH
դ) P2O5 + 3Na2O

1) Na2HPO4

2) NaH2PO4

3) Na3PO4

4) Na3PO3

5) Na2HPO3

6) NaPO2

30. Հետևյալ թթուներից որո՞նք են երկհիմն.

ա) H2SO4  գ) H4P2O7    ե) H3PO3  է) H2S
բ) H3PO4  դ) H2SO3  զ) HNO2  ը) H3AsO4 

1) ա, բ,  դ, զ   2) ա, դ, ե, է  3) ա, գ, է, ը  4) բ, գ, ե, ը

31.  Ի՞նչ գույն կստանա լակմուսը համապատասխանաբար կալիումի հիդրոսուլ
ֆատի և նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթներում.

1) կապույտ և կարմիր   3) կապույտ և մանուշակագույն
2) կարմիր և կապույտ   4) կարմիր և մանուշակագույն
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32. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը.

Նատրիումի հիդրոկարբոնատի ջրային լուծույթի միջավայրը հիմնային է, քանի որ 

_____________________________:

1) հիդրոկարբոնատ իոնը հիդրոլիզվում է` (HCO3)
– + H2O º H2CO3 + (OH)–

2) հիդրոկարբոնատ իոնը դիսոցվում է` (HCO3)
– º (CO3)

2– + H+

3) նատրիումի իոնը հիդրոլիզվում է` Na+ + H2O º NaOH + H+ 
4) NaHCO3–ը դիսոցվում է` NaHCO3 º Na+ + (HCO3)

– 

33. Որո՞նք են թթվային օքսիդների բանաձևեր. 

ա) CO2   բ) Cr2O3 գ) ZnO  դ) NO2  ե) BaO  զ) CrO3

1) ա, դ, զ  2) բ, գ, ե 3) գ, դ, ե 4) բ, դ, զ 

34. Որո՞նք են աղ չառաջացնող (անտարբեր) օքսիդների բանաձևեր.

ա) CO բ) N2O  գ) NO  դ) N2O3 ե) CO2  զ) B2O3

1) ա, բ, գ   2) բ, գ, զ 3) ա, դ, ե 4) դ, ե, զ

35. Որո՞նք են միահիմն թթուների բանաձևեր. 

ա) HClO3  գ) C3H7COOH   ե) H2CO3

բ) H2C4H4O6 դ) H2C2O4  զ) CH3COOH

1) ա, բ, զ  2) ա, գ, զ 3) ա, դ, ե 4) բ, դ, ե 

36.  Առավելագույնը քանի՞ տարբեր հիդրօքսիդներ կգոյանան H2O, K2O, CuO, Ba, 
NaOH, MgSO4 նյութերի զույգ առ զույգ հնարավոր փոխազդեցություններից.

1) չորս  2) երեք   3) երկու  4) մեկ

37. Ո՞ր շարքի բոլոր օքսիդներն են փոխազդում ջրի հետ (20 °C–ում).

1) CaO, K2O, SiO2   3) CO2, Al2O3, P2O5 
2) K2O, CaO, SO2   4) Mn2O7, CrO3, SiO

38. Ո՞ր շարքում են միայն երկդիմի հիդրօքսիդների բանաձևեր.

1) Zn(OH)2, Cr(OH)3, Fe(OH)2 3) Zn(OH)2, Al(OH)3, Ca(OH)2

2) Zn(OH)2, Cr(OH)3, Be(OH)2 4) Fe(OH)2, Cr(OH)3, Be(OH)2

39. Փոխարկումների շղթայում ո՞րն է X նյութը. 

P4 º X º H3PO4

1) P2O5  2) P2O3  3) Ca3P2   4) Ca3(PO4)2
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40. Ի՞նչ նյութեր կգոյանան 1 մոլ Na2[Zn(OH)4]–ի և 2 մոլ HCl–ի փոխազդեցությունից.

1) NaCl և ZnCl2   3) NaCl և Zn(OH)2   
2) NaOH և Zn(OH)2   4) NaCl և (ZnOH)Cl

41. Ո՞ր օքսիդները կարող են փոխազդել ալկալիների հետ. 

ա) Cr2O3  բ) Al2O3  գ) BaO   դ) K2O

1) ա, բ   2) բ, գ   3) ա, դ   4) բ, դ

42. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցությունից կարող են գոյանալ թթու աղեր.

ա) KOH և SO2(ավելցուկ)   գ) 0,1 մոլ NaOH և 0,2 մոլ SO2 
բ) SO2 և Ba(OH)2(ավելցուկ)  դ) 0,1 մոլ P2O5 և 3 մոլ NaOH

1) ա, բ   2) բ, գ   3) ա, գ   4) բ, դ

43.  Նշված քանակներով ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից լուծույթում միաժա
մանակ առկա կլինեն երեք տարբեր աղեր.

1) 1 մոլ P2O5 և 2,5 մոլ NaOH 3) 1 մոլ H3PO4 և 2,2 մոլ KOH  
2) 1 մոլ K2SO3 և 0,5 մոլ HCl  4) 0,2 մոլ NaOH և 0,3 մոլ P2O5

44.  Ո՞ր հատկություններով է բնութագրվում X տարրի օքսիդը, եթե դրանում 
թթվածնի զանգվածային բաժինը 53,3 % է, իսկ ջրածնային միացության բա
նաձևը XH4 է. 

ա) թթվային է    գ) փոխազդում է ալկալիների հետ
բ) ամֆոտեր է    դ) փոխազդում է ջրի հետ

1) ա, բ  2) ա, գ  3) բ, գ  4) բ, դ

45. Ո՞ր զույգ նյութերի հետ է փոխազդում աղաթթուն.

1) AgNO3, K2CO3    3) K2CO3, CuSO4

2) KNO3, K2CO3   4) CuSO4, KNO3

46. Ո՞ր նյութի հետ են փոխազդում և՛ աղաթթուն, և՛ ծծմբի(VI) օքսիդը. 

1) KOH  2) CaCl2 3) SO2  4) NO 

47. Ո՞ր թթուն է համապատասխանում քլորի(I) օքսիդին.

1) HClO  2) HClO2 3) HClO3 4) HClO4

48.  Ո՞ր նյութի հետ է փոխազդում 25 կարգաթվով տարրի բարձրագույն օքսիդին 
համապատասխանող հիդրատը.

1) ազոտական թթվի   3) կալցիումի քլորիդի 
2) կալիումի հիդրօքսիդի   4) սիլիցիումի(IV) օքսիդի
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49. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից կգոյանա թթու.

1) CuCl2 և NaOH    3) P2O5 և H2O
2) AgNO3 և NaCl    4) CaO և H2O 

50. Ո՞րն է հիմնային աղի բանաձև.

1) (CuOH)2CO3        2) Cu(OH)2                3) CuCl2æ2H2O  4) CuSO4æ5H2O

51. Որո՞նք են թթու աղերի բանաձևեր.

ա) (MgOH)NO3   գ) K3(Al(OH)6)  

բ) NaHSO4    դ) Ca(H2PO4)2

1) ա, բ     2) բ, գ   3) ա, դ   4) բ, դ

1.2.11. Անօրգանական միացությունների հիմնական դասերը, 
դրանց ստացումը, դասակարգումը, անվանումը, 

հատկությունները և կիրառումը: Աղերի հիդրոլիզը 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 18 1 35 2

2 2 19 1 36 2

3 2 20 2 37 2

4 3 21 4 38 2

5 1 22 4 39 1

6 1 23 1 40 3

7 2 24 4 41 1

8 4 25 3 42 3

9 2 26 2 43 2

10 2 27 1 44 2

11 2 28 2, 3, 1, 1 45 1

12 3 29 1, 2, 3, 3 46 1

13 4 30 2 47 1

14 2 31 2 48 2

15 3 32 1 49 3

16 4 33 1 50 1

17 1, 3, 5, 4 34 1 51 4
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ԳԼՈՒԽ 2. ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ 

2.1. ՄԵՏԱՂՆԵՐ

2.1.1. Մետաղական կապ: Մետաղներ: 
I–III խմբի գլխավոր ենթախմբի և բոլոր երկրորդական 

ենթախմբերի մետաղների բնութագիրը 

1.  Պարբերական համակարգի ո՞ր մասում են տեղադրված մետաղական տարրերը 
(կարճ ձև). 

1) ձախ և ներքև  2) ձախ և վերև  3) աջ և ներքև       4) աջ և վերև

2.  Միացություններում +1 օքսիդացման աստիճան դրսևորող ո՞ր մետաղի օքսիդում է 
թթվածնի զանգվածային բաժինը 17,02 %.

1) Li  2) K  3) Cu  4) Ag

3.  Հպման մեջ գտնվող 10–ական գրամ զանգվածով երկաթե և պղնձե ձողերն ըն
կղմել են աղաթթվի մեջ: Որոշ ժամանակ անց ձողերի ընդհանուր զանգվածը 
դար  ձել է 17,2 գ: Ի՞նչ ծավալով (մլ, ն. պ.) գազ է անջատվել ռեակցիայի ընթացքում.

1) 2240  2) 1680   3) 1120  4) 980 

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պղինձ է անջատվել, եթե պղնձի(II) քլորիդի լուծույթի մեջ 
10 գ զանգ վածով մագնեզիումի թիթեղ ընկղմելիս վերջինիս զանգվածն ավելա
ցել է 0,04 գրամով.

1) 0,064  2) 0,128  3) 0,64  4) 6,4

5.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ալյումին է անհրաժեշտ 6,08 գ քրոմի(III) օքսիդը վերա
կանգնելու համար.

1) 0,27  2) 0,54  3) 1,08  4) 2,16

6.  Ո՞ր շարքի տարրերն են դասավորված ըստ մետաղական հատ կու թյունների 
ուժեղացման. 

1) Na, Mg, Al  2) Ca, Mg, Ba        3) Pb, K, Na             4) Fe, Mg, Na

7. Ո՞րն է երկրակեղևում առավել տարածված մետաղը. 

1) ալ յումին   2) պղինձ  3) երկաթ  4) մագնեզիում

8.  Հետևյալ նյութերից որի՞ ջրային լուծույթը չի կարելի եռացնել ալյումինե թասի 
մեջ.

1) Na2SO4   2) K2CO3  3) Ba(NO3)2  4) KCl
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9. Ո՞ր հատկանիշը հիմնականում բնորոշ չէ մետաղներին.

1) մետաղային կապը 
2) ջերմահաղորդականությունը 
3) սովորական պայմաններում հեղուկ ագրեգատային վիճակը
4) էլեկտրահաղորդականությունը

10.  Հետևյալ հիդրօքսիդներից ո՞րն է ջրային լուծույթում ցուցաբերում առավել ուժեղ 
հիմնային հատկություններ. 

1) Be(OH)2   2) Ca(OH)2         3) Mg(OH)2  4) Ba(OH)2

11.  Հետևյալ մետաղներից ո՞րը կարող է պղնձարջասպի ջրային լուծույթից մետա
ղական պղինձ դուրս մղել.

1) ոսկին       2) երկաթը          3) սնդիկը   4) արծաթը

12.  Հետևյալ մետաղներից որի՞ն համապատասխանող հիդրօքսիդը սովորական 
պայ մաններում չի լուծվում ջրում և ալկալիների նոսր ջրային լուծույթներում. 

1) ցինկ   2) բերիլիում        3) պղինձ     4) ալ յումին  

13.  Երկաթի, պղնձի և ալյումինի փոշիների խառնուրդի վրա ավե լացրել են ավելցու
կով ալկալու լուծույթ և թողել մինչև ընթացող ռեակ ցիայի(ների) ավար տը: Հնա
րավոր ռեակցիայի (ների) ավարտից հետո ի՞նչ նյու թեր կպարունակի պինդ մնա 
ցորդը. 

1) Fe(OH)2, Cu   2) Fe, Cu, Al(OH)3    3) Fe, Cu  4) Cu, Al 

14.  Պղնձի և ալյումինի փոշիների a գ խառնուրդին ավելացրել են ավելցուկով 
աղաթթու: Որոշ ժամանակ անց լուծույթը ֆիլտրել են, պինդ մնացորդը՝ չորացրել 
և նո րից կշռել: Դրանից հետո պինդ մնացորդի զանգվածը կազմել է b գ: Ինչպե՞ս 
են փոխհարաբերվում այդ զանգվածները.

1) a = b   2) b > a   3) a > b   4) b >> a 

15.  Պղնձի և ալյումինի փոշիների խառնուրդի վրա ավելացրել են a գ ալկալու 
լուծույթ (ավելցուկով): Որոշ ժամանակ անց նստվածքը հեռացրել են և լուծույթը 
նորից կշռել: Դրանից հետո լուծույթի զանգվածը կազմել է b գ: Ինչպե՞ս են փոխ
հա րաբերվում այդ զանգվածները. 

1) a = b   2) b > a   3) a > b   4) a >> b

16.  Ո՞ր զույգում են ամենածանր և ամենաթեթև մետաղ ների անվանումները համա
պատասխանաբար.

1) սնդիկ, կալիում    3) օսմիում, լիթիում
2) ոսկի, ալ յումին    4) արծաթ, տիտան
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17.  Ո՞ր շարքի մետաղներն են միացություններում ցուցաբերում միայն հաստատուն 
օքսի դացման աստիճան. 

1) Cr, Mo, Ca  2) Mg, Zn, Na   3) Mn, Be, Li   4) Ni, Fe, Ba

18.  Համապատասխանեցրե՛ք մետաղների անվանումները և դրանց ատոմների ար
տաքին էներգիական մակարդակում առկա էլեկտրոնների թվերը.

Անվանում Էլեկտրոնների թիվ

ա) քրոմ
բ) անագ
գ) ալ յումին
դ) պալադիում

1) 1
2) 3
3) 4
4) 5
5) 2
6) 0

19.  Ո՞ր շարքի մետաղների կատիոններն են դասավորված ըստ ջրային լուծույթում 
օք սիդիչ հատկությունների ուժեղացման. 

1) Mg2+, Ni2+, Ca2+, Cu2+  3) Ni2+, Mg2+, Cu2+, Ca2+

2) Ca2+, Mg2+, Ni2+, Cu2+  4) Cu2+, Ca2+, Ni2+, Mg2+ 

20.  Հետևյալ մետաղներից որի՞ ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալի արժեքն է 
առավել փոքր. 

1) Zn   2) Mg   3) Ca   4) Ba

21. Ո՞ր շարքի բոլոր մետաղները չեն օքսիդանում Н+ իոններով.

1) Fe, Zn, Pt  2) Na, Ni, Au   3) Cu, Ag, Hg   4) Cr, Mo, Ca

22.  Ինչպե՞ս կփոխվի երկաթե թիթեղի զանգվածը, եթե այն պղնձի(II) սուլֆատի 
լուծույթի մեջ ընկղմելիս վերականգնվի 208 գ պղինձ. 

1) կպակասի 26 գրամով   3) կփոքրանա 2 անգամ
2) կմեծանա 2 անգամ   4) կավելանա 26 գրամով

23.   Ինչպե՞ս են փոխվում համապատասխանաբար K, Ca, Al, Cr տարրերի օքսիդաց
ման աստիճանները դրանց բարձրագույն օքսիդներում. 

1) մեծանում են         3) փոքրանում են
2) նախ մեծանում են, ապա փոքրանում      4) նախ փոքրանում են, ապա մեծանում

24.  Քանի՞ էլեկտրոն է առկա հիմնական վիճակում գտնվող երկաթ տարրի հա մա
պատասխանաբար Fe0, Fe2+ և Fe3+ մասնիկների 3d ենթամակարդակներում.

1) 4, 5, 6   2) 5, 4, 6   3) 6, 6, 5   4) 4, 5, 5
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25.  Ո՞ր շարքի օքսիդներն են դասավորված ըստ հիմնային հատկու թյուն ների ուժե
ղացման. 

1) MnO, MnO2, Mn2O7   3) MgO, Na2O, Al2O3

2) CrO3, Cr2O3, CrO   4) Fe2O3, FeO, Al2O3

26.  Ո՞ր ֆիզիկական հատկություն է առավել բնորոշ մետաղական պարզ նյութերին.

1) մետաղական փայլ      3) անջերմանցիկություն
2) փխրունություն        4) թափանցիկություն 

27.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Որքան ____________ է մետաղի իոնացման էներգիան, այնքան __________ է դրա 

քի միական ակտիվությունը:

1) մեծ, մեծ   2) փոքր, փոքր  3) փոքր, մեծ       4) փոքր, չնչին 

28.  Ո՞ր շարքի մետաղներն ունեն արտաքին էներգիական մակարդակի 4s1 էլեկտ
րոնային բանաձևը. 

1) K, Ca,Ga, Cu  2) K, Ga, Cr, Cu  3) K, Cr, Cu  4) Sc, Ga, Ba

29.  Ո՞ր շարքի մետաղներն են դասավորված ըստ էլեկտրաբա ցասա կանության 
նվազման.

1) Fe, Al, Au  2) Au, Cu, Ag   3) Cu, Ag, Fe   4) Ti, Sc, Ca

30.  Ինչպե՞ս են փոխվում ատոմների շառավիղները Na, Mg, Al մետաղների շարքում. 

1) փոքրանում են, ապա մեծանում   3) մեծանում են, ապա փոքրանում
2) փոքրանում են     4) մեծանում են

31. Ո՞ր շարքի բոլոր պարզ նյութերում է առկա մետաղային կապ. 

1) Sn, P, Pb  2) Cu, Os, Fe  3) Hf, Pt, Si 4) Na, V, B

32. Ո՞ր շարքի բոլոր մետաղները կփոխազդեն աղաթթվի հետ. 

1) Sr, Ag, Pb  2) Cu, Ba, Ca  3) Mg, Pt, Sn 4) Mg, Zn, Fe

33.  Ո՞ր զույգի կատիոններն են դասավորված ըստ ջրային լուծույթում օքսիդացնող 
ուժի նվազման.

1) H+ և Mg2+ 2) Mg2+ և Fe2+  3) Cu2+ և Au2+  4) H+ և Hg2+
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34.  Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից մետաղի օքսիդացման աստիճանը 
կմեծանա.

ա) Cu2S և O2   բ) FeS և HCl    գ) FeS2 և O2    դ) Fe3O4 և CO  

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, գ

35.  Հետևյալ աղերից որո՞նք կարելի է ստանալ մետաղի և համապատասխան նոսր 
թթվի փոխազդեցությունից. 

ա) Fe2(SO4)3 բ) AlCl3  գ) CuBr2  դ) AgNO3

1) ա, բ  2) ա,  դ       3) բ, գ          4) բ, դ

2.1.1. Մետաղական կապ: Մետաղներ: I–III խմբի գլխավոր ենթախմբի և բոլոր 
երկրորդական ենթախմբերի մետաղների բնութագիրը

Համարը Պատաս խանը Համարը Պատաս խանը Համարը Պատաս խանը

1 1 13 3 25 2

2 2 14 3 26 1

3 3 15 2 27 3

4 1 16 3 28 3

5 4 17 2 29 4

6 4 18 1, 3, 2, 6 30 2

7 1 19 2 31 2

8 2 20 4 32 4

9 3 21 3 33 1

10 4 22 4 34 4

11 2 23 1 35 4

12 3 24 3
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2.1.2. Ալկալիական մետաղներ, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները 

1. Ո՞րն է աղերից ալկալիական մետաղների ստացման հիմնական եղանակը.

1) ջերմային քայքայումը   3) լուծույթի էլեկտրոլիզը
2) հալույթի էլեկտրոլիզը   4) հիդրոլիզը

2.  Բոցը դեղին գունավորող մետաղի ո՞ր աղը աղաթթվով մշակելիս կանջատվի 50 % 
զանգվածային բաժնով ծծումբ պարունակող օքսիդ. 

1) Na2SO4   2) K2SO3  3) Na2SO3 4) KHSO3

3. Ո՞րն է A նյութի բանաձևը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

NaOH 
A

 Na2CO3 
A + H2O  NaHCO3.

1) N2  2) CO  3) CO2  4) CH4

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) լուծույթ կստացվի 4,6 գ նատրիումի և 100 գ ջրի փոխազ
դեցությունից. 

1) 104,0  2) 104,2  3) 104,4  4) 104,6

5.  Ո՞ր նյութը կգոյանա 5,6  % զանգվածային բաժնով կալիումի հիդրօքսիդի 200 գ 
լուծույթի մեջ 6,72 լ (ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ անցկացնելիս. 

1) CH3COOK 2) KHCO3 3) HCOOK 4) K2CO3 

6.  Բոցը մանուշակագույն գունավորող մետաղի ո՞ր աղը աղաթթվով մշակելիս կան
ջատվի 50 % զանգվածային բաժնով ծծումբ պարունակող օքսիդ. 

1) K2SO4   2) K2SO3  3) Na2SO3  4) NaHSO3 

7. Հետևյալ մետաղներից որո՞նք կփոխազդեն ազոտի հետ. 

ա) Na   բ) Mg   գ) Ag   դ) Cu

1) ա, բ             2) բ, գ   3) ա, դ   4) գ, դ

8.  Ի՞նչ նյութեր են առաջանում ալկալիական ու հողալկալիական մետաղների և ջրի 
փոխազդեցությունից. 

1) աղ և թթվածին     3) աղ և ջրածին
2) օքսիդ և ջրածին     4) ալկալի և ջրածին

9. Հետևյալ հիմնային օքսիդներից ո՞րը կփոխազդի ջրի հետ. 

1) K2O  2) Ag2O  3) CuO  4) FeO
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10.  Կալիումի քլորիդի և քլորատի a գ զանգվածով խառնուրդը տաքացրել են բաց 
անոթում՝ MnO2 կատալիզատորի առկայությամբ, և ստացել են b գ պինդ մնա
ցորդ: Ո՞րն է զանգվածների փոխհարաբերությունը.

1) a = b  2) b > a  3) a > b  4) b >> a 

11.  Ո՞ր շարքի նյութերն են առաջանում նատրիումի հիդրօքսիդի սառը լուծույթի մեջ 
քլոր անցկացնելիս. 

1) NaCl և NaCIO    3) NaCl և NaClO3

2) NaCl և NaClO4    4) NaClO3 և H2

12.  Ո՞րն է կերակրի աղի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզն ավարտվելուց հետո լուծույ
թում ստացված նյութի բանաձևը.

1) H2O   2) NaCl  3) NaOH  4) HCl

13.  Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի ընթացքում է տեղի ունենում ջրի անո
դային օքսիդացում. 

1) CaBr2   2) NaCl   3) NaNO3  4) KCl 

14.  Ո՞ր զույգ նյութերը կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա կալիումի նիտրատի 
ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզից. 

1) KOH և H2  2) K և H2    3) KOH և O2  4) H2 և O2

15.  Հետևյալ աղերից որի՞ լուծույթը կպարունակի առավել մեծ քանակությամբ հիդ
րօքսոնիում իոններ.

1) K2SO4   2) K2CO3  3) NH4Cl  4) K3PO4

16.  Հետևյալ նյութերից համապատաս խան պայմաններում որո՞նք կփոխազդեն 
ալյու մինի օքսիդի հետ.

ա) K2SO4  բ) H2O  գ) KOH դ) Na2CO3 

 1) ա, բ  2) գ, դ  3) ա, գ  4) բ, դ

17. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ բոլոր ալկալիական մետաղների վերաբերյալ. 

1) s–տարրեր են 
2) դյուրահալ և ծանր մետաղներ են 
3) միացություններում ցուցաբերում են +1 օքսիդացման աստիճան
4) ատոմների արտաքին էներգիական մակարդակում առկա է մեկ էլեկտրոն 

18. Ո՞րն է առավել ակտիվ մետաղի էլեկտրոնային բանաձևը.

1) 1s22s22p63s1  2) 1s22s1  3) 1s22s22p63s23p1  4) 1s22s2
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19.  Ո՞ր շարքի նյութերն են ստացվում ալկալիական մետաղների նիտ րիդների և ջրի 
փոխազդեցությունից.

1) ալկալի և ջրածին    
2) ալկալի և ամոնիակ 
3) ալկալի և ազոտ
4) աղ և ջրածին

20.  Ջրային լուծույթում ո՞ր նյութի և նատրիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունից 
կգոյանա նատրիումի սուլֆիտ. 

1) SO3  2) H2SO4  3) H2S  4) SO2

21. Հետևյալ աղերից ո՞րը կքայքայվի համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանում.

1) NaHCO3   2) NaClO3   3) NaNO3  4) Na2SO3

22.  Ո՞րն է բարիումի քլորիդի լուծույթի և անհրաժեշտ քանակով նատրիումի հիդրո
սուլֆատի փոխազդեցու թյան հետևանքով առաջացած նստվածքի հեռացումից 
հետո լուծույթում մնա ցած նյութերի մոլային զանգվածների գումարային թիվը. 

1) 36,5   2) 58,5    3) 95   4) 233

23.  Ի՞նչ աղեր կառաջանան լուծույթում CO, CO2, O2 և NO2 գազերի հավասարամոլային 
խառնուրդը ավելցուկով կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթի մեջ անցկացնելիս. 

1) KHCO3 և KNO3

2) KNO3 և K2CO3 

3) KNO2 և KHCO3

4) KNO3 և HCOOK

24. Հետևյալ մետաղներից ո՞րը չի ստացվի ալյումինաջերմային եղանակով.

1) Cr   2) Mn   3) Fe   4) Na

25. Ո՞ր նյութը չի փոխազդի նատրիումի հիդրօքսիդի հետ.

1) NH4Cl   2) NaNO3   3) NaHCO3   4) NaHS

26.  Որքա՞ն է նատրիումի օքսիդի և ջրի միացման ռեակցիայի հավասարման գոր ծա
կիցների գումարը.

1) 4   2) 3   3) 6   4) 5
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27. Համապատասխանեցրե՛ք հայտանյութը և ալկալու լուծույթում դրա գունավորումը. 

Հայտանյութ Գույնը ալկալու ջրային 
լուծույթում

1) լակմուս
2) ֆենոլֆտալեին
3) մեթիլնարնջագույն

ա) դեղին
բ) կապույտ
գ) մորու կարմիր 
դ) անգույն

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) 1ա, 2գ, 3դ 2) 1բ, 2գ, 3ա       3) 1բ, 2դ, 3գ        4) 1ա, 2բ, 3գ

28.  Ո՞ր միափուլ փոխարկումն է հնարավոր իրագործել սենյակային ջերմաստի
ճանում՝ ալկալու ջրային լուծույթ կիրառելով.

1) NaCl º Na2CO3   3) Al(OH) 3 º Al2O3

2) CH3COONa º CH4  4) CuSO4 º Cu(OH)2 

29.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալիումի օքսիդի կհամապատասխանի 4  % պոտաշ պարու
նակող 3 կգ մոխիրը.

1) 81,74   2) 94,74  3) 138,05  4) 120,00

30.  Ցեզիումի ատոմի վալենտային էլեկտրոնը գլխավոր և օրբիտալային քվանտա
յին թվերի ի՞նչ արժեքներով է բնութագրվում. 

1) 6 և 3   2) 6 և 0   3) 6 և 5   4) 6 և 1

31.  Ո՞ր ուրվագրերն են համապատասխանում H+ + (OH)– = H2O կրճատ իոնային հա
վասարմանը.

ա) NaOH + CH3COOH º		 գ) CsOH + HNO3 º	
բ) KOH + HClO4 º   դ) NH4OH + HCl º

1) ա, բ   2) ա, դ   3) բ, գ   4) գ, դ

32.  Կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթի և  ո՞ր նյութերի միջև է հնարավոր իրականաց նել  
միացման ռեակցիա` ելանյութերի որոշակի հարաբերության պայմաններում.

ա) CuSO4  բ) P2O5  գ) SO2  դ) N2O

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, դ

33.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կանջատվի 0,5 մոլ կալիումի պերօքսիդի և 
ավելցուկով ածխածնի(IV) օքսիդի փոխազդեցությունից.

1) 8,4  2) 5,6  3) 2,8  4) 1,12
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34.  Ի՞նչ նյութ(եր) է(են) անջատվում անոդի վրա նատրիումի հիդրօքսիդի հալույթի 
էլեկտ րոլիզից.

1) միայն ջուր   3) ջուր և թթվածին
2) միայն թթվածին   4) մետաղական նատրիում

35.  Համապատասխանեցրե՛ք աղի անվանումը և հիդրոլիզի առաջին փուլի կրճատ 
իոնային հավասարումը.

Անվանում Հավասարում

ա) նատրիումի սուլֆիտ
բ) նատրիումի սուլֆիդ
գ) նատրիումի կարբոնատ
դ) կալիումի կարբոնատ

1) SO3
2– + H2O = HSO3

– + OH–

2) CO3
2– + H2O = HCO3

– + OH–

3) HSO3
– + H2O = H2SO3 + OH–

4) HCO3
– + H2O = H2CO3 + OH–

5) S2– + H2O = HS– + OH–

6) HS– + H2O = H2S + OH–

36.  Ջրային լուծույթում ո՞ր միացության և կալիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցու
թյունից նստվածք կանջատվի.

1) NaCl  2) NH4Cl 3) CuCl2 4) BaCl2

37. Ո՞ր նյութի հետ չի փոխազդի կալիումի կարբոնատը ջրային լուծույթում.

1) ազոտական թթվի  3) ածխածնի(IV) օքսիդի  
2) նատրիումի սուլֆատի  4) աղաթթվի

38. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ելանյութերը և վերջանյութերը.

Ելանյութ Վերջանյութ

ա) NaOH + CO2(ավելցուկ) 

բ) 2NaOH(ավելց) + CO2 
գ) 2Na + 2H2O 
դ) NaOH + HCl 

1) 2NaOH + H2

2) Na2CO3 + H2O
3) NaHCO3

4) NaCl + H2O
5) Na2O + H2

6) NaCl + H2

39.  Միացություններում ի՞նչ օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում ալկալիական 
մետաղները. 

1) –1  2) +1  3) +2  4) +3

40.  Ի՞նչ քիմիական կապ կառաջանա 11 և 9 կարգաթվերով տարրերի ատոմների 
միջև. 

1) կովալենտային բևեռային   3) իոնային
2) կովալենտային ոչ բևեռային   4) մետաղային
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41.  Քիմիական ռեակցիաների ո՞ր դասին է պատկանում կալիումի և ջրի փո խազ
դեցության ռեակցիան. 

1) միացման, ջերմակլանիչ   
2) տեղակալման, ջերմակլանիչ
3) տեղակալման, ջերմանջատիչ
4) միացման, ջերմանջատիչ

42.  Ո՞ր շարքում են սովորական պայմաններում ազոտի հետ փոխազդող ալկա
լիա կան մետաղի նշանը և ստացվող միացության հարաբերական մոլե կու լային 
զանգվածը. 

1) Li և 35    2) Na և 83  3) K և 130  4) Rb և 269

43. Ո՞ր շարքի բոլոր օքսիդները կփոխազդեն կալիումի հիդրօքսիդի հետ.

1) CuO, SiO2, TiO, Ag2O
2) Al2O3, P2O5, SO3, ZnO  
3) P2O3, NO, K2O, Al2O3

4) N2O, CO, CuO, MnO2

44.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդ կառաջանա 9,2 գ նատրիումը ջրում 
լուծելիս.

1) 8   2) 12  3) 16  4) 32
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2.1.2. Ալկալիական մետաղներ, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 16 2 31 3

2 3 17 2 32 2

3 3 18 1 33 2

4 3 19 2 34 3

5 2 20 4 35 1, 5, 2, 2

6 2 21 1 36 3

7 1 22 3 37 2

8 4 23 2 38 3, 2, 1, 4

9 1 24 4 39 2

10 3 25 2 40 3

11 1 26 1 41 3

12 3 27 2 42 1

13 3 28 4 43 2

14 4 29 1 44 3

15 3 30 2
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2.1.3. Հողալկալիական մետաղներ, դրանց ֆիզիկական և 
քիմիական հատկությունները: 

Ջրի կոշտությունը և դրա վերացման եղանակները 

1. Հետևյալ մետաղներից որո՞նք են հողալկալիական. 

ա) Be       բ) Mg    գ) Ca      դ) Sr                ե) Ba 

1) ա, բ, ե  2) ա, գ, դ  3) գ, դ, ե  4) բ, գ, ե

2.  Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող հետևյալ համակարգերից որի՞ անվանումն է 
կրակաթ.

1) թափանցիկ ջրային լուծույթը 
2) ջրային սուսպենզիան 
3) խառնուկը կաթում
4) կալցիումի օքսիդի հետ չոր խառնուրդը

3.  Կալցիումի կարբոնատի ջրային սուսպենզիան թափանցիկ լուծույթի վերածելու 
համար հետևյալ նյու թերից որո՞նք պետք է օգտագործել. 

ա) CO2 բ) NaOH գ) HCl  դ) CO  ե) K2CO3           զ) HNO3

1) ա, գ, զ  2) ա, բ, ե 3) ա, դ  4) բ, զ

4.  Հետևյալ ո՞ր զույգ իոնները կարող են համատեղ գոյություն ունենալ ջրային 
լուծույթում.

1) Ca2+ և SO3
2–     2) Ca2+ և PO4

3–  3) Mg2+ և CO3
2–  4) Mg2+ և HCO3

–

5.  Քանի՞ տոկոսով կնվազի կալցիումի կարբոնատի զանգվածը այն 1000  °C–ում 
շիկացնելիս.

1) 40  2) 22  3) 44  4) 100

6. Հետևյալ իոններից ո՞րն է մտնում քլորոֆիլի մոլեկուլի բաղադրության մեջ.

1) Fe2+  2) Mg2+  3) Co2+  4) Zn2+

7. Ի՞նչ գործընթաց է արտահայտում հետևյալ ուրվագիրը. 

Ca2+
(լուծ.) + Na2R(պինդ) = CaR(պինդ) + 2Na+

(լուծ.) 

1) ջրի մանրէազերծում  3) ջրի կոշտության ավելացում
2) ջրի գունավորում   4) ջրի կոշտության վերացում

8.  Ո՞րն է հողալկալիական մետաղների ատոմների արտաքին էներգիական մակար
դակի էլեկտրոնային բանաձևը.

1) 1s2   2) ns2         3) ns2np2   4) ns2np6nd2
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9. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կարող է փոխազդել կալցիումը. 

ա) H2     բ) H2O      գ) S  դ) Ca(OH)2      ե) HCl  զ) CO

1) ա, բ, գ, դ   2) բ, գ, զ  3) գ, դ, ե   4) ա, բ, գ, ե

10. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում կալցիումի հիդրիդի և ջրի փոխազդեցությունից.

1) աղ և ջուր    3) ալկալի և ջրածին
2) աղ և ջրածին    4) ալկալի և թթվածին

11.  Հետևյալ նյութերից ո՞րը կարող է լուծվել նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային 
լուծույթում. 

1) Ca(OH)2   2) Zn(OH)2   3) Ba(OH)2   4) Fe(OH)2 

12. Ո՞ր նյութն(երն) է (են) ստացվում բարիումի օքսիդի և ջրի փոխազդեցությունից.

1) ալկալի և ջրածին   3) աղ և թթվածին
2) ալկալի և թթվածին   4) միայն ալկալի

13. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում X նյութը կարող է լինել. 

Mg 
O2  A 

H2SO4  B 
NaOH

 C 
t

 X 

1) Mg(OH)2  2) MgO  3) MgSO4  4) Mg

14. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ է փոխազդում կալցիումի հիդրօքսիդը.

ա) CO2 բ) HNO3 գ) KCl  դ) Mg(OH)2     ե) Cl2         զ) Na2CO3

1) ա, բ, գ, ե   2) գ, դ, ե, զ  3) բ, գ, դ, զ  4) ա, բ, ե, զ

15. Հետևյալ մետաղներից ո՞րը չեն ստանում ալյումինաջերմային եղանակով. 

1) W   2) Cr   3) Fe   4) Ca

16. Հետևյալ ո՞ր զույգ նյութերի լուծույթներն իրար խառնելիս նստվածք կառաջանա.

ա) NaOH և HCl   գ) Na2CO3 և CaCl2

բ) BaCl2 և Na2SO4   դ) Ba(NO3)2 և KOH 

1) բ, գ  2) բ, դ  3) ա, դ  4) ա, բ 

17. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում կալցիումի կարբիդի և ջրի փոխազդեցությունից. 

1) Ca(OH)2 և C2H2    3) Ca(OH)2 և H2

2) Ca(OH)2 և CH4    4) CaO և CO2
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18.  Ի՞նչ նյութեր են անջատվում էլեկտրոդների վրա բարիումի նիտրատի ջրային 
լուծույթի էլեկտրոլիզի ժամանակ.

1) Ba և NO2   2) Ba և H2   3) H2 և O2   4) O2 և NO2

19.  Ֆոսֆորական պարարտանյութերի որակի համեմատումը կատարում են՝ ըստ 
դրանցում ֆոսֆորի(V) օքսիդի «պարունակության»: Որքա՞ն է ֆոսֆորի(V) օքսիդի 
զանգվածային բաժինը (%) կալցիումի երկհիդրոֆոսֆատում` Ca(H2PO4)2.

1) 30,3   2) 47,9   3) 45,8   4) 60,7 

20.  Ո՞ր զույգի օքսիդները կարող են փոխազդել միմյանց հետ.

ա) BaO և CrO3   գ) MgO և Na2O 
բ) MgO և CrO   դ) BaO և SiO2

1) ա, բ   2) բ, գ   3) ա, դ   4) գ, դ

21. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջուր կծախսվի 28 գ չհանգած կիրը «հանգցնելու» համար. 

1) 5   2) 7  3) 9  4) 8

22.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 2 մոլ մագնեզիումի կարբոնատի և ավել
ցուկով վերցրած աղաթթվի փոխազդեցությունից. 

1) 22,4  2) 33,6  3) 44,8  4) 56

23. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ.

ա) կրաջուրը կալցիումի հիդրօքսիդի թափանցիկ լուծույթն է 
բ) կրաջուր է կոչվում կալցիումի հիդրօքսիդի սուսպենզիան
գ) կալցիումի օքսիդի և ջրի փոխազդեցությունն անվանում են կրի մարում

1) ա, բ  2) բ, գ  3) ա, գ  4) ա, բ, գ

24.  Ո՞րն է 60 գ սիլիցիումի(IV) օքսիդի և 48 գ մագնեզիումի փոխազդեցությունից 
առաջացած խառնուրդը ջրի հետ տաքացնելիս ստացված նոր նյութի բանաձևը. 

1) MgO   2) SiH4   3) Mg(OH)2   4) H2 SiO3 

25.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) կեսջրյա գիպս կարելի է ստանալ 258 գ բնական գիպսի 
մաս  նակի ջրազրկումից.

1) 136   2) 204,5  3) 217,5  4) 290

26.  Որքա՞ն է կալցիում պարունակող X1 և X2 նյութերի հարաբերական մոլեկուլային 
զանգվածների գումարային թիվը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

Ca 
H2  X1 

H2O  X2 
SO2  Ca(HSO3)2

1) 42   2) 74   3) 202   4) 116
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27.  Հետևյալ նյութերից որի՞ օգնությամբ է հնարավոր վերացնել ջրի մնայուն կոշ
տությունը. 

1) Na2SO4   2) NaCl  3) Na3PO4   4) NaNO3

28. Ո՞ր աղով պայմանավորված չէ ջրի մնայուն կոշտությունը.

1) MgSO4   2) CaSO4  3) CaCl2    4) Ca(HCO3)2

29. Ի՞նչ զանգվածով (գ) «մեռած» գիպս կստացվի 344 գ բնական գիպսից. 

1) 136   2) 204    3) 272     4) 290

30.  Ո՞ր մետաղի 19,2 գ զանգվածով նմուշը անմնացորդ կփոխազդի 8,96 լ (ն. պ.) 
թթվածնի հետ՝ օքսիդ առաջացնելով.

1) բարիում   2) մագնեզիում  3) ստրոնցիում  4) կալցիում 

31.  Որքա՞ն է Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակ ցիայի 
հավասարման աջ մասում նյութերի քանակաչափական գործա կից ների գումարը.

1) 2   2) 3   3) 4    4) 5

32.  Որքա՞ն է Mg + Nb2O5 
t  …… ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 

հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 8   2) 6   3) 14    4) 13

33.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերի հիդ րօքսիդների հիմնային հատ կու

թյունները կարգաթվի մեծացմանը զուգ ընթաց ուժեղանում են, քանի որ R–O–H մոլե կուլ

ներում R–ի շառավիղը ________________ է, և R–O կապի էներգիան ________________ է:

1) մեծանում, փոքրանում   3) փոքրանում, փոքրանում
2) մեծանում, մեծանում   4) փոքրանում, մեծանում 

34.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) պրոտոն է առկա տարրի օքսիդի մեկ մոլում, եթե այդ տարրի 
ատոմի միջուկում պարունակվում է 12 պրոտոն. 

1) 23  2) 21  3) 20  4) 27

35.  Ի՞նչ գույնով են ներկում բոցը համապատասխանաբար նատրիումի, կա լիու մի և 
կալցիումի միա ցու թյունները.

1) դեղին, մանուշակագույն, աղյուսակարմիր
2) մանուշակագույն, դեղին, աղյուսակարմիր
3) դեղին, աղյուսակարմիր, մանուշակագույն
4) դեղին, մանուշակագույն, դեղնականաչ
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36.  Հետևյալ նյութերից որի՞ օգնությամբ է հնարավոր տարբերել կալցիումի կար
բոնատի, կալցիումի օքսիդի և կալցիումի սուլֆատի սպիտակ փոշիները.

1) աղաթթվի     3) լակմուսի
2) ջրի      4) NaOH–ի ջրային լուծույթի

37.  Որքա՞ն է Ca + N2 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասար
ման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 6   2) 3   3) 4   4) 5

38.  Ո՞րն է Ca + C º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի արգասիքի մեկ 
մոլեկուլում ոչ բևեռային կովալենտային կապերի թիվը. 

1) 6   2) 3   3) 4   4) 5

39.  Համապատասխանեցրե՛ք միացությունների տեխնիկական անվանումները և 
քիմիա կան բանաձևերը.

Անվանումներ Բանաձևեր

ա) բնական գիպս
բ) մեռած գիպս
գ)  կեսջրյա գիպս

1) CaSO4æ0,5H2O 
2) CaSO4æ2H2O
3) CaSO4

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ3  2) ա2, բ3, գ1   3) ա3, բ1, գ2   4) ա3, բ2, գ1

40. 14,2 գ զանգվածով հետևյալ աղերից ո՞րն է պարունակում 9,03æ1023 ատոմ.

1) (HCOO)2Mg    3) (CH3COO)2Mg
2) (HCOO)2Ca    4) (CH3COO)2Ca

41. Ջրի և հետևյալ նյութերից որի՞ փոխազդեցությունից կգոյանա ամենաթեթև գազը.

1) Ca3N2  2) Ca3P2  3) CaC2  4) CaH2

42.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) Ca2+ իոններն են պարունակվում կալցիումի նիտրատի 
լուծույթի մեկ լիտրում, որի 100 միլիլիտրը 0,2 մոլ աղ է պարունակում.

1) 8   2) 18  3) 28  4) 80

43.  Արդյունաբերու թյան մեջ ի՞նչ եղանակով են ստանում հողալկալիական 
մետաղները.

1) ալ յումինաջերմային    3) էլեկտրամետաղարտադրական
2) ջրամետաղարտադրական   4) մետաղաջերմային 
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44.  Հետևյալ աղերից որի՞ բաղադրության մեջ է քլորի զանգվածային բաժինն 
առավել մեծ. 

1) MgCl2  2) CaCl2 3) SrCl2  4) BaCl2

45. Ո՞րն է բարիումի ատոմի վալեն տային շերտի էլեկտրոնային բանաձևը. 

1) 3s23p64s2  2) 4s24p64d2  3) 5s2  4) 6s2

46.  Ինչպե՞ս է փոխվում հողալկալիական մետաղների վերականգնող հատկությունը 
կարգաթվի աճմանը զուգընթաց. 

1) թուլանում է  3) նախ փոքրանում է, ապա մեծանում
2) ուժեղանում է  4) նախ մեծանում է, ապա փոքրանում

2.1.3. Հողալկալիական մետաղներ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: 

Ջրի կոշտությունը և դրա վերացման եղանակները 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 17 1 33 1

2 2 18 3 34 3

3 1 19 4 35 1

4 4 20 3 36 1

5 3 21 3 37 4

6 2 22 3 38 2

7 4 23 3 39 2

8 2 24 3 40 3

9 4 25 3 41 4

10 3 26 4 42 4

11 2 27 3 43 3

12 4 28 4 44 1

13 2 29 3 45 4

14 4 30 2 46 2

15 4 31 3

16 1 32 4



ZANGAK

120

2.1.4. Ալ յումին և երկաթ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները 

1. Ո՞ր կատիոնի էլեկտրոնային բանաձևն է 1s22s22p6.

1) B3+  2) Al3+  3) Fe3+  4) Ga3+

2. Որքա՞ն է զանգվածի կորուստը (%) ալյումինի հիդրօքսիդը շիկացնելիս.

1) 17,6  2) 34,6  3) 65,4   4) 100

3.  Ո՞ր նյութն է անջատվում անոդի վրա երկաթի(III) քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտ
րոլիզի ընթացքում.

1) թթվածին  2) երկաթ  3) քլոր   4) ջրածին

4.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կստացվի 13,5 գ ալյումինի և ավելցուկով վերցրած 
ալկալու լուծույթի փոխազդեցությունից. 

1) 8,4  2) 11,2  3) 16,8  4) 22,4

5.  Ըստ  Al(OH)3 + B– = AlՕ–
2 + 2H2O կրճատ իոնային հավասարման՝ որքա՞ն է B– անիոնի 

մոլային զանգվածը (գ/մոլ). 

1) 16  2) 17  3) 32  4) 34

6.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) քլորի հետ կարող է միանալ 14 գ երկաթը տաքացման պայ
մաններում. 

1) 1,4  2) 2,8  3) 5,6  4) 8,4

7. Ո՞ր տարրն ունի 1s22s22p63s23p63d64s2 էլեկտրոնային բանաձևը.

1) Fe  2) Mn  3) Co  4) Ni

8.  Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությանն է համապատասխանում հետևյալ կրճատ 
իոնային հավասարումը. 3H+ + Al(OH)3 = Al3+ + 3H2O. 

1) Al(OH)3 + H2CO3   3) Al(OH)3 + HCl
2) Al(OH)3 + H2SiO3   4) Al(OH)3 + H2S 

9.  Ջրային լուծույթում ո՞ր նյութի և երկաթի միջև է ընթանում տեղակալման ռեակցիա. 

1) CuSO4   2) MgSO4  3) CaCl2  4) KNO3

10. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում ալյումինի կարբիդի հիդրոլիզից.

1) Al(OH)3 և C2H6    3) Al(OH)3 և C2H2

2) Al2O3 և CH4    4) Al(OH)3 և CH4 
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11. Ո՞ր նյութը կփոխազդի երկաթի(III) սուլֆատի ջրային լուծույթի հետ. 

1) երկաթի(III) օքսիդը    3) քլորը
2) երկաթը      4) պղնձի(II) օքսիդը 

12.  Ալյումինի և ալյումինի օքսիդի a գ խառնուրդը տաքացրել են բաց տիգելի մեջ և 
նորից կշռել: Պինդ մնացորդի զանգվածը կազմել է b գ: Ինչպիսի՞ն է այդ զանգ
ված ների հարաբերակցությունը.

1) a = b   2) a > b   3) a < b   4) a>> b

13. Ո՞ր իներտ գազը և Al3+ կատիոնն ունեն նույն էլեկտրոնային բանաձևը.

1) He   2) Ne   3) Ar   4) Kr

14.  Որքա՞ն է քանակաչափական գործակիցների գումարը հետևյալ ուր վագրով 
օքսիդացման–վերականգն ման ռեակցիայում.

Al + HNO3 º Al(NO3)3 + NO + H2O 

1) 9  2) 8   3) 4   4) 5

15. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ ալյումինի օքսիդի վերաբերյալ. 

1) լուծվում է ջրում 
2) փոխազդում է նոսր թթուների հետ 
3) երկդիմի է
4) ստացվում է Al(OH)3–ի ջերմային քայքայումից

16. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ելանյութերը և վերջանյութերը.

Ելանյութ Վերջանյութ

ա) Al4C3 + H2O
բ) Al4C3 + HCl
գ) Al2O3 + HCl
դ) Al + HCI

1) AlCl3 + CCl4

2) AlCl3 + H2

3) Al(OH)3 + CH4 
4) AlCl3 + CH4

5) AlCl3 + H2O
6) AlCl3 + CH2Cl2

17.  Որքա՞ն է FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 º Fe2(SO4) 3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O ուրվագրին 
հա մա պատասխանող ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործա
կիցների գումարը.

1) 16   2) 20   3) 36   4) 38
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18. Համապատասխանեցրե՛ք նյութերի անվանումները և բանաձևերը.

Անվանում Բանաձև

ա) շիբ
բ) կորունդ
գ) կաոլինիտ
դ) բոքսիտ

1) Al2Օ3 

2) Al2Օ3æ2SiO2æ2H2O
3) Al2Օ3æn H2O
4) KAl(SO4)2æ12H2O

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2, գ1, դ3    3) ա4, բ1, գ2, դ3
2) ա3, բ2, գ4, դ1    4) ա2, բ3, գ1, դ4

19.  Որքա՞ն է հետևյալ ուրվագրով օքսիդացման–վերականգն ման ռեակցիայի հավա
սարման քանակաչա փական գործակիցների գումարը. 

 Fe + HNO3 º Fe(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

1) 22   2) 24   3) 26   4) 28

20.  Ո՞րն է վերականգնիչ նյութի գործակիցն ըստ հետևյալ ուրվագրով օքսիդաց
ման–վերականգն ման ռեակցիայի հավասարման.

 FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 º Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 

1) 10   2) 8   3) 6   4) 5

21.  Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ փոխազդելիս երկաթի(III) քլորիդը կցուցաբերի 
օքսիդիչ հատկություններ. 

ա) Fe բ) H2S  գ) Cu  դ) NaՕH ե) KSCN

1) ա, բ, գ   2) բ, գ, դ  3) գ, դ, ե  4) ա, գ, ե

22. Ինչպիսի՞ն է ալյումինի քլորիդի ջրային լուծույթի միջավայրը.

1) հիմնային  2) թթվային  3) չեզոք 4) թույլ հիմնային

23. Ի՞նչ զանգվածով (գ) AI(OH)3 պետք է քայքայել 1,02 գ AI2O3 ստանալու համար.

1) 1,56   2) 2,56  3) 3,56  4) 4,56

24.  Որքա՞ն է Cl2 + FeCl2 º …… ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հա
վասար ման քանակաչափական գործակիցների գումարը. 

1) 5   2) 3   3) 4   4) 7

25. Ո՞րն է X նյութը FeCI2 º X º Fe(NO3)3 փոխարկումների շղթայում.

1) FeO  2) Fe  3) Fe(OH)3 4 ) FeBr3
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26.  Որո՞նք են համապա տաս խանաբար X և Y նյութերը փոխարկումների հետևյալ 
շղթայում. 

Fe(OH)2 º X º Y º Fe4[Fe(CN)6]3

1) FeCl2 և FeCl3   3) Fe(NO3)3 և Fe2O3

2) Fe(OH)3 և Fe2O3   4) Fe2(SO4)3 և FeSO4

27.  Որքա՞ն է Fe + FeCl3 º …… ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը. 

1) 4   2) 3   3) 6   4) 5

28.  Ո՞ր շարքի իոններին է նման ալյումինի իոնն իր էլեկտրոնային կառուց վածքով.

1) Cl–, K+, Ca2+    2) Br–, Na+, Mg2+     3) F–, Na+, Mg2+  4) F–, Na+, Ca2+

29. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի ալյումինի հիդրօքսիդը.

1) CaSO4, H3PO4, SO2  3) CuSO4, H2SO4, CO2

2) NaOH, HNO3, H2SO4  4) Na2SO4, Fe(OH)3, P2O5

30.  Որքա՞ն է Cu + FeCl3 º …… ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
հավասար ման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 5   2) 3   3) 4   4) 6

31. Ո՞ր մասնիկի և Fe3+ իոնի էլեկտրոնային կառուցվածքներն են նույնը.

1) Ar  2) Cr2+  3) Mn2+  4) Br–

32.  Ինչպե՞ս է փոխվում երկաթի օքսիդների հիդրատների հիմնային հատկությունը 
երկաթի օքսիդացման աստիճանի` Fe+2 º Fe+3 º Fe+6 աճմանը զուգընթաց.

1) նախ նվազում է, ապա աճում   3) նվազում է
2) աճում է     4) նախ աճում է, ապա նվազում

33. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի երկաթի(III) քլորիդը.

1) MgO, HCl, H2SO4   3) AgNO3, Cu, NaOH
2) Mg, HNO3, Cl2   4) Cu SO4, Ca(OH)2, CO2 

34. Ի՞նչ նյութեր կարող են լինել X–ը և Y–ը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

Fe(OH)3 º X º Y º Fe3[Fe(CN)6]2

1) FeCl3 և FeCl2   3) Fe2O3 և Fe2(SO4)3

2) Fe(NO3)3 և Fe2O3   4) Fe2(SO4)3 և Fe(OH)3
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35.  Մետաղներից ո՞րն է միացություններում ցուցաբերում հիմնականում հաստա
տուն օքսիդացման աստիճան.

1) Mn  2) Fe  3) Al  4) Cr

36. Ո՞րը ալյումինի բնական միացություն չէ. 

1) կավը    3) դաշտային սպաթը
2) բոքսիտը    4) դյուրալ յումինը

37. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերը կփոխազդեն երկաթի(III) օքսիդի հետ.

1) HCl, Al, CuO    3) H2, NH3, CH4

2) CH4, CO, O2    4) H2SO4, Na2CO3, Cu 

38.  Ալյումինի և ո՞ր ազդանյութի փոխազդեցությունը ջրածնի անջատմամբ չի ընթա
նում. 

1) ջրի     3) ծծմբական թթվի նոսր լուծույթի
2) աղաթթվի    4) խիտ ազոտական թթվի (տաքացնելիս) 

39.  2,7 գ ալյումինը լուծել են ավելցուկով վերցրած նատրիումի հիդրօքսիդի լու ծույ
թում և անջատված ջրածինն այրել են քլորի ավելցուկում: Ի՞նչ նյութաքանակով 
(մոլ) և ո՞ր նյութն է առաջացել. 

1) 0,1 մոլ H2  2) 0,3 մոլ HCl  3) 0,15 մոլ Cl2  4) 0,15 մոլ HCl

40.  Ջրում չլուծվող երկաթի դեղնասպիտակավուն միացությունը խոնավ օդում 
արագ օքսիդանում է՝ վերածվելով գորշ նյութի: Ո՞րն է այդ դեղնասպիտակավուն 
միա ցության բանաձևը. 

1) Fe3O4  2) Fe(OH)2  3) FeCl3  4) Fe2(SO4)3

41. Ո՞ր միացության մեջ է երկաթի զանգվածային բաժինն ամենամեծը. 

1) FeO  2) Fe2O3 3) FeS  4) Fe3Օ4

42.  Ո՞ր նյութի և նոսր ծծմբական թթվի փոխազդեցությունից կառաջանա երկաթի(II) 
սուլֆատ.

1) Fe2(SO4) 3  2) Fe2O3 3) FeCl3  4) Fe

43. Ալյումինի քանի՞ ատոմ է պարունակվում 25,5 գ ալյումինի օքսիդում.

1) 0,5            2) 6,02æ1023       3) 3,01æ1023   4) 1

44.  Ո՞րն է Al + H2SO4(խ) º SO2 + … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
ընթացքում վերականգնման արդյունքում ստացվող նյութի քանակաչափական 
գործակիցը.

1) 2   2) 3   3) 4   4) 5
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45.  Որքա՞ն է NaAlO2 º AlCl3 փոխարկմանը համապատասխանող ռեակցիայի հավա
սար ման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 10   2) 8  3) 9   4) 5

46.  Ո՞րն է երկաթի օքսիդի բանաձևը, եթե դրանում երկաթ տարրի ատոմների 
մոլային բաժինը 40 % է.

1) FeO   2) Fe3O4  3) FeO3   4) Fe2O3

2.1.4. Ալ յումին և երկաթ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 17 3 33 3

2 2 18 3 34 1

3 3 19 1 35 3

4 3 20 1 36 4

5 2 21 1 37 3

6 4 22 2 38 4

7 1 23 1 39 2

8 3 24 1 40 2

9 1 25 2 41 1

10 4 26 1 42 4

11 2 27 3 43 3

12 3 28 3 44 2

13 2 29 2 45 3

14 1 30 4 46 4

15 1 31 3

16 3, 4, 5, 2 32 3
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2.1.5. Մետաղների ստացման եղանակները: Կոռոզիա: 
Համաձուլվածքներ: Թուջ և պողպատ 

1.  Ջրային միջավայրում երկաթը էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից պաշտպա նելու 
համար ո՞ր մետաղի հետ պետք է հպման մեջ դնել.

1) Ag  2) Cu  3) Hg  4) Mg 

2.  Ինչպե՞ս են անվանում պղնձի ստացման եղանակն ըստ հետևյալ ռեակցիայի 
հավասարման. Cu2O + CO = 2Cu + CO2.

1) ջրամետաղարտադրություն  3) էլեկտրամետաղարտադրություն
2) հրամետաղարտադրություն  4) մետաղաջրային

3.  Ո՞ր մետաղի հետ պետք է հպման մեջ դնել երկաթե իրը՝ այն կոռոզիայից պաշտ 
պանելու համար. 

1) Au  2) Cu  3) Pb  4) Al

4. Ո՞ր մետաղը չի ենթարկվում թթվածնային կոռոզիայի.

1) Al  2) Sn  3) Pt  4) Ni

5.  Ո՞ր տարրի քանակությամբ է պայմանավորված թուջի և պողպատի հիմնական 
տարբերությունը.

1) C   2) Br  3) Cu  4) Ni

6.  Որքա՞ն է պղնձի զանգվածային բաժինը (%) բրոնզում, որի 15,18 գ նմուշը (Cu–Sn) 
աղաթթվով մշակելիս ստացվել է 0,448 լ ջրածին. 

1) 16,32  2) 21,08  3) 42,04  4) 84,32

7. Ո՞րն է X նյութը հետևյալ ուրվագրերին համապատասխանող ռեակցիաներում. 

 Fe3O4 + Al º X + Al2O3 
 X + Cl2 º FeCl3 

1) FeO   2) FeCl2  3) Fe   4) Fe2O3

8. Ո՞ր մետաղներն են ստացվում ալյումինաջերմային եղանակով.

1) Cr, V  2) Fe, Na  3) W, K  4) Cu, Li

9. Ո՞ր մետաղի հետ հպումը կնպաստի երկաթի էլեկտրաքիմիական կոռոզիային. 

1) Mg   2) Al   3) Zn   4) Ni 
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10. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ մետաղների կոռոզիայի վերաբերյալ.

1)  պղնձի հետքեր պարունակող երկաթե իրի կոռոզիան թթվային միջավայրում 
ուղեկցվում է կաթոդի ջրածնային ապաբևեռացմամբ 

2)  պղնձի հետքեր պարունակող երկաթե իրի կոռոզիան չեզոք միջավայրում ուղեկց
վում է կաթոդի թթվածնային ապաբևեռացմամբ

3) երկաթե իրը կոռոզիայից պաշտպանելու համար կիրառում են անագ և կապար 
4) երկաթե իրը կոռոզիայից պաշտպանելու համար կիրառում են քրոմ և մագնեզիում

11. Ո՞ր մետաղն է հնարավոր ստանալ ջրամետաղարտադրության եղանակով. 

1) Na  2) Ca  3) Cu   4) Li

12. Ո՞ր նյութը կարելի է օգտագործել օքսիդներից մետաղը վերականգնելու համար.

1) H2O  2) Cl2  3) CO2  4) H2

13.  Ո՞ր մետաղը չի կարող կիրառվել կոռոզիայից երկաթի պրոտեկտորային պաշտ
պանության ժամանակ.

1) Zn   2) Al   3) Cu   4) Mg

14.  Ինչպե՞ս են անվանում ըստ զանգվածի 80 % պղնձից և 20 % նիկելից կազմված 
համաձուլվածքը. 

1) բրոնզ  2) մելքիոր 3) արույր 4) մալաքիտ

15.  Ո՞ր շարքի մետաղներից յուրաքանչյուրի հետ հպումը կարագացնի երկաթի 
էլեկտրաքիմիական կոռոզիան. 

1) Cu, Ni, Zn   3) Ag, Hg, Mg
2) Zn, Mg, Al   4) Cu, Ag, Au

16. Ո՞ր մետաղի հետ հպումը կպաշտպանի երկաթը էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից.

1) Ag  2) Au   3) Zn   4) Cu 

17.  Ո՞ր մետաղը կարելի է ստանալ իր օքսիդից հրամետաղարտադրության եղա
նակով՝ որպես վերականգնիչ օգտագործելով գազային ջրածին.

1) Cu   2) Ca   3) Ba   4) Na

18.  Որո՞նք են բաց թողած բառակապակցությունները. 

Ամենացածր ջերմաստի ճանը դոմնային վառարանի __________ մասում է, որտեղ և 

կատարվում է ________________________________________________________________:

1) վերևի, առաջին վերականգնումը   3) ներքևի, վերջին վերականգնումը
2) ներքևի, առաջին վերականգնումը  4) վերևի, վերջին վերականգնումը
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19. Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Այն հանքանյութերն ու ապարները, որոնք պարունակում են արդյունաբերական 

ստացման համար պիտանի մետաղներ, անվանում են ______________________ :

1) հանքահորեր    3) հողաքարեր
2) ջրաքարեր    4) հանքաքարեր

20.  Համապատասխանեցրե՛ք հրամետաղարտադրության եղանակով մետաղների 
ստացման ռեակցիաների ելանյութերը և այդ ռեակցիաների հավասարումների 
քանակաչափա կան գործակիցների գումարային թիվը.

Ելանյութեր Գործակիցների գումար

1) WO3 + H2 
2) TiCl4 + Mg 
3) Cr2O3 + Al 
4) FeO + C

ա) 6
բ) 8
գ) 4
դ) 5

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) 1ա, 2բ, 3գ, 4գ    3) 1բ, 2գ, 3ա, 4դ
2) 1բ, 2ա, 3ա, 4գ    4) 1ա, 2բ, 3գ, 4ա

21. Ո՞ր մետաղի հետ հպումը կարագացնի երկաթի էլեկտրաքիմիական կոռոզիան.

1) Mg  2) Mn  3) Zn   4) Ag 

22.  Ո՞ր նյութերն են օգտագործվում էլեկտրամետաղագործական եղանակով ալյու
մին ստանալիս.

1) ալ յումինի հիդրօքսիդ, կրիոլիտ, նիկել
2) ալ յումինի հիդրօքսիդ, ալկալի, գրաֆիտ
3) ալ յումինի օքսիդ, կրիոլիտ, գրաֆիտ
4) ալ յումինի քլորիդ, ջուր, գրաֆիտ

23.  Ո՞րն է վերականգնիչի գործակիցը ալյումինաջերմային եղանակով երկաթի 
հարուկից երկաթի ստացման ռեակցիայի հավասարման մեջ.

1) 3   2) 6  3) 8  4) 9

24. Ո՞ր թթվում ամբողջությամբ «կլուծվի» պղնձի և արծաթի համաձուլվածքը. 

1) նոսր ծծմբական    3) ֆոսֆորական
2) ազոտական   4) ֆտորաջրածնական

25. Երկաթի և հիմնականում ո՞ր տարրի համաձուլվածքն է պողպատը.

1) քրոմ  2) մոլիբդեն   3) ածխածին   4) սիլիցիում 
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26.  Ո՞ր գազով հագեցած ջրային լուծույթում երկաթի կոռոզիան կընթանա առա վել 
արագ.

1) ջրածին    3) ածխածնի(II) օքսիդ
2) թթվածին   4) ծծմբի(IV) օքսիդ 

27.  Ո՞ր ուրվագրով ռեակցիայի արդյունքում է ծծմբի պարունակությունը նվազում 
թուջից պողպատ ստանալիս.

1) FeS + CaSiO3 º          2) FeS + O2 º   3) FeS + CO2 º    4) FeS + SiO2 º 

28.  Ի՞նչ դեր է կատարում ալյումինը մետաղների ստացման ալյումինաջերմային 
եղանակում. 

1) օքսիդիչի  2) վերականգնիչի  3) կատալիզատորի 4) պրոմոտորի

29. Ո՞ր մետաղը հնարավոր չէ ստանալ ալյումինաջերմային եղանակով. 

1) Na   2) Cu   3) Fe   4) Mn

30.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Թուջը արդյունաբերության մեջ ստանում են ______________________________:

1) դոմնային վառարանում    3) ջերմափոխանակիչում
2) մարտենյան վառարանում   4) հպումային սարքում 

2.1.5. Մետաղների ստացման եղանակները: Կոռոզիա: Համաձուլվածքներ:  
Թուջ և պողպատ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 11 3 21 4

2 2 12 4 22 3

3 4 13 3 23 3

4 3 14 2 24 2

5 1 15 4 25 3

6 4 16 3 26 4

7 3 17 1 27 2

8 1 18 1 28 2

9 4 19 4 29 1

10 3 20 2 30 1
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2.2. ՈՉՄԵՏԱՂՆԵՐ

2.2.1. Ոչմետաղներ: Ջրածին, ջուր, հալոգեններ

1. Ո՞ր միացություններում է ջրածնի օքսիդացման աստիճանը –1.

ա) KH   բ) CH4   գ) NH3   դ) LiH

1) բ, գ  2) ա, դ  3) բ, դ  4) ա, բ

2. Ի՞նչ տարրական մասնիկներ է պարունակում տրիտիումի մեկ ատոմը.

1) 1 պրոտոն և 2 էլեկտրոն    3) 2 պրոտոն և 1 էլեկտրոն
2) 1 պրոտոն, 1 էլեկտրոն և 2 նեյտրոն 4) 1 պրոտոն, 2 էլեկտրոն և 1 նեյտրոն

3.  Ջրածնի նմուշը պարունակում է 2,0 գ 1H և 4,0 գ 2H ատոմներ: Որքա՞ն է ջրածնի 
հա րաբերական ատոմային զանգվածն այդ նմուշում.

1) 1,0  2) 1,5  3) 2,0  4) 2,5

4. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ոչմետաղային տարրերի վերաբերյալ.

ա) դրսևորում են միայն օքսիդիչ հատկություն
բ) դրսևորում են միայն վերականգնիչ հատկություն
գ) դրսևորում են վերօքս երկակիություն՝ բացառությամբ ֆտորի
դ)  ոչմետաղային տարրերին համապատասխանող պարզ նյութերը լինում են և՛ 

գազային, և՛ հեղուկ, և՛ պինդ ագրեգատային վիճակներում

1) ա, բ   2) ա, գ   3) բ, դ   4) գ, դ

5. Ո՞րն է Տիեզերքում ամենատարածված տարրը.

1) թթվածինը 2) ջրածինը 3) ածխածինը 4) ազոտը

6.  Ինչպե՞ս է փոխվում ջրածին տարրի ատոմների մոլային բաժինը երկրորդ պար
բերության (լիթիումից ֆտոր) տարրերի ջրածնային միացություններում.

1) մեծանում է    3) նախ մեծանում է, ապա փոքրանում
2) փոքրանում է    4) նախ փոքրանում է, ապա մեծանում 

7. Որո՞նք են մոլեկուլային բյուրեղավանդակով միացություններ. 

ա) LiH բ) CH4  գ) NH3  դ) CaH2 ե) H2S  զ) NaH

1) ա, բ, զ   2) ա, դ, զ  3) բ, գ, ե  4) դ, ե, զ 
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8. Որո՞նք են ատոմային բյուրեղավանդակով պարզ նյութեր. 

ա) Cալմաստ  գ) S8   ե) I2  է) Pկարմիր

բ) P4  դ) Si   զ) B   ը) Br2 

1) բ, գ, է, ը      2) ա, դ, զ, է   3) բ, դ, զ, ը   4) ա, գ, ե, է 

9.  Ո՞րն է H2 + Na º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայում օքսիդիչի մեկ 
մոլեկուլի ընդունած էլեկտրոնների թիվը. 

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4

10.  Որքա՞ն է H2 + Fe2O3 º Fe + … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավա
սարման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 6   2) 8   3) 4   4) 9

11. Ջրածնի ստացման եղանակներից ո՞րն է լաբորատոր.

1) 2H2O + CH4 = CO2 + 4H2   3) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

2) H2O + C = CO + H2  4) CH4 = C + 2H2

12. Քանի՞ մոլ պրոտոն է բաժին ընկնում ջրածնին 2,5 մոլ մեթանում. 

1) 4   2) 10  3) 16  4) 25 

13. Ինչպե՞ս է փոխվում ջրի խտությունը +0,5 °C–ից մինչև +50 °C տաքացնելիս.

1) մեծանում է   3) նախ մեծանում է, ապա փոքրանում
2) փոքրանում է   4) նախ փոքրանում է, ապա մեծանում 

14.  Ի՞նչ առավելագույն զանգվածով (զ.ա.մ.) ջրի մոլեկուլ կստացվի 1H, 2H, 3H, 16O, 
17O, 18O իզոտոպների զուգակցումից. 

1) 18   2) 26   3) 20   4) 24

15.  Ինչպե՞ս են անվանում ջրածնի և թթվածնի 2 : 1 ծավալային հարաբերությամբ 
խառ նուրդը. 

1) ճահճագազ  2) շմոլ գազ    3) շառաչող գազ 4) կոքսագազ

16. Ո՞ր արտահայտությունն է ճիշտ ջրածին պարզ նյութի վերաբերյալ. 

ա) անհոտ, անգույն, ամենաթեթև գազն է
բ) մեծ քանակությամբ պարունակվում է օդում և հանքերում

1) ճիշտ է միայն ա–ն   3) երկուսն էլ ճիշտ են
2) ճիշտ է միայն բ–ն   4) երկուսն էլ սխալ են 
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17.  Ինչպե՞ս են անվանում շիկացած կոքսի և ջրի փոխազդեցությունից ստացված 
գազային խառնուրդը՝ C + H2O = CO + H2. 

1) ճահճագազ    3) գեներատորային գազ
2) ջրագազ     4) բնական գազ

18.  Ի՞նչ նյութ է ստացվում տաքացման պայմաններում ծծմբի և ջրածնի փոխազ
դեցությունից.

1) ծծմբային գազ     3) ծծմբաջրածին
2) ծծմբածաղիկ    4) ծծմբածխածին 

19.  Ինչպե՞ս է փոխվում ջրածին տարրի օքսիդացման աստիճանը փո խար կումների 
հետևյալ շղթայում. MeH º H2 º H2S. 

1) 0; –1; +1  2) –1; +1; 0   3) +1; 0; +2   4) –1; 0; +1 

20.  Ո՞ր շարքում են ոչմետաղները դասավորված ըստ օքսիդիչ հատկությունների 
մեծացման.

1) S–N–Cl–O–F    3) F–O–Cl–N–S
2) N–S–O–Cl–F    4) F–S–N–O–Cl

21.  Ո՞րն է V խմբի գլխավոր ենթախմբի ոչմետաղների ջրածնային միացություն ների 
ընդհանուր բանաձևը.

1) XH5   2) XH3  3) XH2   4) XH

22. Համապատասխանեցրե՛ք մասնիկը և դրա էլեկտրոնային բանաձևը.

Մասնիկ Էլեկտրոնային բանաձև

ա) H+

բ) H–

գ) H0

1) 1s1

2) 1s0

3) 1s2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ2, գ3  2) ա2, բ3, գ1 3) ա3, բ2, գ1  4) ա2, բ1, գ3

23. Ջրածնի ստացման եղանակներից ո՞րն է լաբորատոր.

1) ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցությունը
2) մեթանի կոնվերսիան
3) ածխածնի կոնվերսիան (C + H2O t ) 
4) մեթանի պիրոլիզը
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24.  63 Li + 1
0 n º α + … միջուկային ռեակցիայի հավասարման մեջ ո՞րն է բաց թողած 

մասնիկը. 

1) էլեկտրոնը  2) դեյտերիումը  3) տրիտիումը  4) պրոտիումը

25. Հետևյալ նյութերից որո՞ւմ է ջրածնի զանգվածային բաժինն առավել մեծ.

1) H2O   2) H2O2   3) HCl   4) LiH

26.  Ո՞րն է հիմնական վիճակում հալոգենների ատոմների արտաքին էներգիական 
մակարդակի ընդհանուր էլեկտրոնային բանաձևը. 

1) ns2np4   2) ns2np5   3) ns2np3   4) ns2np6

27. Ո՞ր հալոգենն է առավել ուժեղ օքսիդիչ. 

 1) F2   2) Cl2   3) Br2   4) I2

28.  Ո՞ր հալոգենում են միջմոլեկուլային փոխազդեցություններն առավել ուժեղ.

1) F2   2) I2  3) Br2   4) Cl2

29.  Ո՞ր շարքի նյութերն են ստացվում կալիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտ
րոլիզից. 

1) HCl, O2, KOH         2) Cl2, H2, KOH      3) K, Cl2, H2               4) HCl, Cl2, O2 

30. Ո՞ր նյութի հետ կարող է փոխազդել քլորը.

1) FeCl2   2) CuCl2  3) FeCl3  4) AlCl3 

31. Ո՞րն է հալոգենիդ իոնների (բացի F– իոնից) հայտաբերման ազդանյութը. 

1) կալիումի նիտրատը   3) նատրիումի հիդրօքսիդը
2) արծաթի նիտրատը   4) մանգանի(IV) օքսիդը

32.  Ո՞րն է բաց թողած նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ) հետևյալ ռեակցիայի 
հավասարման մեջ. 2NaCl + ... = Na2SO4 + 2HCl.

1) 36,5   2) 58,5   3) 98   4) 142

33.  Ո՞ր նյութերի փոխազդեցության ռեակցիայի կրճատ իոնային հավասարումն է 
Ag+ + Br– = AgBr.

1) AgCl և KBr    3) AgNO3 և MgBr2

2) Ag NO3 և Br2    4) Ag2O և HBr 

34. Քլորի թթվածնային թթուներից ո՞րն է ամենաուժեղ օքսիդիչը. 

1) HClO2  2) HClO3 3) HClO4  4) HClO 
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35.  Ո՞ր ռեակցիայում է քլորը ցուցա բերում և՛ օքսիդիչ, և՛ վերականգնիչ հատկու
թյուններ.

1) Ca + Cl2 = CaCl2    3) 2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O
2) H2 + Cl2 = 2HCl   4) 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

36.  Որքա՞ն է օքսիդիչի կողմից ընդունած էլեկտրոնների քանակը հետևյալ ուրվագրով 
հավասարմանը համապատասխան ռեակցիայում. 

KClO3 + HCl º KCl + Cl2 + H2O 

1) 4   2) 5   3) 8  4) 10

37.  Կերակրի աղի ո՞ր զանգվածային բաժնով (%) լուծույթն են անվանում ֆիզիո
լոգիական. 

1) 0,9   2) 0,4   3) 1,2   4) 2,5 

38.  Ո՞ր նյութի մոլեկուլում չեն համընկնում  քլորի վալենտականության և օքսիդաց
ման աստիճան ների թվային արժեքները. 

1) քլորաջրածին   3) ֆոսֆորի(III) քլորիդ
2) ֆոսֆորի(V) քլորիդ  4) գազային քլոր  

39.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) քլոր է անհրաժեշտ կալիումի յոդիդի 15 % զանգվածային 
բաժնով 4150 գ ջրային լուծույթից յոդը ամբողջությամբ դուրս մղելու համար. 

1) 44   2) 42  3) 40  4) 38

40.  Քլորաջրածնի և յոդաջրածնի խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ 
ջրածնի 55 է: Որքա՞ն է քլորաջրածնի ծավալային բաժինն (%) այդ խառնուրդում.

1) 19,7  2) 80,3  3) 22,4  4) 78,6

41. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ տարրերի F–Cl–Br–I շարքի ատոմների վերաբերյալ.

ա) վալենտային էլեկտրոնների թիվը մեծանում է 
բ) էլեկտրոնային շերտերի թիվը մեծանում է
գ) էլեկտրաբացասականությունը մեծանում է 
դ) օքսիդիչ հատկությունն ուժեղանում է 
ե) շառավիղը մեծանում է

1) բ, ե  2) ա, գ  3) բ, գ  4) դ, ե

42. Ո՞ր ռեակցիայում է Cl2 նյութը դրսևորում միայն վերականգնիչ հատկություն.

1) H2S + 4Cl2 + H2O = H2SO4 + 8HCl  3) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3

2) Cl2 + 3F2 = 2ClF3     4) Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O 
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43.  Ո՞րն է I2 + Al º... ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասարման 
վերջանյութի քանակաչափական գործակիցը.

1) 6   2) 3   3) 4   4) 2

44. Հետևյալ պարզ նյութերից որո՞նք անմիջականորեն չեն փոխազդում քլորի հետ.

ա) O2,  բ) S,  գ) Fe,  դ) Ne,  ե) N2,  զ) Zn,  է) Cu,  ը) H2 

1) ա, դ, զ   2) դ, ե, է  3) ա, դ, ե  4) բ, է, ը

45.  Որքա՞ն է Cl2 + KOH 20 °C  … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայում 
օքսիդացման արգասիքի հա րաբերական մոլեկուլային զանգվածը.

1) 90,5  2) 74,5  3) 122,5  4) 36,5

46.  Որքա՞ն է Cl2 + KOH 20 °C  … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայում 
վերա կանգն ման արգասիքի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը.

1) 90,5  2) 74,5  3) 122,5  4) 36,5

47. Ո՞րը անհամամասնական վերօքս ռեակցիայի ուրվագիր չէ.

1) Cl2 + H2O º    3) KClO3 
MnO2, t°  

2) Cl2 + KOH º    4) KClO3 
t°

 

48. Ո՞րն է վերօքս ռեակցիայի ուրվագիր. 

1) HCl + Al º    3) HI + NH3 º
2) HF + ZnO º   4) HBr + CH3COOLi º

49.  Ո՞րն է օքսիդիչ նյութը HCl + Al º ……… ուրվագրին համապատասխանող 
ռեակցիայում. 

1) HCl  2) H2  3) Al  4) AlCl3

50. Ո՞ր հալոգենիդ իոնը հնարավոր չէ հայտաբերել արծաթի նիտրատով.

1) I–    2) Br–  3) Cl–  4) F–

51. Ո՞ր մետաղների հետ է աղաթթուն փոխազդում. 

ա) Au գ) Ag   ե) Cu  է) Hg  թ) Pt
բ) Fe դ) Zn  զ) Al  ը) Mg  ժ) Na

1) ա, գ, ե, է, ժ   2) բ, գ, ե, է, թ    3) ա, գ, ե, է, ը  4) բ, դ, զ, ը, ժ
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52.  Համապատասխանեցրե՛ք թթուների քիմիական բանաձևերն ու անվանումները.

Բանաձև Անվանում

ա) HClO
բ) HClO2

գ) HClO3

դ) HClO4

1) քլորային
2) քլորական
3) քլորաջրածնական
4) պերքլորական
5) հիպոքլորային

53.  Հետևյալ աղերից ո՞րն ավելի մեծ չափով կհիդրոլիզվի միևնույն կոնցենտրա
ցիայով լուծույթներում.

1) NaClO3   2) NaClO2  3) NaClO  4) NaClO4  

54. Ջրի ո՞ր հատկություններն են պայմանավորված ջրածնային կապերով.

ա) փոխազդեցությունը որոշ մետաղների հետ
բ) եռման ջերմաստիճանը
գ) ջերմունակությունը
դ) փոխազդեցությունը որոշ ոչմետաղների հետ

1) ա, բ  2) բ, գ, դ 3) բ, գ  4) ա, բ, դ

55.  Ո՞ր միացություններում է քլորը ցուցաբերում համապատասխանաբար նվազա
գույն և բարձրագույն օքսիդացման աստիճաններ.

1) HCl և POCl3   3) Cl2O7 և ClF
2) CCl4 և HClO4   4) ClF5 և ICl

56. Ո՞ր ոչմետաղի օքսիդիչ հատկություններն են առավել ուժեղ արտահայտված.

1) ֆտոր  2) ծծումբ 3) ազոտ 4) ջրածին

57.  Ո՞րն է 56Fe + 1n º 1p + X միջուկային ռեակցիայի արգասիք հանդիսացող X տարրի 
բարձրագույն օքսիդի բանաձևը.

1) XO   2) XO2  3) XO3  4) X2O7

58. Ո՞ր պարզ նյութն է կարմրագորշ,  շուտ ցնդող հեղուկ.

1) ֆտորը  2) բրոմը 3) քլորը 4) յոդը

59. Ո՞ր օքսիդի և KOH–ի փոխազդեցությունից կգոյանա KRO4 բաղադրությամբ աղ. 

1) RО  2) RО3   3) R2О5   4) R2О7 

60. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում աղաթթվի հետ.

1) Zn, Fe(OH)3, NaNO3  3) CuO, KOH, Na2CO3  
2) K2O, Ag, Cu(OH)2  4) AgNO3, KBr, NH3
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61. Ո՞ր նյութերն են փոխազդում աղաթթվի հետ. 

ա) Fe(OH)3    բ) CaCO3        գ) BaSO4  դ) FeS  ե) CuS

1) ա, բ, գ  2) բ, դ, ե 3) բ, գ, ե 4) ա, բ, դ

62.  Ո՞ր էլեկտրոնային բանաձևն է համապատասխանում R2O7 բաղադրությամբ 
բարձրագույն օքսիդ առաջացնող տարրին.

1) [He]2s22p5 2) [Ne]3s23p5  3) [Ar]3d64s2  4) [Ar]3d34s2

63. Հետևյալ միացություններից որի՞ հետ չի փոխազդում աղաթթուն.

1) NaOH  2) CO2   3) Fe   4) CuO

64.  Հետևյալ տարրերից որի՞ ոչմետաղային հատկություններն են առավել ցայտուն 
արտահայտված. 

1) անագի  2) գերմանիումի    3) սիլիցիումի  4) ածխածնի 

65. Ո՞րն է սովորական պայմաններում ջրի հեղուկ վիճակում գտնվելու պատճառը.

1) իոնային կապերի առկայությունը
2) ջրածնային կապերի առկայությունը
3) իոն–դիպոլային փոխազդեցությունները
4) կովալենտային ոչ բևեռային կապերի առկայությունը

66. Համապատասխան պայմաններում ո՞ր նյութի հետ կարող է փոխազդել ջրածինը. 

1) ծանր մետաղների օքսիդների   3) ալկանների
2) թթուների     4) ալկալիների 

67. Որքա՞ն է 44,8 մ3 (ն. պ.) ծավալով ջրածնի նյութաքանակը (մոլ). 

1) 2000 2) 500  3) 1003  4) 4000

68. Ջրի և նատրիումի փոխազդեցությունից ո՞ր նյութերն են առաջանում. 

1) Na2O2 և H2 2) NaOH և H2  3) Na2O և H2          4) NaOH և H2O 

69. Ո՞ր նյութերի մոլեկուլների միջև կարող են առաջանալ ջրածնային կապեր.

ա) սպիրտներ,  բ) ջուր,  գ) ալդեհիդներ,  դ) կարբոնաթթուներ,  ե) էսթերներ

1) ա, գ, դ  2) ա, բ, դ 3) բ, գ, ե 4) գ, դ, ե

70.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ջրածին կանջատվի 13 գ ցինկի և ավելցուկով վերցրած 
աղաթթվի փոխազդեցությունից.

1) 22,4  2) 11,2  3) 6,72  4) 4,48
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71.  Ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում էներգիական մակարդակներում 
էլեկտրոնների 2, 8, 18, 7 դասավորությունը. 

1) քլոր  2) բրոմ  3) ֆտոր  4) յոդ 

72.  Աղաթթվի և մանգանի(IV) օքսիդի փոխազդեցությունից անջատվել է 11,2 լ (ն. պ.) 
քլոր: Ի՞նչ քանակով (մոլ) քլորաջրածին է փոխազդել.

1) 2   2) 3  3) 4  4) 5 

73.  Ո՞ր նյութերը կփոխազդեն նատրիումի հիդրիդի հիդրոլիզից ստացված նյութի 
լուծույթի հետ. 

ա) Ca(OH)2   բ) Zn(OH)2   գ) CO2   դ) K2SO4

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ   4) ա, դ

74. Ինչո՞վ են նման Li+ և H– իոնները.

1) միջուկի լիցքով   3) շառավղով
2) նեյտրոնների թվով  4) էլեկտրոնների թվով

75.  Ո՞ր նյութերի և ջրի փոխազդեցությունից է օքսիդ առաջանում (համապատաս
խան  պայմաններում).  

ա) Na    բ) Fe   գ) C    դ) Ca

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ   4) ա, դ

76.  Համապատասխանեցրե՛ք միացության բանաձևը և դրանում հալոգենի օքսիդաց
ման աստիճանը.

Միացության 
բանաձև

Օքսիդացման 
աստիճան

ա) HCl
բ) HBrO
գ) OF2

դ) NaClO2

1) +1
2) –1
3) +7
4) +3
5) +5
6) +2
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77. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ձախ և աջ մասերը.

Ձախ մաս Աջ մաս

ա) KOH + Cl2 
20 °C

բ) KOH + Cl2 
100 °C

 

գ) Fe + Cl2 º
դ) MnO2 + HCl º

1) KCl + KClO3 + H2O
2) FeCl3

3) FeCl2

4) MnCl2 + Cl2 + H2O
5) KCl + KClO + H2O
6) MnCl4 + H2O

78.  Հետևյալ ռեակցիայի հավասարման մեջ ո՞րն է բաց թողած նյութի հարաբերա
կան մոլեկուլային զանգվածը. 

2KMnO4 + ... = 5Br2 + 2MnBr2 + 2KBr + 8H2O 

1) 81  2) 179  3) 98  4) 158 

79.  Մետաղների հետ առաջացրած երկտարր միացություններում հալոգենները  ի՞նչ 
օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում. 

1) –1   2) +3   3) –3  4) +7

80. Ո՞ր քլորիդի ջրային լուծույթում լակմուսը կստանա կարմիր գույն.

1) BaCl2   2) ZnCl2  3) LiCl   4) KCl

81.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի քիմիական բանաձևը և դրանում քլորի օքսի
դացման աստիճանը. 

Քիմիական 
բանաձև

 Քլորի օքսիդացման 
աստիճան

ա) Ca(ClO)2

բ) NH4ClO4

գ) C6H5NH3Cl
դ) Cl2

1) +7
2) –1
3) +1
4) +3
5) 0
6) +2

82.  Որքա՞ն է հետևյալ հավասարման ձախ մասում բացակայող նյութի հարաբերա
կան մոլեկուլային զանգվածը. 2KCl + ... = K2SO4 + 2HCl.

1) 81   2) 179  3) 98  4) 158 



ZANGAK

140

2.2.1. Ոչմետաղներ: Ջրածին, ջուր, հալոգեններ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 29 2 57 4

2 2 30 1 58 2

3 2 31 2 59 4

4 4 32 3 60 3

5 2 33 3 61 4

6 3 34 4 62 2

7 3 35 3 63 2

8 2 36 2 64 4

9 2 37 1 65 2

10 4 38 4 66 1

11 3 39 2 67 1

12 2 40 1 68 2

13 3 41 1 69 2

14 4 42 2 70 4

15 3 43 4 71 2

16 1 44 3 72 1

17 2 45 1 73 2

18 3 46 2 74 4

19 4 47 3 75 2

20 1 48 1 76 2, 1, 2, 4

21 2 49 1 77 5, 1, 2, 4

22 2 50 4 78 1

23 1 51 4 79 1

24 3 52 5, 1, 2, 4 80 2

25 4 53 3 81 3, 1, 2, 5

26 2 54 3 82 3

27 1 55 2

28 2 56 1
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2.2.2.  Թթվածնի ենթախումբ: Թթվածին և ծծումբ 

1. Թթվածնի ստացման հետևյալ եղանակներից ո՞րն է լաբորատոր. 

1) հեղուկ օդի թորումը 
2) կալիումի պերմանգանատի քայքայումը
3) օզոնի քայքայումը
4) նատրիումի օքսիդի և ածխածնի(IV) օքսիդի փոխազդեցությունը

2. Թթվածնի ստացման հետևյալ եղանակներից ո՞րն է արդյունաբերական. 

1) KClO3–ի ջերմային քայքայումը կատալիզատորի առկայությամբ
2) KMnO4–ի ջերմային քայքայումը
3) հեղուկ օդի թորումը 
4) HgO–ի ջերմային քայքայումը

3.  Հետևյալ բանաձևով ո՞ր միացությունում է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը բա
ցասական. 

1) MgSO4   2) H2SO3   3) KHS  4) Al2(SO4)3

4. Թթվածին տարրի քանի՞ ատոմ է առկա 0,5 մոլ օզոնում. 

1) 9,03æ1023  2) 1,806æ1024   3) 1,204æ1024   4) 2,408æ1023 

5.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին է անհրաժեշտ 5,4 գ ալյումինի օքսիդացման 
համար.

1) 1,12  2) 2,24  3) 3,36  4) 4,48 

6. Որքա՞ն է մեկական մոլ թթվածնի և հելիումի խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի.

1) 5   2) 8  3) 9   4) 10

7.  Ո՞ր ուրվագրին համապատասխան ռեակցիայում է թթվածին տարրը դրսևորում  
վերականգնիչ հատկություն.

1) NO + O2 º NO2   3) Cu + O2 º CuO
2) Au2O3 º Au + O2   4) I2 + H2O2 º HIO3 + H2O 

8.  Ինչո՞վ է պայմանավորված թթվածնի համեմատ օզոնի առավել ուժեղ օքսիդիչ 
հատկությունը.

1) մոլային զանգվածի մեծությամբ
2) քայքայվելիս ատոմային թթվածնի անջատմամբ
3) յուրահատուկ հոտով
4) մոլեկուլի կայունությամբ
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9.  Հետևյալ տարրերից ո՞րն է առաջացնում RO3 ընդ հանուր բանաձևով բարձրագույն 
օքսիդ. 

1) Sn  2) Sr  3) Te  4) Sb

10.  Որո՞նք են պարբերական համակարգի VI խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերի 
ջրածնային միացության և բարձրագույն օքսիդին համապատասխանող թթվի 
ընդհանուր բանաձևերը.

1) H2R և H2RO3
 2) H2R և H2RO4  3) RH3 և H2RO3

  4) RH3 և H2RO4 

11. Ո՞րն է թթվածին քիմիական տարրի ալոտրոպ ձևափոխություն.

1) ազոտը   2) ալմաստը  3) գրաֆիտը  4) օզոնը 

12. Ո՞ր ոչմետաղն է բնության մեջ հանդիպում ազատ վիճակում.

1) սիլիցիումը  2) ծծումբը   3) քլորը  4) ֆոսֆորը

13.  Որքա՞ն է H+ իոնների կոնցենտրացիան (մոլ/լ) H2SO4–ի 0,01 մոլ/լ կոնցենտրացիա
յով լուծույթում, եթե թթուն և՛ առաջին, և՛ երկրորդ փուլերով լրիվ է դիսոցված.

1) 0,02  2) 0,01  3) 0,005  4) 0,001

14.  Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է թթվածին տարրը ցուցաբերում դրական օքսիդացման 
աստիճան. 

1) BaO   2) H2SO4  3) Na2O2  4) OF2 

15.  Որքա՞ն է 2
1H և 18

8O իզոտոպների առաջացրած ջրի հարաբերական մոլեկուլային 
զանգվածը.

1) 22  2) 20  3) 19  4) 18

16.  Ի՞նչ է կատարվում Բերթոլեյի աղի կշռանքը մանգանի(IV) օքսիդի առկայությամբ 
տաքացնելիս.

1) քայքայվում է առանց գազի անջատման  
2) քայքայվում է՝ անջատելով թթվածին
3) փոփոխության չի ենթարկվում
4) ենթարկվում է ինքնաօքսիդացման–ինքնավերականգնման 

17.  Հետևյալ գործընթացներից ո՞րը կարելի է կիրառել լաբորատորիայում թթվածին 
ստանալու համար.

1) պղնձի(II) հիդրօքսիդի քայքայում 
2) հեղուկ օդի թորում 
3) ջրածնի պերօքսիդի քայքայում 
4) նատրիումի հիդրօքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզ
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18. Հետևյալ գազերից ո՞րն է այրվում թթվածնում.

1) ջրածինը   2) ազոտը  3) քլորը  4) հելիումը

19.  Ո՞րն է հիմնական վիճակում քալկոգենների ատոմների արտաքին էներգիական 
մակարդակի էլեկտրոնային բանաձևը.

1) ns2np4   2) ns2np5  3) ns2np3  4) ns2np6

20.  Ինչպե՞ս է փոխվում քալկոգենների էլեկտրաբացասականությունը կարգաթվի 
մեծացմանը զուգընթաց.

1) մեծանում է 
2) փոքրանում է 
3) մեծանում է, ապա փոքրանում
4) փոքրանում է, ապա մեծանում

21. Ծծումբ պարունակող թթուներից ո՞րն է օժտված միայն օքսիդիչ հատկությամբ.

1) H2S  2) H2SO3 3) H2SO4  4) H2S2O3 

22.  Ո՞րն է վերականգնիչի գործակիցն ըստ S + HNO3(խիտ) º SO2 + NO2 + H2O օքսի դաց
ման–վերա կանգն ման ռեակցիայի հավասարման. 

1) 4   2) 2  3) 1  4) 3

23. Հետևյալ գազերից ո՞րն է այրվում թթվածնում.

1) ածխաթթու գազը  2) արգոնը 3) քլորը 4) ացետիլենը 

24. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օզոն է անհրաժեշտ 1,08 գ արծաթն օքսիդացնելու համար.

1) 0,224   2) 2,24  3) 4,48  4) 0,112

25. Ո՞րն է կատալիզորդի առկայությամբ ընթացող ռեակցիայի հավասարում.

1) H2 + S = H2S    3) 2SO2 + O2 = 2SO3

2) H2S + Cl2 = S + 2HCl   4) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 

26.  Ո՞րն է վերականգնիչի գործակիցը հետևյալ ուրվագրով վե րօքս ռեակցիայի 
հավասարման մեջ՝  FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 º Fe2(SO4) 3 + … .

1) 5   2) 8   3) 10   4) 12 

27.  Ո՞ր նյութերի միջև տեղի ունեցող փոխազդեցությունն է արտահայտվում 
S2–  +  2H+  =  H2S կրճատ իոնական հավասարմամբ.

1) ZnS և HCl    3) Na2S և HCl
2) CuCl2 և H2S    4) KOH և H2S
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28.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կստացվի 7,5  % չքայքայվող խառնուկներ 
պա րու նակող 52,973 գ Բերթոլեյի աղը մանգանի(IV) օքսիդի առկայությամբ 
տաքացնելիս.

1) 6,72   2) 13,44   3) 17,92   4) 28 

29. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի խիտ ծծմբական թթուն.

1) Ba(OH)2, Si, BaCl2   3) Na2CO3, C, NaCl
2) SiO2, Zn, CuS    4) H2SO3, Fe, HNO3 

30. Հետևյալ մետաղներից որի՞ հետ չի փոխազդում  նոսր H2SO4–ը.

1) Fe   2) Ag   3) Mg   4) Zn

31.  Որքա՞ն է 20 % չայրվող խառնուկներ պարունակող 3 տոննա պիրիտի այրու մից 
ստացվող ծծմբի(IV) օքսիդի ծավալը (մ3, ն. պ.). 

1) 560   2) 672    3) 448    4) 896 

32.  Որքա՞ն է 4,48 լ (ն. պ.) ծծմբի(IV) օքսիդում պարունակվող թթվածին տարրի ատոմ
ների թիվը.

1) 2,408æ1023    2) 1,206æ1023   3) 6,02æ1023   4) 4,816æ1023

33.  Ի՞նչ քանակով և ի՞նչ նյութ է ստացվում 39,2 գ ծծմբի(VI) օքսիդի և 16 գ նատրիումի 
հիդրօքսիդի փոխազդեցությունից. 

1) 0,4 մոլ նատրիումի սուլֆատ   
2) 0,4 մոլ նատրիումի հիդրոսուլֆատ 
3) 0,2 մոլ նատրիումի սուլֆատ
4) 0,8 մոլ նատրիումի հիդրոսուլֆատ

34. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է ծծմբական թթվի արտադրության հումք.

1) Գլաուբերի աղ 
2) գիպս  
3) երկաթի կոլչեդան
4) կալիումի սուլֆատ

35. Ո՞ր ռեակցիայում է ծծմբի(IV) օքսիդը ցուցաբերում օքսիդիչ հատկություն.

1) SO2 + 2H2O + Cl2 = H2SO4 + 2HCl   
2) SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O 
3) SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O
4) SO2 + H2O = H2SO3



ZANGAK

145

36. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ձախ և աջ մասերը.

Ձախ Աջ

ա) Ba(OH)2 + H2S º
բ) Ba(OH)2 + SO2 º
գ) Ba(OH)2 + SO3 º
դ) Ba(OH)2 + H2SO4 º

1) BaS + H2

2) BaSO4 + H2O 
3) BaS + 2H2O
4) BaSO3 + H2O
5) BaSO3 + H2

6) BaSO4 + 2H2O

37. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ծծմբաջրածնի համար. 

ա) սուր հեղձուցիչ հոտով գազ է 
բ) օդից ծանր է 3,5 անգամ 
գ) կարող է ստացվել կալցիումի սուլֆիդի և աղաթթվի փոխազդեցությունից 
դ) ջրային լուծույթը ուժեղ էլեկտրոլիտ է

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, գ

38.  Որքա՞ն է ծծմբի զանգվածային բաժինը (%) X նյութում. SO2 + Cl2 + 2H2O º 2HCl + X.

1) 32,65   2) 35,05  3) 16,32  4) 48,97

39.  Որքա՞ն է վերականգնման գործընթացին մասնակցած օքսիդիչի նյութաքանակը 
հետևյալ ուրվագրով՝ Mg + H2SO4 խիտ º H2S + … ռեակցիայի հավասար ման մեջ. 

1) 5   2) 4  3) 3  4) 1

40.  Առավելագույնը քանի՞ չզույգված (կենտ) էլեկտրոնի առկայություն է հնարավոր 
ծծմբի ատոմում.

1) 8   2) 6  3) 4  4) 2

41. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի խիտ ծծմբական թթուն.

1) CuO, Si, BaCl2    3) Cu, NaOH, C
2) CO2, Zn, SrSO4    4) Cr2O3, Au, KNO3

42. Ո՞րը ծծմբական թթվի աղ չէ.

1) անգլիական աղը   3) պոտաշը
2) գիպսը    4) Գլաուբերի աղը



ZANGAK

146

43.  13 գ ցինկը հալել են 3,2 գ ծծմբի հետ և խառնուրդը մշակել աղաթթվի ավելցուկով: 
Որքա՞ն է ստացված գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ 
թթվածնի.

1) 0,3725  2) 0,4825    3) 0,2255       4) 0,5625 

44.  Որքա՞ն է ծծմբի(IV) օքսիդի և ծծմբաջրածնի միջև ընթացող ռեակցիայի հա վա
սար ման աջ մասի գործակիցների գումարը. 

1) 3   2) 5  3) 2  4) 6

45.  Ո՞ր զույգի իոններով կարելի է հայտաբերել սուլֆիտ իոնները ջրային լուծույթում. 

1) H+, OH–   2) Ba2+, Na+        3) OH–, Ba2+   4) H+, Ba2+ 

46.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը հետևյալ արտահայտությունում. 

Կատալիզորդ ները նյութեր են, որոնք ___________________________ են քիմիական 

ռեակցիայի _____________________:

1) մեծացնում, ջերմէֆեկտը    3) մեծացնում, արագությունը
2) փոքրացնում, ջերմէֆեկտը   4) փոքրացնում, արագությունը 

47.  Հետևյալ ռեակցիաներից որո՞ւմ է ջրածնի պերօքսիդը դրսևորում միայն վերա
կանգնիչ հատկություն. 

1) 2H2O2 = 2H2O + O2

2) H2O2 + 2KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + 2H2O
3) 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
4) 4H2O2 + PbS = PbSO4 + 4H2O 

48. Ո՞րն է ծծմբի մոլեկուլի քիմիական բանաձևը, եթե դրա 2 մոլի զանգվածը 512 գ է.

1) S2   2) S4   3) S6   4) S8

49.  Որքա՞ն է S + H2SO4 (խ) º SO2 + … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հա
վասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 3   2) 8   3) 7   4) 9

50.  Որքա՞ն է ծծմբաջրածնի ոչ լրիվ այրման ռեակցիայի հավասարման քանա կա
չափական գործակիցների գումարը.

1) 7   2) 8   3) 9   4) 10
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51.  Համապատասխանեցրե՛ք թթուների քիմիական բանաձևերը և նրանց չեզոք 
աղերի անվանումները.

Թթուների 
բանաձևեր

Աղերի 
անվանումներ

ա) H2SO3

բ) H2S
գ) H2SO4

դ) H2S2O7

1) սուլֆատներ
2) հիդրոսուլֆատներ
3) սուլֆիդներ
4) հիդրոսուլֆիդներ
5) սուլֆիտներ
6) հիդրոսուլֆիտներ

 

52.  Քանի՞ էլեկտրոնային զույգ է պատկերվում ջրածնի պերօքսիդի մոլեկուլի 
էլեկտրոնային բանաձևում.

1) 7   2) 18   3) 9   4) 8

53.  Որքա՞ն է նոսր ծծմբական թթվի և երկաթի(II) օքսիդի փոխազդեցության ռեակ
ցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 4   2) 5   3) 11   4) 12

54.  Որքա՞ն է նոսր ծծմբական թթվի և երկաթի(II, III) օքսիդի (երկաթի հարուկի) 
փոխազ դեցության ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների 
գու մա րը.

1) 14   2) 8   3) 11   4) 10

55. Քանի՞ մոլեկուլ բյուրեղաջուր է պարունակվում պղնձարջասպի մեկ մոլեկուլում.

1) 7   2) 5   3) 10   4) 6

56.  Քանի՞ մոլեկուլ բյուրեղաջուր է պարունակում նատրիումի սուլֆատի բյուրե ղա
հիդրատներից մեկը` Գլաուբերի աղը, եթե դրա մոլեկուլում ջրածնի ատոմների 
թիվը 6–ով մեծ է թթվածնի ատոմների թվից.

1) 5   2) 8   3) 10   4) 7 

57.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) Բերթոլեյի աղի քայքայումից ստացված թթվածինը կբավա
րարի 4,8 գ ծծումբն այրելու համար.

1) 122,5   2) 12,25  3) 0,1   4) 0,15
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58. Ո՞րն է Se և S տարրերի ատոմների տարբերությունը.

1) շառավղի մեծությունը   3) բարձրագույն օքսիդի բանաձևը
2) վալենտային էլեկտրոնների թիվը  4) ջրածնային միացության բանաձևը

59. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ է փոխազդում ծծմբի(VI) օքսիդը.

1) H2O, Ca(OH)2, K2O   3) NaOH, H2O, CO2  
2) BaO, KOH, P2O5    4) Na2O, Ba(OH)2, HCl

60.  Ո՞ր միացության մոլեկուլում ծծումբն ունի նույն օքսիդացման աստիճանն, ինչ որ 
թթվածինը՝ պերօքսիդներում.

1) CuS  2) Cu2S  3) FeS2  4) Na2S

61.  Որո՞նք են 1s22s22p63s23p4 էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող քիմիական տարրի 
գազային ջրածնային միացության և բարձրագույն օքսիդի բանաձևերը.

1) H2S և SO3    2) NH3 և N2O5   3) H2S և SO2   4) CH4 և CO2 

62.  Ո՞ր էլեկտրոնային բանաձևերն են համապատասխանում ծծմբի ատոմի հիմ
նական և երկրորդ գրգռված վիճակներին.

ա) [Ne]3s23p4    գ) [Ne]3s13p23d2 
բ) [Ne]3s13p33d2    դ) 1s22s22p53s23p5 

1) ա, բ  2) բ, գ  3) ա, դ  4) բ, դ 

63. Ո՞ր նյութերի հետ է փոխազդում նոսր ծծմբական թթուն.

ա) NaCl  բ) Cu  գ) Fe  դ) Ba(NO3)2 

1) ա, բ   2) ա, դ    3) գ, դ   4) բ, դ

64.  Ո՞ր նյութի օգնությամբ կարելի է տարբերել աղաթթուն ծծմբական թթվի 
լուծույթից.

1) սննդի սոդայի    3) կալիումի հիդրօքսիդի 
2) բարիումի հիդրօքսիդի   4) պղնձի հիդրօքսիդի 

65.  Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի օգնությամբ կարելի է տարբերել MgSO4, Al2(SO4)3, 
K2SO4 և (NH4)2SO4 չոր աղերը. 

1) HCl  2) KNO3 3) BaCl2  4) NaOH
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66.  Ո՞ր շարքի միացություններն են դասավորված ծծմբի օքսիդաց ման աստիճանի 
նվազման կարգով.

1) H2S, SO2, S     3) CaSO4, S, (NH4)2SO3

2) Al2(SO4)3, Na2SO3, S    4) CuSO4, (NH4)2SO4, H2S 

67. Ո՞ր նյութի հետ է միանում ծծումբը սենյակային ջերմաստիճանում.

1) Hg  2) Fe  3) H2  4) O2 

68.  Որքա՞ն է հետևյալ ուրվագրով ընթացող ռեակցիայի հավասարման վերջանյութերի 
քանակաչափական գործակիցների գումարը.

KClO3 
MnO2  KCl + O2

1) 2   2) 3  3) 5  4) 7

69. Ո՞ր պարզ նյութերի հետ կփոխազդի թթվածինը. 

ա) Cl2,  բ) P,  գ) C,  դ) Al ,  ե) Ag 

1) ա, դ, ե  2) բ, դ, ե     3) ա, բ, գ         4) բ, գ, դ

70.  Որքանո՞վ կավելանա պինդ նյութի զանգվածը (գ) 10,8 գ ալյումինն ավելցուկով 
թթվածնում լրիվ այրելիս.

1) 4,8  2) 9,6  3) 10,8  4) 40,8
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2.2.2.  Թթվածնի ենթախումբ: Թթվածին և ծծումբ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 25 3 49 2

2 3 26 3 50 1

3 3 27 3 51 5, 3, 1, 1

4 1 28 2 52 1

5 3 29 3 53 1

6 3 30 2 54 3

7 2 31 4 55 2

8 2 32 1 56 3

9 3 33 2 57 2

10 2 34 3 58 1

11 4 35 3 59 1

12 2 36 3, 4, 2, 6 60 3

13 1 37 4 61 1

14 4 38 1 62 1

15 1 39 4 63 3

16 2 40 2 64 2

17 3 41 3 65 4

18 1 42 3 66 2

19 1 43 4 67 1

20 2 44 2 68 3

21 3 45 4 69 4

22 3 46 3 70 2

23 4 47 3

24 4 48 4
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2.2.3. Ազոտի ենթախումբ: Ազոտ և ֆոսֆոր 

1. Ո՞րն է համապատասխանաբար էլեկտրոնների և պրոտոնների թիվը NО3
– իոնում.

1) 14 և 48  2) 15 և 48 3) 31 և 32 4) 32 և 31

2.  Էլեկտրոնների քանի՞ զույգ է պատկերված ազոտի մոլեկուլի էլեկտրոնային 
բանաձևում.

1) 2   2) 3  3) 5  4) 10 

3. Ո՞ր նյութերի հետ կարող է փոխազդել ազոտը համապատասխան պայմաններում.

ա) Ag բ) Li  գ) O2  դ) Ca  ե) Cl2

1) բ, գ, դ  2) ա, գ, ե 3) ա, բ, դ 4) բ, գ, ե

4. Ի՞նչ կառուցվածք ունի ամոնիակի մոլեկուլը. 

1) գծային  2) բրգաձև 3) հարթ  4) գնդաձև 

5. Որքա՞ն է ազոտի զանգվածային բաժինն ալյումինի նիտրատում.

1) 0,066  2) 0,197  3) 0,213  4) 0,128

6. Որքա՞ն է ազոտի վալենտականությունն ամոնիումի իոնում.

1) 5   2) 4  3) 3  4) 2 

7.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի, եթե ազոտական թթվի 10 մոլ/լ կոն ցենտ
րացիայով (խիտ) 0,1 լ լուծույթը փոխազդի անհրաժեշտ քանակով  պղնձի հետ.

1) 0,56  2) 1,12  3) 11,2  4) 22,4 

8. Որքա՞ն է զանգվածի կորուստը (%) AgNO3 աղի ջերմային քայքայումից.

1) 36,47  2) 27,06  3) 9,41  4) 4,71 

9.  Հետևյալ տարրերից  որի՞ ատոմն է պարունակում այնքան էլեկտրոն, որքան պա
րու նակվում է ամոնիակի մոլեկուլում.

1) նեոն  2) թթվածին  3) ծծումբ 4) ածխածին

10. Ազոտի ո՞ր օքսիդով է պայմանավորված «աղվեսի պոչ» անվանումը.

1) N2O5  2) NO2  3) N2O3  4) NO

11. Հետևյալ թթուներից ո՞րն է երկհիմն.

1) H3PO3  2) HPO3 3) H3PO4 4) H4P2O7
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12.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի մոլեկուլներում է ազոտ տարրը ցուցաբերում նույն 
օքսիդացման աստիճանը.

1) NO2, KNO3, NH3   3) N2H4, NO, NaNO2

2) NH4Cl, NaNO3, NO2  4) Ca3N2, NaCN, NH4Cl

13.  Որքա՞ն է գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը (գ/մոլ), եթե այն ստաց
վել է պղնձի և նոսր ազոտական թթվի փոխազդեցությունից գոյացած գա զային 
նյութը հավասար ծավալով թթվածնի հետ խառնելիս.

1) 31,3  2) 39,3  3) 41,3  4) 46,3

14. Ո՞ր նիտրատի ջերմային քայքայումից թթվածին չի անջատվում.

1) NH4NO3  2) KNO3 3) Cu(NO3)2 4) AgNO3

15. Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում է գտնվում ազոտ տարրի ատոմն ամոնիումի իոնում. 

1) dsp2  2) sp  3) sp3  4) sp2

16.  Ո՞ր շարքի նյութերում են համընկնում ազոտի օքսիդացման աստիճանի և վա լեն
տականության թվային արժեքները. 

1) NH3, N2, NaNO3   3) N2, NH4NO3, N2O5

2) NH4NO3, N2O, N2O3  4) N2O3, NaNO2, HNO2

17. Ո՞րն է ազոտի ստացման լաբորատոր եղանակ.

1) հեղուկ օդի թորում
2) ամոնիումի քլորիդի և նատրիումի նիտրիտի խառնուրդի տաքացում 
3) ամոնիումի նիտրատի և նատրիումի քլորիդի փոխազդեցություն
4) ամոնիակի քայքայում

18. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ազոտ նյութի համար. 

ա) անգույն, անհամ, անհոտ գազ է 
բ) օդից ծանր է 1,5 անգամ 
գ)  ալկալիական մետաղների հետ փոխազդեցությունից առաջացնում է նիտրիդներ 
դ) հեշտությամբ փոխազդում է թթվածնի հետ 
ե) ջրում լավ լուծվող գազ է

1) ա, բ  2) գ, դ  3) դ, ե  4) ա, գ

19.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) ազոտ կարելի է ստանալ 56 լ (ն. պ.) օդից (օդում ազո տի 
ծավալային բաժինն ընդունել 80  %). 

1) 5   2) 3  3) 2  4) 4



ZANGAK

153

20.  Որքա՞ն է ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացման ռեակցիայի հավասարման գոր
ծակիցների գումարը. 

1) 17  2) 15  3) 19  4) 12

21. Հետևյալ աղերից ո՞րը կփոխազդի և՛ թթվի, և՛ ալկալու լուծույթների հետ.

1) ամոնիումի կարբոնատը   3) նատրիումի սիլիկատը
2) նատրիումի կարբոնատը  4) նատրիումի քլորիդը

22. Հետևյալ օքսիդներից ո՞րը աղ չի առաջացնում.

1) N2O   2) N2O3  3) N2O5  4) NO2

23.  Ո՞ր շարքում են 3,76 գ պղնձի(II) նիտրատի քայքայումից ստացված ազո տի 
օքսիդի բանաձևն ու ծավալը (լ, ն. պ.).

1) NO և 2,24     2) NO2 և 1,12  3) NO և 4,48  4) NO2 և 0,896 

24. Ո՞ր շարքի բոլոր նիտրատներն են բորակներ (սելիտրաներ).

1) KNO3, NaNO3, NH4NO3   

2) Cu(NO3)2, Hg(NO3)2, AgNO3

3) Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cr(NO3)3

4) Ca(NO3)2, Ba(NO3)2, Mg(NO3)2

25. Քանի՞ կովալենտային կապ է առկա օրթոֆոսֆորական թթվի մոլեկուլում.

1) 9  2) 7  3) 8  4) 6

26.  Ո՞րն է V խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերի ատոմների արտաքին էներգիա
կան մակարդակի ընդհանուր էլեկտրոնային բանաձևը.

1) ns2np4  2) ns2np5  3) ns2np3  4) ns2np6

27.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) ամոնիակ է հնարավոր ստանալ 4,48 մ3 (ն. պ.) օդում պա րու
նակվող ազոտից (ազոտի ծավալային բաժինն օդում ընդունել 80  %). 

1) 160 2) 320  3) 400  4) 800 

28. Ի՞նչ կապեր են առկա ամոնիակի մոլեկուլում.

1) երկու π  և մեկ σ    2) երկու σ  և մեկ π  3) երեք σ   4) երեք π

29.  3,6 գ զանգվածով երկվալենտ մետաղի և ազոտի փոխազդեցությունից առաջա
ցել է 4,44 գ նիտրիդ: Ո՞րն է այդ նիտրիդի բանաձևը. 

1) Mg3N2   2) Ca3N2          3) Ba3N2   4) Sr3N2
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30. Ամոնիումի իոնում ի՞նչ մեխանիզմով են առաջացել կովալենտային կապերը.

1) 2 փոխանակային, 1 դոնորակցեպտորային 
2) 1 փոխանակային, 3 դոնորակցեպտորային 
3) 3 փոխանակային, 1 դոնորակցեպտորային 
4) միայն փոխանակային

31. Ո՞ր պարարտանյութում է ազոտի զանգվածային բաժինն ամենամեծը.

1) NH4NO3  2) KNO3 3) (NH4)2SO4  4) (NH2)2CO

32. Ո՞րն է ամոնիակի այրման ռեակցիայի ուրվագիրը. 

1) NH3 + O2 º NO + H2O   3) NH3 + O2 º N2 + H2O
2) NH3 º N2 + H2    4) NH3 + HNO3 º NH4NO3 

33.  Ի՞նչ դեր ունի ազոտի ատոմը ամոնիակի և թթուների փոխազդեցության ժա
մանակ.

1) էլեկտրոնային ամպի ակցեպտոր 
2) էլեկտրոնային զույգի դոնոր 
3) էլեկտրոնային ամպի դոնոր և ակցեպտոր 
4) պրոտոնի դոնոր 

34. Ո՞ր նյութն է առաջանում ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացումից.

1) NO2   2) N2  3) NO   4) N2O3 

35.  Ո՞րն է ազոտական թթվի ստացման արտադրական եղանակի վերջին փուլի 
ռեակ ցիայի հավասարման  ուրվագիրը. 

1) N2O3 + H2O º	 	 	 3) NO2 + H2O + O2 º
2) NaNO3 + H2SO4 º  4) N2O5 + H2O º

36.  Որքա՞ն է արտադրական եղանակով ազոտի(IV) օքսիդից ազոտական թթվի ստաց
ման ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 8   2) 9  3) 10   4) 11 

37.  Ո՞ր զույգեր ներառված մետաղներն են նոսր ազոտական թթվի հետ փոխազդելիս 
առաջացնում համապատասխանաբար NO և NH4NO3. 

ա) Cu և Ca  բ) Cu և Pb գ) Cu և Ag դ) Ag և Mg

1) ա, դ   2) ա, բ   3) գ, դ   4) բ, դ

38.  Ազոտի ո՞ր զույգ օքսիդներն են փոխազդում ալկալու հետ առանց ազոտի օքսի
դացման աստիճանի փոփոխության.

1) N2O3, N2O5 2) NO, NO2            3) NO2, N2O4  4) N2O3, N2O
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39.  Հետևյալ աղերից որի՞ վրա խիտ H2SO4 ավելացնելիս և պղնձե լար ընկղմելիս 
գորշ գազ կանջատվի. 

1) NH4Cl   2) (NH4)2CO3   3) NaNO3  4) K3PO4

40.  Ո՞ր ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի արգասիքն է օրթոֆոսֆորա
կան թթուն. 

1) Ca3P2 + H2O º    3) PH3 + HCl º 
2) P2O3 + H2O º    4) P + HNO3 + H2O º

41. Ո՞ր նյութն է առաջանում ֆոսֆորի(V) օքսիդի և սառը ջրի փոխազդեցությունից.

1) H3PO4     3) H4P2O7

2) H3PO3      4) HPO3 

42.  Համապատասխանեցրե՛ք միացության բանաձևը և դրանում ֆոսֆորի օքսի դաց
ման աստիճանը.

Բանաձև Օքսիդացման աստիճան

ա) HPO3

բ) H3PO3 
գ) H3PO2

դ) H4P2O7

1) +1
2) +3
3) +5
4) –1
5) –3
6) +2

43.  Ո՞ր միացություններում է ֆոսֆորի օքսիդացման աստիճանը նույնը. 

1) Ca3P2 և H3PO4    3) P2O3 և P2O5

2) KH2PO4 և KPO3    4) H3PO4 և H3PO3

44. Ո՞ր թթվի մոլեկուլի գրաֆիկական պատկերն է ներկայացված.

 
  1) ֆոսֆորային 
  2) օրթոֆոսֆորական 
  3) երկֆոսֆորական 
  4) մետաֆոսֆորական 

45.  Ո՞ր շարքում է օրթոֆոսֆորական թթվի լուծույթին աստիճանաբար կա լիու մի 
հիդրօքսիդի ջրա յին լուծույթ ավելացնելիս ստացվող աղերի բանաձևերի ճիշտ 
հա ջոր դա կանությունը. 

1) K3PO4, KH2PO4, K2HPO4   3) KH2PO4, K3PO4, K2HPO4

2) K2HPO4, KH2PO4, K3PO4    4) KH2PO4, K2HPO4, K3PO4
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46.  Ֆոսֆորը և մագնեզիումը տաքացրել են, իսկ ստացված արգասիքը՝ հիդրոլիզել: 
Որքա՞ն է անջատված գազի հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի. 

1) 27  2) 7  3) 17  4) 37

47. Ո՞րն է ֆոսֆորի առավելագույն օքսիդացման աստիճանը. 

1) +6   2) +5   3) +3   4) +4 

48. Հետևյալ աղերից որո՞նք են հիդրոֆոսֆատներ. 

ա) Na3PO4  բ) Na2HPO4     գ) (NH4)2HPO4   դ) KH2PO4

1) ա, գ           2) բ, գ  3) բ, դ      4) ա, դ

49. Համապատասխանեցրե՛ք միացության քիմիական բանաձևը և անվանումը.

Բանաձև Անվանում

ա) Ca(NO2)2

բ) Ca(NO3)2

գ) Ca3N2

1) կալցիումի նիտրատ
2) կալցիումի նիտրիդ
3) կալցիումի նիտրիտ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ2    2) ա3, բ1, գ2  3) ա3, բ2, գ1       4) ա1, բ2, գ3

50.  Համապատասխանեցրե՛ք միացության քիմիական բանաձևը և դրանում ազոտի 
օքսիդացման աստիճանը.

Բանաձև Օքսիդացման աստիճան

ա) Ca(NO2)2

բ) Ca(NO3)2

գ) Ca3N2

դ) (NH4)2SO4

1) –2
2) –3
3) +3
4) +2
5) +5
6) –1

51.  Որո՞նք են երեք կենտ էլեկտրոն ունեցող III պար    բե րության հիմնական վիճակում 
գտնվող տարրի ցնդող ջրածնային միացության և բարձրագույն օք սի դի բանա
ձևերը համապատասխանաբար.

1) RH2 և RO2 2) RH3 և R2O5  3) H2R և RO3  4) HR և R2O7

52.  Սպիտակ ֆոսֆորի (P4) մոլեկուլում որքա՞ն են ֆոսֆորի վալենտականությունը և 
օքսիդացման աստիճանը.

1) IV և 0  2) III և –3 3) III և 0 4) IV և –3
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53. Ո՞ր միացություններում է առկա +5 օքսիդացման աստիճանով ոչմետաղի ատոմ.

ա) H4P2O7  բ) H3PO2 գ) HPO3 դ) H2S2O7 

1) ա, գ   2) բ, գ   3) բ, դ   4) ա, դ 

54. Ո՞ր զույգի միացություններում է ֆոսֆոր տարրի օքսիդացման աստիճանը նույնը. 

1) BaHPO4 և Ba3P2   3) Ca2P2O7 և Ca(H2PO4)2

2) Ca(H2PO4)2 և Ca3P2  4) KH2PO3 և Ca3P2

55.  Տաք ջրում  նախ լուծել են 1 մոլ ֆոսֆորի(V) օքսիդ, ապա 4 մոլ ամոնիակ: Որքա՞ն է 
լուծույթում գոյացած նյութի հարաբերական մոլե կուլային զանգվածը. 

1) 97  2) 115  3) 132  4) 149

56. Հետևյալ գազերից ո՞րը կարելի է չորացնել ֆոսֆորի(V) օքսիդով.

ա) HCl     բ) NH3 գ) CH3NH2  դ) CH4  ե) C2H2 

1) բ, գ  2) ա, դ, ե  3) բ, դ, ե  4) ա, գ 

57.  Լուծույթում 2 մոլ ֆոսֆորի(V) օքսիդի և 6 մոլ նատրիումի հիդրօքսիդի փոխազ
դեցությունից ո՞ր աղն(երն) է(են) ստացվում և ի՞նչ նյութաքանակով. 

1) NaH2PO4 և Na2HPՕ4, 2–ական մոլ 3) NaH2PO4 և Na3PO4, 2–ական մոլ
2) NaH2PO4, 3 մոլ    4) Na2HPO4, 4 մոլ

58. Հիմնական վիճակում ֆոսֆորի ատոմում քանի՞ թափուր օրբիտալ է առկա. 

1) 2   2) 3  3) 4  4) 5 

59. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ է փոխազդում ֆոսֆորի(V) օքսիդը.

ա) O2  բ) C  գ) H2O  դ) CO2  ե) CaO

1) ա, գ, ե  2) ա, բ, դ 3) բ, դ, ե 4) բ, գ, ե

60. Ո՞ր երկու աղերի խառնուրդն է ամոֆոսը.

1) NH4H2PO4, Ca(H2PO4)2  2) NH4H2PO4, (NH4)2HPO4  

3) (NH4)2HPO4, CaHPO4  4) NH4H2PO4, KNO3

61.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ածխածին է անհրաժեշտ 15,5 գ ֆոսֆոր ստանալու համար` 
ըստ հետևյալ ուրվագրի. P2O5 + C º P + CO.

1) 15  2) 12  3) 9  4) 6 

62.  Ի՞նչ զանգվածով և ո՞ր աղը կառաջանա ջրային լուծույթում 49 գ H3PO4–ը 20 գ 
նատրիումի հիդրօքսիդով չեզոքացնելիս. 

1) 71 գ Na2HPO4   3) 60 գ NaH2PO4

2) 142 գ Na2HPO4   4) 120 գ NaH2PO4
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63.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) և ո՞ր գազն է ստացվել 40 լ (ն. պ.) ամոնիակը շիկացրած 
պղնձի(II) օքսիդի վրայով անցկացնելիս. 

1) 40, N2O  2) 20, NO 3) 20, N2 4) 40, NO2 

64. Ո՞րն է հասարակ սուպերֆոսֆատի քիմիական բանաձևը.

1) (NH4)2HPO4    3) Ca(H2PO4)2

2) CaHPO4æ2H2O    4) Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

2.2.3. Ազոտի ենթախումբ: Ազոտ և ֆոսֆոր 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 23 4 45 4

2 3 24 1 46 3

3 1 25 3 47 2

4 2 26 3 48 2

5 2 27 2 49 2

6 2 28 3 50 3, 5, 2, 2

7 3 29 2 51 2

8 1 30 3 52 3

9 1 31 4 53 1

10 2 32 3 54 3

11 1 33 2 55 3

12 4 34 3 56 2

13 3 35 3 57 1

14 1 36 4 58 4

15 3 37 1 59 4

16 4 38 1 60 2

17 2 39 3 61 1

18 4 40 4 62 3

19 3 41 4 63 3

20 3 42 3, 2, 1, 3 64 4

21 1 43 2

22 1 44 1
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2.2.4. Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածին և սիլիցիում 

1. Ո՞րն է ատոմի միջուկում 6 պրոտոն պարունակող տարրի էլեկտրոնային բանաձևը. 

1) 1s22s22p4  2) 1s22s22p2  3) 1s22s 22p1  4) 1s22s22p 3

2.  Հետևյալ նյութերից որի՞ ջերմային քայքայման արգասիքներն են և՛ հիմնային, և՛ 
թթվային օքսիդներ.

1) արծաթի նիտրատի  3) նատրիումի նիտրատի 
2) կալցիումի կարբոնատի  4) սնդիկի նիտրատի

3. Ո՞ր տարրի միացություններն են կարբիդները.

1) սիլիցիում 2) ածխածին  3) ջրածին 4) ազոտ 

4. Ո՞ր շարքում է նախ 12C, ապա 13C իզոտոպների միջուկների կառուցվածքը. 

1) 6p, 12n և 6p, 13n   3) 12p, 6n և 13p, 7n   
2) 6p, 6n և 6p, 7n    4) 12p,12n և 13p, 13n 

5.  Ինչպիսի՞ և ի՞նչ թվով կապեր են առկա ածխածնի(II) օքսիդի մոլեկուլում.

1) կովալենտային ոչ բևեռային և երկու 3) կովալենտային բևեռային և երկու
2) կովալենտային բևեռային և երեք  4) կովալենտային ոչ բևեռային և երեք

6. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդում ածխածնի(IV) օքսիդը.

1) ջրի    3) կրակաթի
2) ծծմբական թթվի    4) կալցիումի օքսիդի

7. Որքա՞ն է ածխածնի զանգվածային բաժինը (%) CaCO3–ում. 

1) 24  2) 12  3) 60  4) 10

8. Հետևյալ թթուներից ո՞րն է ամենաթույլը.

1) H2CO3  2) H2SiO3 3) H2SO3 4) H2SO4 

9. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է սիլիցիում ստանալու հումքը.

1) լուծելի ապակին    3) ավազը
2) կավը     4) նատրիումի սիլիկատը

10.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին է անհրաժեշտ 20  % չայրվող խառնուկներ պա
րու նակող 150 գ զանգվածով փայտածուխի լրիվ այրման համար. 

1) 224  2) 448   3) 56   4) 672 
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11. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ածխածնի(II) օքսիդի վերաբերյալ.

1) ստացվում է մրջնաթթվի դեհիդրատացումից    3) օդից թեթև է 2 անգամ
2) դեղին, սուր հոտով գազ է       4) չի այրվում

12.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ կարող է փոխազդել ածխածնի(IV) օքսիդը համա
պա տասխան պայմաններում.

1) K2CO3   2) HCl   3) H2SO4          4) SiO2 

13. Ինչպե՞ս են անվանում ածխածնի(II) օքսիդի և ջրածնի խառնուրդը. 

1) ածխաթթու գազ   3) շմոլ գազ
2) սինթեզ գազ    4) ճահճագազ

14. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ածխաթթվի վերաբերյալ.

1) միահիմն ուժեղ թթու է   3) փոխազդում է ալկալիների հետ
2) առաջացնում է միայն չեզոք աղեր 4) առաջացրած բոլոր աղերը լուծելի են

15.  Որքա՞ն է պինդ նյութի զանգվածի (գ) կորուստը 7,8 գ ամոնիումի հիդրոկարբո
նատը բաց անոթում շիկացնելիս. 

1) 7,8   2) 3,6   3) 2,2   4) 4,4

16.  Նատրիումի կարբոնատի բյուրեղահիդրատի 11,44 գ նմուշի ջրազրկումից ստաց
վել է 4,24 գ անջուր աղ: Որքա՞ն է բյուրեղահիդրատի մոլային զանգվածը (գ/մոլ).

1) 106  2) 196  3) 286  4) 178

17.  Ո՞ր զույգ տարրերի ատոմներն արտաքին էներգիական մակարդակում ունեն 
նույն թվով վալենտային էլեկտրոններ.

1) C և Si   2) Pb և Bi 3) O և N 4) He և Ne

18.  Քանի՞ գրամով կպակասի 9,6 գ ամոնիումի կարբոնատի զանգվածն այն ջերմա
յին քայքայման ենթարկելիս.

1) 11,2   2) 9,6   3) 19,2   4) 14,4 

19. Հետևյալ պարզ նյութերից ո՞րը չի փոխազդում թթվածնի հետ. 

1) ալմաստը  2) քլորը 3) գրաֆիտը 4) սիլիցիումը 

20.  Ո՞ր նյութերը հաջորդաբար կառաջանան կրաջրի մեջ ածխածնի(IV) օքսիդ անց
կացնելիս. 

1) CaCO3 և Ca(HCO3)2  3) CaCO3 և CaO
2) Ca(HCO3)2 և CaCO3  4) Ca(HCO3)2 և CaO
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21.  Հետևյալ թթուներից ո՞րն են  օգտագործում  կալցիումի կարբոնատից ածխածնի(IV) 
օքսիդ ստանալու համար. 

1) ծծմբական թթու   2) սիլիկաթթու   3) աղաթթու       4) ածխաթթու 

22.  Ի՞նչ կկատարվի, եթե թորած ջուր և մի քանի կաթիլ լակմուս պարունակող երկու 
միա նման փորձանոթներից մեկի մեջ անցկացվի ածխածնի(IV) օքսիդ, իսկ մյուսի 
մեջ ավելացվի ակտիվացրած ածխի փոշի. 

1) երկու լուծույթներն էլ կգունազրկվեն
2) երկու լուծույթներն էլ կներկվեն վարդագույն
3) առաջին լուծույթը կդառնա վարդագույն, իսկ երկրորդը կգունազրկվի 
4) երկու լուծույթներն էլ կմնան մանուշակագույն 

23.  Ո՞ր դեպքում  ածխածնի(IV) օքսիդի առավել մեծ քանակ կստացվի մեկ մոլ նատ
րիումի հիդրոկարբոնատից.

1) բարձր ջերմաստիճանում տաքացնելիս
2) աղաթթվի հետ փոխազդելիս 
3) կրաքարի ջրային սուսպենզիայի հետ խառնելիս 
4) կրակաթի հետ խառնելիս

24. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ածխածնի(II) օքսիդի վերաբերյալ. 

1) ալկալիների հետ փոխազդելիս առաջացնում է կարբոնատներ
2) մոլեկուլում ածխածինը երկվալենտ է 
3) մետաղների օքսիդներից վերականգնում է մետաղները 
4) հաճելի հոտով դարչնագույն գազային նյութ է

25.  Ինչպե՞ս է փոխվում ածխածնի(IV) օքսիդի և ջրային գոլորշու խառնուրդի ծավալն 
այն առանց օդի մուտքի շիկացած կոքսի վրայով անցկացնելիս.

1) կրկնապատկվում է   3) մնում է անփոփոխ
2) փոքրանում է    4) քառապատկվում է

26.  Ո՞ր քիմիական ռեակցիայում է ածխածինը ցուցաբերում միայն վերականգնիչ 
հատկություն.

1) 3C + 4Al = Al4C3    3) C + H2O = CO + H2

2) 3C + CaO = CaC2 + CO   4) C + 2H2 = CH4

27. Հետևյալ կարբիդներից ո՞րն է փոխազդում ջրի հետ՝ մեթան առաջացնելով. 

1) CaC2   2) SiC   3) Al4C3  4) Ag2C2 

28.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի կալցիումի օքսիդն ածխի հետ շիկացնե
լիս, եթե ռեակցիայի պինդ արգասիքի զանգվածը 32 գ է.

1) 5,6   2) 11,2   3) 16,8   4) 22,4 
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29.  Ո՞ր քիմիական ռեակցիայում է ածխածնի ատոմ պարունակող նյութը ցուցաբերում 
օքսիդիչ հատկություն.

1) 3CO + Fe2O3 = 2Fe + 3CO2  3) CO + Cl2 = COCl2

2) CO2 + 2 Mg = 2MgO + C   4) CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

30.  Ո՞ր զույգ նյութերից յուրաքանչյուրի հետ կփոխազդեն ածխածնի(IV) և սիլի
ցիումի(IV) օքսիդները համապատասխան պայմաններում.

1) H2O, KOH   2) Na2CO3, C   3) HCl, NaOH   4) Ca(OH)2, O2

31. Ո՞ր հատկանիշներով են տարբերվում ածխածնի(IV) և սիլիցիումի(IV) օքսիդները. 

ա) ագրեգատային վիճակով 
բ) բյուրեղավանդակի տեսակով 
գ) համապատասխան թթուների հիմնայնությամբ 
դ) միացությունների նույն դասին պատկանելությամբ

1) ա, դ    2) բ, գ, դ   3) ա, բ, դ   4) ա, բ 

32. Հետևյալ ուրվագրերին համապատասխան ռեակցիաներից ո՞րը չի ընթանա.

1) CO2 + Na2CO3 + H2O º   3) CO2 + C º
2) CO2 + NaHCO3 º   4) CO2 + NaOH º

33.  Ո՞ր նյութերի հետ կարող է փոխազդել ածխածնի(II) օքսիդը համապատասխան 
պայմաններում. 

ա) Fe3O4   բ) NaCI     գ) H2SO4(նոսր)  դ) H2 

1) գ, դ    2) ա, դ        3) ա, գ, դ   4) ա, բ, գ 

34.  Ո՞րն է սիլիցիումի և նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի փոխազդեցու
թյան ռեակցիայի կրճատ իոնային հավասարումը.

1) Si + 4H+ = Si4+ + 2H2      3) Si + 6OH– = SiO3
2– + 3H2O

2) Si + 2Na+ + 4OH– = Na2SiO3 + 2H2      4) Si + 2OH– + H2O = SiO3
2– + 2H2

35.  Ի՞նչ թվով քլորի ատոմ է պարունակում հրդեհները հանգցնելու համար օգտա
գործվող և 92,2 % զանգվածային բաժին քլոր պարունակող ածխածնի միա ցու
թյունը. 

1) 2   2) 3   3) 4   4) 6

36.  Քանի՞ չզույգված (կենտ) էլեկտրոն է առկա ածխածնի և սիլիցիումի գրգռված 
ատոմներում համապատասխանաբար.

 1) 4 և 2  2) 4 և 4  3) 2 և 4  4) 2 և 2
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37. Ի՞նչ բյուրեղավանդակ ունի ալմաստը.

1) իոնային    3) ատոմային
2) մոլեկուլային   4) մետաղային 

38.  Ո՞րն է վերականգնիչ նյութի գործակիցը հետևյալ ուրվագրով վերօքս ռեակ
ցիայում՝ C + Al º … .

1) 3   2) 4  3) 2  4) 1

39.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կծախսվի 24 գ ածխածինն այրելիս, եթե ռեակ
ցիայի ընթացքում գոյանում է ածխածնի(IV) և (II) օքսիդների հավասարամոլային 
խառ նուրդ. 

1) 44,8  2) 33,6   3) 22,4  4) 11,2

40.  Ո՞ր նյութի հետ կփոխազդի աղաթթուն համապատասխան պայման ներում.

1) CaSO4  2) MgCl2 3) Mg(NO3)2  4) CaCO3 

41.  Ո՞ր նյութը կստացվի էլեկտրական վառարանում SiO2–ը ածխի հետ շիկացնելիս 
(1 : 3 մոլային հարաբերությամբ).

1) Si  2) SiC        3) SiO    4) SiC2

42. Ինչպիսի՞ն է NaHCO3 –ի ջրային լուծույթի միջավայրը.

1) թթվային  2) հիմնային  3) չեզոք 4) ուժեղ թթվային 

43.  Քանի՞ գրամով կփոքրանա 200 գ KHCO3 աղի զանգվածը այն մինչև հաստատուն 
զանգված շիկացնելիս. 

1) 200  2) 100  3) 62  4) 31 

44.  Ո՞ր նյութը կստացվի նատրիումի կարբոնատի լուծույթն ածխածնի(IV) օքսիդով 
հագեցնելիս. 

1) բյուրեղային սոդա   3) կալցինացված սոդա
2) խմելու սոդա    4) կաուստիկ սոդա 

45. Կրաջրի մեջ դանդաղ ածխածնի(IV) օքսիդ անցկացնելիս ի՞նչ երևույթ կնկատվի.

1) կգոյանա չանհետացող պղտորություն  
2) կգոյանա որոշ ժամանակ անց անհետացող պղտորություն
3) կանջատվի գունավոր նստվածք 
4) ընդհանրապես չի առաջանա պղտորություն 
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46.  Ո՞ր մետաղի և 2,8 գ սիլիցիումի փոխազդեցությունից կստացվի 30,2 գ զանգվա
ծով սիլիցիդ.

1) Ca  2) Mg  3) Ba  4) Sr

47.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 3,5 գ սիլիցիումի և ավելցուկով կալիումի 
հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի փոխազդեցությունից.

1) 1,4  2) 2,8  3) 5,6  4) 11,2 

48.  Ո՞ր նյութի օգնությամբ կարելի է իրարից տարբերել K2SiO3–ի և K2CO3–ի չոր 
նմուշները. 

1) Ca(OH)2  2) CaCl2  3) HCl(լ–թ) 4) CO

49. Ջրային լուծույթում ո՞ր նյութի հետ չի փոխազդում  K2SiO3–ը. 

1) Ca(OH)2  2) CO2  3) HCl  4) NaNO3

50.  Միմյանցից ինչո՞վ են տարբերվում ածխածնի(IV) օքսիդը և սիլիցիումի(IV) օքսիդը.

ա) պինդ վիճակում բյուրեղավանդակի տեսակով 
բ) ածխածնի և սիլիցիումի տարրերի օքսիդացման աստիճանով 
գ) ածխածնի և սիլիցիումի տարրերի վալենտականությամբ 
դ) ջրում լուծելիությամբ 

1) ա, բ  2) գ, դ  3) ա, դ   4) բ, գ

51.  Ո՞ր նյութերն են օգտագործվում հասարակ (պատուհանի) ապակի ստանալու 
համար. 

ա) ավազ      դ) կրաքար
բ) կալցինացված սոդա   ե) կաուստիկ սոդա 
գ) հեղուկ ապակի  

1) ա, բ, գ  2) գ, դ, ե 3) ա, բ, դ 4) բ, գ, ե

52. Ո՞ր նյութը կառաջանա թթվածնի միջավայրում սիլանն այրելիս. 

1) սիլիկաթթու     3) կարբորունդ 
2) սիլիցիումի(IV) օքսիդ   4) սիլիցիումի(II) օքսիդ 

53. Ո՞ր պնդում(ներ)ն է(են) ճիշտ սիլիկաթթվի վերաբերյալ. 

ա) միահիմն ուժեղ թթու է 
բ) երկհիմն թույլ թթու է
գ) լուծույթից անջատվում է դոնդողանման նստվածքի ձևով 
դ) լուծույթում ամբողջությամբ դիսոցված է 

1) ա, բ   2) բ, դ   3) բ, գ  4) ա, բ, գ 
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54. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ուրվագրերի ձախ և աջ մասերը.

Ձախ մաս Աջ մաս

ա) SiO2 + Mg(ավելցուկ) º
բ) SiO2 + Na2CO3 º
գ) SiO2 + HF º
դ) SiO2 + NaOH º

1) MgO + Si
2) MgO + Mg2Si
3) SiF4 + H2O
4) Na2SiO3 + CO2

5) SiH4 + OF2

6) Na2SiO3 + CO
7) Na2SiO3 + H2O

55.  Ո՞ր նյութերի հետ կփոխազդի սիլիցիումի(IV) օքսիդը համապատասխան պայ
մաններում. 

ա) նատրիումի կարբոնատ    դ) աղաթթու
բ) ջուր      ե) ածուխ
գ) ֆտորաջրածնային թթու

1) ա, բ, գ  2) բ, գ, դ    3) գ, դ, ե      4) ա, գ, ե

56. Ո՞ր մետաղի սիլիկատն է ջրում լուծվում.

1) նատրիումի 2) կալցիումի  3) մագնեզիումի 4) բարիումի

57. Ո՞ր ռեակցիաներն են ընթանում ապակու արտադրությունում.

ա) SiO2 + Na2CO3 = Na2SiO3 + CO2         գ) H2SiO3 = H2O + SiO2

բ) Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3        դ) SiO2 + CaCO3 = CaSiO3 + CO2

1) ա, բ  2) բ, գ          3) գ, դ  4) ա, դ

58.  Ըստ զանգվածի 73,7  % CaO և 26,3  % SiO2 պարունակող պորտլանդցեմենտի 
նմուշում որքա՞ն է բաղադրամասերի մոլային հարաբերությունը. 

1) 2 : 1  2) 1 : 1           3) 3 : 1   4) 1 : 2

59.  Ո՞ր նյութով է հնարավոր տարբերել կալիումի սիլիկատի և նատրիումի կար
բոնատի ջրային լուծույթները. 

1) BaCl2  2) Ca(NO3)2  3) HCl   4) Na2SO4

60. Ո՞ր կարբոնատը չի ենթարկվում ջերմային քայքայման.

1) CaCO3   2) Mg CO3  3) (NH4)2CO3   4) Na2CO3

61.  Որքա՞ն է Fe3O4 + CO º Fe + …  ուրվագրով ռեակցիայի հավասարման քանա կա չա
փական գործակիցների գումարը.

1) 8   2) 12   3) 13    4) 10
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62.  Ո՞րն է Si + KOH + H2O º …… ուրվագրով ռեակցիայի հավասարման մեջ վերա
կանգնման հետևանքով ստացված նյութի գործակիցը.

1) 1   2) 3   3) 2   4) 4

63.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Սիլիցիումը բարձր ջերմաստիճանում կալցիումի հետ առաջացնում է ___________, 

որի և աղաթթվի փոխազդեցության արդյունքում անջատվում է _______ գազային նյութը.

1) սիլիկատ, սիլան    3) սիլիցիդ, ջրածին
2) սիլիցիդ, սիլան    4) սիլիկատ, ջրածին

64. Միանման պայմաններում ո՞ր աղն ավելի խոր հիդրոլիզի կենթարկվի.

1) Na2CO3   2) Na2SO3  3) Na2SiO3   4) Na3PO4

65.  Ո՞ր շարքի միացություններն են դասավորված սիլիցիումի ատոմի օքսիդացման 
աստիճանի աճման կարգով. 

1) Na2SiO3, SiO2, SiO   3) Mg2Si, Si, SiF4

2) SiO2, H2SiO3, SiF4   4) Si, H2SiO3, H4SiO4

66. Ո՞րն է կարբորունդի պարզագույն բանաձևը. 

1) CaC2   2) Al4C3  3) SiC   4) Mg2Si

67.  Ո՞ր նյութերի փոխազդեցությանն է համապատասխանում կրճատ իոնային հա վա
սարման հետևյալ աջ մասը … º (SiO3)

2– + H2O. 

1) SiO2 + KOH º    3) K2SiO3 + NaOH º
2) Si + Mg º    4) Si + NaOH + H2O º 

68. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ է սիլիցիումը որպես օքսիդիչ փոխազդում.

1) թթվածնի  2) ածխածնի  3) մագնեզիումի 4) ալկալու

69. Ո՞ր տարրերի օքսիդներից է ապակին ստանում տարբեր գունային երանգներ.

1) s   2) p  3) f  4) d

70.  Ո՞ր զույգ տարրերն են և՛ բարձրագույն օքսիդում, և՛ ջրածնային միացությունում 
ցու ցաբերում միևնույն վալենտականությունը.

1) N և P  2) C և Si 3) F և Br  4) O և S
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71.  Ո՞ր շարքում են Ne3s23p2 էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող տարրի բարձրա գույն 
օքսիդի և ջրածնական միացության բանաձևերը.

1) RO2 և RH4 2) R2O5 և RH3    3) RO3 և H2R  4) R2O7 և HR

72.  Հետևյալ նյութերից ո՞րն է առաջանում կարբոնատներն ու հիդրոկարբոնատ ները 
թթվով մշակելիս.

1) C   2) CH4   3) CO   4) CO2

2.2.4. Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածին և սիլիցիում 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 25 1 49 4

2 2 26 3 50 3

3 2 27 3 51 3

4 2 28 2 52 2

5 2 29 2 53 3

6 2 30 2 54 2, 4, 3, 7

7 2 31 4 55 4

8 2 32 2 56 1

9 3 33 2 57 4

10 1 34 4 58 3

11 1 35 3 59 3

12 1 36 2 60 4

13 2 37 3 61 2

14 3 38 2 62 3

15 1 39 2 63 2

16 3 40 4 64 3

17 1 41 2 65 3

18 2 42 2 66 3

19 2 43 3 67 1

20 1 44 2 68 3

21 3 45 2 69 4

22 3 46 3 70 2

23 2 47 3 71 1

24 3 48 3 72 4
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ԳԼՈՒԽ 3. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

3.1. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

ա) օրգանական քիմիան ածխաջրածինների ու դրանց ածանցյալների քիմիան է
բ) օրգանական քիմիան ածխածնի բոլոր միացությունների քիմիան է
գ) ածխածինն օրգանական միացություններում քառավալենտ է

1) ա, գ   2) բ, գ  3) ա, բ, գ     4) ա, բ

2.  Ո՞ր նյութերի մոլեկուլներն են պարունակում միայն sp3 հիբրիդացված ածխածնի 
ատոմ ներ. 

ա) էթանոլ,  բ) էթիլեն,  գ) մեթիլքլորիդ,  դ) մեթան,  ե) ացետիլեն,  զ) պրոպանալ

1) ա, բ, գ  2) ա, գ, դ 3) բ, դ, ե     4) բ, գ, զ

3.  Ո՞րն է sp2 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների թիվը 3–մե թիլ
պենտադիեն–1,4 ածխաջրածնի մոլեկուլում.

1) 3   2) 4   3) 2       4) 5

4. Համապատասխանեցրե՛ք միացությունները և միջդասային իզոմերները.

Միացություն Միջդասային իզոմեր

ա) բութին–1
բ) էթանալ
գ) պրոպեն
դ) քացախաթթու

 1) բութեն–1
 2) էթիլենօքսիդ
 3) ացետոն
 4) բութադիեն–1,3
 5) ցիկլոպրոպան
 6) մեթիլֆորմիատ

5.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութերի բանաձևերը և հնարավոր բոլոր իզոմերների 
թվերը (միջդասայինը և տարածականը ներառյալ). 

Բանաձև Իզոմերների թիվ

ա) C4H8

բ) C3H6

գ) C5H12

դ) C4H10

1) 2
2) 4
3) 6
4) 3
5) 5
6) 1
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6. Ո՞ր զույգ նյութերն են հոմոլոգներ.

1) էթանոլ և էթանդիոլ    3) ցիկլոբութան և բութեն
2) էթան և էթեն     4) քացախաթթու և մրջնաթթու

7. Ո՞րն է ճիշտ շարունակությունը.

Պրոպանալը և ացետոնը ____________________________________________________:

1) հոմոլոգներ են     3) միջդասային իզոմերներ են
2) բազմակի կապի իզոմերներ են  4) երկրաչափական իզոմերներ են 

8. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են ցիկլոհեքսանի իզոմերներ. 

1) մեթիլցիկլոպենտանը, 1,1– երկմեթիլցիկլոբութանը, հեքսեն–2–ը
2) 1,2–երկմեթիլցիկլոբութանը, 2–մեթիլպենտեն–1–ը, 2–մեթիլպենտանը 
3) 1,1,2–եռմեթիլցիկլոպրոպանը, 2–մեթիլպենտեն–2–ը, հեքսանը 
4) 1,2,3–եռմեթիլցիկլոպրոպանը, 3–մեթիլպենտեն–1–ը, 3–մեթիլպենտանը

9.  Ո՞ր զույգ ներառված միացություններն են միջդասային իզոմերներ.

1) ալկադիեն և ալկեն    3) կարբոնաթթու և էսթեր
2) ալկան և ցիկլոալկան    4) միատոմ սպիրտ և էսթեր

10. Ո՞ր նյութն է ն–հեքսանի կառուցվածքային իզոմերը.

1) 3– էթիլպենտան    3) 2,2–երկմեթիլպրոպան
2) 2–մեթիլպրոպան    4) 2,2–երկմեթիլբութան

11. Ո՞ր միացությունն է մեթիլցիկլոպենտանի իզոմերը.

1) ն–պենտան     2) ն–հեքսան  3) հեքսեն–1   4) հեքսին–1

12.  Ինչպե՞ս են անվանվում այն միացությունները, որոնց մոլեկուլներն իրարից տար
բերվում են մեկ կամ մի քանի CH2 խմբերով.

1) իզոտոպներ 2) իզոբարներ  3) հոմոլոգներ  4) իզոմերներ

13.  Համապատասխանեցրե՛ք հիբրիդացման տեսակը և հիբրիդային օրբիտալում 
s – օրբիտալի մասնաբաժինը (%). 

 Հիբրիդացման տեսակ s–օրբիտալի մասնաբաժին (%)

1) sp3

2) sp2

3) sp

 ա) 25
 բ) 50
 գ) 33,33
 դ) 70

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) 1ա, 2դ, 3բ  2) 1բ, 2ա, 3դ   3) 1բ, 2գ, 3ա   4) 1ա, 2գ, 3բ
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14.  Ո՞ր միացության մոլեկուլում են ածխածնի ատոմները sp3 հիբրիդային վիճակում. 

1) C2H2   2) C2H4   3) C2H6   4) C6H6

15.  Ինչի՞ է հավասար sp3 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների թիվը 
բութեն–2–ի մոլեկուլում. 

1) 3   2) 4   3) 2   4) 5

16.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմները 2,2–երկմե թիլ բութանի մո
լեկուլում.

1) sp3  2) sp2  3) և՛ sp2, և՛ sp  4) և՛ sp2, և՛ sp3

17.  Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Հիբրիդացումը ատոմային օրբի տալների ___________________ ըստ __________ և 

ձևի:

1) հավասարեցումն է, էներգիայի  3) դասավորվածությունն է, ձևի
2) ուղղորդվածությունն է, էներգիայի 4) բևեռացումն է, ձևի

18.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմներն ալկինների մոլե կուլնե րում` 
բացառությամբ ացետիլենի. 

1) sp  2) sp, sp3 3) sp2  4) sp, sp2

19.  Երկրորդային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2–մեթիլ–3–էթիլպենտանի մոլե
կուլում. 

1) 1   2) 2  3) 4   4) 6

20.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութերի անվանումները և դրանց մոլեկուլներում 
երրորդային ածխածնի ատոմների թիվը.

Նյութ
Երրորդային ածխածնի 

ատոմների թիվ

ա) 2,3–երկմեթիլբութան
բ) 2–մեթիլբութան
գ) 2,2–երկմեթիլպրոպան
դ) 2,3,4–եռմեթիլպենտան

 1) 1
 2) 0
 3) 3
 4) 2
5) 4
6) 5
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21. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և դրա մոլեկուլում π–կապերի թիվը. 

Նյութ π–կապերի թիվ

1) օքսալաթթու
2) ացետալդեհիդ
3) ազոտ
4) հեքսադիեն–1,4

 ա) 1
 բ) 3
 գ) 2
 դ) 4

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) 1ա, 2բ, 3դ, 4գ    3) 1գ, 2դ, 3ա, 4դ
2) 1գ, 2ա, 3գ, 4գ    4) 1ա, 2բ, 3գ, 4դ

22. Ո՞ր նյութի մոլեկուլում են առկա միայն σ –կապեր.

1) պրոպեն  2) դիվինիլ   3) ցիկլոհեքսան 4) վինիլքլորիդ

23.  Ո՞րն է sp3 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների թիվը ալկալու 
սպիրտային լուծույթի և 3–բրոմ–2–մեթիլպենտանի խառնուրդի տաքացումից 
գո յացած ածխաջրածնի մոլեկուլում.

1) 1   2) 2   3) 3  4) 4

24.  Հետևյալ նյութերից որի՞ մոլեկուլում է քիմիական կապերի թիվը համընկնում 
ածխածնի ատոմի օքսիդացման աստիճանի թվային արժեքին.

1) մեթան   2) էթան  3) պրոպան   4) բութան

25. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի կառուցվածքային բանաձևը և անվանումը. 

Բանաձև Անվանում

ա) CH3–CH–CH2–CH2–CH3

CH3

1) 2–մեթիլպենտան

բ)  
CH3 – CH – CH – CH2 – CH3

CH3

CH3
2) երկմեթիլպրոպան

գ) 
CH3 – C – CH3

CH3

CH3 3) 2,3–երկմեթիլպենտան

դ) CH3 – CH – CH2 – CH3

CH3

4) 2–մեթիլբութան

5) 2,2–երկմեթիլբութան
6) 3,3–երկմեթիլպենտան
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26. Ո՞ր նյութն է ենթարկվում պոլիմերացման. 

1) բենզոլ   2) մեթանոլ            3) վինիլբենզոլ  4) բութանոլ

27.  Հետևյալ նյութերից որի՞ թթվային հատկություններն են առավել ուժեղ արտա
հայտված. 

1) էթանոլ      3) էթանաթթու
2) մեթանաթթու      4) պրոպանոլ–1

28.  Ներկայացված բանաձևերով նյութերից ո՞րն է օժտված առավել ուժեղ  թթվային 
հատկություններով.

1) 

CH2OH

     2) 

CH2CH2OH

   3) CH3CH2OH       4) 

OH

3.1. Քիմիական կառուցվածքի տեսություն 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 11 3 21 2

2 2 12 3 22 3

3 2 13 4 23 4

4 4, 2, 5, 6 14 3 24 1

5 3, 1, 4, 1 15 3 25 1, 3, 2, 4

6 4 16 1 26 3

7 3 17 1 27 3

8 1 18 2 28 4

9 3 19 2

10 4 20 4, 1, 2, 3
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3.2. ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ.                              
ԱԼԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ՑԻԿԼՈԱԼԿԱՆՆԵՐ

1.  Ո՞րն է մոլեկուլում ջրածնի 20 ատոմ պարունակող սահմանային ածխաջրածնի 
բանաձևը.

1) C9H20   2) C10H20   3) C11H20    4) C13H20

2.  Ո՞ր շարքում են առաջնային, երկրորդային, երրորդային և չորրորդային ածխածնի 
ատոմների թվերը 2,2,4 –եռմեթիլպենտանի մոլեկուլում համապատասխանաբար.

1) 4, 1, 2, 1   2) 5, 1, 2, 1   3) 5, 1, 1, 1          4) 2, 3, 1, 1

3. Հետևյալ բանաձևերով նյութերից որո՞նք են մեթանի հոմոլոգներ. 

ա) C6H6  գ) C10H22  ե) C5H10  է) C3H8

բ) C13H28  դ) C2H2  զ) C7H8  ը) C10H18 

1) բ, գ, է   2) ա, դ, զ, ը    3) գ, դ, ե    4) բ, ե, զ, է 

4. Ո՞րն է C5H12 բանաձևն ունեցող իզոմեր ածխաջրածինների թիվը. 

1) 2   2) 3   3) 4   4) 5

5.  Ի՞նչ մասնիկներ են գոյանում օրգանական միացությունների մոլեկուլներում 
կովա  լենտային կապի հետերոլիտիկ խզումից. 

1) ռադիկալներ   3) նույնանուն լիցքով իոններ   
2) չեզոք մոլեկուլներ   4) տարանուն լիցքով իոններ 

6.  Երրորդային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,2,5,6–քառամեթիլ–4–էթիլ–4 –իզո
պրոպիլհեպտանի մոլեկուլում. 

1) 3   2) 4   3) 5   4) 6

7.  Երկրորդային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,2,5,5–քառամեթիլ–4 – էթիլհեպ
տանի մոլեկուլում.

1) 2   2) 3   3) 5   4) 6

8. Ո՞ր նյութը կարելի է օգտագործել լաբորատորիայում մեթան ստանալու համար. 

1) մեթանալ    3) նատրիումի ացետատ
2) մեթանոլ     4) նատրիումի էթիլատ
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9.  Համապատասխանեցրե՛ք ածխաջրածնի կառուցվածքային և դրա հոմոլոգիա կան 
շարքի ընդհանուր բանաձևերը. 

Կառուցվածքային 
բանաձև

Հոմոլոգիական շարքի 
ընդհանուր բանաձև

ա) CH3 – C(CH3)2 – CH3

բ) CH3 – CH = C(CH3) – CH3 
գ) CH3 – C ≡ C – CH2 – CH3

դ) CH3 – C(CH3) = CH – CH = CH2

1) CnH2n

2) CnH2n –6 

3) CnH2n +2 
4) CnH2n –2 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ4, գ3, դ1  2) ա3, բ2, գ1, դ4 3) ա4, բ1, գ4, դ2 4) ա3, բ1, գ4, դ4

10.  Հետևյալ միացություններից որո՞նք են իզոմերներ. 

ա) 2–մեթիլպենտան  դ) 3–մեթիլհեքսան
բ) 3–մեթիլհեպտան  ե) 2,4–երկմեթիլհեքսան 
գ) 3–էթիլհեքսան   զ) 2–մեթիլօկտան 

1) ա,  դ, ե  2) բ, գ, ե      3) բ,  դ, զ         4) ա, բ, զ

11. Ո՞ր շարքում են միայն ալկանների անվանումներ. 

1) բութեն–1, ցիկլոբութան, պրոպեն
2) էթեն, բութեն–2, պրոպան
3) պրոպան, 2–մեթիլբութան, հեքսան 
4) մեթան, բութադիեն–1,3, ցիկլոպրոպան

12.  Ջրածնի քանի՞ ատոմ է առկա ալկանի մեկ մոլեկուլում, եթե դրանում ածխածնի 
առաջնային ատոմների թիվը երեք անգամ մեծ է չորրորդային ատոմների թվից, 
իսկ ածխածնի երկրորդային և երրորդային ատոմներ չկան.

1) 8   2) 10   3) 18   4) 26

13.  Որքա՞ն է σ–կապերի թիվը ալկանի մոլեկուլում, եթե դրանում ածխածնի առաջ
նային ատոմների թիվը երեք անգամ մեծ է չորրորդային ատոմների թվից, իսկ 
ածխածնի երկրորդային և երրորդային ատոմներ չկան. 

1) 8   2) 10   3) 15   4) 25

14.  Որքա՞ն է ալկանների հոմոլոգիական շարքում երկու հարևան ածխաջրածինների 
մեկական մոլեկուլներում առկա կովալենտային կապերի թվի տարբերությունը.

1) 3   2) 2  3) 4  4) 5
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15.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմները հեքսանում և ցիկլոհեք
սանում համապատասխանաբար.

1) sp և sp2   2) sp2 և sp2   3) sp3 և sp3   4) sp3 և sp2 

16. Համապատասխանեցրե՛ք ալկանի անվանումը և բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) ն–հեքսան

բ) 2–մեթիլպենտան

գ) 2,2–երկմեթիլբութան

դ) 2,3–երկմեթիլբութան

1) CH3 – C – CH2 – CH2 – CH3

CH3

H

2) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 –  CH3

3) H3C – CH2 – C – CH2 – CH3

CH3

H

 

4) 
 CH3 – C – CH2 – CH3

CH3

CH3

5)  CH3 – C — C – CH3

CH3 CH3

H H

6)  CH3 – C – CH2 – CH2 – CH3

CH3

CH3

17.  Համապատասխանեցրե՛ք ցիկլոալկանի բանաձևը և անվանումը.

Բանաձև Ան վանում

ա) 

H3C CH3

1) 1,2–երկմեթիլցիկլոպրոպան

 բ) 

CH3

CH3

 
2) 1,2–երկմեթիլցիկլոբութան

գ) 

CH3

CH3

3) 1,3–երկմեթիլցիկլոպենտան

դ) 
CH3

CH3

4) 1,1–երկմեթիլցիկլոպրոպան

5) 1,2–երկմեթիլցիկլոպենտան

6) 1,1–երկմեթիլցիկլոպենտան
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18.  Ո՞ր ցիկլոալկանը կստացվի 4–մեթիլ–1,4–երկբրոմպենտանի և մետաղական 
նատ   րիումի տաքացումից.

1) 1,1–երկմեթիլցիկլոբութան  3) 1,3–երկմեթիլցիկլոբութան
2) 1,2–երկմեթիլցիկլոբութան  4) մեթիլցիկլոպենտան

19.  Քանի՞ զույգ էլեկտրոն է պատկերվում իզոբութանի մոլեկուլի էլեկտրոնային 
բանաձևում.

1) 26  2) 13  3) 10  4) 3

20. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ ցիկլոպրոպանի վերաբերյալ.

1) ունի հարթ կառուցվածք
2) մոլեկուլում առկա են «բանանային» կապեր
3) ստացվում է 1,3–երկբրոմպրոպանից
4) ունի կանոնավոր քառանիստային կառուցվածք

21. Հետևյալ ալկաններից որի՞ եռման ջերմաստիճանն է առավել բարձր.

1) 3–մեթիլպենտան   3) 2,3–երկմեթիլբութան
2) ն–հեքսան   4) 2,2–երկմեթիլբութան

22.  Ո՞րն է մոլեկուլում միայն առաջնային և երրորդային ածխածնի ատոմներ պա րու 
նակող ալկանի անվանումը, եթե դրա մոլեկուլում առաջնային ածխածնի ատոմ 
ների թիվը երկու անգամ մեծ է երրորդային ածխածնի ատոմներից.

1) 2–մեթիլբութան   3) 2,3–երկմեթիլպենտան
2) 2,3–երկմեթիլբութան  4) 2–մեթիլպենտան

23.  Ո՞րն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկանում ածխածնի զանգ
վածային բաժնի որոշման բանաձևը.

1) 6n/7n + 1  2) 7n/7n + 1   3) 7n/7n – 1   4) 6n/7n – 3

24.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) ջուր է ստացվում 1 մոլ n–թվով ածխածնի ատոմներ պա
րունակող ալկանի լրիվ այրման արդյունքում.

1) n – 1   2) 2n + 2  3) n + 1    4) 2n – 1

25.  Ո՞րն է թթվածնի գործակիցը CnH2n+2 ընդհանուր բանաձևն ունեցող ածխա ջրա
ծինների լրիվ այրման ռեակցիայի հավասարման մեջ.

1) 1,5n + 0,5  2) 1,5n   3) 1,5n – 0,5   4) 1,5n + 1,5

26. Ո՞ր ցիկլոալկանի և բրոմի միացման արգասիքն է 3–մեթիլ–2,4–երկբրոմպենտանը.

1) 1,2–երկմեթիլցիկլոբութան  3) մեթիլցիկլոպենտան
2) 1,1,2–եռմեթիլցիկլոպրոպան  4) 1,2,3–եռմեթիլցիկլոպրոպան
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27.  Ալկաններին բնորոշ ո՞ր ռեակցիան է ընթանում ուլտրամանուշակագույն ճառա
գայթների ազդեցությամբ.

1) դեհիդրման  2) այրման  3) քլորացման  4) կրեկինգի

28. Ո՞րն է ալկանների դեհիդրման ռեակցիայի կատալիզատորը.

1) նիկելը    3) ալ յումինի քլորիդը
2) արծաթը    4) խիտ ծծմբական թթուն

29.  Փոխարկումների հետևյալ շղթայում ո՞ր նյութերն են ալկաններ.

C6H14 
համաչափ կրեկինգ

 A 
դեհիդրում

 B 
հիդրոբրոմացում

 C 
Na, t

 D

1) A, D   2) B, C  3) A, B   4) C, D

30.  Հետևյալ ալկաններից ո՞րը հնարավոր չէ ենթարկել արոմատացման (Pt կա տա
լիզատորի առկայությամբ).

1) 2,3–երկմեթիլհեքսանը  3) ն–օկտանը
2) 3–էթիլհեքսանը   4) 2,4–երկմեթիլպենտանը

31.  Ո՞ր ալկանը հնարավոր չէ ստանալ Վյուրցի եղանակով.

1) էթանը   2) պրոպանը   3) մեթանը  4) օկտանը

32.  Ո՞ր զույգ են ներառված ցիկլոհեքսանի դեհիդրման կատալիզատորը և օրգա
նական հնարավոր արգասիքը. 

1) Pt, բենզոլ  2) Mg, ցիկլոհեքսեն     3) AlCl3, բենզոլ   4) ZnO, բենզոլ

33. Ո՞ր նյութի հետ կփոխազդի մեթանը.

1) մետաղական նատրիումի  3) կալիումի պերմանգանատի
2) ջրածնի    4) քլորի

34. Ո՞ր նյութից կարելի է ստանալ ցիկլոբութան. 

1) 1,2–երկբրոմբութան   
2) 1,3–երկբրոմբութան
3) 1,4–երկբրոմբութան
4) 2,2–երկբրոմբութան

35.  Ո՞ր ալկանն է ենթարկվել կրեկինգի, եթե վերջանյութերում պարունակվում են 
բութան և բութեն.

1) օկտան  2) 2–մեթիլհեքսան       3) հեպտան              4) դեկան
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36.  Հետևյալ ազդանյութերից ո՞րը կարելի է օգտագործել էթանը էթենից տարբե
րելու համար. 

1) KOH–ի ջրային լուծույթ    3) բրոմաջուր
2) KOH–ի սպիրտային լուծույթ   4) օսլա

37. Հետևյալ ռեակցիաներից ո՞րը բնորոշ չէ ալկաններին.

1) հիդրման  2) օքսիդացման  3) տեղակալման 4) դեհիդրման 

38.  Քանի՞ լիտր մեթան է այրվել, եթե դրա արդյունքում ստացվել է 11,2 լ ածխա
թթու գազ.

1) 22,4  2) 11,2   3) 11,5   4) 23 

39.  Համապատասխանեցրե՛ք ալկանի քիմիական բանաձևը և մանգանի(II) աղերի 
առ կայությամբ դրա կատալիտիկ օքսիդացումից ստացված կար բո նա թթվի 
հարա բերական մոլեկուլային զանգվածը՝ Mr – ը. 

Ալկանի բանաձև Կարբոնաթթվի Mr

ա) C6H14

բ) C2H6

գ) C36H74

դ) C4H10

1) 74
2) 60
3) 188
4) 46
5) 284
6) 282

40.  Տաքացման պայմաններում 0,2 մոլ մեթիլյոդիդը քանակապես փոխազդել է 
նատրիումի հետ: Որքա՞ն է ստացված օրգանական նյութի զանգվածը (գ).

1) 1,5  2) 3  3) 6   4) 6,5
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3.2. Սահմանային ածխաջրածիններ. ալկաններ և ցիկլոալկաններ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 15 3 29 1

2 3 16 2, 1, 4, 5 30 4

3 1 17 4, 2, 5, 6 31 3

4 2 18 1 32 1

5 4 19 2 33 4

6 1 20 4 34 3

7 2 21 2 35 1

8 3 22 2 36 3

9 4 23 1 37 1

10 2 24 3 38 2

11 3 25 1 39 1, 4, 5, 2

12 3 26 4 40 2

13 4 27 3

14 1 28 1
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3.3. ՉՀԱԳԵՑԱԾ (ԱԼԿԵՆՆԵՐ, ԱԼԿԻՆՆԵՐ, ԱԼԿԱԴԻԵՆՆԵՐ) 
ԵՎ ԱՐՈՄԱՏԻԿ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ

1. Ո՞ր դասի ածխաջրածիններին է համապատասխանում CnH2n ընդհանուր բանաձևը.

1) ալկաններին   2) ալկեններին   3) արեններին  4) ալկիններին 

2. Համապատասխանեցրե՛ք միացության անվանումը և բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) պրոպեն
բ) 2–մեթիլբութեն–2
գ) 1–բրոմբութեն–2
դ) վինիլացետատ

1) CH3 – C(CH3) = CH – CH3

2) CH2 = CH – CH2 – OCOCH3

3) Br – CH2 – CH = CH – CH3

4) CH2 = CH – OCOCH3

5) CH3 – CH = CH2

6) CH2 = CH – CH2 – Br

3.  Ալկենների հոմոլոգիական շարքում իրար հաջորդող երկու անդամների մեկական 
մոլեկուլներում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը 11–ով մեծ է ածխածնի 
ատոմ    ների գումարային թվից: Քանի՞ իզոմեր ալկեն է համապատասխանում 
փոքր մոլային զանգվածով ալ կենին (տարածական իզոմերիան անտեսել):

1) 4   2) 5  3) 6  4) 7 

4.  Երրորդային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա ալկանի մեկ մոլեկուլում, որը ստաց
վել է մետաղական նատրիումի հետ պրոպենի և քլորաջրածնի փոխազդեցության 
արգասիքի տաքացումից.

1) 1   2) 3   3) 4   4) 2 

5.  Ո՞րն է կովալենտային կապերի ընդհանուր թիվը ածխածնի հինգ ատոմ պարու
նակող ալկենի մոլեկուլում.

1) 5   2) 10   3) 15    4) 14 

6.  Ո՞ր շարքում են CnH2n  +  1Br º CnH2n միափուլ փոխարկումն իրագործելու համար 
անհրաժեշտ ազդանյութերն ու պայմանները.

1) KMnO4, (H2O, 5 °C)   3) H2SO4 (խիտ, 140 °C)
2) KOH (ջրային լ–թ)   4) KOH (սպիրտային լ–թ) 

7.  Հետևյալ միացություններից ո՞րն է 1 : 1 մոլային հարաբերությամբ CH2 = CH – CH = CH2 
և Br2 նյութերի փոխազդեցության հիմնական արգասիքը.

1) 3,4–երկբրոմբութեն–1  3) 1,4–երկբրոմբութան  
2) 1,2–երկբրոմբութան  4) 1,4–երկբրոմբութեն–2
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8.  Համապատասխանեցրե՛ք ածխաջրածնի բանաձևը և դրանում ածխածնի ատոմի 
հիբրիդային վիճակը.

Բանաձև
Ածխածնի ատոմի 

հիբրիդային վիճակ

ա) CH3 – C(CH3)2 – CH3

բ) C6H5 – CH = CH2

գ) H – C ≡ C – H
դ) CH2 = CH – CH = CH2

1) sp
2) sp3 

3) sp2 
4) sp2 և sp3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ3, դ1    2) ա2, բ3, գ1, դ4      3) ա3, բ1, գ4, դ2   4) ա2, բ3, գ1, դ3

9.  Ո՞րն է sp2 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների թիվը էթիլե նային 
ածխա ջրա ծնի մեկ մոլեկուլում. 

1) 4   2) 3   3) 2   4) 1

10.  Ո՞ր շարք են ներառված ածխածնի ատոմների հիբրիդային վիճակները պեն
տեն – 2 ածխաջրածնի` CH3 – CH = CH – CH2 – CH3, մոլեկուլում ձախից աջ. 

1) sp3 sp sp sp2 sp3   3) sp3 sp2 sp2 sp3 sp3

2) sp3 sp2 sp2 sp2 sp3   4) sp3 sp2 sp3 sp2 sp3

11.  Հետևյալ բանաձևերն ունեցող միացություններից ո՞րն է 2–մեթիլբութեն–1–ի 
իզոմերը. 

1) CH3 – C(CH3)2 – CH3    3) CH3 – HC = CH – CH2 – CH3

2) CH3 – CH = C(CH3) – CH2 – CH3   4) CH3 – C(CH3) = C – CH = CH2 

12. Ո՞ր զույգի միացություններն են իզոմերներ.

1) իզոպրեն և բութադիեն–1,3  3) իզոպրեն և պենտադիեն–1,3
2) վինիլքլորիդ և պոլիվինիլքլորիդ  4) ցիկլոբութեն և բութեն–2

13.  Հետևյալ միացություններից ո՞րն է պրոպենի և քլորաջրածնի փոխազդեցու
թյան հիմնական արգասիքը.

1) CH2Cl – CH = CH2   3) CH3 – CHCl – CH3  
2) CH3 – CH2 – CH2Cl    4) CH2 = C = CH2 

14.  Հետևյալ միացություններից ո՞րն է 2–մեթիլպրոպենի և ջրի միացման հիմնական 
արգասիքը.

1) բութանոլ–2    3) 2–մեթիլպրոպանոլ–1
2) բութանոլ–1     4) 2–մեթիլպրոպանոլ–2 
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15.  Որքա՞ն է ալկենի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, եթե այդ ալկենից և 
բութանից բաղկացած խառնուրդի միջին մոլեկուլային զանգվածը 34 է. 

1) 28  2) 42  3) 56  4) 70 

16. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ բութեն–1–ի վերաբերյալ.

1) մոլեկուլում բոլոր կապերը համարժեք են
2) իզոմեր է մեթիլցիկլոպրոպանին
3) գունազրկում է բրոմաջուրը
4) գունազրկում է KMnO4–ի ջրային լուծույթը

17.  Որքա՞ն է ջրածնի զանգվածային բաժինը (%) պոլիվինիլքլորիդի տարրական 
օղակում. 

1) 1,6  2) 3,2  3) 4,8  4) 6,4 

18.  Հետևյալ նյութերից ո՞րը կստացվի KMnO4–ի ջրային լուծույթի մեջ պրոպեն 
անցկացնելիս: 

1) պրոպանոլ–1   3) պրոպանդիոլ–1,3
2) պրոպանոլ–2   4) պրոպանդիոլ–1,2 

19.  Ո՞ր զույգ ազդանյութերի միջոցով է հնարավոր միմյանցից տարբե րել մեթանը, 
էթենը և էթինը.

1) բրոմաջուր և ամոնիակաջուր
2) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթ և բրոմաջուր 
3) կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթ և բրոմաջուր
4) ամոնիակաջուր և ալկալու սպիրտային լուծույթ 

20. Հետևյալ միացություններից ո՞րը կարող է գունազրկել բրոմաջուրը.

1) մեթան   2) էթան  3) էթիլեն 4) բութան

21.  Ո՞ր դեպքում ջրի միացումը ալկենին կընթանա հակառակ Մարկով նիկովի կա նոնի. 

1) CH3 – CH = CH2   3) CF3 – CH = CH2

2) CH3 – CH2 – CH = CH2  4) CH3 – (CH3)C = CH2

22. Ո՞ր զույգ միացությունները կարող են պոլիմերացվել. 

1) էթիլեն և պրոպան   3) պրոպեն և իզոպրեն
2) բենզոլ և տոլուոլ    4) էթան և քլորոպրեն

23.  Ո՞ր շարքի նյութերը կարող են օքսիդանալ կալիումի պերման գանատի ջրային 
լուծույթով. 

1) մեթան, էթան, էթեն   3) տոլուոլ, 1–բութեն, էթին
2) էթան, պրոպեն, բենզոլ   4) հեքսան, էթեն, պրոպին
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24.  Համապատասխանեցրե՛ք սպիրտի և դրա դեհիդրատացման արգասիքի բանա
ձևերը.

Սպիրտ Դեհիդրատացման արգասիք

ա) CH3 – CH2 – CH2 – OH  1) CH3 – CH = CH – CH3

բ) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH  2) CH2 = CH – CH2 – CH3

գ) CH3 – CH2 – CH – CH3

OH

 3) CH3 – CH = C – CH3

CH3

դ) CH3 – CH – CH – CH3

CH3OH

 4) CH3 – CH = CH2

5) CH3 – CH – CH = CH2

CH3

6) CH3 – CH2 – C = CH2

CH3

25.  Ո՞ր շարքում են X1, X2, X3 օրգանական միացությունների անվանումները` ըստ 
հետևյալ փոխարկումների շղթայի. 

X1 
օքսիդացում

 X2 
օքսիդացում

 X3

1) էթան, քլորէթան, էթանոլ
2) էթիլեն, ացետալդեհիդ, քացախաթթու
3) էթանոլ, քացախաթթու, քացախաթթվի էթիլէսթեր
4) ացետիլեն, ացետալդեհիդ, էթանոլ

26.  Ո՞րն է 2–մեթիլպրոպենի պոլիմերացման արգասիքի կրկնվող տարրական օղակը.

1) – CH2 – CH – CH2 –
CH3

   3) – CH2 – C –
CH3

CH3

2) – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 –  4) CH3 – CH – CH3

– CH –

27.  Ո՞ր դասի միացությունները կստացվեն սենյակային ջերմաստիճանում ալկեն
ները կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթով օքսիդացնելիս.

1) միատոմ սպիրտներ  3) երկատոմ սպիրտներ
2) եռատոմ սպիրտներ  4) չհագեցած սպիրտներ

28.  Հետևյալ ազդանյութերից որի՞ օգնությամբ է հնարավոր տարբերել պենտանը և 
պենտենը. 

1) արծաթի նիտրատի ջրային լուծույթով 
2) մեթիլնարնջագույնով 
3) ֆենոլֆտալեինով
4) կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթով
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29.  Հետևյալ միացություններից որի՞ և կալիումի հիդրօքսիդի սպիրտային լուծույթի 
փոխազդեցության արգասիքն է 2,3–երկմեթիլբութեն–2–ը.

1) 2–բրոմ–2,3–երկմեթիլբութան  
2) 1–բրոմ–2,3–երկմեթիլբութան
3) 1,2–երկբրոմ–2,3–երկմեթիլբութան
4) 2,3–երկբրոմ–2,3–երկմեթիլբութան

30.  Հետևյալ լուծույթներից ո՞րը կարելի է օգտագործել էթիլենը և ացետիլենն 
իրարից տարբերելու համար. 

1) կալիումի պերմանգանատի (ջրային)  
2) կալիումի հիդրօքսիդի (սպիրտային) 
3) արծաթի օքսիդի (ամոնիակային)
4) նատրիումի հիդրօքսիդի (ջրային) 

31.  Ո՞ր շարքում են համապատասխանաբար կալիումի պերմանգանատի ջրային 
լուծույթով էթիլենի և ացետիլենի օքսիդացման արգասիքները. 

1) էթանոլ և քացախաթթու    
2) էթանդիոլ և քացախաթթու
3) էթիլենգլիկոլ և մրջնաթթու
4) էթիլենգլիկոլ և թրթնջկաթթու

32. Ո՞ր կաուչուկի մոնոմերն է 2–մեթիլ–1,3–բութադիենը.

1) իզոպրենային    3) քլորոպրենային
2) բութադիենային    4) բութադիենստիրոլային

33. Ո՞րն է բնական կաուչուկի կրկնվող տարրական օղակը.

1) (– CH2 – CH = CH – CH2 –)   3) (– CH2 – C = CH – CH2 –)
Cl

 

2) (– CH2 – C = CH – CH2 –)
CH3

  4) (– CH2 = CH – CH = CH2 –)

34.  Ո՞ր ածխաջրածինների ընդհանուր բանաձևի հետ է համընկնում դիենների 
ընդհանուր բանաձևը.

1) ալկանների   2) ալկենների           3) ալկինների       4) ցիկլոալկանների

35. C5H8 բանաձևն ունեցող ի՞նչ թվով զուգորդված դիեններ կարող են լինել.

1) 1   2) 2  3) 3  4) 4
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36. Համապատասխանեցրե՛ք ալկադիենի տեսակը և ածխաջրածնի անվանումը. 

Ալկադիենի տեսակ Ածխաջրածին

1) զուգորդված
2) կուտակված
3) մեկուսացված

 ա) պենտադիեն–1,4
 բ) պրոպադիեն–1,2
 գ) բութադիեն–1,3
 դ) հեքսադիեն–1,4
 ե) պենտադիեն–1,3
 զ) պենտադիեն–1,2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) 1գ,ե, 2բ,զ, 3ա,դ    3) 1գ,ե, 2ա,դ, 3բ,զ
2) 1ա,դ, 2գ,ե, 3բ,զ   4) 1բ,զ, 2ա,դ, 3գ,ե

37.  Ո՞ր բանաձևով է որոշվում n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող դիենային 
ածխաջրածնի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը.

1) 14n + 2   2) 14n   3) 14n – 2   4) 14n – 6

38.  Ո՞րն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող դիենային ածխաջրածնում 
ջրածին տարրի զանգվածային բաժնի որոշման բանաձևը.

 1) n/7n + 1  2) n/14n – 2      3) n – 1/7n – 1 4) n/7n – 3

39. Հետևյալ միացություններից ո՞րն է բնական կաուչուկի մոնոմերը. 

1) տոլուոլ    2) ստիրոլ   3) քլորոպրեն   4) իզոպրեն

40.  Հետևյալ գործընթացներից որո՞վ է հնարավոր ստանալ բութադիենային 
կաուչուկ.

1) բութանի դեհիդրումով
2) 2–մեթիլբութանի դեհիդրումով
3) էթանոլի միաժամանակյա դեհիդրումով և դեհիդրատացումով
4) բութադիեն–1,3–ի պոլիմերացումով

41.  Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Վուլկանացումը բարձր ջերմաս տի ճանում կաուչուկի մշակումն է __________________:

1) հեղուկ քլորով   3) չափավոր քանակով ծծմբով
2) բրոմի ավելցուկով  4) թթվածնով հարստացրած օդով

42.  Քանի՞ լիտր (ն. պ.) ջրածին է միացել 16,8 լ 1,3 – բութադիենին, եթե հայտնի է, որ 
հիդ րումից առաջացած բութանի և բութեն–2–ի խառնուրդը կարող է գունազրկել 
բրոմի 10  % զանգվածային բաժնով 800 գ բրոմաջուրը.

1) 11,2  2) 16,8  3) 22,4  4) 44,8
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43. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ. 

ա) պրոպանը դեհիդրելիս հաջորդաբար առաջանում են պրոպեն և պրոպին
բ) պրոպենը հիդրատացնելիս առաջանում է պրոպանոլ–2

1) երկուսն էլ ճիշտ են    3) ճիշտ է միայն ա–ն
2) երկուսն էլ ճիշտ չեն    4) ճիշտ է միայն բ–ն

44. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդում ացետիլենը. 

1) ածխածնի(IV) օքսիդի   3) ջրածնի
2) քլորաջրածնի    4) ջրի

45. Ինչպե՞ս է փոխվում C – C կապի երկարությունը էթան–էթեն–էթին շարքում.

1) մեծանում, ապա փոքրանում է  3) մեծանում է
2) փոքրանում, ապա մեծանում է  4) փոքրանում է

46.  Ի՞նչ թվով և ինչպիսի՞ կովալենտային կապերով են կապված ածխածնի ատոմ
ները ացետիլենի մոլեկուլում.

 1) երկու σ, մեկ π      2) մեկ σ, երկու π   3) երեք π  4) երեք σ 

47. Ո՞րն է sp3 հիբրիդային օրբիտալների թիվը պրոպինի մոլեկուլում.

1) 3   2) 4  3) 2  4) 8

48. Որքա՞ն է ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը (%) էթիլացետատում.

1) 9,1  2) 36,36  3) 37,21  4) 54,55 

49.  Ո՞րն է փոխարկումների CaC2 º X º C6H6 շղթայում X նյութի և բրոմաջրի ավել
ցուկի փոխազդեցության արգասիքի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը.

1) 186   2) 104   3) 184  4) 346

50.  Որքա՞ն է ալկինի մոլային զանգվածը, եթե դրա մոլեկուլում ջրածնի ատոմ  ների 
թիվը 5–ով մեծ է ածխածնի ատոմների թվից.

1) 68   2) 96   3) 70   4) 54

51.  3,36 լ (ն. պ.) ացետիլենից ստացել են 2,5 մլ բենզոլ (ρ  =  0,88 գ/մլ): Որքա՞ն է 
ռեակցիայի ելքը.

1) 20  2) 46,4  3) 56,4  4) 60

52.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) բենզոլ կստացվի 67,2 լ (ն. պ.) ացետիլենից, եթե ռեակցիան 
ընթացել է 50 % ելքով. 

1) 22,4   2) 39   3) 52   4) 78 
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53.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ն–հեպտան է վերածվել տոլուոլի, եթե անջատված ջրածնով 
քանակապես հիդրվել է 84 գ հեքսեն–1. 

1) 20  2) 22  3) 25  4) 28

54.  Ո՞րն է ածխաջրածնի քիմիական բանաձևը, եթե դրա գոլորշու խտությունն ըստ 
ջրածնի 46 է.

1) C6H6   2) C7H8   3) C8H10  4) C9H12 

55.  Ո՞րն է 1–բրոմպրոպանից երկփուլ սինթեզով բենզոլի ստացման երկու ռեակ
ցիաների հավասարումների գործակիցների գումարային թիվը.

1) 13  2) 10  3) 14  4) 12

56.  Համապատասխանեցրե՛ք հոմոլոգիական շարքի ընդհանուր բանաձևն այդ շար
քի ներկայացուցչի բանաձևին. 

Ընդհանուր բանաձև Ածխաջրածնի բանաձև

ա) CnH2n

բ) CnH2n–6

գ) CnH2n+2

դ) CnH2n–2 

1) CH3 – CH(CH3) – CH3

2) CH2 = CH – CH(CH3) – CH3

3) CH2 = CH – CH = CH2

4) C6H5 – CH2 – CH3

5) CH ≡ C – CH = CH2

6) C6H5 – CH = CH2

57. Ո՞րն է σ –կապերի գումարային թիվը ստիրոլի մոլեկուլում.

1) 12  2) 14  3) 15  4) 16

58. Ո՞րն է σ– կապերի գումարային թիվը հեքսաքլորբենզոլի մոլեկուլում.

1) 6   2) 7  3) 12  4) 13

59.  Ո՞րն է արոմատիկ ածխաջրածնի քիմիական բանաձևը, եթե դրանում sp2 և sp3 
հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների քանակների հարա բերու
թյունը 3 : 1 է.

1) C6H6   2) C7H8   3) C8H10   4) C9H12 

60. Ո՞րն է երկմեթիլբենզոլի բենզոլային օղակ պարունակող իզոմերների թիվը.

1) 2   2) 3   3) 4   4) 5

61. Որքա՞ն է ջրածին տարրի ատոմների մոլային բաժինը ստիրոլի մոլեկուլում.

1) 6/13  2) 8/15  3) 1/2  4) 1/3
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62.  Բենզոլի հոմոլոգներից մեկը կիրառվում է ֆենոլ և ացետոն ստանալու համար: 
Քանի՞ առաջնային ածխածնի ատոմ է առկա այդ հոմոլոգի մեկ մոլեկուլում.

1) 3   2) 2  3) 1  4) 4

63. Ո՞ր նյութից հնարավոր չէ մեկ փուլով բենզոլ ստանալ.

1) C6H14  2) C4H8  3) CH ≡ CH   4) C6H10

64. Ո՞ր նյութը կարելի է օգտագործել տոլուոլը բենզոլից տարբերելու համար. 

1) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթ 
2) կալիումի հիդրօքսիդի սպիրտային լուծույթ 
3) կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ 
4) կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթ 

65.  Ո՞րն է FeCl3 կատալիզատորի առկայությամբ բենզոլի և քլորի փոխազդեցության 
արգասիքը. 

1) քլորբենզոլ    3) հեքսաքլորբենզոլ
2) երկքլորբենզոլ    4) հեքսաքլորցիկլոհեքսան

66. Որո՞նք են X1 և X2 նյութերն ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի.

CaC2 º X1 º X2 º C6H5 NO2 

1) մեթան և բենզոլ    3) ացետիլեն և բենզոլ
2) ացետիլեն և հեքսան   4) ացետիլեն և ցիկլոհեքսան

67.  Հետևյալ հավասարումներին համապատասխանող ռեակցիաներից ո՞րն է ըն թա
նում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցությամբ.

1) C6H6 + 3Cl2 º C6H6Cl6  3) C6H6 + HNO3 º C6H5NO2 + H2O
2) C6H6 + 3H2 º C6H12  4) C6H6 + Cl2 º C6H5Cl + HCl

68.  Որքա՞ն է էթենի ծավալային բաժինը (%) էթենի և էթանի 20 լ խառնուրդում, եթե 
այդ խառնուրդը բրոմաջուր պարունակող սրվակի միջով անցկացնելիս վեր
ջինիս զանգվածն ավելացել է 2,8 գրամով.

1) 1,96  2) 2,8  3) 5,6  4) 11,2 
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3.3.  Չհագեցած (ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ) և արոմատիկ 
ածխաջրածիններ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 24 4, 2, 1, 3 47 2

2 5, 1, 3, 4 25 2 48 4

3 2 26 3 49 4

4 4 27 3 50 2

5 3 28 4 51 3

6 4 29 1 52 2

7 4 30 3 53 3

8 4 31 4 54 2

9 3 32 1 55 1

10 3 33 2 56 2, 4, 1, 3

11 3 34 3 57 4

12 3 35 2 58 3

13 3 36 1 59 3

14 4 37 3 60 3

15 1 38 3 61 3

16 1 39 4 62 2

17 3 40 4 63 2

18 4 41 3 64 4

19 2 42 3 65 1

20 3 43 1 66 3

21 3 44 1 67 1

22 3 45 4 68 4

23 3 46 2
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3.4. ՍՊԻՐՏՆԵՐ ԵՎ ՖԵՆՈԼՆԵՐ

1. Ո՞րն է սահմանային միատոմ սպիրտների ընդհանուր բանաձևը.

1) CnH2n–1OH    2) CnH2nOH    3) CnHnOH    4) CnH2n+1OH

2.  CnH2n+2Օ մոլեկուլային բանաձևը օրգանական միացությունների ո՞ր դասի ընդհա
նուր բանաձևն է. 

1) ալդեհիդների   3) սպիրտների
2) կարբոնաթթուների  4) էսթերների 

3. Հետևյալ միացություններից ո՞րն է մեթանոլի հոմոլոգը. 

1) էթանդիոլ–1,2    3) պրոպանտրիոլ–1,2,3
2) պրոպանոլ    4) բենզիլսպիրտ

4.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ջրածին կանջատվի 12,4 գ զանգվածով էթիլենգլիկոլի և 
ավելցուկով մետաղական նատրիումի փոխազդեցությունից. 

1) 1,12  2) 2,24  3) 4,48  4) 5,6

5. Ո՞րն է 2–մեթիլ–2–բութանոլի բանաձևը.

1) H3C — C — C — CH3

H

H

OH

H

  3) H3C — C — C — CH3

H

OH

CH3

H

2) H3C — C — C — OH

H CH3

CH3H
  4) H3C — C — C — C — CH3

HOH

H H H

H

6.  Ո՞ր դեպքում է ճիշտ պատկերված ջրածնային կապերի առաջացումը էթանոլի 
մոլեկուլների միջև. 

1) H3C — H2C        H …: O
H

O CH2 — CH3
  3) H3C — H2C        H … H3C — CH2 H

O O
 

2) H3C — H2C        H … H
O

O
CH2 — CH3 4) 

H3CH2C
O : … CH3

H

C
O

H
H2

7.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազային վերջանյութ կստացվի գլյուկոզի սպիրտային 
խմորման ընթացքում 69 գ սպիրտ առաջանալիս. 

1) 3,36  2) 4,48  3) 33,6  4) 44,8 
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8. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և անվանումը. 

Նյութի բանաձև Նյութի անվանում

ա) H3C — CH — CH — CH3

OHCH3

բ) H3C — C — CH2 — CH3

OH

CH3

գ) H3C — C — CH2 — CH2 — CH3

OH

CH3

դ) H3C — C — CH — CH3

CH3 CH3

OH

1) 2–մեթիլ–2–բութանոլ

2) 3–մեթիլ–1–բութանոլ

3) 2–մեթիլ–2–պենտանոլ

4) 2–մեթիլ–1–բութանոլ

5) 3–մեթիլ–2–բութանոլ

6) 2,3–երկմեթիլ–2–բութանոլ

9. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի պատահական և միջազգային անվանումները.

Պատահական անվանում Միջազգային անվանում

ա) փայտի սպիրտ
բ) գինու սպիրտ
գ) գլիցերին
դ) էթիլենգլիկոլ

1) էթանոլ
2) մեթանոլ
3) 1,2,3–պրոպանտրիոլ
4) 1,2–էթանդիոլ
5) պրոպանոլ–1
6) 1,2–պրոպանդիոլ

10.  Ո՞րն է սահմանային միատոմ սպիրտի բանաձևը, եթե դրանում ածխածնի զանգ
վածային բաժինը 60 % է. 

1) C3H7OH   2) C2H5OH  3) C4H9OH  4) C5H11OH

11. Ո՞րն է ֆենոլի մոլեկուլում առկա σ–կապերի թիվը.

1) 6   2) 9  3) 12  4) 13

12. Քանի՞ երրորդային սպիրտ կարող է ունենալ C6H13OH ընդհանուր բանաձևը.

1) 2   2) 3   3) 4   4 ) 5

13. Հետևյալ միացություններից որո՞նք են երկէթիլեթերի իզոմերներ. 

ա) պրոպանոլ–2   դ) բութանոլ–2 
բ) բութանոլ–1   ե) պրոպանոլ–1 
գ) 2–մեթիլպրոպանոլ–2

1) ա, բ, գ  2) բ, դ, ե 3) ա, գ, դ 4) բ, գ, դ 
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14. Ո՞րն է C4H10O բանաձևն ունեցող իզոմեր սպիրտների թիվը. 

1) 2   2) 3   3) 4   4) 6 

15. Ո՞րն է C4H10O քիմիական բանաձևն ունեցող իզոմեր եթերների թիվը. 

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4

16.  Քանի՞ իզոմեր երկատոմ սպիրտներ ունեն C4H10O2 ընդհանուր բանաձևը.

1) 2   2) 4   3) 6   4) 5

17.  Հետևյալ ռեակցիաներից որի՞ հետևանքով չի կարող առաջանալ բազմատոմ 
սպիրտ. 

1) СН2Сl – CHCl – CH2Cl + 3KOH (ջրային լուծույթ) º 
2) CH2Cl – CH2OH + KOH (ջրային լուծույթ) º 
3) CH2Cl – CH2Cl + 2KOH (սպիրտային լուծույթ) º
4) СН2Cl – CH2 – CH2OH + KOH (ջրային լուծույթ) º

18.  Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի էթիլենգլիկոլը. 

ա) նատրիումի հիդրօքսիդ  դ) ազոտական թթու 
բ) քսիլոլ    ե) քացախաթթու 
գ) պղնձի(II) հիդրօքսիդ  զ) տոլուոլ

1) ա, գ, դ, ե  2) ա, բ, ե 3) բ, դ, զ 4) գ, դ, ե, զ

19.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 4,6 գ նատրիումի և ավելցուկով վերց րած 
էթիլսպիրտի փոխազդեցությունից.

1) 2,24   2) 4,48   3) 1,12   4) 3,36

20. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում ո՞րը կարող է լինել X նյութը.

քլորբենզոլ º X º պիկրինաթթու

1) բենզոլ  2) տոլուոլ   3) ֆենոլ 4) նիտրոբենզոլ

21. Ո՞րը կարող է լինել X նյութը հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայում. 

1) մեթանոլ   2) մեթանալ  3) էթանոլ 4) էթանալ
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22. Ո՞ր նյութը կստացվի 1,2–երկքլորպրոպանի լրիվ հիմնային հիդրոլիզից.

1) 1–պրոպանոլ   3) պրոպանալ 
2) 2–պրոպանոլ   4) 1,2–պրոպանդիոլ

23.  Ջրում լավ լուծվող սպիտակ, բյուրեղային, բոցի գույնը մանուշակագույն ներ կող 
Ա նյութի լուծույթի մեջ Բ գազն անցկացնելիս լուծույթը պղտորվում է, և առա ջա
նում է ջրում քիչ լուծվող, հիմքի լուծույթի հետ հեշտությամբ փոխազդող, բնորոշ 
հոտով Գ նյութը, որն օդում դառնում է վարդագույն: Որո՞նք են Ա, Բ, Գ նյութերը.

1) C6H5OK, CO2, C6H5OH   3) C6H5ONa, CO2, C6H5OH
2) C2H5ONa, H2, CH3COH   4) C2H5OK, CO2, C2H5OH

24.  Փոխարկումների հետևյալ շղթայում որո՞նք են համապատասխանաբար X1, X2, X3 

և X4 օրգա նական նյութերը. 

H2C

H2C

CH2

CH2

  
H2

 X1 
կրեկինգ

 X2  
HBr

 X3  
KOH, H2O  X4 

1) բութան, մեթան, մեթիլքլորիդ, մեթանոլ
2) բութան, պրոպեն, 2–բրոմպրոպան, պրոպանոլ–2
3) բութեն, էթիլեն, էթիլքլորիդ, էթանոլ
4) բութան, պրոպեն, 1–բրոմպրոպան, պրոպանոլ–1

25. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի NaOH–ը. 

ա) ֆենոլ   դ) ացետալդեհիդ  
բ) ացետոն   ե) մրջնաթթու  
գ) քլորէթան   

1) ա, բ, ե    2) բ, դ, ե   3) ա, գ, ե   4) ա, գ, դ

26.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) եռբրոմֆենոլի նստվածք կանջատվի 32,9 գ ֆենոլ պարու
նակող ջրային լուծույթը բրոմաջրի ավելցուկով մշակելիս. 

1) 115,85  2) 231,7    3) 57,925  4) 173,77

27.  3,5–երկմեթիլֆենոլը բրոմաջրի հետ փոխազդելիս բենզոլային օղակում որքա՞ն 
ջրածնի ատոմներ կտեղակալվեն բրոմով.

1) 2   2) 3  3) 4  4) 5

28.  Հետևյալ նյութերից ո՞րը կստացվի մեթանոլը պղնձի առկայությամբ թթված նով 
օքսիդացնելիս. 

1) ածխածնի(IV) օքսիդ   3) մեթանալ
2) քացախաթթու    4) մեթանաթթու
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29. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ կփոխազդի մետաղական նատրիումը. 

1) պրոպան   2) պրոպեն      3) պրոպանալ 4) պրոպանոլ

30.  Ո՞ր կառուցվածքային բանաձևում է ճիշտ պատկերված էլեկտրոնային զույգերի 
տեղաշարժը ֆենոլի մոլեկուլում. 

1)      2)    3)     4) 

31.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ թթվային հատկություն ների ուժե
ղացման. 

1) էթանոլ, ֆենոլ, էթիլենգլիկոլ, եռնիտրոֆենոլ
2) էթիլենգլիկոլ, էթանոլ, ֆենոլ, եռնիտրոֆենոլ 
3) ֆենոլ, եռնիտրոֆենոլ, էթիլենգլիկոլ, էթանոլ
4) էթանոլ, էթիլենգլիկոլ, ֆենոլ, եռնիտրոֆենոլ 

32. Ո՞ր նյութը կստացվի պրոպանալը հիդրելիս.

1) պրոպան     3) պրոպանոլ–1 
2) պրոպանաթթու    4) պրոպանոլ–2 

33. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.

ա) էթիլենի հիդրատացումից ստացվում է էթանոլ
բ) էթանոլը պղնձի(II) օքսիդով օքսիդացնելիս ստացվում է էթանալ

1) ճիշտ է միայն ա–ն   3) երկուսն էլ ճիշտ են
2) ճիշտ է միայն բ–ն   4) երկուսն էլ սխալ են

34. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում ո՞րը կարող է լինել X նյութը.

CH3 – CH = CH2 º X º C3H7ONa 

1) էթանալ   2) պրոպանալ       3) պրոպանոլ–1     4) պրոպանոլ–2

35.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) էթանոլ է փոխազդել մետաղական նատրիումի հետ, եթե 
ռեակցիայի հետևանքով անջատվել է 11,2 լ (ն. պ.) ջրածին. 

1) 11,5   2) 23   3) 34,5   4) 46 

36.  Համապատասխան պայմաններում ընթացող ո՞ր փոխազդեցության հետևան
քով է մեթանոլ ստացվում. 

1) էթիլենի հիդրատացումը   3) CO–ի և H2–ի փոխազդեցությունը 
2) ացետիլենի հիդրատացումը  4) ֆորմալդեհիդի օքսիդացումը
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37. Ո՞ր նյութը կարող է օգտագործվել էթանոլը գլիցերինից տարբերելու համար. 

1) ջուր     3) պղնձի(II) հիդրօքսիդ
2) նատրիում    4) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթ

38. Ո՞ր նյութը կստացվի ֆենոլի և ավելցուկով բրոմաջրի փոխազդեցությունից. 

 1) 1–բրոմֆենոլ     2) երկբրոմֆենոլ            3) եռբրոմֆենոլ  4) եռբրոմբենզոլ

39. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ կփոխազդի ֆենոլը. 

1) NaCl   2) Br2  3) KNO3     4) C2H6

40. Ո՞ր նյութի և պղնձի(II) օքսիդի փոխազդեցությունից է ստացվում ալդեհիդ.

1) մեթիլպրոպանոլ–2   3) պրոպանոլ–1 
2) բութանոլ–2    4) պրոպանոլ–2 

41. Որքա՞ն է ածխածնի զանգվածային բաժինը (%) պրոպանոլում. 

1) 40   2) 60   3) 75   4) 80

42.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 47 գ ֆենոլի և ավելցուկով վերցրած մե
տա ղական նատրիումի փոխազդեցությունից. 

1) 2,8   2) 5,6   3) 11,2   4) 22,4

43. Համապատասխանեցրե՛ք փոխազդող նյութերը և ռեակցիաների վերջանյութերը. 

Փոխազդող նյութեր Ռեակցիայի վերջանյութեր

ա) C6H5OH + NaOH º 
բ) CH3CH2OH + CuO t

  

գ) CH3CH2OH + Na º
դ) C6H5OH + Na º

1) C6H5ONa + H2 

2) CH3CH = O + H2O + Cu 
3) CH3COOH + H2O + Cu
4) CH3CH2ONa + H2 
5) C6H5ONa + H2O 
6) CH3CH2ONa + H2O

44. Ո՞րն է առավել ուժեղ թթվային հատկություններով օժտված նյութ.

1) ֆենոլ  2) ջուր  3) գլիցերին  4) պրոպանոլ–2

45.  Ո՞րն է C6H6O բանաձևն ունեցող նյութը, եթե դա փոխազդում է և՛ նատրիումի, 
և՛ նատրիումի հիդրօքսիդի հետ, իսկ բրոմաջրի ազդեցությամբ փոխարկվում է 
C6H3Br3O նյութի. 

1) ֆենոլ       2) հեքսանոլ–1 3) երկպրոպիլեթեր    4) հեքսին–3–ոլ–2
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46.  Հիմնականում ի՞նչ նյութ կստացվի 2–մեթիլբութանոլ–2–ը դեհիդրատացման և 
ստաց վածը հիդրատացման ենթարկելիս.

1) 2–մեթիլբութանոլ–3    3) 3–մեթիլբութանոլ–2
2) 2–մեթիլբութանոլ–1   4) 2–մեթիլբութանոլ–2

47. Ո՞ր սպիրտների օքսիդացումից կստացվի ալդեհիդ. 

ա) պրոպանոլ–2   դ) պրոպանոլ–1 
բ) էթանոլ    ե) 2– մեթիլպրոպանոլ–1 
գ) 2–մեթիլպրոպանոլ–2  զ) բութանոլ–2

1) բ, դ, ե   2) ա, բ, գ   3) գ, դ, ե   4) ա, գ, զ

48. Հետևյալ սպիրտներից որի՞ դեհիդրատացումից կստացվի սիմետրիկ ալկեն. 

1) բութանոլ–2    3) մեթիլպրոպանոլ–1
2) բութանոլ–1    4) մեթիլպրոպանոլ–2

49. Թթվածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,4,6–եռնիտրոֆենոլի մեկ մոլեկուլում. 

1) 1   2) 3   3) 6   4) 7

50.  Ո՞ր շարքում են նյութերը դասավորված ըստ թթվային հատկությունների ուժե
ղացման. 

1) էթանոլ, ֆենոլ, գլիցերին    3) ֆենոլ, գլիցերին, էթանոլ
2) էթանոլ, գլիցերին, ֆենոլ   4) էթանոլ, ֆենոլ, մեթանոլ 

51.  Քանի՞ նյութի են համապատասխանում պրոպեն, ֆենոլ, պրոպիլեն, կարբոլա
թթու, էթանոլ, գինու սպիրտ, էթիլսպիրտ, գլիցերին, պրոպանտրիոլ–1,2,3 ան վա 
նում ները. 

1) 3   2) 4   3) 5   4) 9

52.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերը կստացվեն էթիլսպիրտից մեկ փուլով. 

1) C2H4, C2H5OC2H5, C4H6      3) C2H5OC2H5, CH4, CH3COOC2H5

2) C2H4, C2H5OC2H5, C4H10     4) C2H5OC2H5, CH4, C4H10 

53.  Պրոպին  H2  X  H2O  Y ուրվագրով փոխարկումների շղթայում Y նյութի մեկ 
մոլեկուլում ի՞նչ թվով մեթիլ խմբեր են առկա. 

1) 0   2) 1   3) 2   4) 3 
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54. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ սահմանային միատոմ սպիրտների վերաբերյալ. 

ա) առաջնային սպիրտների օքսիդացումից առաջանում են ալդեհիդներ 
բ) երկրորդային սպիրտների օքսիդացումից առաջանում են կետոններ
գ) սպիրտների միջմոլեկուլային դեհիդրատացումից առաջանում են էսթերներ

1) ա, գ   2) բ, գ   3) ա, բ   4) ա, բ, գ
 

3.4.  Սպիրտներ և ֆենոլներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 20 3 39 2

2 3 21 2 40 3

3 2 22 4 41 2

4 3 23 1 42 2

5 2 24 2 43 5, 2, 4, 1

6 1 25 3 44 1

7 3 26 1 45 1

8 5, 1, 3, 6 27 2 46 4

9 2, 1, 3, 4 28 3 47 1

10 1 29 4 48 1

11 4 30 2 49 4

12 2 31 4 50 2

13 4 32 3 51 2

14 3 33 3 52 1

15 3 34 4 53 3

16 3 35 4 54 3

17 3 36 3

18 1 37 3

19 1 38 3
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3.5. ԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ

1. Ո՞րն է հագեցած ալդեհիդների ընդհանուր բանաձևը.

1) CnH2nO2  2) CnH2nO     3) CnH2n+2O  4) CnH2n+2O2 

2. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է պենտանալի հոմոլոգ. 

1) պենտեն   2) պենտանոլ         3) պրոպանալ   4) պրոպանոլ

3. Ո՞ր ռեակցիան է պայմանավորված ալդեհիդների մոլեկուլներում առկա π– կապով. 

1) տեղակալման  2) քայքայման    3) հիդրման  4) այրման

4.  Ո՞ր ալդեհիդի մոլեկուլում է ածխածնի sp3 և sp2 հիբրիդային օրբիտալների թվերի 
հարաբե րությունը 4 : 1. 

1) էթանալ   2) պրոպանալ   3) բութանալ   4) պենտանալ

5. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերում է առկա կարբոնիլային խումբ.

1) ֆենոլ, տոլուոլ, բենզոլ
2) էթանոլ, էթանալ, քացախաթթու
3) մրջնալդեհիդ, մրջնաթթվի մեթիլէսթեր, ացետոն
4) ացետոն, ացետալդեհիդ, գլիցերին

6.  Համապատասխանեցրե՛ք ալդեհիդի անվանումը և դրա օքսիդացման արգասիքի 
բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) էթանալ
բ) մեթանալ
գ) բութանալ
դ) պրոպանալ

1)  CH3COOH
2)  C2H4 (OH)2

3) C2H5COOH
4) HCOOH
5) C3H7COOH
6) C2H5OH

7.  Սահմանային ածխաջրածինների ո՞ր ածանցյալներն ունեն CnH2nO2 ընդհանուր 
բանաձևը. 

1) կարբոնաթթուները   3) ալդեհիդները
2) սպիրտները    4) դիոլները
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8.  Ո՞ր բանաձևում է ճիշտ պատկերված էլեկտրոնային խտության բաշխումը քլոր
քացախաթթվի մոլեկուլում. 

1)   3) 

2)   4) 

9. Համապատասխանեցրե՛ք կարբոնաթթվի բանաձևը և անվանումը. 

Բանաձև Անվանում

ա) H3C — CH —  CH2 — C

CH3 O

OH

բ) H3C — CH —  CH2 —  CH2 — C  
H3C

O

OH

գ) H3C — CH —  C — CH2 — C

H3C CH3

CH3 O

OH

դ) H3C —  C —  C

H3C

CH3 O

OH

1) 3,3,4–եռմեթիլպենտանաթթու

2) 3,3–երկմեթիլպենտանաթթու

3) 4–մեթիլպենտանաթթու

4) 3– մեթիլպենտանաթթու

5) 3–մեթիլբութանաթթու

6) 2,2–երկմեթիլպրոպանաթթու

10. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է կարագաթթվի իզոմերը.

1) վալերիանաթթու   3) 2–մեթիլպրոպանաթթու
2) պենտանաթթու   4) բենզոյական թթու 
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11. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և քիմիական բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) էթանաթթու
բ) մեթանաթթու
գ) պրոպանաթթվի մեթիլէսթեր 
դ) մեթանաթթվի մեթիլէսթեր

1) CH3COOCH3

2) CH3COOH 
3) HCOOCH3

4) C2H5COOH
5) HCOOH
6) C2H5 COOCH3

12. Ո՞ր նյութերն են ստացվում ալդեհիդների հիդրումից. 

1) երկրորդային սպիրտներ    3) կարբոնաթթուներ
2) երրորդային սպիրտներ    4) առաջնային սպիրտներ

13. Ո՞ր միացությանն է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան.

1) էթիլենգլիկոլ   2) բենզոլ          3) բութանոլ      4) բութանալ 

14.  Ո՞ր շարքում են X1, X2 և X3 նյութերի բանաձևերն ըստ հետևյալ փոխար կումների.

CH3CH2OH CuO, t  X1 
Ag2O  X2 

NaOH  X3

1) CH3COH, CH3CH2OH, CH3CH2ONa
2) CH3COH, CH3COOH, CH3COONa
3) CH3COOH, CH3COH, CH3CH2ONa 
4) (CH3COO)2Cu, CH3COOAg, CH3COONa

15.  Որքա՞ն է ալդեհիդի մոլեկուլում ածխածնի զանգվածային բաժինը (%), եթե դրա 
գոլորշու խտությունն ըստ հելիումի 11 է.

1) 54,55   2) 36,365         3) 9,095   4) 60,065

16. Հետևյալ թթուներից ո՞րն է ամենաուժեղը.

1) CH3COOH   2) C2H5COOH  3) ClCH2COOH  4) Cl2CHCOOH 

17. Ո՞ր նյութի հիդրոլիզի արգասիքն է քացախալդեհիդը. 

1) քլորէթանի     3) 1,2–երկքլորէթանի
2) 1,1–երկքլորէթանի    4) 2,2–երկքլորպրոպանի

18.  Հետևյալ նյութերից ո՞րը կստացվի պղնձի(II) օքսիդի առկայությամբ էթանոլը 
օքսիդացնելիս. 

1) մրջնալդեհիդ   2) ացետալդեհիդ   3) մրջնաթթու          4) երկէթիլեթեր 
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19. Համապատասխանեցրե՛ք ալդեհիդի և հիդրման արգասիքի բանաձևը. 

Ալդեհիդ Արգասիքի բանաձև

ա) CH3 — CH2 —  CH2 — C
O

H
բ) CH3 — CH2 — C

O

H

գ) CH3 — CH — C —H

O

CH3

դ) H — C — H

O

1) CH3–CH2–CH2–OH
2) CH3–CH2–CH2–CH2–OH

3) CH3OH
4) CH3 — CH — C H2OH

CH3

5) CH3 — C — C H— CH3

CH3

CH3

OH

6) CH3 — CH2  — C H— CH3

OH

20.  Ո՞ր նյութերը կարող են հայտաբերվել արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթով. 

ա) C2H5COOH  բ) CH3OH  գ) HCOOH  դ) C6H5OH  ե) C3H7CHO 

1) ա, բ, դ     2) բ, գ, ե   3) գ, ե       4) ա, դ

21. Ո՞ր սպիրտի օքսիդացումից կստացվի 2,2–երկմեթիլպրոպանալ.

1) 2–մեթիլպրոպանոլ–1  3) 2,2–երկմեթիլպրոպանոլ–1
2) 2–մեթիլպրոպանոլ–2   4) 2,2–երկմեթիլբութանոլ–2 

22. Ո՞րն է X նյութը հետևյալ փոխարկումներում. C2H5OH º X º CH3 COOH.

1) էթիլեն   2) ացետիլեն  3) էթիլենգլիկոլ  4) ացետալդեհիդ

23. Հիմանկանում ո՞ր նյութը կստացվի բութին–1–ի և ջրի փոխազդեցությունից. 

1) բութանալ    3) բութանոլ–2
2) բութանոլ–1    4) բութանոն–2

24. Ո՞ր նյութը կստացվի էթանալի օքսիդացումից.

1) մրջնաթթու    3) երկմեթիլեթեր
2) քացախաթթու    4) պրոպանոլ–1

25.  Որո՞նք են արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթով մրջնալդեհիդի լրիվ օքսի
դացման վերջանյութերը.

1) Ag2O, HCOOH    3) Ag, HCOOH
2) Ag, H2O, CO2    4) Ag, CH3OH
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26. Ո՞ր ազդանյութով է հնարավոր տարբերել ֆորմալդեհիդը, էթանոլը և գլիցերինը.

1) բրոմաջուր    3) թարմ պատրաստված պղնձի(II) հիդրօքսիդ 
2) ֆենոլֆտալեին    4) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթ

27. Ո՞րն է Կուչերովի ռեակցիայի հավասարումը.

1) C2H2 + 2Cl2 º C2H2Cl4    3) C2H2 + HOH º CH3CHO
2) C2H2 + 4 [O] º HOOC–COOH   4) C2H2 + HBr º CH2 = CHBr

28. Ո՞ր ռեակցիայի արգասիքն է էթանալը.

1) մեթանոլի օքսիդացման   3) էթենի հիդրատացման
2) պրոպանոլի հիդրման    4) էթինի հիդրատացման

29.  Ո՞րն է ալդեհիդի բանաձևը, եթե դրա 23,2 գ զանգվածով նմուշը արծաթի օքսիդի 
ամոնիակային լուծույթով օքսիդացնելիս գոյացել է 86,4 գ նստվածք. 

1) HCHO  2) CH3CHO  3) C2H5CHO  4) C3H7CHO 

30.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) էթանոլից կառաջանա 7,92 գ էթանալ, եթե ռեակցիայի ելքը 
60 % է. 

1) 138  2) 69  3) 13,8  4) 7,92 

31. Ո՞ր պնդում(ներ)ն է(են) ճիշտ կարբոնաթթուների վերաբերյալ.

ա)  նույն թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող կարբոնաթթուները և էսթերները 
միջդասային իզոմերներ են

բ) մեղմ տաքացման պայմաններում մրջնաթթուն օքսիդանում է Cu(OH)2–ով

1) ճիշտ է միայն ա–ն   3) երկուսն էլ ճիշտ են
2) ճիշտ է միայն բ–ն   4) երկուսն էլ սխալ են

32.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ դրանց մոլեկուլներում ածխածնի 
օքսիդացման աստիճանի մեծացման. 

 1) CH4, CH2O, HCOOH, CO2  3) CH2O, CO2, CH4, HCOOH
 2) CO2, CH4, CH2O, HCOOH  4) CO2, HCOOH, CH2O, CH4

33. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ուրվագրերի ձախ և աջ մասերը.

Ձախ մաս Աջ մաս

ա) CH3CHO + Ag2O (NH3) º
բ) HCOOH + CH3OH º
գ) C4H10 + O2 (կատ.) º 
դ) CH3CHO + H2 (կատ.) º

1) CH3CH2OH
2) CH3CH2OH + Ag
3) CH3COOH + Ag
4) HCOOCH3 + H2O
5) CH3COOH + H2O
6) Ag + H2O + CO2
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34.  Ո՞րն է կարագաթթվի և իզոպրոպիլսպիրտի փոխազդեցությունից ստացված 
օրգանական միացության մոլեկուլում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը.

1) 12   2) 14   3) 16   4) 10

35.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և հիդրոլիզի ար գասիք թթվի 
բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) էթիլպրոպիոնատ 
բ) եռստեարին
գ) պրոպիլացետատ
դ) եռօլեատ

1) C2H5COOH
2) C15H31COOH
3) CH3COOH
4) C17H31COOH
5) C17H33COOH
6) C17H35COOH

36. Ո՞րն է X նյութը հետևյալ փոխարկումներում. 

CH3 COOH 
+NaOH

 X  
+NaOH, t

 CH4

1) CH3CH2OH      2) CH3ONa       3) CH3CH2ONa     4) CH3COONa 

37. Ո՞րն է առավել ուժեղ թթվային հատկություններ ցուցաբերող թթուն.

1) HCOOH  2) CH3COOH        3) CH3CH2COOH      4) CH3CH2CH2COOH

38. Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթում լակմուսը կկարմրի. 

1) մեթանաթթու 2) մեթանալ 3) էթանալ  4) էթանոլ

39. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից կառաջանա թթու. 

ա) C4H10 և O2 (t, p, կատ.)     գ) CH3CHO և H2 (t, կատ.)

բ) HCOOK և H2SO4(նոսր)     դ) CO և H2 (t, Zn/Cr կատ., p)

1) ա, բ  2) բ, գ  3) ա, դ  4) գ, դ

40. Ո՞ր շարքի մասնիկներն են առկա քացախաթթվի լուծույթում. 

1) CH3COOH, (CH3COOH)2, CH3COO– 3) H+, CH3COOH, OH–

2) CH3COO–, H+, HCOOH   4) CH3COO–, HCOOH, HCOO–

41. Ո՞րն է X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

 CH3COOH º X º CH4 

1) ացետիլեն 2) նատրիումի ացետատ  3) մեթանոլ 4) մեթանալ 

42. Ո՞ր նյութի և քացախաթթվի փոխազդեցության արգասիքն է էթիլացետատը. 

1) մեթանոլ  2) էթան    3) պրոպան  4) էթանոլ
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43.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերը կփոխազդեն Ag2O–ի ամոնիակային լուծույ թի հետ. 

1) բենզոլ, մեթանալ, մեթանոլ
2) մեթանալ, մեթանաթթու, մեթիլֆորմիատ
3) գլ յուկոզ, էթիլացետատ, էթանալ 
4) ֆրուկտոզ, նատրիումի ֆորմիատ, մեթանալ

44. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ քացախաթթվի համար. 

ա) սովորական պայմաններում հեղուկ է 
բ) կոչվում է նաև մրջնաթթու 
գ) միահիմն թույլ թթու է 
դ) տալիս է միացման ռեակցիաներ 
ե) ստացվում է էթանալը պղնձի(II) հիդրօքսիդով օքսիդացնելիս 

 1) ա, բ, գ   2) գ, դ, ե 3) բ, դ, ե 4) ա, գ, ե 

45. Ո՞րն է հագեցած կարբոնաթթուներին բնորոշ ռեակցիա.

1) հիդրման    3) ներմոլեկուլային դեհիդրատացման
2) հիդրատացման    4) էսթերացման

46.  30 գ քացախաթթվի և անհրաժեշտ քանակով էթանոլի փոխազդեցությունից 
ստացվել է 26,4 գ օրգանական նյութ: Որքա՞ն է ռեակցիայի ելքը (%).

1) 40  2) 50  3) 55  4) 60 

47.  Ո՞ր ազդակի ներգործությամբ ջրային լուծույթում մրջնաթթվի դիսոցման աստի
ճանը կփոքրանա. 

1) տաքացում    3) ալկալու ավելացում
2) նոսրացում    4) կալիումի ֆորմիատի ավելացում

48.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ թթվային հատկություն ների 
ուժեղացման. 

1) երկքլորքացախաթթու, քացախաթթու, քլորքացախաթթու 
2) քացախաթթու, քլորքացախաթթու, եռքլորքացախաթթու 
3) եռքլորքացախաթթու, քլորքացախաթթու, քացախաթթու
4) երկքլորքացախաթթու, եռքլորքացախաթթու, քլորքացախաթթու 

49. Ո՞ր նյութի հետ չի փոխազդի կարագաթթուն.

 1) ամոնիակ 2) էթանոլ 3) պղինձ 4) էթիլենգլիկոլ 
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50. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ելանյութերը և վերջանյութերը.

Ելանյութ Վերջանյութ

ա) HCOOH + Ag2O(NH3 լ–թ)
t

 

բ) CH3CHO + Ag2O(NH3 լ–թ) )
t  

գ) C4H9COOCH3 + H2O +NaOH, t

դ) CH3COOH + C2H5OH H+

1) CH3COOAg, H2O
2) Ag, H2O, CO2 

3) CH3COOH, Ag 
4) C4H9COONa, CH3OH
5) C4H9OH, CH3COONa
6) CH3COOC2H5, H2O

51.  Ո՞ր նյութը կստացվի մրջնաթթուն արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթի 
ավելցուկի հետ թույլ տաքացնելիս.

1) մեթանոլ   3) ածխածնի(II) օքսիդ
2) մրջնալդեհիդ  4) ածխածնի(IV) օքսիդ

3.5. Ալդեհիդներ և կարբոնաթթուներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 18 2 35 1, 6, 3, 5

2 3 19 2, 1, 4, 3 36 4

3 3 20 3 37 1

4 3 21 3 38 1

5 3 22 4 39 1

6 1, 4, 5, 3 23 4 40 1

7 1 24 2 41 2

8 4 25 2 42 4

9 5, 3, 1, 6 26 3 43 2

10 3 27 3 44 4

11 2, 5, 6, 3 28 4 45 4

12 4 29 3 46 4

13 4 30 3 47 4

14 2 31 3 48 2

15 1 32 1 49 3

16 4 33 3, 4, 5, 1 50 2, 3, 4, 6

17 2 34 2 51 4
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3.6. ԷՍԹԵՐՆԵՐ, ՃԱՐՊԵՐ, ԱԾԽԱՋՐԵՐ 

1. Ո՞ր նյութի հիդրոլիզից է առաջանում գլիցերին.

1) սպիտակուցների       2) ճարպերի      3) ածխաջրերի         4) ամինաթթուների

2. Ինչպե՞ս կարելի է պինդ ճարպ ստանալ հեղուկ ճարպից.

1) հիդրումով 2) դեհիդրումով  3) հիդրատացումով 4) հիդրոլիզով

3.  Ո՞րն(որո՞նք) է(են) բաց թողած բառ(եր)ը. 

Պրոպիոնաթթուն և մեթիլացետատը ______________________ իզոմերներ են:

1) ցիս, տրանս   3) ածխածնային կմախքի
2) միջդասային    4) տարածական 

4. Ո՞ր էսթերի հիմնային հիդրոլիզի արգասիք է կարագաթթվի աղը.

1) էթիլստեարատ   3) բութիլֆորմիատ
2) մեթիլացետատ    4) էթիլբութիրատ 

5. Ո՞ր նյութը չի ստացվում էսթերի հիմնային հիդրոլիզից.

1) էթանոլ    3) կարբոնաթթու
2) էթիլենգլիկոլ    4) կարբոնաթթվի աղ

6.  Ո՞րն է կարագաթթվի և իզոպրոպիլսպիրտի փոխազդեցության օրգանական 
արգասիքի մոլեկուլում մեթիլ խմբերի գումարային թիվը.

1) 2   2) 3   3) 4    4) 1

7. Ո՞ր նյութն է մրջնաթթվի և 3–մեթիլբութանոլ–1–ի էսթերացման արգասիքը.

1) բութիլֆորմիատ    3) իզոպենտիլացետատ 
2) պենտիլֆորմիատ   4) իզոպենտիլֆորմիատ 

8. Ո՞րն է բութանոլի և քացախաթթվի փոխազդեցության արգասիքը.

1) բութիլացետատ    3) մեթիլֆորմիատ 
2) էթիլբութիրատ    4) էթիլացետատ 

9. Ո՞րն է C3H6O2 բանաձևն ունեցող բոլոր իզոմերների թիվը.

1) 2   2) 3   3) 4   4) 5

10. Ո՞ր ճարպը կարող է գունազրկել կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթը.

1) եռօլեատ     3) եռպալմիտատ 
2) եռստեարատ    4) բութիրոերկստեարատ
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11. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցության արգասիքն է օճառը.

1) գլիցերին և NaOH   3) քացախաթթու և Na2CO3

2) կարագաթթու և KOH   4) ստեարինաթթու և NaOH

12.  Ո՞ր թթուների մնացորդներն են հիմնականում պարունակվում բնական ճարպերի 
մոլեկուլներում.

ա) HCOOH  գ) C15H31COOH  ե) C17H33COOH 
բ) CH3COOH  դ) C17H35COOH

1) գ, դ, ե  2) ա, բ, գ 3) բ, գ, ե 4) ա, բ, դ 

13.  Ո՞րն է իզոպրոպիլացետատի հիդրոլիզից ստացված սպիրտի մոլեկուլում 
σ– կապերի թիվը. 

1) 10    2) 12    3) 9    4) 11

14. Ո՞ր զույգի ճարպաթթուները կարելի է միմյանցից տարբերել բրոմաջրով.

1) օլեինաթթու և լինոլենաթթու  3) ստեարինաթթու և պալմիտինաթթու
2) օլեինաթթու և լինոլաթթու  4) պալմիտինաթթու և օլեինաթթու 

15.  Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի և ճարպի փոխազդեցությունից է առաջանում հեղուկ 
օճառ.

1) NaOH   2) KOH   3) NaCl         4) KCl 

16.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և դրա հիդրոլիզի արգասիք 
սպիրտի բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) էթիլպրոպիոնատ
բ) եռստեարին
գ) պրոպիլացետատ 
դ) եռօլեատ

1) C2H5OH
2) CH3OH
3) C3H7OH
4) C4H9OH
5) C2H6O2

6) C3H8O3

17.  Միաթթու ճարպի լրիվ հիդրումից առաջացած նոր ճարպի Mr–ի արժեքը 6 միա
վորով մեծ է ելային ճարպի Mr–ի արժեքից: Ո՞ր ճարպաթթվի մնացորդն է եղել 
ելային ճարպում.

1) ստեարինաթթվի    3) լինոլաթթվի
2) պալմիտինաթթվի   4) օլեինաթթվի
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18. Ո՞ր միացությունն է օքսիդանում պղնձի(II) հիդրօքսիդով.

1) քացախաթթվի էթիլէսթերը  3) պրոպիոնաթթվի մեթիլէսթերը
2) մրջնաթթվի պրոպիլէսթերը  4) կարագաթթվի բութիլէսթերը

19.  C4H8O2 բաղադրությամբ էսթերներից քանի՞սն են տալիս արծաթահայելու 
ռեակցիա.

1) 1   2) 4   3) 3   4) 2

20. Ո՞ր ճարպաթթվի մնացորդն է բացակայում հետևյալ ճարպի բաղադրության մեջ.

H2C O

HC

C

O

C17H35

H2C

O C

O

C17H33

O C

O

C17H31

1) պալմիտինաթթվի   3) օլեինաթթվի
2) ստեարինաթթվի    4) լինոլաթթվի

21.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը. 

Երբ կարբոնաթթուն փոխազդում է թթվածնի նշանակիր ատոմ պարունակող սպիրտի 

մոլեկուլի հետ, ապա ծանր իզոտոպը ______________  __________________:

1) հայտնվում է ջրի մոլեկուլում
2) հայտնվում է և՛ էսթերի, և՛ ջրի մոլեկուլներում
3) հայտնվում է էսթերի մոլեկուլում
4) հայտնվում է և՛ սպիրտի, և՛ ջրի  մոլեկուլներում

22. Նյութերի ո՞ր դասերի ընդհանուր բանաձևն է CnH2nO2.

1) սահմանային միատոմ սպիրտների և եթերների
2) ալդեհիդների և կետոնների
3) սահմանային միահիմն կարբոնաթթուների և էսթերների
4) երկատոմ սպիրտների

23.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և հարաբերական մոլեկու լային 
զանգվածի արժեքը (Mr). 

Անվանում Mr

ա) էթանալ
բ) էթանոլ
գ) էթանաթթու 
դ) էթիլացետատ

1) 60
2) 44
3) 46
4) 92
5) 88
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24.  Որքա՞ն կարող է լինել Mr հարաբերական մոլեկուլային զանգվածով միահիմն 
կարբոնաթթվի և մեթանոլի փոխազդեցությունից ստացված էսթերի հարա բե
րական մոլեկուլային զանգվածը. 

1) Mr + 32   2) Mr +12       3) Mr +14          4) Mr –14

25.  C5H10O2 բաղադրությամբ իզոմեր էսթերներից քանի՞սը կարող են փոխազդել 
արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթի հետ.

1) 2   2) 4  3) 5   4) 6

26. Ո՞ր միացությունում է թթվածնի զանգվածային բաժինն ամենամեծը.

1) գլ յուկոզ  2) գլ յուկոնաթթու   3) ֆրուկտոզ  4) սորբիտ 

27. Ո՞րն է β–գլյուկոզի բնական պոլիմեր.

1) թաղանթանյութ   2) օսլա    3) գլիկոգեն  4) ամիլոզ

28.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) էթանոլ և ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ են  
առա ջա նում 450 գ գլյուկոզի սպիրտային խմորումից.

1) 230 և 44,8 2) 220 և 44,8   3) 230 և 112  4) 220 և 112 

29. Ո՞ր նյութին է համապատասխանում ներկայացված կառուցվածքային բանաձևը. 

C
C

C C
C

OH

OH

OH

H
H

OHH

OH

CH2OH

H

  1) գլ յուկոզի β–ձևին 
  2) ֆրուկտոզին 
  3) մալթոզին 
  4) գլ յուկոզի α–ձևին

30. Որքա՞ն է ազոտի զանգվածային բաժինը (%) բջջանյութի երկնիտրատում. 

1) 5,5  2) 11,11  3) 16,5  4) 33,05 

31. Ո՞րն է X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

 C6H12O6 º X º CaCO3. 

1) էթանալը    3) ածխածնի(IV) օքսիդը
2) էթանոլը    4) քացախաթթուն

32. Ո՞ր ռեակցիան բնորոշ չէ բջջանյութին.

1) այրումը  2) հիդրոլիզը             3) նիտրացումը           4) հիդրատացումը
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33. Ո՞ր ազդանյութի հետ չի փոխազդում օսլան.

1) յոդի սպիրտային լուծույթի 3) թթուների առկայությամբ ջրի
2) նատրիումի քլորիդի  4) կենսակատալիզատորների առկայությամբ ջրի

34.  Ո՞ր զույգի նյութերից յուրաքանչյուրին է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան.

1) գլ յուկոզ և ֆորմալդեհիդ   3) սախարոզ և գլիցերին
2) ֆրուկտոզ և ֆորմալդեհիդ  4) սախարոզ և ֆորմալդեհիդ

35. Ո՞րն է ալդեհիդասպիրտ.

1) գլ յուկոզ  2) ֆրուկտոզ         3) սախարոզ       4) օսլա

36. Ո՞ր նյութը արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթով չի օքսիդանում.

1) գլ յուկոզը  2) սախարոզը   3) ռիբոզը  4) դեզօքսիռիբոզը

37. Ո՞ր խմբերն են առկա գլյուկոզի մոլեկուլի կառուցվածքում. 

1)    3) 

2)   4) 

38.  Որքա՞ն է հիդրօքսիլ խմբերի թիվը գլյուկոզի ցիկլային (փակ) կառուց վածքում. 

1) 4   2) 3   3) 6   4) 5

39. Ո՞րն է հետևյալ կառուցվածքային բանաձևն ունեցող նյութի անվանումը.

1) գլ յուկոզ   2) սախարոզ    3) մալթոզ        4) ֆրուկտոզ

40. Ո՞ր նյութն է առաջանում օսլայի հիդրոլիզից. 

1) α–գլ յուկոզը    3) β–ֆրուկտոզը
2) β–գլ յուկոզը    4) սախարոզը
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41.  Ո՞ր շարքում են X1 և X2 օրգանական նյութերի անվանումները ըստ հետևյալ 
փոխար կումների.

C6H12O6(գլ յուկոզ) º X1 º X2 º կաուչուկ

1) էթիլսպիրտ և էթիլեն   3) կաթնաթթու և էթիլեն
2) էթիլեն և 1,3–բութադիեն   4) էթանոլ և 1,3–բութադիեն

42. Ո՞ր շարքում են X1, X2 և X3 նյութերն ըստ հետևյալ փոխարկումների.

CaO º X1 º C2H2 º X2 º օսլա հիդրոլիզ  X3

1) կալցիումի կարբիդ, ածխածնի(II) օքսիդ, ֆրուկտոզ
2) կալցիումի կարբիդ, ածխածնի(II) օքսիդ, գլ յուկոզ
3) կալցիումի կարբոնատ, ածխածնի(IV) օքսիդ, β–գլ յուկոզ
4) կալցիումի կարբիդ, ածխածնի(IV) օքսիդ, α–գլ յուկոզ

43.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Օսլայի մասնակի հիդրոլիզից առաջանում է ________________ դիսախարիդը (երկ

շաքար), իսկ լրիվ հիդրոլիզի արդյունքում` ____________________:

1) մալթոզ, α–գլյուկոզ   3) մալթոզ, β–գլյուկոզ
2) սախարոզ, β–գլյուկոզ   4) սախարոզ, β–ֆրուկտոզ

44.  Ո՞րն է հավասար քանակներով սախարոզի և մալթոզի հիդրոլիզից ստացված 
գլյուկոզների X(գ) և Y(գ) զանգվածների հարաբե րակցությունը համա պա
տասխանաբար.

1) X = Y   2) X = 2Y   3) X > Y         4) X < Y

45. Ո՞ր միաշաքար(ներ)ն է(են) ստացվում սախարոզի հիդրոլիզից.

1) α–գլ յուկոզ և β–ֆրուկտոզ   3) միայն α–գլ յուկոզ
2) β–գլ յուկոզ և α–ֆրուկտոզ   4) միայն β–ֆրուկտոզ

46.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ է անջատվել, եթե գլյուկոզի խմո րու
մից ստացվել է 78,2 գ էթիլսպիրտ.

1) 38,08   2) 44,8   3) 22,4   4) 17,92

47.  Հետևյալ նյութերից որո՞նց է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան. 

ա) գլ յուկոզ,  բ) ֆրուկտոզ,  գ) էթանոլ,  դ) մրջնաթթու

1) բ, գ, դ  2) ա, բ, գ 3) ա, դ  4) բ, գ 

48.  Ո՞րն է թթվածնի ատոմների թիվը եռացետիլթաղանթանյութի տարրական 
օղակում.

1) 4   2) 5   3) 7   4) 8
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49. Ո՞րն է α–գլյուկոզի բնական պոլիմերը.

1) ցել յուլոզը  2) օսլան 3) սախարոզը     4) եռացետիլցել յուլոզը

50. Առավելագույնը քանի՞ մոլ քացախաթթու կփոխազդի մեկ մոլ սորբիտի հետ. 

1) 5   2) 6  3) 7   4) 8

51. Ո՞ր ազդանյութով կարելի է հայտաբերել գլյուկոզը.

1) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթ 
2) քացախաթթու 
3) կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթ 
4) քացախալդեհիդ 

52. Ո՞ր նյութն է ստացվում գլյուկոզը ջրածնով վերականգնելիս. 

1) կաթնաթթու   3) գլ յուկոնաթթու
 2) կարագաթթու   4) սորբիտ 

53.  Ո՞րն է X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

C6H12O6 º X º CH3CH(OH)COOCH3 

1) էթանալը    3) ածխաթթու գազը 
2) էթանոլը    4) կաթնաթթուն

54.  Ո՞րն է թթվածնի ատոմների թիվը գլյուկոզի սպիրտային խմորման օր գա նական 
արգասիքի մեկ մոլեկուլում.

1) 3   2) 1   3) 2  4) 4
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3.6. Էսթերներ, ճարպեր, ածխաջրեր

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 19 4 37 2

2 1 20 1 38 4

3 2 21 3 39 3

4 4 22 3 40 1

5 3 23 2, 3, 1, 5 41 4

6 2 24 3 42 4

7 4 25 2 43 1

8 1 26 2 44 4

9 2 27 1 45 1

10 1 28 3 46 1

11 4 29 1 47 3

12 1 30 2 48 4

13 4 31 3 49 2

14 4 32 4 50 2

15 2 33 2 51 1

16 1, 6, 3, 6 34 1 52 4

17 4 35 1 53 4

18 2 36 2 54 2
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3.7. ԱԶՈՏ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 
ԱՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 

1. Ո՞ր նյութի մոլեկուլն է պարունակում ամինային խումբ.

1) անիլին  2) գլիցերին   3) նիտրոգլիցերին  4) նիտրոտոլուոլ 

2.  Որքա՞ն է ազոտի զանգվածային բաժինը (%) ալանինի մոլեկուլում. 

1) 40,73   2) 30,12   3) 20   4) 15,73

3.  Քիմիական կապի ո՞ր տեսակներն են բացակայում մեթիլամոնիումի քլորիդի 
մոլեկուլում. 

ա) կովալենտային բևեռային  գ) իոնային 
բ) կովալենտային ոչ բևեռային  դ)  ջրած նային 

1) ա, բ  2) բ, գ  3) բ, դ  4) ա, դ

4. Ո՞ր նյութերը կփոխազդեն կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի հետ.

ա) անիլին    բ) գլիցին  գ) ֆենիլամին    դ) գլիցիլալանին

1) ա, բ  2) բ, գ  3) բ, դ  4) ա, դ

5.  Հետևյալ հիմքերից ո՞րն է ամոնիակից ուժեղ.

1) անիլին    3) երկֆենիլամին
2) երկմեթիլամին   4) բենզիլամին

6. Ո՞ր նյութն է օժտված երկդիմի հատկություններով.

1) անիլին    3) մեթիլամին
2) ամինաքացախաթթու  4) նիտրոբենզոլ

7. Հետևյալ նյութերից ո՞րը չի փոխազդի էթիլամինի հետ.

1) ջուր  2) ջրածին   3) թթվածին   4) քացախաթթու

8. Ի՞նչ զանգվածով (գ) էթանոլ կպահանջվի ալանինի 351 գ էսթեր ստանալու համար. 

1) 46  2) 92  3) 138  4) 267

9.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) քլորաջրածին է անհրաժեշտ 17,8 գ ալանինը քլորա ջրած
նային աղի փոխարկելու համար. 

1) 8,96  2) 5,32  3) 4,48  4) 2,24
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10.  73 գ գլիցիլալանին երկպեպտիդ ստանալու համար ի՞նչ զանգվածով գլիցին և 
ալանին է անհրաժեշտ.

1) 44,5 և 37,5        2) 37,5 և 44,5     3) 75 և 89   4) 89 և 75 

11. Ո՞ր նյութի և գլիցինի փոխազդեցությունից պեպտիդ կառաջանա. 

1) էթանոլ   2) էթանալ   3) գլիցերին   4) ալանին

12. Ո՞րն է ալանինի իզոմեր նյութը. 

1) գլիցերինի եռացետատ   3) ամինաքացախաթթվի մեթիլէսթեր
2) գլիցերինի եռօլեատ   4) ամինաքացախաթթվի էթիլէսթեր

13. Ո՞րն է երրորդային ամինի բանաձև. 

1) CH3NH2    2) C6H5NH2   3) (CH3)2NC2H5  4) CH3NHC2H5

14.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ հիմնային հատկությունների ուժե
ղացման.

1) NH3, CH3NH2, C6H5NH2    3) CH3NH2, C6H5NH2, NH3

2) CH3NH2, NH3, C6H5NH2    4) C6H5NH2, NH3, CH3NH2

15.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ հիմնային հատկություն ների թուլացման. 

1) NH3, CH3NH2, C6H5NH2    3) (CH3)2NH2, C6H5NH2, NH3

2) NH3, C6H5NH2, (C6H5)2NH   4) C6H5NH2, NH3, (CH3)2NH2

16. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ անիլինի վերաբերյալ. 

1) արոմատիկ ամին է 
2) ստացվում է նիտրոբենզոլից 
3) ամոնիակից ավելի ուժեղ հիմք է 
4) օգտա գործվում է ներկերի ստացման համար

17.  Ո՞ր նյութի և նիտրոմիացությունների փոխազդեցությունից են ստաց վում ամիններ.

1) թթվածնի  2) ջրածնի  3) բրոմաջրածնի  4) քլորաջրածնի

18. Ո՞րը կարող է լինել X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

C2H2 º X º C6H5NO2 

1) տոլուոլ   2) քսիլոլ          3) բենզոլ   4) ֆենոլ 
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19. Ո՞ր նյութի հետ էթիլամինը չի փոխազդում. 

1) ջուր     3) ազոտական թթու
2) նատրիումի հիդրօքսիդ   4) ծծմբական թթու

20.  Ո՞ր նյութի լուծույթի ազդեցությամբ մեթիլամոնիումի քլորիդից մեթիլամին 
կստացվի. 

1) քլորաջրածին    3) կալիումի հիդրօքսիդ
2) ծծմբական թթու    4) ազոտական թթու

21.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պինդ նյութ կառաջանա 1,12 լ մեթիլամին և 2,24 լ քլորա
ջրածին գազերի փոխազդեցությունից (ն.  պ.). 

1) 3,375  2) 6,75  3) 67,5  4) 135 

22.  Ո՞րն է օքսիդիչ նյութի գործակիցն ըստ մեթիլամինի այրման ռեակցիայի 
հավասարման.

1) 4   2) 5   3) 7   4) 9 

23. Հետևյալ ամինաթթուներից ո՞րն է ամինաերկկարբոնաթթու.

1) ալանինը     3) ֆենիլալանինը
2) ցիստեինը        4) գլուտամինաթթուն 

24. Ո՞ր ամինաթթուն է պարունակում –COOH, –NH2 և –C6H4OH ֆունկցիոնալ խմբեր. 

1) թիրոզինը 2) գլիցինը 3) ցիստեինը 4) ալանինը 

25.  Որքա՞ն է գլիցինից և ալանինից ստացվող հնարավոր երկպեպտիդների թիվը. 

1) 2   2) 1   3) 3   4) 4 

26. Ո՞ր նյութի հետ փոխազդելիս α–ամինապրոպիոնաթթուն էսթեր կառաջացնի. 

1) էթանոլ   2) էթանալ  3) բենզոլ  4) քացախաթթու 

27. Ինչպիսի՞ն է միջավայրը գլուտամինաթթվի ջրային լուծույթում. 

1) թթվային     3) չեզոք
2) հիմնային    4) ուժեղ հիմնային

28.  Որքա՞ն է 75 գ գլիցինի հետ փոխազդող քլորաջրածնի առավելագույն զանգ
վածը (գ). 

1) 18,25   2) 36,5   3) 35,5   4) 73
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29.  Համապատասխանեցրե՛ք գլիցինի հետ փոխազդող նյութերը և այդ ռեակ
ցիաների վերջանյութերը.

Ելանյութ Վերջանյութ

ա) քլորաջրածին 
բ) նատրիումի հիդրօքսիդ 
գ) ամոնիակ 
դ) մեթանոլ

1) NH2CH2COOCH3 + H2O
2) ClH3NCH2COOH 
3) HOCH2COONa + N2 + H2O
4) NH2CH2COONa + H2O 
5) NH2CH2COONH4 

6) NH2CH2COOCl + H2O

30. Ինչո՞վ են պայմանավորված մեթիլամինի` CH3NH2, հիմնային հատկությունները.

1) ազոտի ատոմին միացած ջրածնի ատոմներով
2) ազոտի ատոմում առկա չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգով
3) ազոտի ատոմի ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերով
4) մեթիլ խմբի ջրածնի ատոմների առկայությամբ 

31.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ազոտ կստացվի 24,8 գ մեթիլամինի այրումից.

1) 17,92  2) 13,44   3) 8,96   4) 4,48

32. Հետևյալ բանաձևն ունեցող ամիններից ո՞րն է առավել ուժեղ հիմք.

1) CH3NH2  2) (CH3)2NH  3) (C6H5)2NH  4) C6H5NH2

33. Ո՞րն է C4H11N բանաձևով իզոմերային երկրորդային ամինների թիվը.

1) 5   2) 2   3) 4   4) 3

34. Ի՞նչ թվով և ինչպիսի՞ ամիններ ունեն C3H9N քիմիական բանաձևը.

1) 1 առաջնային, 1 երկրորդային
2) 2 առաջնային, 1 երրորդային
3) 2 առաջնային, 1 երկրորդային, 1 երրորդային
4) 4 առաջնային

35.  Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Մեթիլամոնիումի քլորիդին ավելացրել են ___________________________ լուծույթ և 

ստացել մեթիլամին:

1) կալիումի հիդրօքսիդի   3) ծծմբական թթվի
2) արծաթի նիտրատի   4) քլորաջրածնի

36. Ո՞րն է σկապերի թիվն անիլինի մոլեկուլում. 

1) 9   2) 3   3) 7   4) 14
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37.  Որքա՞ն է օքսիդիչ նյութի գործակիցն ըստ անիլինի այրման ռեակցիայի հա
վասարման.

1) 29   2) 31   3) 27   4) 15

38. Ո՞րն է քլորքացախաթթվի և ամոնիակի փոխազդեցության արգասիքը.

1) գլիցին   2) վալին 3) ալանին   4) լիզին

39. Ո՞ր նյութն է օժտված ամֆոտեր (երկդիմի) հատկություններով.

1) անիլինը   2) ալանինը    3) երկֆենիլամինը 4) եռմեթիլամինը

40. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է գլիցինի և HCl–ի փոխազդեցության արգասիքը.

1) քլորքացախաթթու    3) գլիցինի մեթիլէսթերը
2) գլիցինի հիդրոքլորիդը    4) գլիցիլգլիցինը

41.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ քացախաթթուն չի փոխազդի, իսկ գլիցինը 
կփոխազդի. 

1) NaOH   2) Na   3) HCl    4) CH3OH

42. Որքա՞ն է π – կապերի թիվը ալանիլալանինի մոլեկուլում.

1) 1   2) 2   3) 3    4) 4

43. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ելանյութերը և վերջանյութերը.

Ելանյութեր Վերջանյութեր

ա) C6H5NO2 և H2

բ) CH3NH2 և O2

գ) NH2CH2COOH և NaOH
դ) NH2CH2COOH և CH3OH

1) CO2, H2O, N2

2) C6H5NH2, H2O
3) NH2CH2COOCH3, H2O
4) CO, H2O, NO
5) NH2CH2COOC2H5, H2O
6) NH2CH2COONa, H2O
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44. Համապատասխանեցրե՛ք ամինաթթվի անվանումը և բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) վալին

բ) սերին

գ) ֆենիլալանին

դ) ցիստեին

1)          4) 

2)           5) 

3)              6) 

45.  Որքա՞ն է ֆենոլ º պիկրինաթթու փոխարկմանը համապատասխանող ռեակ
ցիայի հավասարման գործակիցների գումարային թիվը.

1) 5   2) 7   3) 8   4) 10

46.  Ո՞ր ամինաթթուների մնացորդներն են մտնում երկպեպտիդի բաղադրության 
մեջ, եթե այն փոխազդում է քլորաջրածնի հետ 1 : 1, իսկ կալիումի հիդրօքսիդի 
հետ 1 : 3 մո լային հարաբերությամբ (հիդրոլիզն անտեսել). 

1) ալանին և գլուտամինաթթու 3) գլուտամինաթթու և թիրոզին
2) ալանին և սերին   4) գլիցին և վալին

47. Քանի՞ իզոմեր արոմատիկ ամիններ ունեն C7H9N քիմիական բանաձևը.

1) 3   2) 4   3) 5   4) 6

48. Քիմիական կապի ո՞ր տեսակն է բացակայում էթիլամոնիումի քլորիդում.

1) կովալենտային բևեռային   3) իոնային
2) կովալենտային ոչ բևեռային   4) ջրածնային

49.  Քանի՞ իզոմեր երկպեպտիդներ կստացվեն գլիցինի և սերինի փոխազդեցու
թյունից.

1) 2   2) 3   3) 4   4) 5
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50.  Ո՞ր նյութերի հետ համապատասխան պայմաններում կփոխազդի սերինը. 

ա) նատրիումի հիդրօքսիդ  դ) պղինձ 
բ) քլորաջրածին   ե) էթանոլ
գ) նատրիումի քլորիդ

1) բ, գ, դ  2) գ, դ, ե 3) ա, բ, դ 4) ա, բ, ե

51. Ո՞ր ամինաթթվի ջրային լուծույթում լակմուսը կգունավորվի կապույտ. 

1) սերին  2) լիզին 3) գլուտամինաթթու   4) գլիցին

52.  Քանի՞ իզոմեր եռպեպտիդ է հնարավոր ստանալ գլիցին, ալանին և սերին 
ամինաթթուներից.

 1) 3   2) 5   3) 6   4) 8

53. Ո՞ր պնդումն(երն) է(են) ճիշտ.

ա)  նույն թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող առաջնային, երկրորդային և երրոր
դային ամինները կառուցվածքային իզոմերներ են

բ)  սահմանային միահիմն միաամինաթթուները և ալկանների միանիտրոածան
ցյալները միջդասային իզոմերներ են

գ) ամինները և ամինաթթուները իզոմերներ են

1)  ա, գ  2)  բ, գ  3) ա, բ, գ  4) ա, բ

54. Քանի՞ պեպտիդային կապ է առկա պենտապեպտիդի մոլեկուլում.

1) 5   2) 4   3) 3   4) 2

55.  Քանի՞ մոլեկուլ ջուր կծախսվի 4,05 գ օսլայի հիդրոլիզից 100 % ելքով գլյուկոզ 
ստանալիս.

1) 1,505æ1022  2) 3,010æ1022         3) 1,505æ1023 4) 3,01æ1023
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3.7. Ազոտ պարունակող օրգանական միացություններ: Ամիններ և ամինաթթուներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 20 3 39 2

2 4 21 1 40 2

3 3 22 4 41 3

4 3 23 4 42 2

5 2 24 1 43 2, 1, 6, 3

6 2 25 4 44 5, 3, 1, 4

7 2 26 1 45 3

8 3 27 1 46 3

9 3 28 2 47 3

10 2 29 2, 4, 5, 1 48 4

11 4 30 2 49 1

12 3 31 3 50 4

13 3 32 2 51 2

14 4 33 4 52 3

15 2 34 3 53 4

16 3 35 1 54 2

17 2 36 4 55 1

18 3 37 2

19 2 38 1
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3.8. ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ: ՆԱՎԹ: ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ

1.  Որքա՞ն է մեթանի ջերմային քայքայումից (1500  °C) գոյացած օրգանական նյութի 
հարա բերական խտությունն ըստ ջրածնի.

1) 3   2) 8   3) 13  4) 18

2.  Ո՞րն(որո՞նք) է(են) բաց թողած բառ(եր)ը. 

Ացետիլենի հոմոլոգներին բնորոշ չէ ___________________ իզոմերիան:

1) եռակի կապի դիրքի  3) ցիս–տրանս
2) ածխածնային կմախքի  4) միջդասային

3.  Ո՞ր նյութի այրումից կգոյանա ածխածնի(IV) օքսիդի և ջրի 1 : 1 մոլային հարաբերու
թյամբ խառնուրդ.

1) պոլիէթիլեն  2) բնական կաուչուկ       3) պոլիստիրոլ     4) բութադիեն

4. Ո՞ր ածխաջրածինն է բնական գազի հիմնական բաղադրամասը.

1) մեթան   2) էթան  3) պրոպան  4) բութան

5. Ո՞րն է հեպտանից տոլուոլի ստացման գործընթացի անվանումը. 

1) հիդրում     3) նավթի ռիֆորմինգ
2) թորում     4) կրեկինգ 

6. Հետևյալ գործընթացներից ո՞րը նավթի վերամշակման եղանակ չէ.

1) թորումը    3) ռիֆորմինգը
2) կրեկինգը   4) վերաբյուրեղացումը

7. Ո՞րն է նավթի վերամշակման չթորվող մասը. 

1) լիգրոինը     2) գուդրոնը  3) մազութը  4) կերոսինը

8. Ո՞րն է բաց թողած բառը. 

_______________ նավթի վերամշակման հիմնական եղանակն է:

1) թորումը  2) կրեկինգը     3) ռիֆորմինգը 4) վերաբյուրեղացումը

9.  Ո՞ր ալկանն է ենթարկվել կրեկինգի, եթե արդյունքում առաջացել են պենտան և 
պենտեն.

1) օկտան  2) դեկան  3) նոնան  4) հեպտան
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10.  Որո՞նք են բաց թողած բառը և բառակապակցությունը. 

Կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված բենզինը _________________, քանի որ 

ճյուղավորված շղթայով ածխաջրածինների ճայթյունային կայունությունն _________________:

1) անորակ է, ավելի փոքր է  3) որակյալ է, ավելի մեծ է
2) որակյալ է, ավելի փոքր է  4) անորակ է, ավելի մեծ է

11.  Ինչպե՞ս են անվանում նավթամշակման գործընթացում ալկանների փոխար
կումը արոմատիկ ածխաջրա ծինների.

1) թորում    3) ջերմային կրեկինգ
2) կատալիտիկ կրեկինգ  4) ռիֆորմինգ

12. Ո՞ր զույգ նյութերն են քարածխի չոր թորման արգասիքներ.

1) բենզոլ, նիտրոբենզոլ  3) կոքս, ֆենոլ
2) ֆենոլ, եռնիտրոֆենոլ  4) կոքս, եռբրոմֆենոլ

13.  Ո՞ր ազդանյութով է հնարավոր տարբերել թորումով և ջերմային կրեկինգով 
ստացված բենզինները.

1) բրոմաջրով      2) աղաջրով  3) ջրով  4) կրաջրով

14. Ո՞ր շարքում են նավթի կրեկինգի երկու հիմնական տեսակները.

1) ջրային և կատալիտիկ  3) ջերմային և կոնտակտային
2) գազային և կատալիտիկ  4) ջերմային և կատալիտիկ

15. Հետևյալ նյութերից ո՞րը քարածխի չոր թորման արգասիք չէ.

1) կոքս  2) քարածխային խեժ  3) տորֆ 4) կոքսագազ

16.  Որքա՞ն է 50 400 գ/մոլ միջին մոլային զանգվածով պոլիէթիլենի պոլիմերացման 
միջին աստիճանը.

1) 6   2) 28  3) 1800  4) 50400

17.  Ո՞րն է X նյութի մեկ մոլեկուլում σ–կապերի թիվն ըստ հետևյալ փոխարկումների.  

ացետիլեն º X º պոլիվինիլքլորիդ 

1) 2   2) 3  3) 4  4) 5

18.  Ո՞րն է էթանոլի այրման ռեակցիայի հավասարման բոլոր գործա կիցների գումա
րային թիվը.

1) 6   2) 8  3) 9  4) 10
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19.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը.

Ի տարբերություն բնա կան գազի՝ ուղեկից նավթային գազերը պարունակում են 

ավելի մեծ քանակությամբ _______________________________________________________:

1) էթան, պրոպան, բութան   3) հեղուկ ածխաջրածիններ 
2) ազոտ, ածխածնի(IV) օքսիդ   4) պինդ ածխաջրածիններ

20. Ո՞ր նյութի վերամշակումից են ստանում կոքս. 

1) բնական գազի     3) նավթի
2) ուղեկից գազերի     4) քարածխի 

21.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը. 

Ջերմային կրեկինգից ստացվող բենզինը նավթի առաջնային թորումից ստացվող բեն

զինից հիմնականում տարբերվում է նրանով, որ այն պարունակում է ___________________:

1) արոմատիկ ածխաջրածիններ  3) ոչ սահմանային ածխաջրածիններ
2) ցիկլոալկաններ կամ նաֆտեններ  4) սպիրտներ և եթերներ

22. Ո՞ր նյութերի հետ է փոխազդում մեթանը. 

ա) HCl  բ) Br2(ջր.)  գ) Cl2  դ) O2  ե) KOH զ) H2

1) գ, դ  2) բ, դ  3) ա, գ, ե    4) գ, ե, զ 

23.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) օրգանական նյութ կարող է առաջանալ 44,8 լ (ն. պ.) մեթանի 
և 134,4 լ (ն. պ.) քլորի անմնացորդ փոխազդեցությունից.

1) 308  2) 239  3) 166  4) 95

24.  Ո՞ր նյութի կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում կստացվի C5H10 և C5H12 ածխաջրա
ծինների խառնուրդ. 

1) C10H22   2) C10H20 3) C12H24  4) C12H22 

25.  Համապատասխանեցրե՛ք պոլիմերի անվանումը և ստացման ռեակ ցիայի տե սակը. 

Անվանում  Ռեակցիայի տեսակ

ա) պոլիէթիլեն 
բ) բութադիենային կաուչուկ 
գ) ֆենոլֆորմալդեհիդային խեժ
դ) բութադիենստիրոլային կաուչուկ

1) պոլիմերացում
2) պոլիկոնդենսացում
3) համապոլիմերացում

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ1, դ2   3) ա2, բ2, գ1, դ1
2) ա1, բ1, գ2, դ3   4) ա1, բ1, գ2, դ2
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3.8. Բնական գազ: Նավթ: Վառելանյութեր

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 10 3 19 1

2 3 11 4 20 4

3 1 12 3 21 3

4 1 13 1 22 1

5 3 14 4 23 2

6 4 15 3 24 1

7 2 16 3 25 2

8 1 17 4

9 2 18 3
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3.9. ՔԻՄԻԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

1.  Որքա՞ն է պղնձի զանգվածային բաժինը (%) բրոնզ (Cu/Sn) համաձուլվածքում, եթե 
դրա 59,5 գ նմուշը աղաթթվի ավելցուկով մշակելիս անջատվել է 2,24 լ (ն. պ.) 
գազ.

1) 20  2) 40  3) 60  4) 80 

2.  Ո՞ր նյութն է օգտագործվում ծծմբական թթվի արտադրության վերջին փուլում 
SO3 – ը կլանելու համար.

1) ջուր  2) օլեում  3) ծծմբական թթու 4) ծծմբային թթու

3.  Ի՞նչ զանգվածով (տ) ածխածին է անհրաժեշտ 80 տ երկաթի(III) օքսիդը մետաղի 
փոխարկելու համար, եթե ածխածինն օքսիդանում է մինչև ածխածնի(II) օքսիդ. 

1) 2, 25  2) 4, 5  3) 9  4) 18 

4.  Ո՞րն է օքսիդացման արգասիքի գործակիցը ըստ չհանգած կրի և ավելցուկով 
վերցրած ածխի փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարման.

1) 2   2) 4   3) 1   4) 5 

5.  CuO և Cu2S նյութեր պարունակող հանքաքարի վերամշակման հիման վրա ի՞նչ 
արտադրություններ կարելի է կազմակերպել.

1) պղնձի     3) ծծմբի
2) պղնձի և թթվածնի  4) պղնձի և ծծմբական թթվի

6.  Ազոտական թթվի արտադրության ո՞ր փուլն է իրականացվում կատալիզատորի 
առկայությամբ. 

1) NO º	NO2  2) NO2 º	HNO3 3) NH3 º	NO   4) N2 º	NO

7. Ո՞րն է X նյութը էթանոլի ստացման ռեակցիաների հետևյալ շղթայում.

օսլա 
հիդրոլիզ

 X 
սպ. խմորում

 էթանոլ

1) ֆրուկտոզ  2) գլ յուկոզ 3) սախարոզ   4) ռիբոզ 
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8. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և ստացման եղանակը.

Բանաձև Ստացման եղանակ

ա) C2H5OH
բ) C6H5OH 
գ) C6H5NH2 
դ) ացետիլեն

1) կումոլի օքսիդացում 
2) ացետիլենի հիդրատացում
3) կալցիումի կարբիդի հիդրոլիզ
4) էթիլենի հիդրատացում 
5) էթանոլի միջմոլեկուլային դեհիդրատացում
6) նիտրոբենզոլի վերականգնում

9.  Արտադրությունում ո՞ր մետաղը կարելի է ստանալ ալյումինաջերմային եղա
նակով.

1) կալիում  2) արծաթ  3) ալ յումին  4) քրոմ

10.  Ո՞րն է հետևյալ արտահայտության  ճիշտ շարունակությունը. 

Կոնտակտային եղանակով ծծմբա կան թթվի արտադրությունում մինչև կոնտակտային 

սարք մտնելը ծծմբի(IV) օքսիդը չորացնում են՝  այն բաց թողնելով ___________________:

1) ծծմբական թթվի խիտ լուծույթով  3) նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով
2) կալցիումի օքսիդի վրայով  4) ազոտական թթվի լուծույթով

11. Ո՞րն է ծծմբական թթվի արտադրության ելանյութ.

1) Գլաուբերի աղը    3) գիպսը
2) ծծմբի կոլչեդանը    4) երկաթարջասպը

12. Ո՞ր սարքում են իրականացնում պիրիտից ծծմբային գազի ստացումը. 

1) բովման վառարանում   3) կլանող աշտարակում
2) ցիկլոնում    4) ջերմափոխանակիչում

13. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է «Նաիրիտ» կաուչուկի ստացման ելանյութը.

1) էթան  2) պրոպան  3) բութան  4) էթին

14. Համապատասխանեցրե՛ք համաձուլվածքների անվանումը և բաղադրությունը.

Անվանում Բաղադրություն

ա) բրոնզ
բ) բարձրածխածնային պողպատ
գ) մելքիոր
դ) թուջ

1) երկաթ, 0,6–1,5 % ածխածին
2) պղինձ, անագ
3) երկաթ, մինչև 4 % ածխածին
4) երկաթ, 0,2 % ածխածին
5) երկաթ, սնդիկ
6) պղինձ, նիկել, կոբալտ
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15.  Որքա՞ն է կրաքարից կալցիումի կարբիդի ստացման երկփուլ գործընթացում 
վերօքս ռեակցիայի արդյունքում ստացված գազային նյութի հարաբերական 
մոլե կուլային զանգվածը.

1) 64  2) 44  3) 28  4) 56 

16. Ո՞րն է ջերմակլանիչ ռեակցիայի հավասարում.

1) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3    3) CaCO3 = CaO + CO2 

2) HCl + KOH = KCl + H2 O   4) SO3 + H2 O = H2 SO4 

17.  Բութանը ջերմային կրեկինգի ենթարկելիս գոյացել են մոլեկուլների և՛ համաչափ, 
և՛ անհամաչափ ճեղքման արգասիքներ: Քանի՞ տոկոսով կկրճատվի ստացված 
գազային խառնուրդի ծավալը, եթե վերջինս անցկացվի բրոմաջրի միջով. 

1) 100  2) 75  3) 50  4) 25

18. Ո՞ր մետաղի ատոմն (իոնն) է օքսիդանում Cu/Zn գալվանական սնուցիչում. 

1) Zn0  2) Zn2+  3) Cu0  4) Cu2+ 

19.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ է ստացվել գլյուկոզն այրելիս, եթե 
անջատվել է 704 կՋ ջերմություն: Գլյուկոզի այրման ջերմաքիմիական հավա սա
րումն է՝ C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2816 կՋ.

1) 11  2) 66  3) 5, 6   4) 33, 6

20.  Որքա՞ն է 1 կգ կրաքարի քայքայման ջերմէֆեկտը, եթե այդ ռեակցիայի ջերմա
քիմիական հավասարումն է՝ CaCO3(պ) = CaO(պ) + CO2(պ) – 157 կՋ.

1) +1570  2) –1570 3) +785  4) –785

21.  Ածխի լրիվ այրման ջերմությունը 393,5 կՋ/մոլ է: Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ած
խածնի(IV) օքսիդ է ստացվել, եթե անջատվել է 157,4 կՋ ջերմություն.

1) 2,24  2) 6,72  3) 8,96  4) 17,92

22. Ո՞ր շարքում են չվերականգնվող բնական պաշարների անվանումներ.

1) բնական գազ, անտառային ծածկույթ, օդ, ջուր 
2) մաքուր ջուր, բերրի հող, նավթ, ածուխ 
3) բույսեր, կենդանիներ, մետաղներ, օդ
4) մետաղներ, բնական գազ, ածուխ, նավթ

23.  Ո՞րն է բույսերի կողմից քլորոֆիլի առկայությամբ ածխաթթու գազ կլանելու և 
այն թթված նով փոխարկելու երևույթի անվանումը. 

1) հիդրոլիզ    3) կենսասինթեզ
2) կատալիզ    4) ֆոտոսինթեզ
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24.  Ո՞ր շարքում են տարրերը ներկայացված ըստ երկրակեղևում դրանց տարած
վածության նվազման.

1) ալ յումին, թթվածին, սիլիցիում, երկաթ
2) թթվածին, ալ յումին, երկաթ, սիլիցիում
3) թթվածին, սիլիցիում, ալ յումին, երկաթ
4) սիլիցիում, թթվածին, ալ յումին, երկաթ

25.  Ո՞ր շարքում են նյութերը ներկայացված ըստ մարդու օրգանիզմում դրանց զանգ
վածային բաժնի նվազման.

1) ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր
2) սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր
3) սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր
4) ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր

26.  Գործվածքի վրայից յոդի թարմ հետքը կարելի է վերացնել նատրիումի թիո
սուլֆատի լուծույթով՝ ըստ Na2S2O3 + I2 º NaI + Na2S4O6 ուրվագրի: Որքա՞ն է վերա
կանգնիչի գործակիցն այդ ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավա
սարման մեջ.

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4

27.  Ո՞ր նյութից պատրաստված քանդակները առավել արագ կքայքայվեն թթվային 
անձրևներից.

1) գիպս  2) պղինձ  3) մարմար  4) քար 

28.  Ի՞նչ զանգ  վածով (մգ) ածխածին կարող է օքսիդանալ (մինչև CO2) 320 մգ թթված նով.

1) 30  2) 60   3) 120    4) 240 

29. Ո՞ր մետաղի իոնն է պարունակվում հեմոգլոբինում.

1) ցինկ   2) երկաթ    3) կալցիում   4) նատրիում

30.  Ինչպե՞ս է անվանվում կենսաբանական համակարգերում օրգանական և անօր
գանական նյութերի հաշվեկշռի պահպանման գործընթացը.

1) լիմֆոստազ  2) հեմոստազ      3) հոմեոստազ 4) խոլեստազ

31.  Ո՞ր ֆերմենտի ազդեցությամբ է օրգանիզմում արագանում ջրածնի պերօքսիդի 
քայքայման գործընթացը.

1) ուրեազ   2) լիպազ  3) ամիլազ  4) կատալազ

32. Ո՞ր նյութի ձևով են օրգանիզմում պահեստավորվում ածխաջրերը. 

1) գլ յուկոզ   2) գլիկոգեն  3) սախարոզ  4) ֆրուկտոզ
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33.  Սննդի հետ օրգանիզմ մտնող նյութերից ո՞րն է լրիվ ծախսվում (չի պահեստա
վորվում). 

1) ածխաջրեր    3) հանքային նյութեր
2) ճարպեր     4) սպիտակուցներ

34. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է կիրառվում խմելու ջրի վարակազերծման համար.

1) քլորակիր 2) ժավելաջուր  3) քլորաջրածին 4) քլոր

35. Հետևյալ գործընթացներից ո՞րը  կարելի է իրականացնել ալյումինե կաթսայում.

1) կաթի եռացնելը   3) թթու ապուրներ պատրաստելը
2) մարինադի պատրաստումը 4) սոդայի լուծույթ եռացնելը

36. Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Փոքր չափաբաժնով թմրանյութերն ունեն ___________ ազդեցություն, մեծ քանակով 

թմրանյութերն ազդում են որպես _____________ միջոց, իսկ առավել մեծ քանակներով 

թմրա նյութերն ազդում են որպես ______________ : 

1) ընկճող, ուրախացնող, խթանիչ   3) խթանիչ, ընկճող, թույն
2) ընկճող, խթանիչ, թույն   4) ընկճող, ակտիվացնող, դեղամիջոց

37.  Օրգանիզմում ո՞ր թունավոր նյութերն են ճեղքվում համապատասխանաբար 
ուրեազ և կատալազ ֆերմենտներով.

1) ջրածնի պերօքսիդը, միզանյութը   3) ճարպերը, ջրածնի պերօքսիդը
2) սպիտակուցները, միզանյութը   4) միզանյութը, ջրածնի պերօքսիդը

38.  Ո՞ր տարրերն են առավել շատ պարունակվում բուսական և կենդանի օրգա
նիզմներում.

1) s և p  2) s և d  3) p և f  4) d և f 

39.  Կաթնաթթուն ստացվում է գլյուկոզի խմորումից: Ի՞նչ զանգվածով (գ) կաթնա
թթու կարող է ստացվել 360 գ գլյուկոզից, եթե ռեակցիայի ելքը 80 % է. 

1) 140,8  2) 147,2  3) 288  4) 360 

40.  90 գ ացետիլսալիցիլաթթվի (HOOCC6H4OCOCH3) թթվային հիդրոլիզի հետևան
քով ստացվել է երկու միացություն: Ինչի՞ է հավասար մեծ մոլային զանգվածով 
արգասիքի զանգվածը, եթե փոխարկումն ընթացել է 70 % ելքով. 

1) 24, 2  2) 48, 3  3) 69  4) 98, 6 
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41. Ո՞ր X նյութով է կատալիզվում միզանյութի հիդրոլիզն օրգանիզմում.

1) կատալազ 2) ուրեազ 3) քլորոֆիլ 4) գլ յուկոզ

42.  Ո՞ր շարք են ներառված պատուհանի ապակու բաղադրության մեջ մտնող քիմիա
կան տարրերի նշաններ. 

1) K, Ca, Si, O    3) Mo, Na, Si, O
2) Na, Ca, Si, O    4) K, Na, Mo, O 

43.  Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է համապատասխանում քիմիական ապակու բա
ղադ րությանը. 

1) K2OæCaOæ6SiO2    3) Al2O3æ2SiO2æ2H2O
2) Na2OæCaOæ6SiO2   4) K2OæAl2O3æ6SiO2 

44.  Ո՞ր նյութն է ներքին այրման շարժիչներում օգտագործվում որպես հակասառիչ 
(անտիֆրիզ). 

1) էթանոլ   2) ֆենոլ      3) էթիլենգլիկոլ     4) գլիցերին 

45. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ. 

ա) շաքարավազը տաք ջրում լավ է լուծվում 
բ) կավճափոշին ջրի հետ խառնելիս ստացվում է սուսպենզիա 
գ) ավազի և ջրի խառնուրդը կոչվում է էմուլսիա 

1) ա, բ   2) բ, գ        3) ա, գ   4) ա, բ, գ

46. Ո՞ր հալոգենի սպիրտային լուծույթն է կիրառվում բժշկության մեջ. 

1) բրոմի   2) քլորի    3) յոդի   4) ֆտորի

47. Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Վիտամինները ___________________ նյութեր են, որոնք ______________ քանակներով 

ներմուծվում են օրգանիզմ, մասնակցում են ________________________ ռեակցիաների 

իրականացմանը և պահպանում կենդանի օրգանիզմների կենսունակությունը:

1) սննդային, մեծ, կենսաբանական 
2) ոչ սննդային, փոքր, կենսաքիմիական 
3) սննդային, փոքր, կենսաքիմիական 
4) սննդային, մեծ, կենսաքիմիական 
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3.9. Քիմիան և կյանքը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 17 3 33 4

2 3 18 1 34 4

3 4 19 4 35 1

4 3 20 2 36 3

5 4 21 3 37 4

6 3 22 4 38 1

7 2 23 4 39 3

8 4, 1, 6, 3 24 3 40 2

9 4 25 4 41 2

10 1 26 2 42 2

11 2 27 3 43 1

12 1 28 3 44 3

13 4 29 2 45 1

14 2, 1, 6, 3 30 3 46 3

15 3 31 4 47 3

16 3 32 2



ZANGAK

233

Բ Ա Ժ Ի Ն 

2

 ԿԱՐՃ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆՈՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ 

Երկ րորդ գլ խում ը նդ գրկ ված են կարճ պա տաս խա նով ա ռա ջադ րանք ներ: 
Ա ռա ջադ րանք նե րի և են թաա ռա ջադ րանք նե րի պա տաս խան նե րը դրա կան ամ բողջ 

թվեր են: Այդ ա ռա ջադ րանք նե րի հա մար նշ վում են ա ռա ջադ րան քի և են թաա ռա ջադ
րանք նե րի լու ծու մից ստաց ված պա տաս խա նի մի այն թվային ար ժեք նե րը: Պա տաս խան
նե րը պետք է լրաց նել այդ նպա տա կի հա մար հատ կաց ված տե ղում` ձևաթղ թում` ը ստ 
պա հանջ վող ձևի: Պա տաս խա նում չափ ման մի ա վո րը չի նշ վում: 

Այս ա ռա ջադ րանք նե րին պա տաս խա նե լիս ան հրա ժեշտ է գրել կարճ պա տաս խա նը` 
նա խա տես ված հո րի զո նա կան չորս վան դակ նե րից յու րա քան չյու րում գրե լով մեկ թվա

նշան: Ա ռա ջադ րան քի պա տաս խան կա րող է լի նել 0 –ից 9999 –ը ամ բողջ թվե րից որևէ 
մե կը: Օրինակ, ենթադրենք, որ 23–րդ առաջադրանքի պատասխանը 8 է, 24–րդինը՝ 
22,   25– րդինը՝ 383, 26–րդինը՝ 3883 (տե՛ս նկ. 3): 

24 2 2

23 8

26 3 8 8 3

25 3 8 3

նկ. 3

Հաշվարկներում պետք է օգտագործել հարաբերական ատոմային զանգվածների 

կլորացված արժեքները, բացի քլորից՝ 35,5:
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ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԻՄԻԱ

1.1. ՔԻ ՄԻ ԱՅԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

1.1.1. Ատոմամոլեկուլային ուսմունք

1. Որ քա՞ն է 9 կարգաթիվն ու նե ցող տար րի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը (զ.ա.մ.): 

2.  Քա նի՞ ան գամ է պղն ձի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը մեծ մե թա նի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծից:  

3.  Քա նի՞ ան գամ է պղն ձի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը մեծ թթ ված նի մեկ ա տո մի զանգ վա ծից:  

4.  Քա նի՞ ան գամ է պղն ձի(II) սուլ ֆա տում թթ վա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը մեծ 
ծծումբ տար րի զանգ վա ծային  բաժ նից: 

5.  Որ քա՞ն է մի ա տոմ սպիր տի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ե թե թթ վա ծին 
տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը դրա նում 50 % է: 

6.  Որ քա՞ն է լի թի ու մի 4 մլն ա տո մնե րի և թթ ված նի 1 մլն մո լե կուլ նե րի մի աց ման ար գա սի քի 
 հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

7.  Որ քա՞ն է սպի տակ ֆոս ֆո րի 1 մլն և թթ ված նի 5 մլն մո լե կուլ նե րի մի աց ման ար գա սի քի 
պար զա գույն բա նաձ ևում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

8.  Քա նի՞ մո լե կուլ ջուր է պա րու նա կում ծծմ բա կան թթ վի հիդ րատ նե րից մե կի մոլեկուլը, 
ե թե այն ջրած նի և թթ ված նի հա վա սար թվով ա տոմ ներ է պա րու նա կում: 

9.  18,4 գ մե տա ղի(II) բրո մի դի և ա վել ցու կով ար ծա թի նիտ րա տի փո խազ դե ցու թյու նից 
ա ռա ջա ցել է 37,6 գ զանգ վա ծով նստ վածք: Որ քա՞ն է է լեկտ րոն նե րի թիվն այդ մե տա ղի 
ի ո նում: 

10.  Հն գա վա լենտ տար րի պարզագույն օք սի դի և բրո մի դի մո լային զանգ ված նե րի հա րա
բե րու թյու նը 1 :  3,035 է: Որ քա՞ն է պրո տոն նե րի թիվն այդ տար րի ա տո մի մի ջու կում: 

11.  NaHCO3 –ի և Na2CO3æ10H2O –ի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը մինչև հնա րա վոր փո
փո խու թյուն նե րի ա վար տը շի կաց նե լիս զանգ վա ծը փոխ վել է 211 գրա մով: Որ քա՞ն է 
բյու րե ղա հիդ րա տի զանգ վա ծը (գ) խառ նուր դում: 

12.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) ած խած նի(II) օք սիդ պետք է խառ նել 1 լ ծծմ բի(IV) օք սի դին, որ պես զի 
 ստաց ված գա զային խառ նուր դի խտու թյունն ը ստ ջրած նի դառ նա 18,5:



ZANGAK

235

13.  Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը մի ա ցու թյան պար զա գույն բա նաձ ևում, ե թե 
դրա նում տար րե րի զանգ վա ծային բա ժին ներն ե ն՝ K (26,53 %), Cr (35,37 %), O (38,10 %): 

14.  MnO2 և Cr2O3 օք սիդ նե րը ջրած նով վե րա կանգ նե լիս ստաց վել է 108 –ա կան գրամ 
ջրային գո լոր շի: Որ քա՞ն է օք սիդ նե րի գու մա րային զանգ վա ծը (գ): 

15.  38,4 գ զանգ վա ծով ծծմ բի(IV) օք սի դը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում օ դի թթված
նով  օք սի դաց նե լիս ստա ցել են 38,4 գ ծծմ բի(VI) օք սիդ: Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի 
փոխարկ ման  աս տի ճա նը (%):  

16.  Ծծմ բի և ած խի 23 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն այ րե լիս ստաց վել է ծծմ բի(IV) և ած խած
նի(IV) օք սիդ նե րի 71 գ զանգ վա ծով խառ նուրդ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծումբ է այր վել:   

17.  Ա ծուխն այ րել են ան հրա ժեշտ ծա վա լով ա զո տի օք սի դում և ստա ցել ա զո տի օք սի դի 
ծա վա լին հա վա սար ծա վա լով ա զոտ ու կրկ նա կի փոքր ծա վա լով ած խած նի(IV) օք սիդ: 
Որ քա՞ն է ըն թա ցող ռե ակ ցի այի հա վա սար ման գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

18.  Ի ՞նչ ծա վա լով ( լ, ն. պ.) ջրա ծին կան ջատ վի, ե թե ը ստ զանգ վա ծի 30  % Na և 70  % Pb 
պարու նա կող 143,75 գ  զանգ վա ծով հա մա ձուլ ված քը սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում 
փո խազ դի ա վել ցու կով վերց ված ջրի հետ:    

19.  100 մլ մեթանը մինչև պարզ նյութեր քայքայվելիս գազերի ծավալը դարձել է 175 մլ:       
Որքա՞ն է մեթանի քայքայման աստիճանը (%):     

20.  Ծծմ բի(IV) և (VI) օք սիդ նե րի գազային խառ նուր դում 5 ա տոմ ծծմ բին բա ժին է ը նկ նում 
12 ա տոմ թթ վա ծին: Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի ծա վա լային (%) բա ժի նը խառ նուր դում: 

21.  Նատ րի ու մի հիդ րո ֆոս ֆա տի բյու րե ղա հիդ րա տում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը 1,5625 
ան գամ  մեծ է թթ ված նի ա տոմ նե րի թվից: Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ րա տի մո լային զանգ
վա ծը (գ/ մոլ): 

22.  Պար բե րա կան հա մա կար գի ե րկ րորդ խմ բի գլ խա վոր են թախմ բի մե տա ղի 0,25  մոլ 
քա նա կով ա ցե տա տի երկհիդ րա տը 1,5351æ1025 է լեկտ րոն է պա րու նա կում: Որ քա՞ն է 
մետա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը:  

23.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) օզոնում  կպարունակվի այնքան  ատոմ, որքան ատոմ պա րու նակ
վում է  1 մոլ   ածխածնի(IV) օքսիդում:  

24.  Որ քա՞ն է գա զի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ), ե թե 2,8 լ ծա վա լով (ն. պ.) այդ գա զի զանգ
վա ծը 7,25 գ է:  

25.  Մի ա ցու թյան մո լե կու լում ծծմ բի և եր կա թի զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 4 : 3,5 է:   
Որ քա՞ն է այդ նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  
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26.  Որ քա՞ն է գա զային նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ե թե դրա 3,4 գ 
 զանգ վա ծով նմու շի այ րու մից ստաց վել են 6,4 գ ծծմ բի(IV) օք սիդ և 1,8 գ ջուր:  

27.  Որ քա՞ն է ջրած նի և ծծմ բի փո խազ դե ցու թյան ար գա սի քի խտու թյունն ը ստ ջրած նի:

28. Որ քա՞ն է 2,408æ1024 թվով ջրած նի ա տոմ պա րու նա կող ջրի զանգ վա ծը (գ):  

29.  Որ քա՞ն է 3,01æ1025 թվով ջրած նի 2H ա տոմ ներ պա րու նա կող ծանր ջրի (D2O) զանգ վա ծը (գ): 

30.  Մետաղի 9 գ նմուշն օդում այրելիս առաջացել է 17 գ մետաղի(III) օքսիդ: Որքա՞ն է 
մետաղի օքսիդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

31.  Մի ա ցու թյուն նե րում +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղի և այդ մե տա
ղի բրո մի դի մո լային զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 1  :  5 է: Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) 
պ րոտոններ են պա րու նակ վում 10 գ զանգ վա ծով այդ մե տա ղի ա տոմ նե րում: 

32.  Պար բե րա կան հա մա կար գի V խմ բի տար րե րից մե կի զանգ վա ծային բա ժի նը իր 
բարձրա գույն օք սի դում 43,66  % է: Որ քա՞ն է այդ տար րի ջրած նային մի ա ցու թյան 
մոլային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

33.  Պար բե րա կան հա մա կար գի VII խմ բի տար րե րից մե կի ջրած նային մի ա ցու թյան մոլե
կու լում ջ րած նի զանգ վա ծային բա ժի նը 5  % է: Ի ՞նչ թվով պրո տոն ներ են առ կա այդ 
տար րի ա ռա ջաց րած  պարզ նյու թի մո լե կու լում: 

34.  Կալ ցի ու մի և ա լ յու մի նի կար բիդ նե րի խառ նուր դի և ջրի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց
վել ե ն  հա վա սար ծա վա լով գա զեր: Խառ նուր դում կալ ցի ու մի կար բի դի քա նա կը (մոլ) 
քա նի՞ ան գամ է մեծ ա լ յու մի նի կար բի դի քա նա կից: 

35.  Մար դու ա րյան 15 գրամն այ րե լիս ստաց վել է 16 մգ եր կաթ պարունակող մո խիր: Քա նի՞ 
մի լիգ րամ եր կաթ է պա րու նա կում 60 կգ զանգ վա ծով մար դու ա րյու նը, ե թե այն մար դու 
մարմ նի զանգ վա ծի 8  %–ն է կազմում: 

36.  Գիպ սը` CaSO4æ2H2O, մինչև 130 °C տա քաց նե լիս ջրի ո ՞ր մասն (%) է կորց նում՝ 
փոխարկվե լով կեսջ րյա բյու րե ղա հիդ րա տի: 

37.  Ո ՞րն է տար րի կար գա թի վը, ե թե RO բա նաձ ևով այդ տար րի օք սի դում թթ ված նի զանգ
վա ծային բա ժի նը 19,75  % է: 

38.  Որ քա՞ն է նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ե թե դրա 154 գ նմու շում 
պարու նակ վում են 2,107æ1024 թվով մո լե կուլ ներ: 
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39.  Հա մա ձուլ ված քի նմու շում ա նա գի 3 ա տո մին բա ժին են ը նկ նում պղն ձի 20 ա տոմ և 
նիկե լի 7 ա տոմ: Որ քա՞ն է ա նա գի ատոմների մո լային բա ժի նը (%) հա մա ձուլ ված քի այդ 
նմու շում: 

40.  Մե տա ղի R2O3 բա նաձ ևով օք սի դում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 16,44 % է: Ո ՞րն է 
այդ  մե տա ղի կար գա թի վը:  

41.  Որ քա՞ն է C2H5COOK + HCl º … ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի  մո լե կու
լային կա ռուց ված քով ար գա սի քի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

42.  Որ քա՞ն է NO2 + NaOH º … ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի ի ո նային 
 կառուց ված քով ար գա սիք նե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը:  

43–44.  Ծծմ բի(IV) և (VI) օք սիդ նե րի խառ նուր դում ծծմ բի յու րա քան չյուր 5 ա տո մին բա ժին է 
ը նկ նում 14 ա տոմ թթ վա ծին:

43. Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի մո լային բա ժի նը (%) այդ խառ նուր դում: 

44.  Որ քա՞ն է նմու շի զանգ վա ծը (գ), ե թե խառ նուր դում օք սիդ նե րի գու մա րային քա նա կը 
5 մոլ է:  

45–46.  Ծծմ բի օք սի դում ծծմ բի և թթ ված նի զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 2  :  3  է: Այդ 
օքսի դի 4 գ զանգ վա ծով նմու շին ա վե լաց րել են ջուր և ստա ցել թթ վի 10  % զանգ վա
ծային բաժ նով լու ծույթ: 

45. Որ քա՞ն է ա վե լաց րած ջրի զանգ վա ծը (գ):  

46.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 28 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կ պա
հանջ վի ստաց ված թթուն լրիվ չե զո քաց նե լու հա մար: 

47–48.  Եր կա թի և պղն ձի հա մա ձուլ ված քում եր կա թի զանգ վա ծը 2,625 անգամ մեծ է պղնձի 
զանգվածից:

47. Եր կա թի քա նի՞ ա տոմ է բա ժին ը նկ նում պղն ձի մեկ ա տո մին այդ նմու շում: 

48.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 20  % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթ թուն ան մնա ցորդ կփո խազ դի 
46,4 գ հա մա ձուլ ված քի հետ: 
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49–50.  Ան ջուր նատ րի ու մի սուլ ֆա տը, ջուր կլա նե լով, վե րած վում է բյու րե ղա հիդ րա տի: 

49.  Որ քա՞ն է ջրի մո լե կուլ նե րի թի վը նատ րի ու մի սուլ ֆա տի բյու րե ղա հիդ րա տի մո լե կու
լում, ե թե 8,875 գ ան ջուր ա ղին հա մա պա տաս խա նում է 20,125 գ բյու րե ղա հիդ րատ: 

50.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) բա րի ու մի քլո րիդ կպա հանջ վի 40,25 գ ստացված բյու րե ղա հիդ
րա տ պարունակող լու ծույ թից  սուլ ֆատ ի ոն նե րը լրիվ նս տեց նե լու հա մար: 

51–52. Մե տա ղի(II) օք սի դում մե տա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը 77,46  % է:

51. Ո՞րն է մե տա ղի կար գա թի վը:  

52.  Որ քա՞ն է մե տա ղի բարձ րա գույն օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

53–54.  Եր կա թի 14 գ նմու շի և ա վել ցու կով ա ղաթթ վի փո խազ դե ցու թյու նից ա ռա ջա ցած 
ջ րա ծի նը կա րող է վե րա կանգ նել 14 գ ալ կեն:

53. Որ քա՞ն է ալ կե նի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

54. Քա նի՞  σ– կապ է առ կա այդ ալ կե նի մո լե կու լում: 

55–56.  Կաո լի նը պա րու նա կում է ը ստ զանգ վա ծի 20,93 % Al, 21,71 % Si, 1,55  % H, 55,81 % O:

55. Որ քա՞ն է կաո լի նի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

56.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կալ ցի ու մի կար բո նա տում կպա րու նակ վի այն քան թթ վա ծին, 
որքան մեկ մոլ կաո լի նում: 

57–58.  Ա զո տի(II) և (IV) օք սիդ նե րի գա զային խառ նուր դում մո լե կուլ նե րի թի վը 2,8 ան գամ 
փոքր է ա տոմ նե րի թվից: 56 լ (ն. պ.) ծա վա լով այդ խառ նուրդն ան ցկաց րել են ա վել
ցու կով  նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 333 գ ջրային լու ծույ թի մի ջով: 

57. Որ քա՞ն է ա զո տի(II) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

58.  Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թում մեծ մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):  

59–60.  XClY3 նյու թում քլո րի զանգ վա ծային բա ժի նը 28,98 % է, ի սկ XClY4 նյու թում` 25,63 %:

59. Ո՞րն է X տար րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը:  

60. Որ քա՞ն է Y տար րի կարգաթիվը:  
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61–62.  40,6  գ մագ նե զի ու մի հիդ րօք սի դին ա վե լաց րել են 39,2  % զանգ վա ծային բաժ նով 
ծծմ բա կան թթ վի 100 գ լու ծույթ, ջու րը գո լոր շաց րել են, պինդ մնա ցոր դը՝ շի կաց րել 
(հիմ նային աղի առաջացումն անտեսել):  

61. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մագ նե զի ու մի սուլ ֆատ է ստաց վել:  

62.  Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի սուլ ֆա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) շի կաց նե լուց հե տո 
ստաց ված  պինդ մնա ցոր դում:  

63–64.  Լի թի ու մի նիտ րի դի և հիդ րի դի խառ նուր դը, ո րում լի թի ում տար րի զանգ վա ծային 
 բա ժի նը 70  % է, մշա կել են ջրով և ան ջատ ված գա զա յին խառ նուրդն ան ցկաց րել տա
քաց րած պղն ձի(II) օք սիդ պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով: Գա զե րի լրիվ փոխազ
դե ցու թյու նից հե տո վե րա կանգն ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցել է 512 գ զանգ վա ծով 
պղինձ:

63. Որ քա՞ն է ե ղել ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

64.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջուր է ստաց վել ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում: 

65–66.  Թթ ված նի, ա զո տի և ա զո տի(II) օք սի դի 600  մլ խառ նուր դում ա զո տի ծա վա լային 
բա ժի նը 63  % է: Թթ ված նի հետ ա զո տի(II) օք սի դի լրիվ փո խազ դե ցու թյու նից հե տո 
ա զո տի ծա վա լա յին բա ժի նը դար ձել է 70  %: 

65. Որ քա՞ն է թթ ված նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

66. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) թթ վա ծին է մնա ցել վերջ նա կան խառ նուր դում: 

67–68.  Ջրա ծին ստա նա լու նպա տա կով հպու մային սար քում (կոն տակ տա յին ա պա րատ) 
 խառ նել են 1 մոլ մե թա նը 2 մոլ ջրային գո լոր շու հետ: Փո խազ դել է սկզբ նա կան խառ
նուր դի 75  % –ը: Մե թա նը փո խարկ վել է մինչև ած խած նի(IV) օք սիդ:

67.  Որ քա՞ն է ջրած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ջրային գո լոր շի ն կոն դեն սաց նե լուց հե տո 
ստաց ված վերջ նա կան խառ նուր դում: 

68.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ 
պետք է  վերց նել, որ պես զի ստաց ված ած խած նի(IV) օք սի դը ամ բող ջո վին փո խարկ վի 
թթու ա ղի:  
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69–70.  Ա զո տի ե րեք օք սիդ նե րում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժին նե րը հա մա պա տաս խա
նա բար կազ մում են 36,36  %, 69,57  % և 74,07  %: 

69.  Որ քա՞ն է այդ օք սիդ նե րի (բա նաձ ևե րը` նվա զա գույն ին դեքս նե րով) հա րա բե րա կան 
մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը: 

70. Որ քա՞ն է ա զո տի վա լեն տա կա նու թյու նը վեր ջին օք սի դում: 

71–72.  Կա լի ու մի և մագ նե զի ու մի քլո րիդ նե րի 1,5 մոլ ը նդ հա նուր քա նա կով խառ նուր դում 
 պա րու նակ վում է 59 մոլ է լեկտ րոն:

71. Որ քա՞ն է խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

72.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ար ծա թի քլո րիդ կս տաց վի նշ ված քա նա կով խառ նուր դի և ա վել
ցու կով վերց րած ար ծա թի նիտ րատ պա րու նա կող լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու նից: 

73–75.  1000  °C ջեր մաս տի ճա նում 16,8 լ (ն. պ.) մե թա նը են թար կել են պի րո լի զի: Պինդ արգա
սի քը է լեկտ րա կան վա ռա րա նում փո խազ դե ցու թյան մեջ են դրել 44,8  գ կալ ցի ու մի 
օք սի դի հետ, ի սկ գա զային ար գա սի քը կա տա լի զոր դի առ կա յու թյամբ և տա քաց ման 
պայ ման նե րում՝ 44 գ քա ցա խալ դե հի դի հետ: 

73. Որ քա՞ն է ստաց ված կար բի դի զանգ վա ծը (գ):  

74.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նյութ կս տաց վի քա ցա խալ դե հի դի և պի րո լի զի գա զային ար գա
սիքի փո խազ դե ցու թյու նից:  

75.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ կպա հանջ վի քա ցա խալ դե հի դի և պի րո լի զի գա զային ար գա
սի քի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված գա զագոլորշային խառ նուրդն այ րե լու հա մար: 

76–78.  Խառ նել են 179,2 լ (ն. պ.) ա մո նի ա կը և 44,8 լ (ն. պ.) քլո րաջ րա ծի նը: Գո յա ցած ի ոնա
կան մի ա ցու թյու նը լու ծել են ջրում և ա վե լաց րել ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ ար
ծա թի նիտ րա տի 34 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ: Փո խազ դե ցու թյու նից հե տո 
մնա ցած գա զի ա վել ցուկն ան ցկաց րել են օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի 6 մոլ/լ կոն ցենտ
րա ցի այով 0,5 լ լու ծույ թով:

76.  Որ քա՞ն է գա զե րի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված մի ա ցու թյան զանգ վա ծը (գ): 

77. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ար ծա թի նիտ րա տի լու ծույթ է ծախս վել: 

78. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ֆոս ֆո րա կան թթ վի աղ է ա ռա ջա ցել:  
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79–81.  Նատ րի ու մի և կալ ցի ու մի քլո րիդ նե րի 2  :  1 մո լային հա րա բե րու թյամբ խառ նուրդը  
անհ րա ժեշտ քա նա կով խիտ ծծմ բա կան թթ վի հետ տա քաց նե լիս ան ջատ վել են 
44,8  լ (ն. պ.) գազ: 

79. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

80.  Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ար դյուն քում ստաց ված չեզոք աղերի զանգ վա ծը (գ):  

81.  Որքա՞ն է է լեկտ րոն ների գումարային թիվը խառնուրդը կազմող նյութերի մեկական 
մոլեկուլներում: 

82–84.  Նատ րի ու մի օք սի դի և նատ րի ու մի պե րօք սի դի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը, 
ո րում նատ րի ու մի յու րա քան չյուր 5 ա տո մին բա ժին է ը նկ նում թթված նի 4 ա տոմ, 
լու ծել են  ո րո շա կի ծա վա լով տաք ջրում: Ստաց վել է 10  % զանգ վա ծային բաժ նով ալ
կա լու լու ծույթ, ի սկ ան ջատ ված գա զը բա վա րա րել է 672 մլ (ն. պ.) պրո պա նի այր ման 
հա մար: 

82. Որ քա՞ն է օք սի դի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

83. Որ քա՞ն է խառ նուր դի լուծ ման հա մար վերց րած ջրի ծա վա լը (մլ): 

84.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա զո տա կան թթ վի 6,3  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կպա
հանջ վի ալ կա լու լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար: 

85–87.  Կա լի ու մի հիդ րօք սի դի ջրային տաք լու ծույ թի մեջ 13,44 լ (ն. պ.) քլոր ան ցկաց նե լիս 
ալ կա լու քա նա կը պա կա սել է 3 ան գամ: Ստաց ված լու ծույ թը գո լոր շաց րել են, և պինդ 
մնա ցոր դը՝ շի կաց րել ման գա նի(IV) օք սի դի կա տա լի տիկ քա նա կի առ կա յու թյամբ` 
մինչև հաս տա տուն զանգ ված: 

85.  Քա նի՞ ան գամ է քլո րի վե րա կանգն ված ա տոմ նե րի քա նա կը (մոլ) մեծ քլո րի օք սի դա
ցած  ա տոմ նե րի քա նա կից: 

86. Որ քա՞ն է շի կա ցու մից հե տո ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ): 

87.  Ի ՞նչ քա նա կով (մ մոլ) բու թա նը կպա րու նա կի նույն քան ջրած նի ա տոմ, որ քան մո լե կուլ 
պա րու նա կում է շի կա ցու մից ստաց ված գա զը: 
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88–90.  Նյու թի այ րու մից ա ռա ջա ցել է 10 գ մե տա ղի(II) օք սիդ, ո րում մե տա ղի զանգ վա ծային 
բա ժի նը 80  % է, և գազ, ո րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 32 է: Այդ գա զը գու նազր կել է 
10 գ բրոմ պա րու նա կող բրո մա ջու րը:

88. Ո՞րն է մե տա ղի կար գա թի վը:

89. Քա նի՞ է լեկտ րոն է առ կա ա ռա ջացած գազի մոլեկուլում:

90. Ի՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ է ծախս վել նյու թի այր ման հա մար: 

91–93.  Եր կա թի(II) սուլ ֆի դի և պի րի տի 50 գ խառ նուր դի բո վու մից ստաց վել է 0,6 մոլ գազ:

91. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում պի րի տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

92.  Որ քա՞ն է սուլ ֆիդ նե րի այր ման ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րում քա նա կա չա փա
կան գոր ծա կից նե րի գու մա րային թի վը: 

93.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(I) սուլ ֆի դի այ րու մից կս տաց վի այն քան գազ, որ քան 
ստաց  վել է ե լային խառ նուր դի այ րու մից: 
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1.1.1. Ա տո մա մո լե կու լային ո ւս մունք

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 19 32 34 63 110

2 4 33  18 64 144

3 4 34 3 65 17

4 2 35 5120 66 42

5 32 36 75 67 75

6 30 37 30 68 105

7 7 38 44 69 198

8 2 39 10 70 4

9 10 40 51 71 122

10 15 41 74 72 287

11 286 42 154 73 16

12 3 43 20 74 46

13 11 44 384 75 364

14 565 45 45 76 107

15 80 46 20 77 1000

16 8 47 3 78 396

17 6 48 219 79 114

18 21 49 10 80 139

19 75 50 26 81 82

20 60 51 25 82 40

21 358 52 222 83 369

22 40 53 56 84 1000

23 1 54 11 85 5

24 58 55 258 86 123

25 120 56 300 87 30

26 34 57 20 88 29

27 17 58 20 89 32

28 36 59 39 90 14

29 500 60 8 91 12

30 102 61 48 92 42

31 5 62 80 93 96
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1.1.2. Ա տո մի կա ռուց ված քը: Մի ջուկ: Էլեկտ րոն

1.  Հետ ևյալ մաս նիկ նե րից մե կում է լեկտ րոն նե րի թի վը 1 –ով մեծ է պրո տոն նե րի թվից. 
ա)  S2–, բ) Cl–, գ) Na+, դ) Al3+: Որ քա՞ն է ը նտր ված մաս նի կին հա մա պա տաս խա նող պարզ 
նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

2.  Հետ ևյալ ի զո տոպ նե րից եր կու սի մի ջու կում նեյտ րոն նե րի թի վը 1 –ով մեծ է պ րո տոն
նե րի թվից. ա) 13C, բ) 2H, գ) 3H, դ) 1H: Որ քա՞ն կլի նի ը նտր ված ի զո տոպ նե րից կազմ ված 
մեթա նի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը (զ.ա.մ.):  

3.  Քա նի՞ լրաց ված p –օր բի տալ է առ կա հիմ նա կան վի ճա կում գտն վող կալ ցի ու մի ա տո մում: 

4.  Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առ կա հիմ նա կան վի ճա կում գտն վող եր կա թի ա տո մում: 

5. Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առ կա եր կա թի Fe3+ ի ո նում:  

6. Որ քա՞ն է 3,01æ1025 պրո տոն նե րի զանգ վա ծը (գ): 

7.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջու րը կպա րու նա կի այն քան է լեկտ րոն, որ քան պրո տոն է պա րու
նա կում 32 գ զանգ վա ծով մե թա նը: 

8.  Որ քա՞ն է 1s22s22p63s2 և 1s22s22p63s23p5 է լեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող տար րե րին  հա
մա պա տաս խա նող պարզ նյու թե րի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց վող նյու թի հա րա բե րա
կան  մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

9.  Օր գա նա կան նյու թե րի հո մո լո գի ա կան շար քի յու րա քան չյուր ան դա մի մեկ մո լե կու լում 
 պա րու նակ վող պրո տոն նե րի թի վը որքանո՞վ է փոքր հա ջորդ ան դա մի մեկ մո լե կու լում 
 պա րու նա կվող պրո տոն նե րի թվից: 

10.  Բնա կան պղին ձը եր կու ի զո տո պի խառ նուրդ է, ո րոն ցից 63Cu ի զո տո պի մո լա յին բա
ժին ը 73  % է: Ո ՞րն է մյուս ի զո տո պի զանգ վա ծային թի վը, ե թե պղն ձի հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ վա ծը 63,54 է:

11.  Բնա կան նե ո նը եր կու ի զո տո պի՝ 20Ne և 22Ne, խառ նուրդ է: Որ քա՞ն է ծանր ի զո տո պի 
մոլա յին բա ժի նը (%), ե թե հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը 20,2 է: 

12.  Գա զա յին խառ նուր դը պա րու նա կում է ը ստ զանգ վա ծի 16  % մե թան, 20  % նե ոն և 64  % 
թթված ին: Որ քա՞ն է այդ խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

13.  Ամ բողջ օ զո նը քայ քայ վե լուց հե տո 25 լ օ զո նաց ված թթ ված նի ծա վա լը դար ձել է 28 լ: 
Որ քա՞ն է օ զո նի ծա վա լային բա ժի նը (%) օ զո նաց ված թթ ված նում: 
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14.  Ին չի՞ է հա վա սար 1H ի զո տո պով ջրի (1H2O) զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%) ծանր ջրի (2H2O) 
հետ խառ նուր դում, ե թե դրա նում թթ վա ծին տար րի զանգ վա ծա յին բա ժի նը 88  % է: 

15.  Տար րի ի զո տո պի զանգ վա ծային թի վը 2,2 ան գամ մեծ է պրո տոն նե րի թվից, ի սկ նեյտ
րոն նե րի թի վը 12 է: Որ քա՞ն է այդ տար րի ա տո մում է լեկտ րոն նե րի թի վը: 

16.  Ո ՞րն է 235
92U ի զո տո պի β–տ րոհ ման հետ ևան քով ստաց վող տար րի ի զո տո պի զանգ վա

ծային թի վը: 

17.  Քա նի՞ ան գամ է 35Cl ա տոմ նե րի թի վը մեծ 37Cl ա տոմ նե րի թվից, ե թե ըն դու նենք, որ 
ք լորի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը 35,5 է: 

18.  Որ քա՞ն է նեյտ րոն նե րի թի վը X տար րի ի զո տո պում՝ ը ստ հետ ևյալ մի ջու կային ռե ակ
ցիայի հա վա սար ման. 14

7N + α  º	X + 11H:  

19.  5,6 գ զանգ վա ծով մե տա ղի(II) օք սի դը ան մնա ցորդ փո խազ դել է 29,2  % զանգ վա ծային 
բաժ նով 25 գ ա ղաթթ վի հետ: Ո ՞րն է այդ տար րի կար գա թի վը: 

20.  Կազ մե՛ք հետ ևյալ զույ գե րով ա ռա ջա ցած նյու թե րի քի մի ա կան բա նաձևե րը. 1) Mg2+ և 
N3–; 2) Al3+ և S2–; 3) Al3+ և F 

–; 4) Co3+ և SO4
2–: Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի գու մա րային թիվն այդ 

նյու թե րի մե կա կան մո լե կուլ նե րում: 

21.  Հետ ևյալ շար քից` Mn2+, Cu+, Sr2+, Cu2+, Na+, Co2+, ը նտ րե՛ք այն ի ոն նե րը, ո րոնց է լեկտրո
նային կա ռուց ված քը հա մընկ նում է ի ներտ գա զի է լեկտ րո նային կա ռուց ված քին: 
Որքա՞ն է ը նտր ված մե կա կան ի ոն նե րում է լեկտ րոն նե րի գու մա րային թի վը: 

22.  24Mg, 25Mg, 26Mg, 35Cl, 37Cl ի զո տոպ նե րում որ քա՞ն է նեյտ րոն նե րի գու մա րային թիվը: 

23.  Ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի 2s22p1 է լեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող ա տո մում 
որ քա՞ն է p –է լեկտ րոն նե րի մո լային բա ժի նը (%): 

24.  Ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի 3s23p6 է լեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող տար րի  
ա տո մում ի ՞նչ թվով p –է լեկտ րոն ներ են առ կա: 

25.  1s22s22p63s23p3 է լեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող քի մի ա կան տար րի մեկ մո լը ի՞նչ քա նա
կով (մոլ) p –է լեկտ րոն ներ է պա րու նա կում: 

26.  14C ի զո տո պը ա նընդ հատ ա ռա ջա նում է օ դում՝ ը ստ հետ ևյալ ո ւր վագ րի. X + 10n º 11H + 14
6 C: 

Որ քա՞ն է այդ մի ջու կային ռե ակ ցի ային մաս նակ ցող X քի մի ա կան տար րի ա տո մի 
միջու կում առ կա նեյտ րոն նե րի թի վը: 

27.  Որ քա՞ն է X քի մի ա կան տար րի զանգ վա ծային թիվն ը ստ 27
13 Al + 2

1 H º 4
2 He + X  ուր վա

գրով ըն թա ցող մի ջու կային ռե ակ ցի այի հա վա սար ման: 
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28.  Քա նի՞ պրո տոն է պա րու նակ վում քի մի ա կան տար րի ա տո մի մի ջու կում, ե թե այդ 
տարրի R3+ կա տի ո նում է լեկտ րոն ներն ու նեն 1s22s22p6 փոխ դա սա վո րու թյու նը: 

29.  Յո դի 131I ի զո տո պի կի սատ րոհ ման պար բե րու թյու նը 8 օր է: 16 օ րում յո դի սկզբ նա կան 
քա նա կի ո ՞ր մասն է (%) քայ քայ վում:  

30. Քա նի՞ լրիվ լրաց ված է ներ գի ա կան մա կար դակ ու նի ծծմ բի ա տո մը: 

31.  Ո ՞ր կար գաթ վով տար րի մոտ է սկս վում 5p են թա մա կար դա կի լրա ցումն է լեկտ րոն
ներով: 

32.  Որ քա՞ն է HSO–
4, HCO–

3 և NH+
4  ի ոն նե րում առ կա բո լոր է լեկտ րոն նե րի գու մա րային թի վը: 

33.  Որ քա՞ն է X և Y մաս նիկ նե րի զանգ վա ծային թվե րի գու մա րը` ը ստ հետ ևյալ մի ջու կային 
 ռե ակ ցի ա նե րի ո ւր վագ րե րի: 

24
12 Mg + X º 22

11 Na + 42 He

14
7  N + Y º 17

8 
O + 11 H

34. Որքա՞ն է 1823 մոլ քանակով էլեկտրոնի զանգվածը (գ), եթե  m0(e–) = 
1

1823
   զ.ա.մ.:

35–36.  X տար րի ա ռա ջաց րած քլո րիդ նե րից մե կի բա նաձևն է XCl5, ո րում այդ տար րի 
 զանգվա ծային բա ժի նը 14,87  % է : 

35.  Որ քա՞ն է X տար րի բարձ րա գույն օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, 
եթե այն փոքր է 150–ից: 

36.  Որ քա՞ն է X տար րի բարձ րա գույն օք սի դի և տաք ջրի փո խազ դե ցու թյու նից ա ռա ջա ցող 
թթ վի մո լե կու լում թթ ված նի ա տոմ նե րի մո լային բա ժի նը (%): 

37–38. 12C16O և 12C18O մի ա ցու թյուն նե րի խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը 28,6 է: 

37. Որ քա՞ն է 12C16O մի ա ցու թյան մոլային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

38. Որ քա՞ն է 18O ի զո տո պի զանգ վա ծը (գ) 286 գ խառնուրդում: 

39–40.  Ալ կե նի և ա զո տի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի խտութ յունն ը ստ ջրած նի 
21 է:  Ո րո շա կի ծա վա լով այդ խառ նուր դին ավելացրել են ա վել ցու կով ջրածի ն 
և կատալիզատորի ներկայությամբ տաքացրել: Ռեակցիայի ավարտից հետո 
խառնուրդի հա րա բե րա կան խտութ յու նն ը ստ ջրած նի դար ձել է 11,25:
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39. Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի թի վը ալ կե նի մեկ մո լե կու լում: 

40. Որ քա՞ն է ջրած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) վերջ նա կան խառ նուր դում: 

41–42.  Փակ ա նո թում պայ թեց րել են ած խած նի(IV) օք սի դից, ջրած նից և թթ ված նից բաղ
կա ցած 84  լ (ն.  պ.) ծա վա լով  գա զա յին խառ նուրդ: Ե լային խառ նուր դում ած խած
նի(IV) օք սի դի զանգ վա ծը 100 գ–ով ա վե լի է ջրած նի և թթ ված նի զանգ ված նե րի 
գումա րից, ի սկ թթ ված նի զանգ վա ծը 4 ան գամ մեծ է ջրած նի զանգ վա ծից:

41. Որ քա՞ն է սկզբ նա կան խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

42.  Քա նի՞ ան գամ է ած խած նի(IV) օք սի դի քանակը մեծ ջրած նի քանակից վերջ նա կան 
 խառ նուր դում: 

43–44.  Փակ ա նո թում այ րել են ած խած նի(II) օք սի դի, ա ցե տի լե նի և ա վել ցու կով վերց ված 
թթ ված  նի 150  լ (ն.  պ.)  խառ նուրդ: Սկզբ նա կան պայ ման նե րի բե րե լուց և ջրա յին 
գո լոր շին  կոն դեն սաց նե լուց հե տո ստաց վել է 105  լ  ծա վա լով գա զա յին խառ նուրդ: 
Վեր ջինս նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի մի ջով ան ցկաց նե լուց հե տո մնում է 35 լ 
չկլան ված  գազ:

43. Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լա յին բա ժին ը (%) ե լային խառ նուր դում: 

44.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ է փո խազ դել վերջ նա կան խառ նուր դի 
հետ, ե թե ա ռա ջա ցել է չե զոք աղ: 

45–46.  Նե ո նի և ա զո տի(IV) օք սի դի (NO2) 89,6 լ (ն.  պ.) խառ նուր դը պա րու նա կում է 
3,1906æ1025 է լեկտ րոն: 

45. Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ա զո տի(IV) օք սիդ է պա րու նա կում խառ նուր դը: 

46.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ կս տաց վի գա զե րի խառ նուր դը թթ ված նի առկա յու թյամբ կա լի ու
մի հիդ րօք սի դի ա վել ցուկ պա րու նա կող ջրային լու ծույ թով ան ցկաց նե լիս: 

47–49.  NO և NO2 օք սիդ նե րի 40 մլ (ն.  պ.)  ծա վա լով խառ նուր դին 15 մլ  (ն.  պ.) օդ ա վե լաց նե
լիս խառ նուր դի ծա վա լը կր ճատ վել է 3 մլ –ով: Ստաց ված  խառ նուր դին 150 մլ (ն.  պ.) 
օդ ա վե լաց նե լիս խառ նուր դի ծա վա լը կր ճատ վել է ևս 2 մլ –ով: Եր կու փոր ձար կում նե
րի ըն թաց քում ստաց ված ամ բողջ գա զային խառ նուրդն ան ցկաց րել են ա վել ցու կով 
ալ կա լի պա րու նա կող լու ծույ թով:

47. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 
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48.  Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լա յին բա ժի նը (%) երկու փորձարկումներից հետո ստացված 
խառ նուր դում: 

49.  Որ քա՞ն է ալ կա լու լու ծույ թով ան ցկաց նե լուց հե տո մնացած գա զային  խառ նուր դի ծա
վալը (մլ, ն. պ.):  

50–52.  84 գ ա մո նի ա կը, ո րի մո լե կուլ նե րը կազմ ված են բա ցա ռա պես 15N և 2H ի զո տոպ
նե րից,  փո խազ դե ցու թյան մեջ են դրել 234 գ քլո րաջ րած նի հետ, ո րի մո լե կուլ նե րը 
կազմ ված են ջ րած նի՝ 2H և քլո րի՝ 37Cl ի զո տոպ նե րից:

50. Որ քա՞ն է փո խազ դած քլո րաջ րած նի զանգ վա ծը (գ): 

51.  Որ քա՞ն է ի ո նային մի ա ցու թյան ստաց ված քա նա կում ջրած նի ծանր ի զո տո պի զանգ
վա ծը (գ): 

52.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի 
հետ կա րող է փո խազ դել ստաց ված ի ո նային մի ա ցու թյու նը: 

53–55. Ի րա կա նաց րել են հետ ևյալ փո խար կում նե րը. 

Ca3(PO4)2 º X 
 Ca
º Y º PH3

53.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ֆոս ֆին կա ռա ջա նա 6,2 կգ զանգ վա ծով ե լա նյու թից, ե թե յու րա
քան չյուր  ռե ակ ցի այի ել քը 50  % է:    

54. Որ քա՞ն է Y նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

55. Քա նի՞ (մոլ) է լեկտ րոն է ըն դու նում կալ ցի ու մի ֆոս ֆա տի մեկ մո լը: 

56–58.  5,3 գ զանգ վա ծով նատ րի ու մի կար բո նատ պա րու նա կող լու ծույթն ա ռանց մնա ցոր
դի փո խազ դել է ա զո տա կան թթ վի 50 % զանգ վա ծային բաժ նով 9,45 գ լու ծույ  թի հետ, 
ին չի  հետ ևան քով ան ջատ վել է գազ, և ստաց վել է լու ծույթ, ո րը գո լոր շաց րել են, ի սկ 
պինդ մնա ցոր դը՝ շի կաց րել (գոլորշացնելիս աղերը փոփոխության չեն ենթարկվել):

56. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ, ն. պ.) գազ է ան ջատ վել լու ծույ թի և թթ վի փո խազ դե ցու թյու նից: 

57. Որ քա՞ն է գո լոր շա ցու մից հե տո ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (մգ): 

58.  Որ քա՞ն է շի կա ցու մից ստաց ված չոր գա զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը 
(գ/ մոլ):   
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59–61.  Մեթանի և ացետիլենի  44,8 լ (ն. պ.) խառնուրդը, որի հարաբերական  խտությունն 
ըստ ջրածնի 9,25  է,  այրել են,  ստացված չոր գազն անցկացրել  կալիումի հիդրօքսիդի 
42 % զանգվածային բաժնով 360 գ լուծույթի մեջ:

59. Որ քա՞ն է ա ցե տի լե նի ծա վա լային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում:  

60.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի կար բո նա տի մոլային բա ժի նը (%) ստացված աղերի խառնուրդում:  

61. Որ քա՞ն է վերջնական լուծույթի զանգ ված ը (գ): 

1.1.2. Ա տո մի կա ռուց ված քը: Մի ջուկ: Է լեկտ րոն

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 71 22 77 43 20

2 25 23 20 44 250

3 6 24 12 45 1

4 4 25 9 46 101

5 5 26 7 47 42

6 50 27 25 48 66

7 36 28 13 49 150

8 95 29 75 50 156

9 8 30 2 51 32

10 65 31 49 52 800

11 10 32 92 53 5

12 25 33 6 54 182

13 24 34 1 55 10

14 90 35 142 56 560

15 10 36 50 57 8475

16 235 37 70 58 35

17 3 38 54 59 25

18 9 39 12 60 8

19 20 40 50 61 470

20 31 41 32

21 46 42 5



ZANGAK

250

1.1.3. Քի մի ա կան տար րե րի հատ կություն նե րի փո փոխության 
պար բե րա կան բնույ թը: Քի մի ա կան կապ և մո լե կու լի կա ռուց վածք

1.  Որ քա՞ն է (n–1)d10ns1 ը նդ հա նուր է լեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող տար րե րի կար գաթ վե
րի գու մա րը:  

2.  Որ քա՞ն է ab և ba ե րկ նիշ թվե րի գու մա րը, ե թե դրանք հա մընկ նում են VII խմ բի գլխավոր 
ենթախմբի տար րե րի կար գաթ վե րի հետ: 

3.  Որ քա՞ն է ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի ns2np5 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով 
տարրե րի HRO3 ը նդ հա նուր բա նաձևն ու նե ցող ա մե նաու ժեղ թթ վի մեկ մո լե կու լում 
պրոտոն նե րի թի վը:  

4.  Հետ ևյալ շար քե րից մե կում նե րառ ված են տար րեր, ո րոնց ա ռա վե լա գույն օք սի դաց ման  
աս տի ճան նե րը չեն հա մընկ նում պար բե րա կան հա մա կար գում դրանց խմ բի հա մա րին. 
1) Cu, O, F; 2) Ca, Cr, Mn; 3) Zn, Al, C: Որ քա՞ն է այդ տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մային 
զանգ ված նե րի գու մա րը: 

5.  Որ քա՞ն է 1s22s22p5 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով տար րի և սիլիցիումի ա ռա ջաց րած ցն դող 
մի ա ցու թյան գո լոր շու խտու թյունն ը ստ ջրած նի:  

6.  Ի ՞նչ թվով p –է լեկտ րոն ներ են պա րու նակ վում R2O7 բա ղադ րու թյամբ բարձ րա գույն 
օքսիդ ա ռա ջաց նող  p տար րի ա տո մի ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կում: 

7.  Որքա՞ն է R տարրի բարձրագույն օքսիդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ), եթե հայտնի է, որ 
այդ օքսիդի 1 մոլեկուլում  թթվածին տարրի  զանգվածը 48 զ.ա.մ.–ով փոքր է R տարրի 
զանգվածից, իսկ  ցնդող ջրածնային միացությունն ունի HR բանաձևը: 

8.  IV պար բե րու թյան ա ռա վել ակ տիվ մե տա ղը VI խմ բի ա ռա վել ու ժեղ ոչմե տա ղի ջրած
նային մի ա ցու թյան հետ ան մնա ցորդ փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 22,4 լ (ն. պ.) գազ: 
Որքա՞ն է փո խազ դած մե տա ղի զանգ վա ծը (գ):  

9.  Որ քա՞ն է ա զո տի վա լեն տա կա նու թյան և օք սի դաց ման աս տի ճա նի թվային ար ժեք նե րի 
գու մա րը Ca(NO3)2 մի ա ցու թյան մեջ: 

10.  Տար րի ա տո մի վա լեն տային շեր տի է լեկտ րոն նե րը բնու թագր վում են հետ ևյալ քվան

տային թվե րով. n = 3, ℓ = 0, ms = 1/2: Քա նի՞ թա փուր 3d –օր բի տալ կա այդ ա տո մում:  

11.  Որ քա՞ն է մե տա ֆոս ֆո րա կան, օր թո ֆոս ֆո րա կան և ե րկ ֆոս ֆո րա կան թթու նե րի 
 հարա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը:  

12. Որ քա՞ն է σ– և π–կա պե րի թվե րի տար բե րու թյու նը ա ցե տի լե նի մեկ մո լե կու լում: 
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13.  Որ քա՞ն է NH3, CH4, CO2, BCl3  բա նաձ ևե րով նյու թե րից այն մո լե կու լի զանգ վա ծը (զ.ա.մ.),  
ո րում կո վա լեն տային ան կյու նը 107° է: 

14.  Պրո պե նի մեկ մո լե կու լում որ քա՞ն է sp2–օրբիտալների հար թու թյու նում գտն վող 
ա տոմ նե րի թի վը: 

15. 2– բու թե նի մեկ մո լե կու լում որ քա՞ն է σ– և π–կա պե րի թվե րի տար բե րու թյու նը:

16.  Ալ կան նե րի հո մո լո գի ա կան շար քի յու րա քան չյուր ան դա մի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը 
քա նի՞ զ.ա.մ–ով է տար բեր վում հա ջորդ ան դա մի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծից:

17.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի այրման գա զային վեր ջա նյու թի մո լե կու լում  կո վա լեն տային կա
պե րի թի վը: 

18.  Որ քա՞ն է 2HNO3 + P2O5 = … ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի այի (պահ պա նե
լով ձախ կող մի գոր ծա կից նե րը) վեր ջա նյութ թթ վի մո լե կու լում առ կա կո վա լեն տային 
կապե րի գու մա րային թի վը: 

19. Ի ՞նչ թվով sp2 –օր բի տալ ներ են մաս նակ ցում բեն զո լի մոլեկուլի ա ռա ջաց մա նը:

20.  Որ քա՞ն է 1) N2, 2) NH3, 3) NH4Cl, 4) N2H4, 5) HNO3 նյու թե րի շար քում այն մի ա ցու թյուն
ների  հա մար նե րի գու մա րային թի վը, ո րոն ցում ա զո տի օք սի դաց ման աս տի ճա նի և 
վալենտականության թվային ար ժեք նե րը չեն հա մընկ նում: 

21.  Որ քա՞ն է X և Y նյու թե րի մո լե կուլ նե րում դո նո րակ ցեպ տո րային մե խա նիզ մով ա ռա
ջացած կո վա լեն տային կա պե րի գու մա րային թի վն ը ստ հետ ևյալ ո ւր վագ րե րի. 

1) HCOOH H2SO4, t  X + H2O,     2) NH3 + HCl  Y

22.  Քլո րային թթ վի մո լե կու լում σ– կա պե րի թի վը քա նի՞ ան գամ է մեծ π– կա պե րի թվից: 

23–24. Պար բե րա կան հա մա կար գի ե րկ րորդ խմ բի գլ խա վոր են թախմ բին պատ կա նող ե րեք 
տար րե րի զանգ վա ծային բա ժին նե րը՝ նրանց առաջացրած նիտրատներում կազ
մում   են  41,51 %, 24,39 % և 52,49 %: 

23.  Որ քա՞ն է դրան ցից ա ռա վել փոքր ի ո նաց ման է ներ գի ա ու նե ցող մե տա ղի հա րա բե րա
կան ա տո մային զանգ վա ծը: 

24.  Որ քա՞ն է դրան ցից ա ռա վել մեծ ի ո նաց ման է ներ գի ա ու նե ցող մե տա ղի 82 գ զանգ վա
ծով  նիտ րա տի ջեր մային քայ քա յու մից գո յա ցող պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ):  
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25–26. Ը ստ հետ ևյալ մի ջու կային ռե ակ ցի այի՝ 56Fe + նեյտ րոն º պրո տոն + X.

25.  Որ քա՞ն է X տար րի բարձ րա գույն օք սի դի մեկ մո լե կու լում թթ ված նին բա ժին ը նկ նող 
պ րո տոն նե րի թի վը: 

26.  Որ քա՞ն է այդ նույն օք սի դին հա մա պա տաս խա նող թթ վի մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի 
գու մա րային թի վը:  

27–28.  Հետ ևյալ շար քում`Li+, Cl–, Ca2+, N3–, Na+, F–, ո րոշ ի ոն ներ ու նեն նե ոն ի ներտ գա զի  
է լեկտ րո նային կա ռուց վածք:

27.  Որ քա՞ն է այդ ի ոն նե րի զույգ առ զույգ ա ռա ջաց րած մի ա ցու թյուն նե րի մո լային  զանգ
ված նե րի (գ/մոլ) գու մա րը: 

28.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մետաղի բրո միդ է հա մա պա տաս խա նում նե ո նի է լեկտ րո նային 
կա ռուց վածքն ու նե ցող կա տի ո նի 2 մո լին: 

29–30.  Տրված են H2S, HCl, SiH4, Br2 մի ա ցու թյունների բանաձևերը: 

29.  Քա նի՞ պրո տոն է առ կա առավել բևեռային կովալենտային կապ պարունակող միա ցու
թյան մո լե կու լում: 

30.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա, ե թե 2 մոլ քա նա կով առավել բևեռային 
կապով միացությունը փո խազ դի ա վել ցու կով վերց րած ար ծա թի նիտ րա տի լու ծույ թի 
հետ: 

31–32.  Պար բե րա կան հա մա կար գի եր րորդ պար բե րու թյան II խմբի գլխավոր են թա  խմբում 
գտն վող տար րի և ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի 4s24p5 է լեկտ րո նային 
կառուց վածքն ու նե ցող տար րի ա տոմ նե րի միջև փո խազ դե ցու թյու նից ա ռա ջա ցած 
միա ցու թյու նում մե տա ղի ա տո մային  օր բի տալ նե րը գտն վում են sp հիբ րի դային 
վիճա կում:

31. Որ քա՞ն է հիբրիդային օրբիտալների թիվը այդ նյու թի մո լե կու լում:  

32. Ի  ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա 46  % զանգ վա ծային բաժ նով այդ նյու թի 
200  գ  լու ծույ թի հետ ան հրա ժեշտ քա նա կով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի փո խազ դե ցու
թյու նից: 
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33–34.  Տա քաց ման պայ ման նե րում փո խազ դե ցու թյան մեջ են դրել (կա տա լի զոր դի  առ կա
յու թյամբ) 11,2 գ զանգ վա ծով 2– մե թիլպ րո պե նը և 7,2 գ զանգ վա ծով ջրային գո լոր
շին: Ս տաց վել է գա զա գո լոր շային խառ նուրդ, ո րի խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի 9,2 է: 

33. Որ քա՞ն է սպիրտի ստացման ռե ակ ցի այի ել քը (%): 

34. Որ քա՞ն է ստաց ված սպիր տի մո լե կու լում σ– կա պե րի թի վը: 

1.1.3. Քի մի ա կան տար րե րի հատ կություն նե րի փո փո խության
պար բե րա կան բնույ թը: Քի մի ա կան կապ և մո լե կու լի կա ռուց վածք

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 155 13 17 25 56

2 88 14 6 26 6

3 42 15 10 27 125

4 99 16 14 28 206

5 52 17 3 29 18

6 5 18 6 30 287

7 272 19 18 31 2

8 78 20 13 32 29

9 9 21 2 33 50

10 5 22 3 34 14

11 356 23 137

12 1 24 66



ZANGAK

254

1.1.4. Պինդ, հեղուկ, գազային նյութեր: Մաքուր նյութեր և 
խառնուրդներ: Նյութերի գազային վիճակը: 

Մենդելեև–Կլապեյրոնի հավասարումը: Ավոգադրոյի օրենքը: 
Պինդ նյութեր: Բյուրեղային և ամորֆ նյութեր 

1.  Նատ րի ու մի կար բո նա տի և  հիդ րո կար բո նա տի փոշիների լու ծույ թը գո լոր շ աց րել և չոր 
մնա ցոր դը շի կաց րել են: Որքա՞ն է շի կա ցու մից հե տո ստաց ված պինդ նյու թի մո լային 
զանգ վա ծը (գ/մոլ): 

2.  Սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում 11,2 լ (ն. պ.) ա զո տի(II) օք սի դը խառ նել են 22,4 լ (ն.  պ.) 
թթ ված նի հետ: Որ քա՞ն է ստաց ված խառ նուր դում փոքր մո լային զանգ վա ծով գա զի ծա
վա լային բա ժի նը (%): 

3.  Կրա կաթ պատ րաս տե լու հա մար 224 գ կալ ցի ու մի օք սի դը լու ծել են 576 գ ջրում: Որ քա՞ն է 
կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) կրա կա թում, ե թե կալ ցի ու մի օք սի
դը ամ բող ջու թյամբ վե րած վել է կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի:  

4.  60 գ կալ ցի ու մի կար բո նատ պա րու նա կող սուս պեն զի այի մեջ ան ցկաց րել են ած խած
նի(IV) օք սի դի և թթ ված նի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի 38 գ նմուշ: Որ քա՞ն է լու ծույ
թում ա ռա ջա ցած նոր ա ղի զանգ վա ծը (գ):  

5.  Ծծումբ պա րու նա կող գա զային մի ա ցու թյան խտու թյու նը 52 °С –ում և 86,32 կՊա ճնշման 
 պայ ման նե րում 2,048 գ/լ է: Որ քա՞ն է մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան խտու թյու նն ը ստ 
հելիու մի (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, T0 = 273 Կ): 

6.  Որ քա՞ն է ար ծա թի և պղնձի(II) նիտրատների հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի քայ քա
յու մից ս տաց վող գա զային խառ նուր դում օք սի դի մո լային բա ժի նը (%): 

7.  Հա վա սար ծա վալ նե րով է թա նի և ա ցե տի լե նի խառ նուր դին ինչ–որ գա զի ո րո շա կի 
 քանա կու թյուն ա վե լաց նե լիս նոր ստաց ված գա զային խառ նուր դի հա րա բե րա կան 
խտու թյու նը  չի փոխ վել: Որ քա՞ն է ա վե լաց րած գա զի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

8.  Քա նի՞ ան գամ են ի րա րից տար բեր վում միև նույն պայ ման նե րում հա վա սար զանգ ված
նե րով  վերց րած հե լի ու մի և մե թա նի ծա վալ նե րը: 

9.  Հե ղուկ ա մո նի ա կի խտու թյու նը (ն. պ.) 0,51 գ/մլ է: Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա հե ղուկ ա մո
նի ա կի ծա վա լը, ե թե այն վե րած վի գա զի (ն. պ.): 

10.  Որ քա՞ն է ած խած նի(IV) օք սի դի զանգ վա ծը (գ), ե թե 27 °C ջեր մաս տի ճա նի և 300 կՊա 
ճնշ ման պայ ման նե րում այն զբա ղեց նում է 41,5 լ ծա վալ (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, T0 = 273 Կ): 
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11.  Նատ րի ու մի կար բո նա տի և հիդ րո կար բո նա տի 190 գ խառ նուր դը ա վել ցու կով վերց րած 
ա ղաթթ վով մշա կե լիս ան ջատ վել է 50 լ ծա վա լով գազ 27 °C ջեր մաս տի ճա նի և 99,6 կՊա 
ճնշ ման պայ ման նե րում (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, T0 = 273 Կ): Որ քա՞ն է նատ րի ու մի կար բո նա տի 
մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

12.  Ի ՞նչ ծա վալ (լ) կզ բա ղեց նի 128 գ ծծմ բի(IV) օք սի դը 400 Կ ջեր մաս տի ճա նում և 415 կ Պա 
ճնշ ման պայ ման նե րում (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ):  

13.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ ա մո նի ա կի լրիվ քայ քայ ման 
ար դյուն քում ստաց ված գա զային խառ նուր դի: 

14.  Որ քա՞ն է մե թա նի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ 1500 օC պայ ման նե րում մե թա նի 
լրիվ  քայ քայ ման ար դյուն քում ստաց ված գա զային խառ նուր դի: 

15.  Որ քա՞ն է ծծմ բի(VI) օք սի դի քայ քայ ման ա ստի ճա նը (%), ե թե ստաց ված հա վա սա րա
կշռային խառ նուր դի և ծծմ բի(IV) օք սի դի խտու թյուն նե րը նույնն են: 

16.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) պո լի է թի լեն կա ռա ջա նա 56 կգ է թի լե նից, ե թե ռե ակ ցի ան ըն թա
նա 50 % ել քով:  

17–18.  Սի լա նի, թթ ված նի և նե ո նի 1 : 3 : 1 ծա վա լային հա րա բե րու թյամբ խառ նուրդն այրել 
են և վերջ նա կան գա զային խառ նուր դը՝ սա ռեց րել մինչև 20 °C: Պինդ մնա ցոր դը 
տա քաց րել են ած խած նի ա վել ցու կի հետ: 

17.  Որ քա՞ն է վերջնական գա զային խառ նուր դի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ ջրած նի: 

18.  Որ քա՞ն է սի լի ցի ու մի զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%) վերջ նա կան խառ նուր դում առ կա 
սիլի ցի ում պա րու նա կող բարդ նյու թում:  

19–20.  13,6 գ/սմ3 խտու թյամբ սո վո րա կան պայ ման նե րում հե ղուկ վի ճա կում գտն վող մետա
ղի ո րո շա կի զանգ վա ծով նմու շը տա քաց րել են և ստա ցել 0,224 լ (ն. պ.) գո լոր շի:

19. Որ քա՞ն է գո լոր շա ցած մե տա ղի զանգ վա ծը (մգ): 

20. Որ քա՞ն է 68 գ զանգ վա ծով հե ղուկ մե տա ղի ծա վա լը (սմ3): 
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21–22.  Սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում հե ղուկ վի ճա կում գտն վող ոչ մե տա ղը տա քաց ման 
 պայ ման նե րում փո խազ դել է եր կա թի խար տու քի հետ: Ստացված միացության 
լուծույթին ավելացրել են արծաթի նիտրատի լուծույթ:

21. Որ քա՞ն է ոչ մե տաղ տար րի մո լային բա ժի նը (%) ստաց ված մի ա ցու թյու նում: 

22.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (մգ) նստ վածք կգո յա նա 2,96 գ ստաց ված մի ա ցու թյուն  պա րու նա կող 
ջրային լու ծույ թի և ա վել ցու կով ար ծա թի նիտ րա տի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում: 

23–24.  Չքայ քայ վող խառ նուկ ներ պա րու նա կող կրա քա րի 10,26 գ նմու շը շի կաց րել են մին չև 
հաս տա տուն զանգ ված՝ 6,3 գ:

23.  Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի օք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) շի կա ցու մից ստաց ված պինդ 
մնա ցոր դում: 

24. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կալ ցի ու մի կար բո նատ է պա րու նա կում կրա քա րի նմու շը:  

25–26.  Կա լի ու մի և պղն ձի(II) նիտ րատ նե րի խառ նուր դի լրիվ քայ քա յու մից ան ջատ վել  է 
23,52 լ (ն. պ.) գա զային խառ նուրդ, ո րում ա զոտ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը 
25 % է: Ան ջատ ված գա զային խառ նուր դը կլա նել են 208,8 գ ջրով: 

25. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում կա լի ու մի նիտ րա տի մո լային բա ժի նը (%): 

26.  Որ քա՞ն է նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը ջրով կլան վե լուց հե տո ստաց ված լու ծույ թում (%): 

27–28.  10 լ ծա վալ ու նե ցող փակ ա նո թում 27 օC ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում 1,6 գ միա
տոմ գազ տե ղա վո րե լիս ա նո թում ստեղծ վել է 9,96æ103 Պա ճն շում (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, 
T0  = 273 Կ):

27. Որ քա՞ն է գա զի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

28. Որ քա՞ն կլի նի ճն շումն (Պա) ա նո թում, ե թե այն սա ռեց վի մինչև –3 °C: 

29–30.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով թթ վա ծի նը 809,25 կՊա ճնշ ման և 546 Կ ջեր մաս տի ճա նի 
պայման նե րում զբա ղեց նում է 112 լ ծա վալ (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ):

29.  Ի ՞նչ ծա վալ (լ) կզ բա ղեց նի այդ նույն զանգ վա ծով թթ վա ծի նը 99,6 կՊա ճնշ ման և 300 Կ 
ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում: 

30.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջուր պետք է են թար կել է լեկտ րո լի զի՝ ե լային քանակով թթ վա ծի ն 
ստա նա լու հա մար: 
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31–32.  Կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նա տի 48,6 գրա մը տա քաց րել են 400 °C –ից ցածր  ջեր մաս
տի ճա նում: Ստաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուրդն ան ցկաց րել են 16,8 գ կա լի ու մի 
հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 131,4 գ լու ծույ թի մեջ: 

31. Որ քա՞ն է տա քաց ման ար դյուն քում գո յա ցած պինդ նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

32.  Որ քա՞ն է գա զա գո լոր շային խառ նուր դի կլան ման ար դյուն քում ստաց ված ի ո նային 
կառուց վածք ու նե ցող նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում:  

33–35.  312 գ ած խա ծինն այ րել են 1792 լ (ն. պ.) օդ պա րու նա կող փակ ա նո թում: Ստաց ված 
գա զային խառ նուրդն ան ցկաց րել են 102 գ ա մո նի ակ պա րու նա կող 5661 գ ջրային 
լու ծույ թի միջով: 

33.  Որ քա՞ն է այր ման ար դյուն քում ստաց ված գա զային խառ նուր դի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

34. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ)  գա զային խառ նուրդ է ստաց վել: 

35.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի ջրային լու ծույ թում ստաց ված ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

1.1.4. Պինդ, հե ղուկ, գա զային նյու թեր: Մա քուր նյու թեր և խառ նուրդ ներ: 
Նյու թե րի գա զային վի ճա կը: Մեն դե լե և –Կ լա պեյ րո նի հա վա սա րու մը: 

Ա վո գադ րոյի օ րեն քը: Բյու րե ղային և ա մորֆ նյու թեր 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 106 13 2 25 20

2 60 14 2 26 20

3 37 15 50 27 40

4 81 16 28 28 8964

5 16 17 13 29 500

6 75 18 70 30 720

7 28 19 2010 31 30

8 4 20 5 32 20

9 672 21 75 33 2016

10 220 22 5640 34 2616

11 50 23 80 35 8

12 16 24 9
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1.2. ՔԻ ՄԻ Ա ԿԱՆ ՌԵ ԱԿ ՑԻ Ա ՆԵՐ

1.2.1. Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի դա սա կար գու մը

1.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի կա տա լի տիկ օք սի դաց ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման  քա նա կա
չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

2.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի պեր ման գա նա տի ջեր մային քայ քայ ման ռե ակ ցի այի ըն թաց քում 
 վերա կանգն ման ար գա սիք նե րի գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

3.  Որ քա՞ն է օք սի դիչ նյու թե րի գոր ծա կից նե րի գու մա րը ա մո նի ա կից ա զո տա կան թթվի 
ար դյու նա բե րա կան ստաց ման հիմ քում ըն կած բո լոր ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե
րում:  

4.  Որ քա՞ն է եր կա թի(II,III) օք սի դի (եր կա թի հա րու կի) հետ ա ղաթթ վի փո խա նակ ման 
 ռեակ ցի ա յում քլո րաջ րած նի գոր ծա կի ցը: 

5.  Որ քա՞ն է ծծմ բաջ րած նի լրիվ և թե րի այր ման ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րում 
թթված նի գոր ծա կից նե րի գումարը: 

6.  Հետևյալ զույգերից մեկի նյու թե րը կա րող են փո խազ դել մի մյանց հետ հա մա պա տաս
խան պայ ման նե րում.  ա) BaO և HgO, բ) SrO և FeO, գ) BeO և CaO, դ) Na2O և CaO: Որքա՞ն է 
ը նտր ված զույ գի նյու թե րի միջև ըն թա ցող ռե ակ ցի այի վեր ջա նյու թի մո լային զանգ վա ծը 
(գ/ մոլ):  

7.  Որ քա՞ն է  … + … + … = 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O ռե ակ ցի այի հա վա սար ման բո լոր 

գործակից նե րի գու մա րը: 

8.  Վե րա կանգ նե՛ք    … + … = Fe4[Fe(CN)6]3  +  6K2SO4     ռե ակ ցի այի հա վա սար ման ձախ մա սը: 
Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի հա վա սար ման բո լոր գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

9.  Եր կու մոլ պղնձի(II) քլորիդի և 5 մոլ նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի փո խազ դե ցու թյու նից 
ա ռա ջա ցել է պղն ձի(II) հիդ րօք սիդ: Որ քա՞ն է ա վել ցուկ ե լա նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

10.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա, ե թե 0,4 մոլ նատ րի ու մի քլո րիդ և 0,35 մոլ 
մագ նե զի ու մի բրո միդ պա րու նա կող լու ծույ թին ա վե լաց վի փո խազ դե ցու թյան  հա մար 
ան հրա ժեշտ քա նա կով ար ծա թի նիտ րատ: 

11.  Որ քա՞ն է  KCrO2 + Br2 + KOH º K2CrO4 + KBr + H2O  ո ւր վագ րով օք սի դաց ման– վե րա
կանգն ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը. 

12.  Որ քա՞ն է  KBr + PbO2 + HNO3 º Pb(NO3)2 + Br2 + KNO3 + H2O  ո ւր վագ րով օք սի դաց 
ման–  վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման օք սի դիչ նյու թի գոր ծա կի ցը. 
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13–14. Ո րոշ զույգ նյու թե րի միջև հնա րա վոր է մի աց ման ռե ակ ցի ա.

ա) CaO և H2O           բ) NH3 և HBr             գ) P2O5 և SO3 

13.  Որ քա՞ն է մի աց ման ռե ակ ցի ա նե րի ար դյուն քում գո յա ցող ար գա սիք նե րի մո լային 
 զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը: 

14.  Որ քա՞ն է այդ ռե ակ ցի ա նե րի ար դյուն քում գո յա ցող ար գա սիք նե րի մո լե կուլ նե րում 
ջրած նի ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

15–16. Ջեր մային քայ քայ ման են են թար կել 376 գ զանգ վա ծով պղն ձի(II) նիտ րա տը: 

15. Որ քա՞ն է պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ): 

16. Որ քա՞ն է գո յա ցած գա զային խառ նուր դի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

17–18. Ած խած նի(II) օք սի դի և ջրած նի խառ նուր դի ծա վա լը 89,6 լ (ն. պ.) է:

17.  Որ քա՞ն է այդ խառ նուր դի լրիվ այր ման հա մար ան հրա ժեշտ թթ ված նի քա նա կը (մոլ): 

18.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի նիտ րա տի ջեր մային քայ քա յու մից կս տաց վի ե լային 
 խառ նուր դի լրիվ այր ման հա մար ան հրա ժեշտ թթ վա ծի նը: 

19–20.  0,2 մոլ քա նա կով ծծմ բաջ րած նի լրիվ այր ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած չոր գա զը 
կլա նել ե ն 22,4 գ կա լի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 113,6 գ լու ծույ թով: 

19. Որ քա՞ն է լու ծույ թում ա ռա ջա ցած ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):

20.  Որ քա՞ն է այդ ա ղի օք սի դաց ման հա մար ան հրա ժեշտ թթ ված նի ծա վա լը (մլ, ն. պ.): 

21–22.  Եր կա թի և ա լ յու մի նի խառ նուրդն ալ կա լու լու ծույ թի ա վել ցու կով մշա կե լուց հե տո 
 խառ նուր դի զանգ վա ծը պա կա սել է 21,6 գ–ով: Չ լուծ ված մնա ցոր դը տա քաց ման 
պայ ման նե րում ամ բող ջո վին փո խազ դել է 13,44 լ (ն. պ.) քլո րի հետ: 

21. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

22.  Որ քա՞ն է քլո րի հետ փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ստաց ված ա ղի զանգ վա ծը (գ): 
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23–25.  Կա լի ու մի և կալ ցի ու մի կար բո նատ նե րի 3,76 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը քա նա կա
պես փո խազ դել է 10,95 գ զանգ վա ծով 10  % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վի հետ, 
ը նդ ո րում՝  գա զի ան ջա տում չի դիտ վել: Այ նու հետև ստաց ված հա մա կար գին ա վե
լաց րել են ա ղաթ թու՝ մինչև գա զի ան ջատ ման ա վար տը:

23. Որ քա՞ն է կա լի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծը (մգ) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

24. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի քլո րի դի զանգ վա ծը (մգ) ա ռա ջին լու ծույ թում:  

25.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ, ն. պ.) գազ է ան ջատ վել ե րկ րորդ ան գամ ա ղաթ թու ա վե լաց նե լիս:  

26–28. Ջեր մային քայ քայ ման են են թար կել 157,5 գ զանգ վա ծով ա մո նի ու մի ե րկք րո մա տը: 

26.  Որ քա՞ն է օք սի դաց ման և վե րա կանգն ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցած նյու թե րի մո լային 
զանգ ված նե րի գու մա րը: 

27. Որ քա՞ն է ա ռա ջա ցած գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

28.  Որ քա՞ն է ա մո նի ու մի նիտ րի տի զանգ վա ծը (գ), ո րի քայ քա յու մից կա ռա ջա նա նույն քա
նա կով (մոլ) այն գազը, որն անջատվում է ամոնիումի երկքրոմատի քայքայումից: 

1.2.1. Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի դա սա կար գու մը

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 19 11 25 21 44

2 2 12 1 22 65

3 7 13 172 23 2760

4 8 14 6 24 555

5 4 15 160 25 672

6 81 16 112 26 180

7 21 17 2 27 14

8 12 18 340 28 40

9 40 19 25

10 189 20 2240
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1.2.2. Գա ղա փար քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ա րա գության մա սին: 
Քիմիական հա վա սար ակշ ռություն

1.  Փակ հա մա կար գում ճն շու մը 2 ան գամ մե ծաց նե լիս քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա քլո րի հետ 
եր կա թի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը: 

2.  Որ քա՞ն է A + 2B = D ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը (մոլ/լæր) ը ստ A նյու թի սպառ ման, ե թե 10 
րո պե ի ըն թաց քում B նյու թի քա նա կը 10 մլ ծա վա լով ռե ակ ցի ոն խառ նուր դում պա կա սել 
է 0,6 մոլ –ով:  

3.  A + 2B = 2D ռե ակ ցի այի ա րա գու թյունն ը ստ A նյու թի սպառ ման 2 մոլ/լæվ է: Որ քա՞ն կլի նի 
նույն ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նն (մոլ/լæվ) ը ստ B նյու թի սպառ ման: 

4.  Մեկ լիտր տարողությամբ փակ ա նո թում տա քաց ման պայ ման նե րում տե ղա վո րել են 
2 մոլ ա մո նի ակ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց հա մա կար գում ստեղծ վել է հա վա սա րակշ ռու թյուն, 
և ճն շումն ա նո թում մե ծացել է 1,5 ան գամ: Որ քա՞ն է նյու թե րի հա վա սա րակշ ռային կոն
ցենտ րա ցի ա նե րի գու մա րը (մոլ/լ):  

5.  Եր կու լիտր տա րո ղու թյամբ փակ ա նո թում ի րա կա նաց րել են ա մո նի ա կի սին թեզ. 

N2 (գ) + 3H2 (գ) = 2NH3(գ):  Ռե ակ ցի ան սկս վե լուց 2 վրկ հե տո գո յա ցել է 1,7 գ զանգ վա ծով 
ա մո նի ակ: Ո րո շե՛ք ա մո նի ա կի ա ռա ջաց ման մի ջին ա րա գու թյու նը (մ մոլ/լæվրկ):  

6.  2,5 լ տա րո ղու թյամբ փակ ա նո թում 4,5 մոլ A գա զը խառ նել են B գա զին: Հա մա կար գում 
գո յա ցել է 2 մոլ D գազ՝ ը ստ A + B = D հա վա սար ման: Որ քա՞ն կլի նի A գա զի մո լային 
կոնցենտ րա ցի ան (մոլ/լ):  

7.  500 մլ ծա վա լով ա նո թում պարզ նյու թե րից 15 վայր կյա նում գո յա ցել է 73 գ քլո րաջ րա ծին: 
Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի մի ջին ա րա գու թյու նը (մոլ/լæ րո պե): 

8.  Ը ստ A + B = D հա մա սեռ ռե ակ ցի այի՝ A նյու թի կոն ցենտ րա ցի ա ն 6,0  մոլ/լ –ից 18 վայր
կյան ան ց  դար ձել է 4,2 մոլ/լ: Ի ՞նչ մի ջին ա րա գու թյամբ (մոլ/լæրո պե) է ըն թա ցել ռե ակ
ցիան:  

9.  20  °C ջեր մաս տի ճա նում ռե ակ ցի ան ըն թա նում է 2 րո պե ում: Ի ՞նչ ժա մա նա կում (րո պե) 
կըն թա նա այդ ռե ակ ցի ան 0  °C ջեր մաս տի ճա նում, ե թե ա րա գու թյան ջեր մաս տի ճա
նային գոր ծա կի ցը՝ γ=2: 

10.  100  °C ջեր մաս տի ճա նում ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը 3,6æ10–2 մոլ/լæվրկ է, ի սկ ա րա
գու թյան ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կի ցը`γ =2: Ի ՞նչ ջեր մաս տի ճա նում (°C) պետք է ըն
թանա այդ ռե ակ ցի ան, որ պես զի ա րա գու թյու նը հա վա սար վի 9æ10–3 մոլ/լæվրկ: 
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11.  Ը ստ A = B + D հա վա սար ման ըն թա ցող ռե ակ ցի ան սկս վե լուց 6 վայր կյան ան ց A նյու թի 
կոն ցենտ րա ցի ան 2 մոլ/լ –ից դար ձել է 1,4 մոլ/լ: Ի ՞նչ ա րա գու թյամբ է ըն թա ցել ռե ակ
ցիան (մոլ/լæրո պե) նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում:

12.  Քա նի՞ ան գամ կփոխ վի փակ ա նո թում ի րա կա նաց վող C(պինդ) + Օ2(գազ) = CO2(գազ) ռե ակ
ցիայի ա րա գու թյու նը, ե թե ճն շումն այդ ա նո թում մե ծաց վի 5 ան գամ: 

13.  Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա ռե ակ ցի այի մի ջին ա րա գու թյու նը ջեր մաս տի ճա նը 40  °C –ով 
բարձ րաց նե լիս, ե թե ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կի ցը՝ γ = 3:  

14.  Քա նի՞ ան գամ պետք է փոք րաց նել ծա վա լը, որ պես զի փակ ա նո թում ըն թա ցող 
CO(գազ)  +  Cl2(գազ)  =  COCl2(գազ) ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը մե ծա նա 100 ան գամ: 

15.  Քի մի ա կան ռե ակ ցի ան 10  °C ջեր մաս տի ճա նում ա վարտ վում է 8 րո պե ում: Ի՞նչ ժա մա
նա կա հատ վա ծում (վրկ) կա վարտ վի ռե ակ ցի ան 50  °C ջեր մաս տի ճա նում, ե թե ռե ակ
ցիայի ա րա գու թյան ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կի ցը՝ γ = 2: 

16.  6 մոլ է թե նը տե ղա վո րել են 2 դմ3 ծա վա լով փակ ա նո թում և են թար կել պո լի մե րաց ման: 
Որ քա՞ն է է թե նի մո լային կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/դմ3) ռե ակ ցի ան սկս վե լուց 5 վրկ հե տո, 
ե թե պո լի մե րաց ման ռե ակ ցի այի մի ջին ա րա գու թյու նը 0,2 մոլ/դմ3æվրկ է: 

17.  Եր կու տար բեր ռե ակ ցի ա ներ 20  °C ջեր մաս տի ճա նում ըն թա նում են նույն ա րա գու
թյամբ (V1 = V2), ի սկ 50  °C –ում՝ V1/V2 = 8: Ի նչ պի սի՞ն է γ1/γ2 ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա
կից նե րի  հա րա բե րու թյունն այդ ռե ակ ցի ա նե րի հա մար: 

t (°C)

18.  Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան ջեր մաս տի ճա նային 
գոր ծա կիցն ը ստ հետ ևյալ նկա րի: 

19.  Քա նի՞ ան գամ կփոք րա նա ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը ջեր մաս տի ճա նը 100  °C –ից 
մինչև 70  °C ի ջեց նե լիս, ե թե γ = 2:  

20.  850  °C ջեր մաս տի ճա նում CO(գազ) + H2O(գազ) L CO2(գազ) + H2(գազ) հա մա կար գում հա վա
սարակշ ռու թյան հաս տա տու նը 1 է: Հաշ վի առ նե լով, որ CO –ի և H2O –ի սկզբ նա կան 
 կոն ցենտ րա ցի ա նե րը ե ղել են հա մա պա տաս խա նա բար 3 մոլ/լ և 2 մոլ/լ, հաշ վե՛ք ած
խած նի(IV) օք սի դի հա վա սա րակշ ռային կոն ցենտ րա ցի ան (մ մոլ/լ): 
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21.  Փակ ա նո թում կա տա լի զոր դի առ կա յու թյամբ մեկ մոլ թթ ված նից և մեկ մոլ ա մո նի ա կից 
կազմ ված գա զային խառ նուր դը տա քաց նե լիս ա ռա ջա ցել են ա մո նի ա կի օք սի դաց ման 
ար գա սիք ներ, և ստեղծ վել է հա վա սա րակշ ռու թյուն: Ջու րը հե ռաց նե լուց հե տո մնա
ցած գա զային խառ նուր դում թթ ված նի ծա վա լային բա ժի նը 20 % է: Որ քա՞ն է ստաց ված 
ա զո տի(II) օք սի դի քա նա կը (մ մոլ):

22.  300  °C պայմաններում փակ անոթում խառնել են ջրածնի և քացախալդեհիդի 1 : 2 մո
լային հարաբերությամբ գոլորշիները, որոնց փոխազդեցության հետևանքով ճնշումը 
փոքրացել է 20  %–ով: Որքա՞ն է էթանոլի ստացման ռեակցիայի ելքը (%): 

23–24.  Երկու քի մի ա կան ռե ակ ցի աներ 50  °C ջեր մաս տի ճա նի պայմաններում ընթանում են 
2  մոլ/ լæվրկ արագությամբ: 

23.  Ի ՞նչ ա րա գու թյամբ (մոլ/լæվրկ) կըն թա նա առաջին ռե ակ ցի ան 80  °C ջեր մաս տի ճա 
նում, ե թե ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կի ցը՝ γ = 2: 

24.  Որ քա՞ն է երկրորդ ռե ակ ցի այի ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կի ցը` γ, ե թե 80  °C ջեր մաս
տի ճա նում ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը դարձել է 128 մոլ/լæվրկ:  

25–26.  Փակ ա նո թում գտնվող խառ նուր դը, ո րում ած խած նի(II) օք սի դի կոն ցենտ րա
ցիան 1,60 մոլ/լ է, ի սկ քլո րի նը` 1,62 մոլ/լ, լու սա վո րել են ար ևի լույ սով: Ըն թա ցել է 
CO(գազ) + Cl2(գազ) = COCl2(գազ) ռե ակ ցի ան, և 3 վայր կյան ան ց հաս տատ վել է հա վա
սա րակշռու թյուն, որ տեղ ած խած նի(II) օք սի դի կոն ցենտ րա ցի ան հա վա սար վել է 
1,00 մոլ/լ–ի:

25. Որ քա՞ն է ստաց ված խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

26. Որ քա՞ն է ֆոս գե նի՝ COCl2, ա ռա ջաց ման մի ջին ա րա գու թյու նը (մոլ/լæրո պե):

27–28.  Լու ծույ թում ըն թա ցող 2A = B ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան ո րոշ ման հա վա սա րումն է 
V = k[A]2, ի սկ ա րա գու թյան ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կիցը` γ = 2: 

27.  Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը, ե թե A նյու թի կոն ցենտ րա ցի ան 
 մե ծաց վի 4 ան գամ: 

28.  Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը, ե թե մի ա ժա մա նակ ջեր մաս տի
ճանն ի ջեց վի 20  °C –ով, ի սկ A նյու թի կոն ցենտ րա ցի ան մե ծաց վի 4 ան գամ: 
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29–30.  12 լ տա րո ղու թյամբ փակ ա նո թում ի րա կա նաց րել են ա մո նի ա կի սին թեզ և ստա
ցել հա վա սա րակշ ռա յին գա զային խառ նուրդ, ո րը կազմ ված է 16,8 գ ա զո տից, 10,2 գ 
ա մո նի ա կից և 2,4 գ ջրած նից: 

29. Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու նի թվային ար ժե քը: 

30.  Ի՞նչ քանակով (մմոլ) երկաթ կարելի է վերականգնել հավասարակշռային խառնուրդը 
տաքացման պայմաններում երկաթի(II) օքսիդի հետ փոխազդեցության մեջ դնելիս: 

31–33.  Ա զո տի և ա մո նի ա կի 56 լ (ն. պ.) խառ նուր դին ա վե լաց րել են 22 լ (ն. պ.) քլո րաջ րա
ծին, ին չի ար դյուն քում ստաց ված գա զային խառ նուր դի խտու թյունն ը ստ մե թա նի 
դար ձել է 1,835:

31. Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի ծա վա լային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

32.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղինձ կա րե լի է վե րա կանգ նել սկզբ նա կան խառ նուր դում առ կա 
ա մո նի ա կի և պղն ձի(II) օք սի դի փո խազ դե ցու թյու նից: 

33.  Հա մա պա տաս խան փո խար կում նե րի մի ջո ցով ե լային խառ նուր դում առ կա ա մո նի ա
կից ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա զո տա կան թթ վի 35  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կա րե
լի է ստա նալ, ե թե վեր ջի նիս ել քը 80  % է: 

34–36.  Նորմալ պայմաններում 28 լ  SO2, 56 լ  O2 և 28 լ  SO3 պարունակող գազային խառ
նուրդը կատալիզորդի առկայությամբ տաքացնելիս գոյացել է հավասարակշռային 
խառնուրդ, որում SO2–ի ծավալային բաժինը 40 % է: 

34. Որ քա՞ն է SO2 –ի ծա վա լը (լ, ն. պ.) հա վա սա րակշ ռային խառ նուր դում: 

35.  Ի ՞նչ զանգ վա ծային բաժ նով (%) աղ կա րող է գո յա նալ, ե թե հա վա սա րակշ ռային  խառ
նուր դից ա ռանձ նաց ված SO2–ն ան ցկաց վի 122,5 գ կա լի ու մի հիդ րօք սիդ  պա րու նա կող 
910 գ լու ծույ թի մեջ:  

36.  Հավասարակշռային խառնուրդից առանձնացված SO3–ը 29,375 գ H2SO4 պարունակող 
475 գ լուծույթի մեջ անցկացնելիս ի՞նչ զանգվածային բաժնով (%) թթվի լուծույթ կստացվի:  

37–39.  Նորմալ պայմաններում 40 լ H2, 40 լ N2 և 14 լ NH3 պարունակող գազային խառ
նուրդը կատալիզորդի առկայությամբ տաքացնելիս գոյացել է հավասարակշռային 
խառնուրդ, որում NH3–ի ծավալային բաժինը 35 % է: 
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37. Որ քա՞ն է H2 –ի ծա վա լը (լ) հա վա սա րակշ ռային խառ նուր դում: 

38.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) քլո րաջ րած նի 7,3 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթ թու կպա
հանջվի հա վա սա րակշ ռային խառ նուր դում պա րու նակ վող ա մո նի ա կը ա ղի փո խար
կե լու հա մար:  

39. Որքա՞ն է հավասարակշռային խառնուրդի ծավալը (լ):  

1.2.2. Գա ղա փար քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ա րա գության մա սին: 
Քի մի ա կան հավասար ակշ ռություն

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 8 14 10 27 16

2 3 15 30 28 4

3 4 16 2 29 50

4 3 17 2 30 2100

5 25 18 2 31 25

6 1 19 8 32 60

7 16 20 1200 33 90

8 6 21 600 34 49

9 8 22 60 35 25

10 80 23 16 36 12

11 6 24 4 37 19

12 5 25 61 38 625

13 81 26 12 39 80
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1.2.3.  Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ջեր մէ ֆեկտ: Ջեր ման ջա տիչ և 
ջերմակլա նիչ ռե ակ ցի ա ներ: Ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում ներ

1.  Ջրա գա զի ստաց ման H2O(գ) + C(պ) = H2(գ) + CO(գ) ռե ակ ցի այի ըն թաց քում կլան վում է 
130  կՋ ջեր մու թյուն: Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի գո յաց ման ջեր մու թյու նը՝ Q(գոյ), 
(կՋ / մոլ), ե թե ջրային գո լոր շու գո յաց ման ջեր մու թյու նը՝ Q(գոյ)(H2O) = 242 կՋ/ մոլ: 

2.  Որ քա՞ն է 2Fe + O2 = 2FeO ռե ակ ցի այի ջեր մէ ֆեկ տը (կՋ), ե թե Q(գոյ)(FeO) = 267,5 կՋ/ մոլ  է: 

3.  Ո րո շա կի ծա վա լով ալ կա լու լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար ծախս վել է ծծմ բա կան թթվի 
49 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ: Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) թթ վի լու ծույթ (ρ = 1,25 գ/սմ3) է 
ծախս վել, ե թե չե զո քաց ման հետ ևան քով ան ջատ վել է 283,5 կՋ ջեր մու թյուն: Չե զո քաց
ման ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է H+ + OH– = H2O + 56,7 կՋ:  

4. Տր ված են հետ ևյալ ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում նե րը.

2O3 (գ) L 3O2(գ) + 283,8 կՋ;   H2(գ) + 1/2O2 = H2O(գ) + 241,7 կՋ 

     Որ քա՞ն է H2(գ) + 1/3O3(գ) = H2O(գ) ռե ակ ցի այի ջեր մէ ֆեկ տը (կՋ) ը ստ ջեր մա քի մի ա կան 
հավա սա րում նե րի: 

5.  21,9 % զանգ վա ծա յին բաժ նով 1250 գ ա ղաթթ վի և ան հրա ժեշտ քա նա կով եր կա թի փո
խազ դե ցու թյու նից ան ջատ ված գազն օգ տա գոր ծել են ա մո նի ակ  սին թե զե լու հա մար: 
Որ քա՞ն  ջեր մութ յուն (կՋ) կան ջատ վի այդ սին թե զի ժա մա նակ, ե թե մեկ մոլ  ա մո նի ակ 
ա ռա ջա նա լիս ան ջատ վում է 46 կՋ  ջեր մութ յուն: 

6.  20 % զանգ վա ծային բաժ նով 2 լիտր ա ղաթթ վի (ρ = 1,095 գ/սմ3) և բա վա րար քա նա կով 
ցին կի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է գազ: Որ քա՞ն  ջեր մութ յուն (կՋ) կան ջատ վի 
ստաց ված գա զը թթ ված նում լրիվ այ րե լիս, ե թե մեկ մոլ ջրա ծնի այ րու մից ան ջատ վում է 
286 կՋ ջեր մութ յուն: 

7.  0,6 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 50 մլ լու ծույ թին բրո մաջ րած նի 
6  % զանգ վա ծային բաժ նով 40,5 մլ լու ծույթ (ρ = 1,042 գ/սմ3) ա վե լաց նե լիս ան ջատ վել է 
1,68  կՋ ջեր մու թյուն: Որ քա՞ն է չե զո քաց ման ռե ակ ցի այի ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ): 

Q8.  Որ քա՞ն է հետ ևյալ ռե ակ ցի ա նե րից այն ռե ակ ցիայի 
վեր ջա նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ), ո րին հա
մա պա տաս խա նում է բեր ված գծա պատ կե րը: 

 C(պինդ) + O2(գազ) = CO2(գազ) + 394 կՋ

 1/2N2(գազ) + 1/2O2(գազ) = NO(գազ) – 90,4 կՋ

 H2(գազ) + 1/2 O2(գազ) = 1/2 H2O(hե ղուկ) + 285,8 կՋ

9.  Թթ ված նում 54 գ ա լ յու մինն այ րե լիս ան ջատ վել է 1675,5 կՋ ջեր մու թյուն, ի սկ 32 գ եր կա
թի(III) օք սի դի և ա լ յու մի նի փո խազ դե ցու թյու նից`170,9 կՋ: Որ քա՞ն է եր կա թի(III) օք սի
դի գո յաց ման ջեր մու թյու նը (Q(գոյ), կՋ/ մոլ): 
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10.  Որ քա՞ն է պարզ նյու թե րից ա մո նի ա կի ստաց ման ռե ակ ցի այի ջեր մու թյու նը (կՋ), 
ե թե H–H, N ≡ N, N–H կա պե րի է ներ գի ա նե րը հա մա պա տաս խա նա բար հա վա սար են 
435 կՋ/ մոլ, 945 կՋ/ մոլ և 390 կՋ/ մոլ:  

11.  Ը ստ C(պինդ) + O2(գազ) = CO2(գազ) + 450 կՋ/ մոլ և CaCO3(պինդ) = CaO(պինդ) + CO2(գազ) – 180 կՋ/  մոլ 
ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում նե րի ո րո շե՛ք, թե ի նչ զանգ վա ծով (գ) ա ծխածին պետք է 
այ րել, որ ան ջատ ված ջեր մու թյու նը բա վա րա րի կալցիումի կարբոնատից 1680 գ զանգ
վա ծով կալ ցի ու մի օք սիդ ստա նա լու հա մար: 

12.  Ի ՞նչ քա նա կու թյամբ (կՋ) ջեր մու թյուն է ան ջատ վել, ե թե հետևյալ ռե ակ ցի այի՝ 
1/2N2(գազ)  +  3/2H2(գազ)  =  NH3(գազ)  +  46 կՋ, ար դյուն քում ա ռա ջա ցել է 4 մոլ ա մո նի ակ: 

13.  Մեկ մոլ մե թա նի այ րու մից ան ջատ վում է 890 կՋ ջեր մու թյուն: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 
սնդիկի(II) օք սիդ կա րե լի է քայ քայել՝ օգ տա գոր ծե լով այդ ջեր մու թյան 80 % –ը, ե թե 
5,025 գ սն դիկ այ րե լիս ան ջատ վում է 2,225 կՋ ջեր մու թյուն: 

14.  Q(գոյ) (H2O) = 286 կՋ/ մոլ, Q(գոյ)(CO) = 112 կՋ/ մոլ տվ յալ նե րի հի ման վրա կազ մե՛ք 
C(պինդ) + H2O(գազ)  = CO(գազ) + H2(գազ) ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րու մը և 
ո րոշե՛ք, թե ինչ քա նա կու թյամբ ջեր մու թյուն (կՋ) կծախս վի, ե թե ռե ակ ցի ային մաս
նակցի 24 գ ած խա ծին:  

15.  Ռե ակ ցի ային հա մա պա տաս խա նում է հետևյալ 
է ներ գի ա կան գծա պատ կե րը: Որքա՞ն  է ռե ակ
ցիայի ջեր մու թյու նը՝ ∆H (կՋ): 

16.  Ռե ակ ցի ային հա մա պա տաս խա նում է հետև
յալ է ներ գի ա կան գծա պատ կե րը: Որ քա՞ն է 
ռեակ  ցի այի ջեր մէ ֆեկ տը՝ Q (կՋ): 

17–18.  Էթանի այր ման հետ ևան քով ան ջատ վել է 7805 կՋ ջեր մու թյուն: 

             Q(գոյ) (C2H6) = 85 կՋ/ մոլ, Q(գոյ)(CO2) = 394 կՋ/ մոլ, Q(գոյ)(H2O) = 286 կՋ/ մոլ: 

17. Որ քա՞ն է ծախս ված է թա նի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

18. Որ քա՞ն է գո յա ցած ած խած նի(IV) օք սի դի զանգ վա ծը (գ): 
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19–20.  Ա զո տից և թթ ված նից 33,6 լ (ն. պ.) ա զո տի(II) օք սիդ սին թե զե լիս կլան վել է 135 կՋ 
ջեր մու թյուն: 

19. Որ քա՞ն է ա զո տի(II) օք սի դի ա ռա ջաց ման ջեր մու թյու նը ∆H (կՋ/ մոլ): 

20.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի և նոսր ա զո տա կան թթ վի փո խազ դե ցու թյու նից կա ռա
ջանա նույն ծա վա լով (ն. պ.) ա զոտի(II) օք սիդ: 

21–22.  Պարզ նյու թե րից հե ղուկ ջրի ստաց ման ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա
րումն է` H2(գազ) + 1/2 O2(գազ) = H2O(հե ղուկ) + 286 կՋ: 

21. Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 56 լ (ն. պ.) ջրա ծինն այ րե լիս: 

22. Ի՞նչ զանգվածով  (գ) ջուր կա ռա ջանա 56 լ (ն. պ.) ջրածինն այրելիս: 

23–24.  Պեն տա նի և հեպ տա նի 34,4 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն այ րե լիս ան ջատ վել է 1644 կՋ 
ջեր մու թյուն: Պեն տա նի և հեպ տա նի այր ման  ջեր մու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա
նա բար հա վա սար են 3540 կՋ/ մոլ և 4680 կՋ/ մոլ: 

23. Որ քա՞ն է ռե ակ ցի ա նե րի քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

24. Որ քա՞ն է պեն տա նի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

25–26.  Եր կա թի ստա ցու մը ա լ յու մի նա ջեր մային ե ղա նա կով կա տար վում է ը ստ 
3Fe3O4(պ) + 8Al(պ) = 4Al2O3(պ) + 9Fe(պ) + Q ջեր ման ջա տիչ ռե ակ ցի այի հա վա սար ման:

25.  Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ջեր մէ ֆեկ տը (կՋ), ե թե Q(գոյ)(Al2O3)  =  1671 կՋ/ մոլ է, ի սկ 
Q(գոյ) (Fe3O4)  = 1117 կՋ/ մոլ:  

26. Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 168 գ եր կա թի ստաց ման ժա մա նակ: 

27–28.  Մե թա նի և ա ցե տի լե նի 11,2 լ (ն. պ.) խառ նուրդը լրիվ այ րե լիս ան ջատ վել է 527 կՋ 
ջերմու թյուն: Նշ ված գա զե րի այր ման ջեր մու թյուն ներն են` Qայր ման (CH4) = 890 կՋ/ մոլ, 
Qայր ման (C2H2) = 1300 կՋ/ մոլ:

27. Որ քա՞ն է մե թա նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 
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28.  Ի ՞նչ զանգ վա ծային բաժ նով (%) աղ կա ռա ջա նա, ե թե ան հրա ժեշտ քա նա կով թթ ված
նում ե լային խառ նուր դի այր ման ար գա սիք ներն ան ցկաց նեն 28 գ նատ րի ու մի հիդ րօք
սիդ պա րու նա կող 346,8 գ զանգ վա ծով լու ծույ թի մեջ: 

29–31.  Ցին կի և ա լ յու մի նի 384 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը քա նա կա պես փո խազ դել է 985,5 գ 
ք լո րաջ րա ծին պա րու նա կող լու ծույ թի հետ: 

29.  Ի ՞նչ քա նա կով ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի ստացված գազից ամոնիակ սինթեզելիս, 
ո րի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 1/2N2(գազ) + 3/2H2(գազ) = NH3(գազ) + 46 կՋ: 

30. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում ա լ յու մի նի մո լային բա ժի նը (%): 

31.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ 
կպա հանջ վի ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող ցին կը լու ծե լու հա մար: 

32–34.  Պղն ձի և եր կա թի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը բո վե լիս ան ջատ վել է 1763,5 կՋ 
 ջեր մու թյուն: Ստաց ված CuO և Fe3O4 օք սիդ նե րի խառ նուր դը լու ծել են քլո րաջ րած նի 
20 % զանգ վա ծային բաժ նով 3005 գ լու ծույ թում:

32.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ), ե թե CuO և Fe3O4 օք սիդ նե րի գո յաց ման 
 ջեր մու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նա բար 215,5 և 1117 կՋ/ մոլ են: 

33. Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով ա ղի քա նա կը (մոլ) ստաց ված լու ծույ թում: 

34. Որ քա՞ն է լու ծույ թում մնա ցած քլո րաջ րած նի զանգ վա ծը (գ):  

35–37.  Մեկ մոլ կա լի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 204 գ զանգ վա ծով ջրային լու ծույ թին 
ո րո շա կի զանգ վա ծով 12,6 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի լու ծույթ 
ա վե լաց նե լիս  ան ջատ վել է 22,68 կՋ ջեր մու թյուն: Ստաց ված լու ծույ թը գո լոր շաց րել և 
ա պա շի կաց րել ե ն  մինչև հաս տա տուն զանգ ված:

35.  Որ քա՞ն է ա զո տա կան թթ վի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ), ե թե չե զո քաց ման ռե ակ ցի այի 
 ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է H+ + OH– = H2O + 57,6 կՋ: 

36. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

37.  Որ քա՞ն է ա ղի մո լային բա ժի նը (%) շի կա ցու մից հե տո ստաց ված պինդ մնա ցոր դում:  
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1.2.3. Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ջեր մէ ֆեկտ: 
Ջեր ման ջա տիչ և ջեր մակ լա նիչ ռե ակ ցի ա ներ: 

Ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում ներ:

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 112 14 348 27 60

2 535 15 80 28 15

3 400 16 100 29 414

4 289 17 112 30 70

5 115 18 440 31 600

6 1716 19 90 32 360

7 56 20 144 33 2

8 30 21 715 34 90

9 821 22 45 35 200

10 90 23 47 36 10

11 144 24 50 37 40

12 184 25 3333

13 1736 26 1111



ZANGAK

271

1.2.4. Լուծույթներ: Դիսպերս համակարգեր, կոլոիդ համակարգեր, 
սուսպենզիաներ և իսկական լուծույթներ: Լուծույթների 

քանակական բաղադրության արտահայտման ձևերը. լուծված 
նյութի զանգվածային բաժին, մոլային կոնցենտրացիա

1.  108 գ ջրում ո րո շա կի ջեր մաս տի ճա նում ա ռա վե լա գույ նը կա րող է լուծ վել 278 գ երկա
թար ջասպ` FeSO4æ7H2O: Որ քա՞ն է ջրի նյու թա քա նա կը (մոլ) ստաց ված հա գե ցած լուծույ
թում: 

2.  Կա լի ու մի նիտ րա տի լու ծե լի ու թյու նը 60 °C ջեր մաս տի ճա նում 110 գ է 100 գ ջրում, իսկ 5 °C 
ջեր մաս տի ճա նում՝ 15 գ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի նիտ րատ կբյու րե ղա նա 1092 գ 
զանգ վա ծով հա գե ցած լու ծույ թից, ե թե ջեր մաս տի ճա նը 60 °C –ից ի ջեց վի մինչև 5 °C: 

3.  Կե րակ րի ա ղը լու ծել են 180 գ ջրում և ստա ցել 10 %  զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ: 
Որքա՞ն է վերց րած ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

4.  Որ քա՞ն է 49 % զանգ վա ծային բաժ նով ծծմ բա կան թթ վի լու ծույ թի (ρ = 1,4 գ/սմ3) մո լային 
կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ): 

5.  Ցին կի սուլ ֆա տի 5,38 գ զանգ վա ծով բյու րե ղա հիդ րա տը լու ծել են 75,12 մլ ջրում և ստա
ցել լու ծույթ, ո րում ան ջուր ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը 4 %  է:  Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ
րատի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

6.  224 գ չհան գած կի րը լուծել են ջրում և ստաց ված սուս պեն զիայի մեջ բաց թո ղել այն քան 
ած խած նի(IV) օք սիդ, որ հա մա կար գում գործ նա կա նում լուծ ված նյութ չմ նա: Ի ՞նչ զանգ
վա ծով (գ) ած խած նի(IV) օք սիդ են բաց թո ղել այդ սուս պեն զիայի մի ջով: 

7.  45 գ նյու թը լու ծել են 180 գ ջրում և ստա ցել հա գե ցած լու ծույթ: Որ քա՞ն է նյու թի լու ծե լի ու
թյու նը ջրում (գ/100 գ): 

8.  Կալ ցի ու մի քլո րի դի վեցջ րյա բյու րե ղա հիդ րա տի 1 մո լը ջրում լու ծե լիս կլան վել է 19,1 կՋ 
ջեր մու թյուն, ի սկ 1 մոլ ան ջուր ա ղը ջրում լու ծե լիս ան ջատ վել է 74,9 կՋ ջեր մու թյուն: Որ
քա՞ն է կալ ցի ու մի քլո րի դի հիդ րա տաց ման ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ):  

9.  Որ քա՞ն է լուծ ված նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում, ո րը ստաց վել է 22 գ 
ա ղը 418 գ ջրում լու ծե լիս: 

10.  Որ քա՞ն է լուծ ված նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում, ո րը ստաց վել է 1  մոլ 
մե տա ղա կան նատ րի ու մը 778 գ զանգ վա ծով ջրում լու ծե լիս: 

11.  Որ քա՞ն է 40 % զանգ վա ծային բաժ նով (ρ = 1,225 գ/սմ3) ծծմ բա կան թթ վի մո լային կոն
ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ): 
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12.  Որքա՞ն է կալիումի քլորիդի լուծելիությունը (գ/100 գ ջուր) 35 ° ջերմաստիճանում, եթե 
այդ ջերմաստիճանում  հագեցած լուծույթ ստանալու համար ծախսվել են 80 գ ջուր և 
32 գ աղ: 

13.  Որքա՞ն է օրթոֆոսֆորական թթվի զանգվածային բաժինը (%) լուծույթում, որը ստաց
վել է 284 գ ֆոսֆորական թթվի անհիդրիդը 516 գ ջրում լուծելիս: 

14.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ան ջուր ա ղի 14,8 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կա րե լի է պատ
րաս տել 64 գ Mg (NO3)2æ6H2O բյու րե ղա հիդ րա տից: 

15.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի սուլ ֆա տի 8 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի մեջ պետք է 
լու ծել 400 գ պղն ձար ջաս պը՝ ան ջուր ա ղի 16 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ ստա նա
լու հա մար: 

16.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) 0,05 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ծծմ բա կան թթ վի լու ծույթ է ան հրա ժեշտ 
 կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 50 մլ ծա վա լով 0,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով լու ծույ թը չե զո քաց
նե լու  հա մար: 

17–18.  Նատ րի ու մի օք սի դի և մե տա ղա կան նատ րի ու մի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի 
42,5 գ նմու շը լու ծել են 198 գ ջրում և ստաց ված լու ծույ թը չե զո քաց րել ծծմ բա կան 
թթվի 25 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թով:

17. Որ քա՞ն է ալ կա լու զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

18. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բա կան թթ վի լու ծույթ է ծախս վել: 

19–20.  Ա մո նի ու մի քլո րի դի 400 մլ լու ծույ թի (ρ = 1,07 գ/մլ) հետ ա վել ցու կով վերց րած 
ալկալու փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ան ջատ վել է 44,8 լ (ն. պ.) գազ, ի սկ մնա
ցած լու ծույ թը են թար կել են է լեկտ րո լի զի մինչև քլո րիդ ի ոն նե րի վեր ջա նա լը:

19. Որ քա՞ն է ա մո նի ու մի քլո րի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային լու ծույ թում: 

20.  Որ քա՞ն է է լեկտ րո լի զի ար դյուն քում ա նո դի վրա ան ջատ ված գա զի նյու թա քա նա կը 
(մոլ): 

21–22.  Ֆոս ֆո րա կան թթ վի 29,4 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թին ա վե լաց րել են 35,5 գ 
ֆոս ֆո րի(V) օք սիդ: Ստաց ված լու ծույ թի 107,1 գ զանգ վա ծով նմու շի լրիվ  չե զո քաց
ման հա մար պա հանջ վել է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 30 % զանգ վա ծային բաժ նով 
128  մլ լու ծույթ (ρ = 1,25 գ/մլ): 

21. Որ քա՞ն է ծախս ված ալ կա լու զանգ վա ծը (գ): 
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22. Որ քա՞ն է ե լային ֆոս ֆո րա կան թթ վի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

23–24.  25 °C ջեր մաս տի ճա նում կա պա րի նիտ րա տի հա գե ցած լու ծույթ պատ րաս տե լու հա
մար պա հանջ վել են 50 գ ջուր և 30 գ աղ: 

23. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծը (գ)  հա գե ցած լու ծույ թի 200 գ նմու շում: 

24. Որ քա՞ն է ա ղի լու ծե լի ու թյու նը 25 °C ջեր մաս տի ճա նում (գ/100 գ ջրում): 

25–26.  Պատ րաս տել են մագ նե զի ու մի սուլ ֆա տի 70 °C ջեր մաս տի ճա նում հա գե ցած լու ծույթ 
և  այն սա ռեց րել մինչև 20 °C: Ան ջատ վել է 114 գ բյու րե ղա հիդ րատ, ո րում ջրած նի 
ա տոմ նե րի թի վը 1,2 ան գամ մեծ է թթ ված նի ա տոմ նե րի թվից: Ան ջուր ա ղի լու ծե լի ու
թյու նը 70 °C ջեր մաս տի ճա նում 60 գ է 100 գ ջրում, ի սկ 20 °C ջեր մաս տի ճա նում՝ 50 գ: 

25. Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ րա տի 1 մո լում բյու րե ղաջրի նյու թա քա նա կը (մոլ): 

26.  Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի սուլ ֆա տի 70 °C ջեր մաս տի ճա նում հա գե ցած լու ծույ թի զանգ
վա ծը (գ): 

27–28.  CoCl2æ6H2O բյու րե ղա հիդ րա տը լու ծել են ջրում և ստա ցել 330 գ հա գե ցած լու ծույթ: 
Ան ջուր ա ղի լու ծե լի ու թյու նը 65 գ է 100 գ ջրում:

27. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջրում են լու ծել բյու րե ղա հիդ րա տը: 

28.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջուր պետք է ա վե լաց նել լու ծույ թին` ան ջուր ա ղի 25 % զանգ վա
ծային բաժ նով նոր լու ծույ թ ստա նա լու հա մար: 

29–30.  Կալ ցի ու մի օք սի դի 5,6 գ զանգ վա ծով նմու շը լու ծել են 45,4 մլ ջրում և ստա ցել կրա
կաթ (կա խույթ): 

29.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) 4 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով անհրաժեշտ քանակով ա ղաթ թու 
(ρ  =  1,2 գ/ սմ3) պետք է ա վե լաց նել կրա կա թին՝ չեզոք աղի լու ծույթ ստա նա լու հա մար: 

30. Որ քա՞ն է նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստացված լու ծույ թում: 

31–32.  Ա ղի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 200 գ ջրային լու ծույ թին ա վե լաց րել են նույն ա ղի 
300 գ զանգ վա ծով ե րկ րորդ լու ծույ թը և ստա ցել 17 % զանգ վա ծային բաժ նով եր րորդ 
լու ծույ թը:

31. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե րկ րորդ լու ծույ թում:  
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32.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջուր պետք է գո լոր շաց նել եր րորդ լու ծույ թից, որ պես զի ա ղի զանգ
վա ծային բա ժի նը դրա նում կրկ նա պատկ վի: 

33–34.  Գլի ցե րի նի 1/3 մո լային բաժ նով է թա նո լային լու ծույ թի ո րո շա կի զանգ վա ծով նմու
շին անհ րա ժեշտ քա նա կով մե տա ղա կան նատ րի ում ա վե լաց նե լիս ան ջատ վել է 7 լ 
(ն. պ.) գազ:

33. Որ քա՞ն է գլի ցե րի նի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում: 

34. Որ քա՞ն է ե լային լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ):  

35–36.  Մե տա ղա կան կա լի ու մը լու ծել են 20,7 գ ջրում և ստա ցել լու ծույթ, ո րի չե զո քաց ման 
հա մար ծախս վել է 7,3 % զանգ վա ծային բաժ նով 50 գ ա ղաթ թու:

35. Որ քա՞ն է ջրի հետ փո խազ դած մե տա ղա կան կա լի ու մի զանգ վա ծը (մգ):  

36. Որ քա՞ն է չե զոք լու ծույ թում ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

37–38.  50 °C ջեր մաս տի ճա նում պատ րաս տել են կա լի ու մի նիտ րա տի 3810 գ հա գե ցած 
լուծույթ, ո րում ա ղի և ջրի զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 0,905 : 1 է: Լու ծույ թը 
սառեց րել են մինչև 20 °C ջեր մաս տի ճան, ո րում ա ղի լու ծե լի ու թյու նը 40 գ է 100 գ 
ջրում:

37. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ կնս տի սա ռեց նե լիս:  

38. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի նստ վածք ան ցած ա ղը շի կաց նե լիս:  

39–41. 128 գ պղն ձից ստա ցել են պղն ձար ջասպ, լու ծել ջրում և ստա ցել 2 լ  լու ծույթ: 

39. Որ քա՞ն է ստաց ված պղն ձար ջաս պի զանգ վա ծը (գ): 

40. Որ քա՞ն է ան ջուր ա ղի կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ) պղն ձար ջաս պի լու ծույ թում: 

41.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա, ե թե ստաց ված լու ծույ թին ա վե լաց վի 
նատրի ու մի հիդ րօք սի դի 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 0,5 լ լու ծույթ: 
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42–44.  11,2 գ կա լի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 519,4 գ լու ծույ թում լու ծել են լի թի ու մի 
և կա լի ու մի օք սիդ նե րի 40,6 գ խառ նուրդ, ո րի հետ ևան քով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 
զանգ վա ծային բա ժի նը դար ձել է 10 %: Ստաց ված լու ծույ թը չե զո քաց րել են ան հրա
ժեշտ քա նա կու թյամբ 21,9 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վով: 

42. Որ քա՞ն է օք սիդ նե րի խառ նուր դում լի թի ու մի օք սի դի մո լային բա ժի նը (%): 

43. Որ քա՞ն է ծախս ված ա ղաթթ վի զանգ վա ծը (գ):  

44.  Ա ղաթթ վով չե զո քաց նե լու ար դյուն քում ստաց ված լու ծույ թում կա լի ու մի քլո րի դի 
նյութա քա նա կը քա նի՞ ան գամ է մեծ լի թի ու մի քլո րի դի նյու թա քա նա կից: 

45–47.  Սենյակային ջեր մաս տի ճա նում եր կա թի(II) քլո րի դի 39,376 % զանգ վա ծային բաժ
նով որոշակի զանգվածով լու ծույ թին ա վե լաց րել են 100 գ ան ջուր եր կա թի(II) քլո
րիդ և տա քաց նե լով լու ծել: Տաք լու ծույ թը մինչև ելային ջեր մաս տի ճան սա ռեց նե լիս 
նստել է 238,8 գ բյու րե ղա հիդ րատ, և մնացել է 40 % զանգվածային բաժնով 361,2 գ 
լուծույթ: 

45. Որ քա՞ն է սկզբ նա կան լու ծույ թի զանգվածը (գ): 

46. Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ րա տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

47.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջրում պետք է լուծել 398 գ բյու րե ղա հիդ րա տը փորձի ջեր մաս
տիճանի պայմաններում հագեցած լուծույթ պատրաստելու համար: 

48–50.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով մե տա ղա կան կալ ցի ու մը ջրում լու ծե լիս ստաց վել է կրա ջուր, 
և ան ջատ վել է գազ: Կրաջ րի մեջ ած խած նի(IV) օք սիդ ան ցկաց նե լիս նախ դիտ վել 
է պղ տո րու թյուն, ա պա այն ան հե տա ցել է: Թա փան ցիկ լու ծույ թը գո լոր շաց նե լուց և 
մինչև 1000 °C շի կաց նե լուց հե տո ա ռա ջա ցել է 2,8 գ պինդ մնա ցորդ:

48. Որ քա՞ն է լուծ ված մե տա ղա կան կալ ցի ու մի զանգ վա ծը (գ):  

49.  Ի ՞նչ ծա վալ (մլ) կզ բա ղեց նի ան ջատ ված ջրածինը 7 °C ջեր մաս տի ճա նի և 100 կՊա 
ճնշման  պայ ման նե րում (R = 8,3 Ջ/Կæ մոլ, ի սկ T0 = 273Կ): 

50. Որքա՞ն է փոխազդած ածխածնի(IV) օքսիդի ծավալը (մլ, ն. պ.):
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1.2.4. Լուծույթներ: Դիսպերս համակարգեր, կոլոիդ համակարգեր, 
սուսպենզիաներ և իսկական լուծույթներ: Լուծույթների քանակական 

բաղադրության արտահայտման ձևերը. լուծված նյութի զանգվածային բաժին, 
մոլային կոնցենտրացիա

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 13 18 294 35 3900

2 494 19 25 36 10

3 20 20 1 37 1010

4 7 21 48 38 112

5 269 22 500 39 500

6 176 23 75 40 1

7 25 24 60 41 49

8 94 25 6 42 20

9 5 26 528 43 200

10 5 27 92 44 5

11 5 28 190 45 500

12 40 29 50 46 199

13 49 30 10 47 237

14 250 31 15 48 2

15 2400 32 250 49 1162

16 250 33 50 50 2240

17 25 34 23
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1.2.5. Էլեկտրոլիտներ և ոչ էլեկտրոլիտներ: Իոնների 
հատկությունները: Դիսոցման աստիճան: Իոնափոխանակային 

ռեակցիաներ: Հիմքերի, թթուների և աղերի դիսոցումը: 
Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաներ 

1.  Հետ ևյալ է լեկտ րո լիտ նե րի մի մասի դի սո ցու մից ա ռա ջա նում են գու նա վոր ի ոններ՝ 
NaCl, CuSO4, KMnO4, NaHCO3: Որ քա՞ն է գու նա վոր ի ոն նե րի լից քե րի հան րա հաշ վա կան 
 գու մա րի թվային արժեքը: 

2.  0,025 մոլ ա զո տա կան թթուն վե րա կանգ նե լիս ա զո տի ա տոմ նե րը 1,204æ1023  է լեկտ րոն
ներ են ըն դու նել: Հետ ևյալ NH3, NO, N2O, NO2 նյու թե րից մե կը վե րա կանգն ման ար գա
սիքն է: Որքա՞ն է ը նտր ված նյու թի մեկ մո լե կու լում պրո տոն նե րի գու մա րային թի վը:  

3.  Քա ցա խաթթ վի լու ծույ թում պա րու նակ վում են թթ վի 9,8æ1019 չդի սոց ված մո լե կուլ ներ 
և գու մա րային 4æ1018 հիդ րօք սո նի ում և ա ցե տատ ի ոն ներ: Որ քա՞ն է քա ցա խաթթ վի 
դիսոց ման աս տի ճանն այդ լու ծույ թում (%):  

4.  Մի ա ցու թյուն նե րում +1 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղի սուլ ֆա տի 3,55 % 
 զանգ վա ծային բաժ նով 20 գ լու ծույ թում հայտ նա բեր վել են 9,03æ1021 թվով ի ոն ներ: Ո՞րն 
է մե տա ղի կար գա թի վը, ե թե ա ղը լրիվ դի սոց ված է: 

5.  Մրջ նաթթ վի 25 մմոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով լու ծույ թում չդի սոց ված մո լե կուլ նե րի թի վը 
2  ան գամ մեծ է լու ծույ թում ա նի ոն նե րի և կա տի ոն նե րի գու մա րային թվից: Որ քա՞ն է 
ջրած նի ի ոն նե րի կոն ցենտ րա ցի ան (մ մոլ/լ) լու ծույ թում: 

6.  Նատ րի ու մի սուլ ֆա տի 0,4 լ ջրային լու ծույ թում պա րու նակ վում են 28,4 գ ի ոն ներ (ա նիոն
ներ և կա տի ոն ներ): Որ քա՞ն է Na+ իոնների մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ) այդ լու ծույ
թում: 

7.  HX մի ա հիմն թթ վի ջրային լու ծույ թում HX –ի յու րա քան չյուր չդի սոց ված մո լե կու լին բա
ժին են ը նկ նում 3 –ա կան H+ և X– ի ոն ներ: Որ քա՞ն է այդ թթ վի դի սոց ման աս տի ճա նը (%):  

8.  Բա րի ու մի քլո րի դի 0,7 լ լու ծույ թում պա րու նակ վում են 49,7 գ քլո րիդ ի ոն նե ր: Որ քա՞ն է 
 բա րի ու մի քլո րի դի կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ): 

9.  Նատ րի ու մի կար բո նա տի 0,02 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ջրային լու ծույ թում հայտ նա
բեր վել  են 10–3 մոլ/լ հիդ րօք սիդ ի ոն ներ: Որ քա՞ն է ա ղի հիդ րո լի զի աս տի ճա նը (%), ե թե 
հիդ րո լիզն  ըն թա ցել է մի այն մեկ փու լով, ի սկ ստաց վող ալ կա լին լրիվ դի սոց ված է: 

10.  1,8 գ քա ցա խաթ թու պա րու նա կող լու ծույ թում առ կա են 0,0285 գ հիդ րօք սո նի ում 
ի ոններ:  Որ քա՞ն է թթ վի դի սոց ման աս տի ճա նը (%): 
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11.  Ջրում լու ծել են ո րո շա կի քա նա կով  KCl և MgSO4 և ստա ցել լու ծույթ, ո րը պա րու նա
կում է 4 մոլ K+, 4 մոլ Cl–, 2 մոլ Mg2+ և 2 մոլ SO4

2– ի ոն ներ: Ի ՞նչ քա նակ նե րով եր կու այլ ա ղից 
կա րե լի է պատ րաս տել ճիշտ նույն բա ղադ րու թյամբ լու ծույթ: Պա տաս խա նում տվե՛ք 
այդ ա ղե րի նյու թա քա նակ նե րի (մոլ) գու մա րը: 

12.  Որ քա՞ն է հետ ևյալ նյու թե րի` Na2SO3, CaCO3, և ա ղաթթ վի միջև ըն թա ցող ի ո նա փո խա
նա կային ռե ակ ցի ա նե րի կրճատ ի ո նա կան հա վա սա րում նե րի քա նա կա չա փա կան 
գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

13.  0,06 մոլ ծծմ բա կան թթուն վե րա կանգ նե լիս ծծմ բի ա տոմ նե րը մի աց րել են 2,8896æ1023 

թվով է լեկտ րոն ներ: Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ար դյուն քում ստաց ված գա զի հա րա բե րա
կան խտու թյունն ը ստ ջրած նի: 

14.  Որ քա՞ն է տա քաց ման պայ ման նե րում 2,5 –ա կան մոլ ա մո նի ու մի կար բո նա տի և բա
րիու մի հիդ րօք սի դի միջև ըն թա ցող ի ո նա փո խա նա կային ռե ակ ցի այի հետ ևան քով 
ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

15.  Որքա՞ն է կալցիումի հիդրոկարբոնատի և ավելցուկով վերցրած կալիումի հիդրօքսիդի 
միջև ընթացող իոնափոխանակային ռեակցիայի կրճատ իոնական հավասարման 
քա նակաչափական գործակիցների գումարը: 

16.  Որ քա՞ն է KH2PO4 + 2KOH = K3PO4 + 2H2O ռե ակ ցի այի կրճատ ի ո նա կան հա վա սար ման 
 քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը:  

17.  Հա վա սար քա նակ նե րով Na3PO4 և NaH2PO4 պա րու նա կող լու ծույթ նե րը խառ նել են 
ի րար: Որ քա՞ն է ըն թա ցող ռե ակ ցի այի կր ճատ ի ո նա կան հա վա սար ման քա նա կա չա
փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

18.  Հետ ևյալ նյու թե րից՝ կա լի ու մի ե րկ հիդ րո ֆոս ֆատ, օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու, ա լ յու
մինի ք լո րիդ, նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նատ, ո րո՞նք են դի սոց վում ե րեք փու լով: Որ
քա՞ն  է այդ  նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը: 

19.  Մե տաղ ի քլո րիդ  պա րու նա կող 296,75 գ  լու ծույ թին ա վե լաց րել են ռե ակ ցի ա յի հա մար 
ան հրա ժեշտ քա նա կով ար ծա թի նիտ րատ: Գո յա ցել է 71,75 գ զանգ վա ծով նստ վածք, 
ո րը ֆիլտ րե լով ան ջա տել են: Որ քա՞ն է մնա ցած լու ծույ թում նիտ րատ ի ոն նե րի զանգ
վա ծա յին  բա ժի նը (%): 

20.  Ա զո տային թթ վի լու ծույ թում ի ոն նե րի չտ րոհ ված մո լե կուլ նե րի քա նա կը 9,5 ան գամ գե
րա զան ցում է H3O

+ և NO2
– ի ոն նե րի գու մա րային քա նա կը: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ)  հիդ րօք

սո նի ում ի ոն կա ռա ջա նա 80 լ 0,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ա զո տային թթ վի լու ծույ թում:

21.  Լի թի ու մի և կա լի ու մի հիդ րօք սիդ նե րի 16 գ խառ նուր դի լրիվ չե զո քաց ման հա մար 
ծախս վել է ա զո տա կան թթ վի 25 % զանգ վա ծային բաժ նով 100,8 գ լու ծույթ:  Որ քա՞ն է 
կա լի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 
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22.  Մե տաղ ա կան ցին կը լու ծել են ան հրա ժեշտ քա նա կով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ
թում, այ նու հետև  լու ծույ թին ա վե լաց րել են այն քան ա ղաթ թու, որ ա ռա ջա ցել է հնա րա
վոր ա ռա վե լա գույն զանգ վա ծով՝ 148,5 գ նստ վածք: Վեր ջինս ֆիլտ րե լով ան ջա տե լուց 
հե տո մնա ցած լու ծույ թի զանգ վա ծը ե ղել է 355 գ: Որ քա՞ն է մնա ցած լու ծույ թում ք լո րիդ 
ի ոն նե րի զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%):

23.  4,48 լ (ն. պ.) ա մո նի ա կը լրիվ փո խազ դել է 36,5 մլ ա ղաթթ վի (ρ = 1,0 գ/սմ3) հետ: Որ քա՞ն է 
քլորաջրածնի զանգ վա ծային բա ժի նը լու ծույ թում (%):  

24.  Քլո րաջ րած նի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 54,75 սմ3 ծա վա լով ա ղաթթ վի (ρ = 1,0 գ/ սմ3) 
լ րիվ չե զո քաց ման հա մար օգ տա գործ վել է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 16  % զանգ վա
ծային բաժ նով լու ծույթ: Ի՞ նչ նյու թա քա նա կով (մ մոլ) ջուր է պա րու նակ վել ալ կա լու լու
ծույ թում: 

25.  Ա լ յու մի նի և ա վել ցու կով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի ջրային լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու
նից ան ջատ վել է 33,6 լ (ն. պ.) ջրա ծին: Որ քա՞ն է փո խազ դած ա լ յու մի նի զանգ վա ծը (գ): 

26.  Որ քա՞ն է SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 º Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O ո ւր վագ րին հա մա պա տաս
խան ռե ակ ցի այի հա վա սար ման քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

27.  Որ քա՞ն է MnO2 + KClO3 + KOH º K2MnO4 + KCl + H2O ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խան 
ռե ակ ցի այի հա վա սար ման քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

28.  Որ քա՞ն է FeS + O2 º Fe2O3 + SO2 ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի այի հա վա
սարման մեջ օք սի դիչ նյու թի գոր ծա կի ցը:  

29–30.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով ա ղը, ո րում կա տի ո նի զանգ վա ծային բա ժի նը 20 % է, լու ծել ե ն 
ջ րում: Ստաց ված լու ծույ թում հայտ նա բեր վել են 9,03æ1023 թվով ե րկ լիցք ա նի ոն ներ 
և նույն քան 1s22s22p6 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով ե րկ լիցք կա տի ոն ներ:

29. Որ քա՞ն է լուծ ված ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

30.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա ա ղի լու ծույ թին ա վել ցու կով նատ րի ու մի 
ֆոս ֆատ ա վե լաց նե լիս: 

31–32.  Քա ցա խաթթ վի ջրային լու ծույ թում հայտ նա բեր վել են 2,408æ1022 թվով ա ցե տատ 
ի ոն ներ: Նույն լու ծույ թի չե զո քաց ման հա մար ծախս վել է 25 % զանգ վա ծային բաժ
նով  նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 80 գ լու ծույթ:

31. Որ քա՞ն է քա ցա խաթթ վի դի սոց ման աս տի ճա նը (%): 

32. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է գո յա ցել լու ծույ թի չե զո քաց ման հետ ևան քով: 
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33–34.  Լու ծույ թին, ո րը պա րու նա կում է 2 մոլ AlCl3, ա վե լաց րել են 8 մոլ NaOH պա րու նա կող 
լու ծույթ: Այ նու հետև ստաց ված լու ծույ թի մեջ ան ցկաց րել են 179,2 լ (ն. պ.) ք լո րա
ջրա ծին:

33.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) Na[Al(OH)4(H2O)2] բա ղադ րու թյամբ նյութ է գո յա ցել ա ռա ջին 
ռեակ ցի ա յում: 

34. Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում նատ րի ու մի քլո րի դի զանգ վա ծը (գ): 

35–36.  Ծծմ բա կան և ա զո տա կան թթու ներ պա րու նա կող 945 գ զանգ վա ծով ջրային լուծույ
թին ա վել ցու կով բա րի ու մի քլո րիդ ա վե լաց նե լիս ան ջատ վել է 116,5 գ նստ վածք: 
Նստ ված քի ան ջա տու մից հե տո մնա ցած լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար ծախս վել է 
100 գ նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ: 

35. Որ քա՞ն է ա զո տա կան թթ վի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային լու ծույ թում: 

36. Որ քա՞ն է ե լային լու ծույ թում ծծմ բա կան թթ վի զանգ վա ծը (գ): 

37–38.  Պղնձի(II) բրոմիդը ջրային լուծույթում փոխազդում է հետևյալ նյութերի հետ՝ H2S, 
AgNO3 և KOH: 

37.  Որ քա՞ն է ջրում չլուծ վող՝ ստաց ված ա ղե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը: 

38. Որ քա՞ն է ստաց ված հիմ քի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

39–40.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով ա լ յու մի նե թի թեղն ը նկղ մել են ե րկ վա լենտ մե տա ղի քլո րի դի 
2028,2 գ զանգ վա ծով լու ծույ թի մեջ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց թի թե ղը հա նել են, լվա ցել, 
չո րաց րել և կշ ռել: Թի թե ղի զանգ վածն ա վե լա ցել է 28,2 գրա մով, ի սկ ա լ յու մի նի ա ղի 
զանգ վա ծային  բա ժի նը լու ծույ թում կազ մել է 2,67 %:

39. Ո ՞րն է ե րկ վա լենտ մե տա ղի կար գա թի վը: 

40. Որքա՞ն է թիթեղի վրա նստած երկվալենտ մետաղի զանգվածը (գ): 

41–42.  0,5 մոլ ծծմ բա կան թթուն չե զո քաց րել են ան հրա ժեշտ քա նա կով նատ րի ու մի  հիդ րօք
սիդ պա րու նա կող 306 գ լու ծույ թով:

41. Որ քա՞ն է ստաց ված ա ղի զանգ վա ծը (գ):  

42. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 
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43–44.  Նատրիումի հիդրօքսիդը ջրային լուծույթում փոխազդում է հետևյալ նյութերից մի 
մասի հետ` NH4NO3, KCl, CuSO4, FeCl3:

43.  Որքա՞ն է փոխանակման ռեակցիաների արդյունքում ստացված գազային նյութի 
մոլեկուլում ատոմների գումարային թիվը: 

44.  Որքա՞ն է նստվածք առաջացնող կատիոններին համապատասխան տարրերի կար
գաթվերի գումարը: 

45–46.  Հետ ևյալ նյու թե րի շար քում` H3PO4, H3PO3, HPO3, HOOC–COOH, CH3COOH, H2SO3, 
կան ե րկ հիմն թթու ներ: 

45. Որ քա՞ն է դրանց հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը: 

46.  Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով երկհիմն թթ վի կալ ցի ու մա կան չե զոք ա ղի մո լային 
զանգ վածը (գ/ մոլ): 

47–48.  Ա նմ նա ցորդ փո խազ դել են 4 մոլ օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն և 5 մոլ նատ րի ու մի 
հիդրօք սի դը:

47. Որ քա՞ն է ստաց ված փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

48. Որ քա՞ն է ստաց ված մեծ մո լային զանգ վա ծով ա ղի քա նա կը (մոլ):  

49–50.  Եր կու փոր ձա նո թում գտն վող 0,01 –ա կան մոլ ա լ յու մի նի քլո րիդ պա րու նա կող 
լուծույթ նե րից մե կին ա վե լաց րել են նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա ծային 
բաժ նով 2,5 մլ ջրային լու ծույթ (ρ = 1,2 գ/սմ3), ի սկ մյու սին` նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
28 % զանգ վա ծային բաժ նով 4 մլ ծա վա լով ջրային լու ծույթ (ρ = 1,25 գ/սմ3): Հիմնային 
աղե րի առաջացումը հաշվի չառնել:

49. Որ քա՞ն է ա ռա ջին փոր ձա նո թում նստ ված քի զանգ վա ծը (մգ): 

50. Որ քա՞ն է ե րկ րորդ փոր ձա նո թում նստ ված քի զանգ վա ծը (մգ): 

51–52.  Կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 14 % զանգ վա ծային բաժ նով 200 գ լու ծույ թի մեջ ան ցկաց րել 
են 8,96 լ (ն. պ.) ծծմ բի(IV) օք սիդ: 

51. Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծը (գ) լու ծույ թում:  

52.  Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով ա ղի մո լային բա ժի նը (%) ա ղե րի խառ նուր դում:  
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53–54.  Երկաթի, ալ յումինի և պղնձի 20 գ զանգվածով խառնուրդի կեսը մշակել են կալիումի 
հիդրօքսիդի նոսր լուծույթով, ինչի արդյունքում անջատվել է 3,36 լ (ն. պ.) գազ: Մյուս 
կեսին ավելցուկով աղաթթու ավելացնելիս անջատվել է 4,48 լ (ն. պ.) գազ: 

53. Որ քա՞ն է մե տաղ նե րի խառ նուր դում եր կա թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):  

54. Որ քա՞ն է մե տաղ նե րի ե լային խառ նուր դում պղն ձի զանգ վա ծը (գ):  

55–56.  Բեր թո լե յի ա ղի 191,40625 գ զանգ վա ծով նմու շը տա քաց րել են կա տա լի զոր դի առ կա
յու թյամբ: Քայ քայ ման ռե ակ ցի այի ըն թաց քում օք սի դիչ տար րի ա տոմ նե րը մի աց րել 
են 4,515æ1024 թվով  է լեկտ րոն ներ: 

55. Որ քա՞ն է ա ղի քայ քայ ման աս տի ճա նը (%):  

56. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

57–59.  Մի ա ցու թյուն նե րում +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող A մե տա ղի թի թե ղն 
ընկղ մել են պղն ձի(II) նիտ րա տի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով 188 գ լու ծույ թի մեջ: 
Երբ թի թե ղը հա նել են լու ծույ թից, պարզ վել է, որ նշ ված ա ղի զանգ վա ծը լու ծույ թում 
պա կա սել և դար ձել է 7,52 գ, ի սկ թի թե ղի զանգ վա ծը պա կա սել է 0,06 գրա մով:

57. Որ քա՞ն է A մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը: 

58.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 10  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ է 
անհրա ժեշտ, որ պես զի թիթեղը հանելուց հետո մնացած լուծույթին ավելացնելիս 
ստացվի ա ռա վե լա գույն զանգ վա ծով նստ վածք: 

59.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 8 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ է ան
հրա ժեշտ, որ պես զի թիթեղը հանելուց հետո մնացած լուծույթին ավելացնելիս մնա 
միայն փոքր մոլային զանգ վա ծով նստ վածք: 

60–62.  25,2 գ ջրում լու ծել են 13,9 գ եր կա թար ջասպ` FeSO4æ7H2O: Ստաց ված լու ծույ թը 
ա նօդ պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ քա նա կով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 2,5 մոլ/լ կոն
ցենտ րա ցի այով լու ծույ թով մշա կե լիս գո յա ցել է նստ վածք:

60.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ջուր է բա ժին ը նկ նում 1 մոլ եր կա թի(II) սուլ ֆա տին ստաց ված 
լուծույ թում: 

61. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) ալ կա լու լու ծույթ է ծախս վել:  
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62.  Քանի՞ միլիգրամով կա վե լա նա նստ ված քի զանգ վա ծը, ե թե այն եր կա ր ժամանակ 
պահ վի օ դում: 

63–65.  Ա նհ րա ժեշտ քա նա կու թյամբ թթ ված նի առկա յու թյամբ 126 գ զանգվա ծով նատ
րիու մի  հիդ րո կար բո նատ պա րու նա կող 395 գ լու ծույ թի մեջ բաց են թո ղել այն քան 
ա զո տի(IV)  օք սիդ, որ նիտ րատ ի ո նի զանգ վա ծային բա ժի նը լու ծույ թում դար ձել է 
7,75 %, իսկ ան ջատ ված  գազն ամ բող ջու թյամբ հե ռաց վել է լու ծույ թից:  

63. Որ քա՞ն է լուծ ված ա զո տի(IV) օք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

64. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

65.  Որ քա՞ն է լու ծույ թում մնա ցած չփո խազ դած նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

66–68.  Չքայ քայ վող խառ նուկ ներ պա րու նա կող կա լի ու մի պեր ման գա նա տի 98,75 գ նմու շը 
շի կաց րել են մինչև հաս տա տուն զանգ ված, ին չի ար դյուն քում հա մա կար գի զանգ
վա ծը  պա կա սել է 8 գրա մով: 

66. Որ քա՞ն է KMnO4 –ի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային նմու շում: 

67.  Որ քա՞ն է ման գան տարր պա րու նա կող ար գա սիք նե րի գու մա րային զանգ վա ծը (գ) 
շիկա ցու մից ստաց ված պինդ մնա ցոր դում: 

68.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կս տաց վի սկզբ նա կան նմու շում պա րու նակ վող կա լի ու մի 
պեր ման գա նա տի և ա վել ցու կով ա ղաթթ վի փո խազ դե ցու թյու նից: 

69–71.  Ե րկ վա լենտ մե տա ղի սուլ ֆի դի 24 գ նմու շը 58,8 լ (ն. պ.) օ դում բո վե լիս ստաց վել է 
գա զային խառ նուրդ, ո րը կա րող է գու նազր կել 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 200 գ 
բրո մա ջու րը:

69. Որ քա՞ն է ե րկ վա լենտ մե տա ղի սուլ ֆի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

70.  Որ քա՞ն է ստաց ված գա զային խառ նուր դում օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%):

71.  Քա նի՞ մոլ է լեկտ րոն է տրա մադ րել վե րա կանգ նիչ նյու թի մեկ մո լը սուլֆիդը բովելիս: 
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1.2.5. Է լեկտ րո լիտ ներ և ո չ է լեկտ րո լիտ ներ: 
Ի ոն նե րի հատ կություն նե րը: Դիսոց ման աս տի ճան: 

Ի ո նա փո խա նա կային ռե ակ ցի ա նե րը: 
Հիմ քե րի, թթու նե րի և ա ղե րի դի սո ցու մը: 

Օք սի դաց ման–վե րա կանգն ման ռե ակ ցի ա ներ 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 1 25 27 49 390

2 10 26 8 50 390

3 2 27 17 51 36

4 11 28 7 52 25

5 5 29 180 53 28

6 1 30 131 54 9

7 75 31 8 55 80

8 1 32 41 56 42

9 5 33 308 57 65

10 5 34 468 58 112

11 4 35 10 59 224

12 11 36 49 60 35

13 17 37 284 61 40

14 112 38 98 62 850

15 9 39 30 63 23

16 6 40 39 64 400

17 4 41 71 65 21

18 234 42 20 66 80

19 10 43 4 67 71

20 38 44 55 68 28

21 70 45 254 69 96

22 30 46 128 70 10

23 20 47 360 71 6

24 3500 48 1
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1.2.6. Է լեկտ րո լիզ: Հա լույթ նե րի և լու ծույթ նե րի է լեկտ րո լի զը: 
Էլեկտ րո լի զի գործ նա կան նշա նա կությու նը

1.  Ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով ջրային լու ծույթ նե րի է լեկտ րո լի զի ըն թաց քում հետ ևյալ ա նիոն
նե րից` Cl–, NO3

–, S2–, SO4
2–, ո րո՞նք կեն թարկ վեն ա նո դային օք սի դաց ման: Որ քա՞ն է այդ 

ա նի ոն նե րի օք սի դաց ման ար գա սիք նե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը: 

2.  Պղն ձի(II) սուլ ֆա տի 25  % զանգ վա ծային բաժ նով 800 մլ լու ծույ թը (ρ  = 1,2 գ/սմ3) լրիվ 
է լեկտ րո լի զի են են թար կել մինչև գունազրկվելը և ստաց ված պղին ձը լու ծել են 30 % 
զանգ  վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի լու ծույ թում (ρ =1,2 գ/սմ3): Որ քա՞ն է ծախս ված 
ա զո տա կան թթ վի ծա վա լը (մլ):  

3.  Պղն ձի(II) սուլ ֆա տի ջրային լու ծույ թի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) է լեկտ րո լի զը դա դա
րեցրել են լուծույթը գունազրկվելու պահին: Ս տաց վել է 5,712 լ (ն. պ.) թթ վա ծին, ո րը 
կազ մում է տե սա կան ել քի 85 %–ը: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) սուլ ֆատ է պա րու
նակվել ե լային լու ծույ թում: 

4.  Կալ ցի ու մի քլո րի դի հա լույ թի է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) ըն թաց քում ա նո
դային օք սի դաց մա նը մաս նակ ցել են 6,02æ1023 է լեկտ րոն ներ: Որ քա՞ն է կա թո դի վրա ան
ջատ ված մե տա ղի զանգ վա ծը (գ):  

5.  Եր կա թի(II) քլո րի դի ջրային լու ծույ թի է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) ըն թաց
քում լու ծույ թից ան ջատ ված նստ ված քի զանգ վածն օ դում եր կար մնա լիս ա վե լա ցել է 
5,3125 գրա մով: Որ քա՞ն է կա թո դի վրա ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

6.  Կե րակ րի ա ղի ջրային լու ծույ թի է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) ըն թաց քում ա նո
դի վրա ան ջատ ված գա զը ամ բող ջու թյամբ փո խազ դել է 112 գ եր կա թի հետ: Ի ՞նչ զանգ
վա ծով (գ) կե րակ րի աղ է են թարկ վել է լեկտ րո լի զի:  

7.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի քլո րի դի ջրային լու ծույ թի է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) 
ընթաց քում կա թո դի վրա ան ջատ ված նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

8.  Ի րա կա նաց րել են է լեկտ րո լիզ՝ որ պես կա թոդ օգ տա գոր ծե լով 0,6 կգ մա քուր պղինձ, 
որ պես ա նոդ՝ 576 կգ զանգ վա ծով պղինձ, ի սկ որ պես է լեկտ րո լիտ՝ պղն ձի(II) սուլ ֆա
տի ջրային լու ծույթ: Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել են, ե րբ ա նո դի զանգ վա ծը պա կա սել է 
90 %  – ով: Որ քա՞ն է ե ղել կա թո դի զանգ վա ծը (կգ) է լեկտ րո լի զից հե տո: 

9–10.  Է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) են են թար կել 20 գ նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ 
պա րու նա կող 490 գ ջրային լու ծույ թը: Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել են այն պա հին, ե րբ 
կա թո դի վրա ան ջատ վել է 112 լ (ն. պ.) գազ:

9. Որ քա՞ն է ա նո դի վրա ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 
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10. Որ քա՞ն է է լեկտ րո լի տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

11–12.  447 գ կա լի ու մի քլո րիդ պա րու նա կող 742,5 գ լու ծույ թը են թար կել են է լեկտ րո լի զի (ի ներտ 
է լեկտ րոդ նե րով): Այն դա դա րեց րել են, ե րբ ա ղի քա նա կը լու ծույ թում պա կա սել է 6 ան գամ:

11. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զե րի գու մա րային ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

12. Որ քա՞ն է լու ծույ թում գո յա ցած նոր է լեկտ րո լի տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

13–14. Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի հա լույ թի է լեկտ րո լիզն (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով) ի րա կա
նաց նե լիս ան ջատ վել է 5,6 լ (ն. պ.) գազ, ի սկ փոխազդած հիմ քի քա նա կը սկզբնական 
քանակից 2,5 ան գամ փոքր է եղել: 

13. Որ քա՞ն է կա թո դի վրա ան ջատ ված նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

14. Որ քա՞ն է մնա ցած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

15–16.   Ար ծա թի նիտ րատ պա րու նա կող 378,5 գ լու ծույ թը են թար կել են է լեկտ րո լի զի (ի ներտ 
է լեկտ րոդ նե րով) և դա դա րեց րել այն, ե րբ լու ծույ թում ար ծա թի ի ոն ներ չեն մնա ցել: 
Ա նո դի վրա ան ջատ վել է 5,6 լ ( ն. պ.) գազ:

15. Որ քա՞ն է սկզբնական լուծ ույթում ար ծա թի նիտ րա տի զանգ վա ծը (գ):  

16. Որ քա՞ն է թթ վի զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

17–18.  Պղն ձար ջաս պի 1,0 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 900 մլ լու ծույ թը (ρ = 1,06 գ/սմ3) ի ներտ 
է լեկտ րոդ նե րով են թար կել են է լեկտ րո լի զի մինչև լու ծույ թի գու նազրկ վե լը: 

17. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թում թթ վի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

18.  Որ քա՞ն է է լեկտ րոդ նե րի վրա ան ջատ ված նյու թե րի զանգ ված նե րի գու մա րը (գ): 

19–20.  Ար ծա թի նիտ րա տի 42,5 % զանգ վա ծային բաժ նով 400 գ լու ծույ թը են թար կել են 
է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով): Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել են այն պա հին, 
ե րբ լու ծույ թի զանգ վա ծը պա կա սել է 29 գրա մով:

19. Որ քա՞ն է կա թո դի վրա ան ջատ ված նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

20.  Քա նի՞ ան գամ է լու ծույ թում մնա ցած ա ղի նյու թա քա նա կը (մոլ) մեծ լու ծույ թում գո յա
ցած նյու թի քա նա կից: 
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21–22.  35 գ կա լի ու մի սուլ ֆատ պա րու նա կող 500 գ ջրային լու ծույ թը ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով 
են թար կել են է լեկտ րո լի զի: Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել են այն պա հին, երբ կա թո դի 
վրա ան ջատ վել է 27 °C ջեր մաս տի ճա նում և 124,5 կՊա ճնշ ման տակ չափ ված 400 լ 
ծա վա լով գազ (R = 8,3Ջ/ մոլæԿ, T0=273 Կ):

21.  Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) է լեկտ րո լի զից հե տո մնա ցած լու ծույ թում:  

22. Որ քա՞ն է ա նո դի վրա ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

23–24.  Ը ստ զանգ վա ծի 6,4 % խառ նուկ ներ պա րու նա կող կե րակ րի ա ղի 625 կգ հա լույ թը 
է լեկտ րո լի զի են թար կե լիս ա նո դի վրա ան ջատ վել է 89,6 մ3 (ն. պ.) գազ: 

23. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) մե տաղ է ան ջատ վել կա թո դի վրա: 

24. Որ քա՞ն է մետաղական նատրիումի ստացման գոր ծըն թա ցի ել քը (%): 

25–27.  1,4 գ լի թի ու մի և 4,38 գ քլո րաջ րա ծին պա րու նա կող 19,20  գ ա ղաթթ վի փո խազ դե
ցու թյու նից ստացված լուծույթը ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով են թար կել են է լեկտ րո լի զի: 
Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել են, ե րբ փո խարկ վել է լու ծույ թում ե ղած ա ղի կե սը:

25.  Որ քա՞ն է լի թի ու մի քլո րի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լի թի ու մի և ա ղաթթ վի փո խազ
դե ցու թյու նից ստաց ված լու ծույ թում: 

26.  Որ քա՞ն է եր կու գոր ծըն թաց նե րում ան ջատ ված գա զե րի ը նդ հա նուր նյու թա քա նա կը 
(մմոլ): 

27.  Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում է լեկտ րո լիտ նե րի ը նդ հա նուր զանգ վա ծը (մգ): 

28–30.  Իներտ էլեկտրոդներով էլեկտրոլիզի են ենթարկել ցինկի սուլֆատի 50 % զանգ վա
ծային բաժնով 322 գ լուծույթը: Էլեկտրոլիզը դադարեցնելու պահին կաթոդի վրա 
անջատված պինդ նյութը աղաթթվից կարող է դուրս մղել 1 գ ջրածին, իսկ անոդի 
վրա անջատված նյութը բավարարում է 3,92 լ (ն. պ.) պրոպանը լրիվ այրելու համար: 
Էլեկտրոլիզից հետո ստացված լուծույթը մշակել են նատրիումի հիդրօքսիդի 20 % 
զանգվածային բաժնով լուծույթով մինչև հնարավոր ռեակցիաների ավարտը: 

28. Որ քա՞ն է ա նո դի վրա ա նջատ ված նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

29. Որ քա՞ն է ծախս ված նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ):  
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30.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թով մշա կե լուց հե տո ստաց ված լու ծույ թի 
զանգ վա ծը (գ): 

31–33.  Պղն ձի(II) նիտ րա տի ո րո շա կի զանգ վա ծով նմու շը են թար կել են ջեր մային քայ
քայ ման  մինչև հաս տա տուն զանգ ված, ո րի ըն թաց քում ան ջատ վել է գա զե րի 33,6 լ 
(ն. պ.)  խառ նուրդ: Նույն զանգ վա ծով ա ղի նմուշ պա րու նա կող 972 գ ջրային լու ծույ
թը են թար կել են է լեկտ րո լի զի (ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով): Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել 
են այն պա հին, ե րբ լու ծույ թում ա ղի քա նա կը պա կա սել է ե րեք ան գամ: 

31.  Որ քա՞ն է է լեկտ րոդ նե րի վրա ան ջատ ված նյու թե րի զանգ ված նե րի գու մա րը (գ):  

32. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պինդ մնա ցորդ կս տաց վի ա ղի ջեր մային քայ քա յու մից: 

33.  Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) է լեկտ րո լի զից հե տո մնա ցած լու ծույ թում:  

34–36.  Կալ ցի ու մի քլո րի դի 11,1 % զանգ վա ծային բաժ նով 50 գ լու ծույ թի է լեկտ րո լի զն (ի ներտ 
է լեկտ րոդ նե րով) ի րա կա նաց նե լիս ա նո դի վրա ան ջատ ված 3,36 լ (ն. պ.) գազային 
խառ նուրդն ան ցկաց րել են 15 գ մագ նե զի ում պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով: 

34.  Որ քա՞ն է ա նո դի վրա ան ջատ ված գա զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը 
(գ/ մոլ): 

35. Որ քա՞ն է ստաց ված մագ նե զի ու մի օք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

36. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մագ նե զի ում չի փո խազ դել (գ): 

37–39.  62,5 գ պղն ձի(II) սուլ ֆա տը լու ծել են 275 մլ ջրում և ստաց ված լու ծույ թի է լեկտ րո լի զը 
ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով շա րու նա կել մինչև ա նո դի վրա 3,5 լ (ն. պ.) գա զի ան ջատ վե լը:

37.  Որ քա՞ն է ստաց ված թթ վի բա ղադ րու թյու նում առ կա թթ ված նի ա տոմ նե րի նյու թա քա
նա կը (մ մոլ): 

38. Որ քա՞ն է կաթոդի վրա անջատված նյութի զանգվածը (գ): 

39. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 
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40–42.  Նատ րի ու մի քլո րի դի 30 % զանգ վա ծային բաժ նով 117 կգ ջրային լու ծույ թի է լեկտ րո
լիզն (ի ներտ է լեկտ րոդ ներ) ի րա կա նաց նե լիս ա նո դի վրա ան ջատ վել է 6,72 մ3 (ն. պ.) 
գազ, ո րը 5 % կո րուս տով ան ցկաց րել են է լեկտ րո լի տային ա վա զա նում ստաց ված 
ալ կա լու լու ծույ թի մեջ: Կա թո դի վրա ան ջատ ված գազն օգ տա գործ վել է նիտ րո բեն
զո լից 6,51 կգ ա նի լին ստա նա լու հա մար:

40. Որ քա՞ն է նատ րի ու մի քլո րի դի քա նա կը (մոլ) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

41. Որ քա՞ն է ա նի լի նի ստաց ման ռե ակ ցի այի ել քը (%): 

42. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ է մնա ցել վերջ նա կան լու ծույ թում: 

43–45.  Պղն ձի(II) սուլ ֆատ պա րու նա կող 530 գ լու ծույ թը են թար կել են է լեկտ րո լի զի (ի ներտ 
է լեկտ րոդ նե րով) մինչև լու ծույ թի գու նազրկ վե լը: Այդ ըն թաց քում ար տա քին շղ թայով 
ա նո դից կա թո դին է ան ցել 6,02æ1023 է լեկտ րոն:

43. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տաղ է ան ջատ վել է լեկտ րո դի վրա: 

44. Որ քա՞ն է թթ վի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

45.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 20  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ է 
անհրա ժեշտ ստաց ված լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար: 

46–48.  596 գ կալիումի քլորիդ պարունակող լուծույթը էլեկտրոլիզի (իներտ էլեկտրոդ
ներով) ենթարկելիս անոդի վրա անջատված գազն ամբողջությամբ փոխազդել է 
էլեկտրոլիտային ավազանում ստացված ալկալու հետ և սենյակային ջեր մաս տի
ճա նում փոխարկվել այլ նյութերի: Էլեկտրոլիզի հետևանքով լուծույթի զանգվածը 
նվազել է 4 գրամով:

46.  Որ քա՞ն է մեծ մո լե կու լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծը (գ) ստաց ված լու ծույ թում: 

47.  Որ քա՞ն է փոքր մո լե կու լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծը (գ) ստաց ված լու ծույ թում: 

48. Որ քա՞ն է էլեկտրոլիզի գործընթացում փոխանցված էլեկտրոնների քա նա կը (մոլ): 
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1.2.6. Է լեկտ րո լիզ: Հա լույթ նե րի և լու ծույթ նե րի է լեկտ րո լի զը: 
Է լեկտ րո լի զի գործ նա կան նշա նա կությու նը:

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 103 17 10 33 4

2 700 18 72 34 45

3 96 19 27 35 8

4 20 20 3 36 9

5 7 21 25 37 1250

6 351 22 224 38 20

7 2 23 184 39 4

8 519 24 80 40 285

9 56 25 25 41 70

10 5 26 160 42 1200

11 112 27 5910 43 32

12 50 28 28 44 10

13 23 29 600 45 280

14 60 30 859 46 181

15 170 31 32 47 447

16 24 32 48 48 4
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1.2.7. Անօրգանական միացությունների դասերը, դրանց 
ստացումը, դասակարգումը, անվանումը, հատկությունները և 

կիրառումը: Հիմքերի, թթուների, աղերի և օքսիդների քիմիական 
հատկությունները 

1.  Որ քա՞ն է եր կա թի օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ե թե դրա 19,68 գ 
զանգ վա ծով նմու շը մինչև մե տաղ վե րա կանգ նե լու հա մար ծախս վել է 8,2656 լ (ն. պ.) 
ծավա լով ջրա ծին:  

2.  Նոսր ծծմ բա կան թթ վի 81,34 գ լու ծույ թի մեջ ը նկղ մել են 11 գ ցին կի կտոր: Ե րբ գա զի ան
ջա տու մը դա դա րել է, ցին կի կտո րը հա նել են, չո րաց րել և կշ ռել: Դրանից հետո զանգ
վա ծը դար ձել  է 2,9075 գ: Որ քա՞ն է ծծմ բա կան թթ վի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային 
լու ծույ թում:  

3.  Կալիումի հիդրօքսիդի բյուրեղահիդրատում ջրածին տարրի ատոմների թիվը 2ով մեծ է 
թթվածին տարրի ատոմների թվից: Որքա՞ն է 1 մոլ բյուրեղահիդրատում բյուրեղաջրի 
զանգվածը (գ):  

4.  Եր կա թի և պղն ձի փո շուց կազմ ված 3 գ զանգ վա ծով խառ նուր դի քլո րաց ման հա մար 
 պա հանջ վել է 1,12 լ (ն. պ.) քլոր: Որ քա՞ն է 36,5 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վի զանգ
վա ծը (գ), ո րը քա նա կա պես կփո խազ դի նշ ված զանգ վա ծով խառ նուր դի հետ:  

5.  Բաց անոթում գտնվող նատրիումի պերօքսիդի զանգվածը որոշ ժամանակ անց 
մեծացել է 266 գրամով: Որքա՞ն է կլանված ածխածնի(IV) օքսիդի զանգվածը (գ):  

6.  Քլորի թթվածնավոր թթուներից մեկի մոլեկուլում  հալոգենին բաժին ընկնող պրո տոն
ների թիվը 15ով փոքր է թթվածնին բաժին ընկնող պրոտոնների թվից: Ի՞նչ զանգվածով 
(գ) կալիումի հիդրօքսիդ է անհրաժեշտ 201 գ զանգվածով նշված թթուն չեզոքացնելու 
համար:  

7–8.  Նատ րի ու մի քլո րի դի, կալ ցի ու մի կար բո նա տի և նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի 
13,07 գ զանգ վա ծով խառ նուր դի նմուշը լու ծել են ջրում: Մնա ցել է չլուծ ված 3,5 գ նստ
վածք: Ե լային խառ նուր դի նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմու շ մինչև 1000 °C շի կա ցնելիս 
զանգ վա ծը նվա զել է 4,64 գրամով: 

7. Որ քա՞ն է թթու ա ղի զանգ վա ծը (մգ) ե լային խառ նուր դում:  

8.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (մգ) արծաթի ի ոն ներ կպա հանջ վեն ե լային խառ նուր դում պա րու
նակվող քլորիդ ի ոն նե րի հետ փո խազ դե լու հա մար:  
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9–10.  Կա լի ու մի նիտ րի տի 1 լ ջրային լու ծույ թում, ո րում ա ղի հիդ րո լի զի աս տի ճա նը 2 % է, 
հայտ նա բեր վել են, 0,255 գ հիդ րօք սիդ ի ոն ներ: Ստաց ված ալ կա լին ամ բող ջո վին 
դիսոց ված է:

9.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի նիտ րիտ պետք է լու ծել ջրում 40 լ ծա վա լով նույն կոն
ցենտ րա ցի այով լու ծույթ պատ րաս տե լու հա մար: 

10. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) չհիդ րո լիզ ված աղ է պա րու նակ վում 40 լ լու ծույ թում: 

11–12.  Ման գա նի օք սի դի 4,58 գ նմու շը վե րա կանգ նե լու հա մար ծախս վել է 1,792 լ (ն. պ.) 
ջրա ծին: 

11. Որ քա՞ն է այդ օք սի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

12.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա լ յու մին կծախս վի 1,5 մոլ այդ օք սի դը վե րա կանգ նե լու հա մար:  

13–14.  Կալ ցի ու մի քլո րի դի 444 գ լու ծույ թին ա վե լաց րել են նատ րի ու մի կար բո նա տի 8,48 % 
զանգ վա ծային բաժ նով 500 գ լու ծույթ: Նստ ված քը ֆիլտ րել և շի կաց րել են մինչև 
հաս տա տուն զանգ ված: Ֆիլտ րա տին 10 % զանգ վա ծային բաժ նով 146 գ ա ղաթ թու 
ա վե լաց նե լիս գա զի ան ջա տու մը դա դա րել է: 

13. Որքա՞ն է նստվածքի շիկացումից հետո ստացված պինդ նյութի քանակը (մմոլ): 

14. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի քլո րի դի զանգ վա ծային բաժ ինը (%) սկզբնական լուծույթում:  

15–16.  Պղն ձի(II) սուլ ֆա տի լու ծույ թի մեջ ը նկղ մել են ա լ յու մի նե թի թեղ: Ո րոշ ժա մա նակ 
ան ց, երբ թի թե ղի զանգ վա ծի փո փո խու թյու նը կազ մել է 2,76 գ, այն հա նել են, լվա
ցել, չո րաց րել և փո խազ դե ցու թյան մեջ դրել քլո րի հետ: Վեր ջի նիս ծախ սը ե ղել է 
168 լ (ն. պ.):

15. Որ քա՞ն է լու ծույ թում գո յա ցած ա ղի զանգ վա ծը (մգ): 

16. Որ քա՞ն է ա լ յու մի նե թի թե ղի սկզբ նա կան զանգ վա ծը (գ): 

17–19.  Կալ ցի ու մի օք սի դի, կար բի դի և ֆոս ֆի դի խառ նուր դի 61,4 գ նմու շի վրա ան հրա ժեշտ 
քա նա կու թյամբ ջուր ա վե լաց նե լիս ստաց վել են պինդ նյութ և 15,68 լ (ն. պ.) գազերի 
խառ նուրդ, որում ածխաջրածնի քանակը 2,5 անգամ մեծ է մյուս գազի քանակից: 

17. Որ քա՞ն է ստաց ված պինդ նյու թի զանգ վա ծը (գ): 
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18. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի օք սի դի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

19.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ կպա հանջ վի հիդ րո լի զի ըն թաց քում ստաց ված ած խաջ րա
ծինն այ րե լու հա մար: 

20–22.  Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի 17,5 % զանգ վա ծային բաժ նով 672 գ լու ծույ թին 
ա վելաց րել են 171 գ բա րի ու մի հիդ րօք սի դ պա րու նա կող 585 գ լու ծույթ: Ռե ակ ցի ա
ներն ա վարտ վե լուց հե տո նստ ված քը ա ռանձ նաց րել են լու ծույ թից: 

20. Որ քա՞ն է նստ ված քի զանգ վա ծը (գ):  

21. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) լու ծույթ է ստաց վել: 

22. Որ քա՞ն է լու ծույ թում պա րու նակ վող ալ կա լու զանգ վա ծը (գ):  

23–25.  Մագ նե զի ու մի և պղն ձի(II) քլո րիդ նե րի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը լու ծել են 
197 մլ ջրում և ա վե լաց րել ար ծա թի նիտ րա տի 1 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ո րո շա կի 
ծա վա լով լու ծույթ (ρ = 1,1 գ/մլ): Ա ռա ջա ցած 57,4 գ նստ ված քը հե ռաց րել են և լու ծույ
թի մեջ ը նկղ մել պղն ձե թի թեղ: Ռե ակ ցի ան ա վարտ վե լուց հե տո թի թե ղի զանգ վա ծը 
ա վե լա ցել է 7,6 գրամով: 

23. Որ քա՞ն է քլո րիդ նե րի ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

24. Որ քա՞ն է պղն ձե թի թե ղը հա նե լուց հե տո մնա ցած լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

25.  Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում պղն ձի(II) նիտ րա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):  

26–28.  Ած խած նի(II) և (IV) օք սիդ նե րի 0,896 լ (ն. պ.) խառ նուրդն այ րե լու հա մար ծախս վել է 
0,112 լ (ն. պ.) թթ վա ծին: Ա ռա ջա ցած գա զը մղել են 2,96 գ կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դ պա
րու նա կող լու ծույ թի մեջ:

26. Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

27. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է ա ռա ջա ցել: 

28. Որ քա՞ն է ե լային գա զային խառ նուր դի զանգ վա ծը (մգ): 
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1.2.7. Անօրգանական միացությունների դասերը, դրանց ստացումը, 
դասակարգումը, անվանումը, հատկությունները և կիրառումը: 

Հիմքերի, թթուների, աղերի և օքսիդների քիմիական հատկությունները 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 160 11 229 21 1060

2 15 12 108 22 24

3 36 13 200 23 23

4 1 14 5 24 705

5 418 15 6840 25 4

6 112 16 135 26 25

7 8400 17 74 27 4

8 2160 18 25 28 1600

9 2550 19 140

10 2499 20 197
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ԳԼՈՒԽ 2. Ա ՆՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  ՔԻ ՄԻ Ա

2.1. ՄԵՏԱՂՆԵՐ

2.1.1. Մե տա ղային  կապ: I–III գլ խա վոր են թախմ բե րի և բո լոր 
ե րկրորդա կան են թախմ բե րի մե տաղ նե րի բնու թա գի րը

1.  Ցին կի և մագ նե զի ու մի փո շի նե րի 332 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն ա ղաթթ վի ա վել ցու կով 
մշա կե լիս ան ջատ վել է 156,8 լ (ն. պ.) գազ: Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի նյու թա քա նա կը (մոլ) 
ե լային խառ նուր դում:  

2.  Որ քա՞ն է K+, Cu+, Ca2+, Zn2+, Fe2+ կա տի ոն նե րից 3d104s0 է լեկտ րո նային բա նաձևն ու նե ցող 
տար րե րի կար գաթ վե րի գու մա րը: 

3.  MgO, CaO, BaO, BeO նյու թե րից ա ռա վել ու ժեղ հիմ նային հատ կու թյամբ օ ժտ ված օք սի դի 
15,3 գ նմու շը լու ծել են ջրում և ստա ցել 30 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ: Որ քա՞ն է 
ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ):  

4.  Որ քա՞ն է 405,18 գ զանգ վա ծով օս մի ու մի ծա վա լը (սմ3), ե թե դրա խտու թյու նը 22,51 գ/ սմ3 է: 

5.  Նատ րի ու մի քլո րի դի և Բեր թո լեյ ի ա ղի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը շի կաց րել են 
(ա ռանց կա տա լի զոր դի) մինչև ռե ակ ցի այի ա վար տը: Որ քա՞ն է նատ րի ու մի քլո րի դի մո
լային բա ժի նը (%) ստաց ված պինդ մնա ցոր դում:  

6.  Նատ րի ու մի և ա մո նի ու մի նիտ րատ նե րի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի ո րոշ զանգ
վա ծով նմու շը տա քաց րել են բաց ա նո թում մինչև հաս տա տուն զանգ ված: Քա նի՞ 
անգամ է ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող նյու թե րի գու մա րային քա նա կը (մոլ) մեծ 
ստաց ված պինդ մնա ցոր դում պա րու նակ վող նյու թի քա նա կից: 

7.  Ը ստ KCl º X º KH փո խար կում նե րի շղ թայի որ քա՞ն է 80 գ վերջ ա նյութ ս տա նա լու հա
մար ան հրա ժեշտ X նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

8.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի նիտ րա տի ջեր մային քայ քայ ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման քա նա
կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը:  

9.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (մգ ) Na+ ի ոն ներ կանց նեն լու ծույթ Na2R բա ղադ րու թյամբ կա տի ո նի տի 
և 0,81 գ կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նա տի ջրային լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն
քում: 

10.  8 գ զանգ վա ծով NaOH պա րու նա կող լու ծույ թը փո խազ դել է 9,8 գ զանգ վա ծով ֆոս ֆո
րա կան թթ վի հետ: Որ քա՞ն է այդ ռե ակ ցի այի հա վա սար ման քա նա կա չա փա կան գոր
ծա կից նե րի գու մա րը: 
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11–12.  K, Ca, Cr, Ga, Cu, Ag մե տաղ նե րից մի քա նիսն ու նեն ա տո մի ար տա քին է լեկտ րո
նային շեր տի 4s1 բա նաձև:

11. Որ քա՞ն է 4s1 բա նաձ ևով տար րե րի կար գաթ վե րի գու մա րը: 

12.  Որ քա՞ն է 4s1 բա նաձ ևով d– տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ ված նե րի 
գումարը:

13–14.  Ա լ յու մի նի և դրա օք սի դի խառ նուր դի 156 գ նմուշն ալ կա լու լու ծույ թով մշա կե լիս 
անջատ վել է 67,2 լ (ն. պ.) գազ: 

13. Որ քա՞ն է մե տա ղի զանգ վա ծը (գ) տր ված նմու շում: 

14.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ է 
ծախս վել նշ ված գոր ծըն թա ցում: 

15–17.  Ը ստ հետ ևյալ փո խար կում նե րի շղ թայի.

FeX2 + ալկալի  A(նստվածք) 
H2O2  B 

t
 Fe2O3

15.  Որ քա՞ն է FeX2 մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ե թե դրա նում X 
տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը 55,91 % է: 

16.  Որ քա՞ն է A և B նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը: 

17.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջրած նի պե րօք սի դի 2 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կ ծախս վի 
A նյու թից B նյութ ստա նա լու հա մար, ե թե FeX2 –ի զանգ վա ծը 2,54 գ է: 

18–20.  Եր կա թի(II) նիտ րա տի 259,02 գ զանգ վա ծով լու ծույ թի մեջ ը նկղ մել են ա լ յու մի նե 
թիթեղ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց, ե րբ թի թե ղը հա նել են, լվա ցել և չո րաց րել, պարզ վել է, 
որ զանգ վա ծը փոխ վել է 3,42 գրա մով: 

18. Որ քա՞ն է թի թե ղի վրա նս տած եր կա թի զանգ վա ծը (մգ): 

19.  Հաշ վե՛ք եր կա թի(II) նիտ րա տի և ա լ յու մի նի փո խազ դե ցու թյու նից գո յա ցած ա ղի 
 զանգվա ծային բա ժի նը (%) թի թե ղը հա նե լուց հե տո մնա ցած լու ծույ թում: 

20.  Հաշ վե՛ք ա լ յու մի նե թի թե ղի սկզբ նա կան զանգ վա ծը (գ), ե թե եր կա թա պատ ա լ յու մի նե 
թի թե ղը լու ծե լու հա մար ծախս վել է 3 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 1 լ ծծմ բա կան թթու: 
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2.1.1. Մե տա ղային  կապ: I–III գլ խա վոր են թախմ բե րի և բո լոր ե րկ րոր դա կան 
ենթախմ բե րի մե տաղ նե րի բնու թա գի րը

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 3 8 5 15 127

2 59 9 230 16 197

3 57 10 6 17 17

4 18 11 72 18 5040

5 50 12 116 19 5

6 2 13 54 20 54

7 78 14 800
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2.1.2. Ալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. ֆի զի կա կան և քի մի ա կան 
հատկություն նե րը

1.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ կգո յա նա 11,2 % զանգ վա ծային բաժ նով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 
200 գ լու ծույ թով 11,2 լ (ն. պ.) ած խած նի(IV) օք սիդ ան ցկաց նե լիս: 

2.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) թթ ված նային մի ա ցու թյուն կա ռա ջա նա 23 գ մե տա ղա կան նատ
րիու մը թթ ված նում տա քաց նե լիս: 

3.  Որ քա՞ն է КOH, HNO2, HNO3, NaOH նյու թե րից ա ռա ջին, երկրորդ և եր րորդ փու լե րում 
ան հրա ժեշտ նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րն ը ստ փո խար կում նե րի 
հետ ևյալ շղ թայի. 

Al2O3 
1  KAlO2 

2  Al(NO3)3 
3  Al(OH)3 + NaNO3

4.  Ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թայի որ քա՞ն է А, B, C նյու թե րի մո լային զանգ ված
ների (գ/ մոլ) գու մա րը.  

Na2O(1 մոլ) + H2O (ավելցուկ)  A 
+2 մոլ H3PO4

 B 
+4 մոլ NaOH

 C

5.  Որ քա՞ն է հետ ևյալ ո ւր վագ րին` Al + HCl º X + H2, հա մա պա տաս խա նող X ար գա սի քի 
մեկ մո լում է լեկտ րոն նե րի քա նա կը (մոլ): 

6.  Որ քա՞ն է հետ ևյալ մի ա ցու թյուն նե րից՝ K2MnO4, NaMnO4, MnO2, ման գա նի բարձ րա գույն 
օք սի դաց ման աս տի ճան ու նե ցող նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

7.  15 գ NaH –ից ստաց վել է 42 գ հիդ րո կար բո նատ՝ ը ստ հետ ևյալ փո խար կում նե րի`             

NaH  1   X   2   NaHCO3: Որ քա՞ն է 2–րդ ռե ակ ցի այի ել քը (%), ե թե ա ռա ջին ռե ակ

ցիան ըն թա ցել է քա նա կա պես: 

8.  1 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ 848 գ զանգ վա ծով կալ ցի ու մի կար բո նա տի և հիդ րո կար
բո նա տի խառ նուր դը մշա կել են ա վել ցու կով վերց րած ա ղաթթ վով: Որ քա՞ն է ան ջատ ված 
գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

9.  Նատ րի ու մի օք սի դի և հիդ րօք սի դի 10 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը, ո րում օք սի դի զանգ
վա ծային բա ժի նը 62 % է, լու ծել են 137,5 մլ ջրում: Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թում ալ կա լու 
զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

10.  Որ քա՞ն է 196 գ զանգ վա ծով ծծմ բա կան թթ վի և ան հրա ժեշտ քա նա կով բա րի ու մի հիդ
րօք սի դի փո խազ դե ցու թյու նից գո յա ցած նստ ված քի զանգ վա ծը (գ): 

11.  Եր կա թե թի թե ղը պղն ձի սուլ ֆա տի լու ծույ թի մեջ ը նկղ մե լիս թի թե ղի զանգ վա ծը մե ծա
ցել է 4 գրա մով: Որ քա՞ն է փո խազ դած եր կա թի զանգ վա ծը (գ): 
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12.  Հավասար նյութաքանակներով նատրիումի, կալցիումի և ամոնիումի կարբոնատների 
խառնուրդի որոշակի զանգված տաքացրել են 300  °C–ում: Չոր մնացորդը ջրով մշա
կելիս մնացել է 50 գ նստվածք: Որքա՞ն է ջրում լուծված նյութի ատոմների գումարային 
նյութաքանակը (մոլ): 

13.  Ալկալիական մե տաղի օքսիդն ամ բող ջու թյամբ փոխազդել է 10  % զանգ վա ծային բաժ
նով 324 գ բրո մաջ րած նական թթ վի հետ: Վերջինիս 18 գ ջուր ավելացնելիս ստացվել է 
10 % զանգ վա ծային բաժ նով մե տա ղի բրո մի դի լու ծույթ: Ո ՞րն է մե տա ղի կար գա թի վը:   

14.  Նատ րի ու մի հիդ րի դի հիդ րո լի զից ստաց ված գա զը շի կա ցած պղն ձի(II) օք սի դի 
վրայով ան ցկաց նե լիս պինդ նյու թի զանգ վա ծը պա կա սել է 4 գրա մով: Որ քա՞ն է նատ
րի ու մի հիդ րի դի զանգ վա ծը (գ): 

15.  Որ քա՞ն է նատ րի ում պա րու նա կող X1, X2, X3 նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) 
գու մա րն ը ստ հետ ևյալ փո խար կում նե րի շղ թայի. 

Na2O2 (1 մոլ) 
CO2(ավելցուկ)

 X1 
CO2(ավելցուկ), H2O  X2 

2 մոլ Ba(OH)2  X3

16.  H2X բա նաձևն ու նե ցող մի ա ցու թյան ջրային լու ծույ թում H2X –ի յու րա քան չյուր 
չդիսոցված մո լե կու լին բա ժին են ը նկ նում 8 հատ H+ և 4 հատ X2– ի ոն ներ: Լու ծույ թում 
որքա՞ն է այդ է լեկտ րո լի տի դի սոց ման աս տի ճա նը (%): 

17.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) նատ րի ու մի օք սիդ պետք է ա վե լաց նել 160 գ նատ րի ու մի հիդ րօք
սիդ պա րու նա կող 676 գ ջրային լու ծույ թին՝ նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա
ծային բաժ նով լու ծույթ ստա նա լու հա մար:  

18.  1,25–ական մոլ մետաղական Li, Na և K պարունակող խառնուրդը «լուծել են»  ջրում: Ի՞նչ 
ծավալով (լ, ն. պ.) գազ է անջատվել նշված գործընթացում: 

19–20.  4,8 % զանգ վա ծային բաժ նով լի թի ու մի հիդ րօք սի դի 2500 գ լու ծույ թի մեջ լու ծել են 
այն քան ծծմ բի(IV) օք սիդ, որ լու ծույ թում գո յա ցած փոքր և մեծ մո լե կու լային  զանգ
վա ծով լի թի ու մա կան ա ղե րի նյու թա քա նակ նե րի հա րա բե րու թյու նը հա մա պա տաս
խա նա բար լի նի 2 : 1: 

19. Որ քա՞ն է կլան ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

20.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ծծմ բային գազ պետք է ան ցկաց նել ստաց ված լու ծույ թով՝ չե զոք 
ա ղը թթու ա ղի վե րա ծե լու հա մար:  

21–22.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով ա լ յու մի նի և սի լի ցի ու մի օք սիդ նե րի 1 : 5 մո լային հա րա բե
րու թյամբ խառ նուր դի նմու շը լրիվ լու ծե լու հա մար պա հանջ վել է նատ րի ու մի հիդ ր
օքսիդի 80 % զանգ վա ծային բաժ նով 600 գ տաք լու ծույթ:



ZANGAK

300

21. Որ քա՞ն է փո խազ դած խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

22.  Ա ռա վե լա գույ նը ի ՞նչ ծա վա լով (լ) 4,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ա ղաթ թու կա րող է 
փոխազ դել ստաց ված լու ծույ թի հետ:  

23–25.  Մե տա ղա կան կա լի ու մի և նատ րի ու մի 1,31 գ զանգ վա ծով հա մա ձուլ ված քը ջ րում 
լուծե լիս ստաց վել է 2,16 գ զանգ վա ծով հիդ րօք սիդ նե րի խառ նուրդ:

23. Որ քա՞ն է կա լի ու մի զանգ վա ծը (մգ) ե լային հա մա ձուլ ված քում: 

24. Որ քա՞ն է նատ րի ու մի մո լային բա ժի նը (%) ե լային հա մա ձուլ ված քում: 

25. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (մլ, ն. պ.):  

26–28.  Նատ րի ու մի քլո րի դի 195 գ զանգ վա ծով ջրային լու ծույ թը է լեկտ րո լի զի են թար կե լիս 
ա ղը լրիվ տա րրա լուծ վել է, և ա նո դի վրա ան ջատ վել է 11,2 լ (ն. պ.) գազ: 

26. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային լու ծույ թում: 

27.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բա կան թթ վի 24,5 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կպա
հանջվի է լեկտ րո լի տային ա վա զա նում ստաց ված լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար: 

28.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կաթ կս տաց վի կա թո դի վրա ան ջատ ված գա զով մագ նի սա կան 
եր կա թա քա րը վե րա կանգ նե լիս:  

29–31.  Նատ րի ու մի պե րօք սի դի և կար բո նա տի 230 գ զանգ վա ծով հա վա սա րա մո լային 
 խառ նուր դը ո րոշ ժա մա նակ ած խած նի(IV) օք սի դի մթ նո լոր տում թող նե լիս խառ
նուր դի զանգ վածն ա վե լա ցել է 14 գրա մով: Ռե ակ ցի այի ար դյուն քում ան ջատ ված 
գա զը խառ նել են ան հրա ժեշտ ծա վա լով ջրած նի հետ և պայ թեց րել:

29.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի կար բո նա տի մո լային բա ժի նը ած խաթ թու գազ կլա նած չոր 
խառնուր դում (%): 

30. Որ քա՞ն է փո խազ դած ջրած նի զանգ վա ծը (գ):  

31.  Առ ավե լա գույնը ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ած խաթ թու գազ կա րող է կլա նել չոր ե լային 
խառ նուր դը:  
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32–34.  78 գ զանգ վա ծով կա լի ու մը լու ծել են 924 գ ջրում: Ստաց ված լու ծույ թը քա նա կա պես 
փո խազ դել է հա վա սար նյու թա քա նակ նե րով եր կա թի(III) և պղն ձի(II) սուլ ֆատ ներ 
պա րու նա կող 2000 գ զանգ վա ծով սա ռը ջրային լու ծույ թի հետ:

32.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի և ջրի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

33. Որ քա՞ն է եր կա թի ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ա ղե րի տր ված լու ծույ թում: 

34.  Նստ ված քի հե ռա ցու մից հե տո մնա ցած լու ծույ թին ա վե լաց րել են անհ րա ժեշտ քա նա
կով բա րի ու մի քլո րիդ պա րու նա կող լու ծույթ: Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում առ կա 
լուծ ված նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

2.1.2. Ալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. 
ֆի զի կա կան և քի մի ա կան հատկությունները

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 40 13 3 25 560

2 39 14 6 26 30

3 159 15 230 27 200

4 324 16 80 28 21

5 64 17 2 29 70

6 142 18 42 30 1

7 80 19 84 31 28

8 224 20 28 32 1000

9 8 21 402 33 5

10 466 22 4 34 149

11 28 23 390

12 3 24 80
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2.1.3. Հո ղալ կա լի ա կան մե տաղ ներ.
ֆի զի կա կան և քի մի ա կան հատ կություն նե րը

1.  Որ քա՞ն է խո նա վա ծուծ հատ կու թյամբ օ ժտ ված նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի գու մա
րային թի վը մի ա ցու թյուն նե րի հետ ևյալ շար քում. CaO, Ca(OH)2, CaCO3, CaCl2, MgSO4: 

2.  Որ քա՞ն է զանգ վա ծի կո րուս տը (կգ) 172 կգ զանգ վա ծով բնա կան գիպ սից կեսջրյա գիպս 
ստա նա լիս: 

3.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (մգ) սո դա կծախս վի 400 մգ/լ Ca2+ ի ոն ներ պա րու նա կող 2 լ ծա վա լով 
կոշտ ջրից այդ ի ոն նե րը լրիվ հե ռաց նե լու հա մար: 

4.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ կստացվի 62,5 գ զանգվածով կալցիումի 
կարբոնատը  ավելցուկով վերցրած աղաթթվով մշակելիս:  

5.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մագ նե զի ու մի սուլ ֆիդ կս տաց վի 18 գ մագ նե զի ու մը 28 գ ծծմ բի հետ 
տա քաց նե լիս:  

6–7.  Կալցիումի և ալ յումինի կարբիդների 33,6 գ զանգվածով խառնուրդի լրիվ հիդրոլիզից 
անջատվել է 13,44 լ (ն. պ.) գազային խառնուրդ: 

6. Որ քա՞ն է ա լ յու մի նի կար բի դի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

7.  Ի՞նչ ծա վա լով (մլ) 5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույթ կպա հանջ
վի կար բիդ նե րի հիդ րո լի զից ստաց ված նստ ված քը լու ծե լու հա մար:  

8–9.  Կալ ցի ու մի և ա լ յու մի նի կար բիդ նե րի 1 : 1 մո լային հա րա բե րու թյամբ 1040 գ զանգ վա
ծով խառ նուր դը փո խազ դե ցու թյան մեջ են դրել ան հրա ժեշտ քա նա կով ջրի հետ:

8. Որ քա՞ն է ստաց ված խառ նուր դում գա զե րի քա նա կը (մոլ):  

9.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին է ան հրա ժեշտ ստաց ված գա զային խառ նուրդն այ րե լու 
հա մար: 

10–11.  Մագ նե զի ու մի և ցին կի 13,7 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը նոսր ծծմ բա կան թթ վում  լու
ծե լիս ան ջատ վել է 8,3 լ (27   °C, 1,2æ105 Պա) ջրա ծին (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ, T0 = 273 Կ):

10. Ի ՞նչ ծա վալ (մլ) կզ բա ղեց նի ան ջատ ված ջրա ծի նը նոր մալ պայ ման նե րում: 

11. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 
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12–13.  Կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի կար բո նատ նե րի խառ նուր դը 1000 °C ջերմաստիճանում 
շի կաց նե լիս ստաց ված ած խած նի(IV) օք սի դի զանգ վա ծը եր կու ան գամ է փոքր 
ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծից: 

12.  Որ քա՞ն է կալ ցի ում պա րու նա կող մի ա ցու թյան մո լային բա ժի նը (%) պինդ նյու թե րի 
ս տաց ված խառ նուր դում: 

13.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) հիդ րո կար բո նատ նե րի խառ նուրդ կս տաց վի 176 գ զանգ վա ծով 
 կար բո նատ նե րի խառ նուր դից: 

14–15.  Մի այն կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի կար բո նատ ներ պա րու նա կող մար մա րի 984  գ 
զանգ վածով նմու շին ա վե լաց րել են ան հրա ժեշտ քա նա կով՝ 7300 գ ա ղաթ թու: 
Անջատ ված գա զը շի կա ցած ած խի վրայով ան ցկաց նե լիս ստաց վել է ը ստ հե լի ու
մի 7 հա րա բե րա կան խտու թյամբ մի այլ գազ, ո րը բա վա րար է 2880 գ զանգ վա ծով 
պղնձի(I) օք սի դից պղին ձը վե րա կանգ նե լու հա մար: 

14. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծը (գ) ե լային նմու շում: 

15. Որ քա՞ն է քլո րաջ րած նի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ա ղաթթ վում: 

16–18.  Կալ ցի ու մի քլո րիդ և հիդ րո կար բո նատ պա րու նա կող 200 մլ (ρ = 1,0 գ/մլ) ջրի կոշտու
թյու նը վե րաց նե լու նպա տա կով այն ե ռաց րել են, և ան ջատ վել է 0,4 գ զանգ վա
ծով նստ վածք: Նստ ված քը հե ռաց նե լուց հե տո մնա ցած ջու րը սո դայի ա վել ցու կով 
մշակե լիս ան ջատ վել է 0,2 գ զանգ վա ծով նստ վածք:

16.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (մգ) կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նատ է պա րու նակ վում 1 լ ջրում: 

17. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կալ ցի ու մի քլո րիդ է պա րու նակ վում 100 լ ջրում: 

18.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) սո դա կօգ տա գործ վի 100 լ ջու րը փափ կեց նե լու հա մար:

19–21.  2 : 1 մո լային հա րա բե րու թյամբ Ca(HCO3)2 և MgSO4 ա ղեր պա րու նա կող կոշտ ջու րը 
ան հրա ժեշտ քա նա կով սո դայով` Na2CO3, մշա կե լիս ա ռա ջա ցել է 710 գ զանգ վա ծով 
նստ վածք:

19. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մա կան ա ղի զանգ վա ծը (գ) կոշտ ջրում: 
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20.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի նստ ված քը հե ռաց նե լուց հե տո ստաց ված 
լուծույ թը ան հրա ժեշտ քա նա կով ծծմ բա կան թթ վով մշա կե լիս: 

21.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) 0,25 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով բա րի ու մի նիտ րա տի լու ծույթ կպա
հանջվի ելային կոշտ ջրից սուլ ֆատ ի ոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար: 

2.1.3. Հո ղալ կա լի ա կան մե տաղ ներ.
ֆի զի կա կան և քի մի ա կան հատ կություն նե րը

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 287 8 20 15 10

2 27 9 952 16 3240

3 2120 10 8960 17 111

4 14 11 75 18 318

5 42 12 25 19 810

6 25 13 300 20 224

7 80 14 900 21 10



ZANGAK

305

2.1.4. Ալ յու մին և եր կաթ. դրանց ֆի զի կա կան և քի մի ա կան 
հատկություն նե րը

1.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով ա լ յու մի նը ա ղաթթ վում լու ծե լիս ան ջատ վել է 11 գ զանգ վա ծով 
գազ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) գազ կա ռա ջա նա նույն զանգ վա ծով ա լ յու մի նը կա լի ու մի հիդ
րօք սի դի լու ծույ թում լու ծե լիս: 

2.  Եր կա թի խտու թյու նը 7,8 գ/սմ3 է: Ի ՞նչ ծա վալ (դմ3) կզ բա ղեց նի 156 կգ եր կա թը նույն 
ջերմաս տի ճա նում:  

3.  Փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թա յում որ քա՞ն է բո լոր ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րի 
քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը.

Al  Al2O3  AlCl3 
NaOH  Al(OH)3 

NaOH  NaAlO2

4.  11,12 գ զանգ վա ծով եր կա թար ջաս պի տա քա ցու մից ստաց վել է 6,08 գ ան ջուր աղ: 
Որքա՞ն է բյու րե ղաջ րի քա նա կը եր կա թար ջաս պի 3 մոլում: 

5.  Որ քա՞ն է օք սի դաց ման– վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման ե լա նյու թե րի քանա
կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը. 

FeS + HNO3 º Fe(NO3)3 + SO2 + NO2 + H2O 

6.  Եր կա թի(II) և ա լ յու մի նի քլո րիդ նե րի 2,032 գ զանգ վա ծով խառ նուր դի և ա վել ցու կով 
վերց րած կա լի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում առաջացել է 
1,08 գ նստվածք: Որ քա՞ն է եր կա թի(II) քլո րի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային խառ
նուր դում:  

7.  Մի ա ցու թյուն նե րում +3 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող 4,32 գ զանգ վա ծով մետա
ղի և ա ղաթթ վի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ստաց վել է հա մա պա տաս խան ա ղի 
0,2  մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 800 մլ լու ծույթ: Որ քա՞ն է մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո
մային զանգ վա ծը: 

8–9.  Եր կա թի(II) և (III) օք սիդ նե րի 304 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը ջրած նով վե րա կանգ նե
լիս ստաց վել է 224 գ զանգ վա ծով եր կաթ:

8. Որ քա՞ն է եր կա թի(II) օք սի դի զանգ վա ծը (գ) խառ նուր դում:

9.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ած խած նի(II) օք սիդ կծախս վի այդ նույն խառ նուր դը լ րիվ վե րա
կանգ նե լու հա մար: 
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10–11.  D + 3OH 
– = AlO3

3– + 3B կրճատ իոնական հավասարման ուրվագրում վերականգնե՛ք  
D և B նյութերի բանաձևերը, եթե հայտնի է, որ D–ն կազմված է երեք տարրերի 
ատոմ ներից: 

10. Որ քա՞ն է D և B նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը: 

11.  Որ քա՞ն է 39 գ D նյու թը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ 7,35  % զանգ վա ծային բաժ նով 
ծծմբա կան թթ վի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

12–13.  Ը նտ րե՛ք հետ ևյալ ո ւր վագ րով օք սի դաց ման– վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի գոր ծա
կից նե րը՝ Fe + HNO3 º Fe(NO3)2 + NH4NO3 + H2O:

12. Որ քա՞ն է հա վա սար ման քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը:

13.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) է լեկտ րոն կմաս նակ ցի ռե ակ ցի ային 720 գ զանգ վա ծով եր կա թի(II) 
նիտ րատ գո յա նա լիս: 

14–15.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով եր կա թե թի թե ղը նախ ը նկղ մել են ծծմ բա կան թթ վի նոսր 
ջրային լու ծույ թի, ա պա պղն ձի(II) սուլ ֆա տի լու ծույ թի մեջ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց թի
թե ղը հա նել են ա ղի լու ծույ թից, չո րաց րել և կշ ռել: Պարզ վել է, որ թի թե ղի սկզբնական 
զանգ վա ծի փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե ցել:

14.  Որ քա՞ն է ան ջատ ված ջրած նի ծա վա լը (մլ, ն. պ.), ե թե թի թե ղի վրա նս տել է 1,12 գ պղինձ:  

15.  Որ քա՞ն է թի թե ղի զանգ վա ծի փո փո խու թյու նը (մգ) թթ վի հետ փո խազ դե լուց հե տո:  

16–17.  Փո խար կում ներն ը ստ հետ ևյալ շղ թայի ի րա կա նաց նե լիս A և B նյու թե րը պատ կա
նում են ա նօր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի միև նույն դա սին: 

Al  Al2(SO4)3 
A  B t°  Al2O3 

A  Na[Al(OH)4(H2O)2]

16.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) B մի ա ցու թյուն կգո յա նա փո խար կում նե րին 135 գ ա լ յու մին մաս
նակ ցե լիս:  

17.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) A նյու թի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կծախս վի փո խար
կում նե րի վեր ջին փուլն ի րա կա նաց նե լիս: 
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18–20.  170,4 գ զանգ վա ծով ա լ յու մի նի նիտ րատ պա րու նա կող լու ծույ թին ա վե լաց րել ե ն 
 նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 150 գ լու ծույթ: Այ նու հետև 
նստ վածք պա րու նա կող խառ նուր դի վրա ա վե լաց րել են ևս 120 գ նատ րի ու մի հիդ
րօք սի դի նույն լու ծույ թից:

18.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք է ա ռա ջա ցել ա ռա ջին ան գամ ալ կա լի ա վե լաց նե լիս: 

19.  Որ քա՞ն կլի նի նստ ված քի զանգ վա ծը (գ) ե րկ րորդ ան գամ ալ կա լի ա վե լաց նե լիս:  

20. Որ քա՞ն է նիտ րա տի զանգ վա ծը (գ) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

21–23.  Մի ա ցու թյուն նե րում +3 և +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ներ ցու ցա բե րող եր կու 
մետաղ նե րի 1470 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս ան ջատ
վել է 1008 լ (ն. պ.) գազ: Հայտ նի է, որ +3 օք սի դաց ման աս տի ճա նով մե տա ղի հա
րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծի հա րա բե րու թյու նը +2 օք սի դաց ման աս տի ճա
նով մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծին 0,675 : 1 է, ի սկ խառ նուր դում 
մետաղ նե րի մո լային հա րա բե րու թյու նը 1 : 3 է: 

21. Ո ՞րն է +3 օք սի դաց ման աս տի ճա նով մե տա ղի կար գա թի վը:  

22.  Ո ՞րն է +2 օք սի դաց ման աս տի ճա նով մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը: 

23. Որ քա՞ն է ստաց ված ա ղե րի գու մա րային զանգ վա ծը (գ): 

24–26.  Երկաթի(II) բրոմիդի և պղնձի(I) բրոմիդի խառնուրդը, որում պղնձի ատոմների 
թիվը 2 անգամ ավելի է երկաթի ատոմների թվից, իսկ բրոմի ատոմների թիվը 
6,02æ1024  է, օքսիդացրել են բավարար քանակությամբ քլորով: 

24.  Հաշ վե՛ք քլո րի այն ծա վա լը (լ, ն. պ.), ո րն ան հրա ժեշտ է բրո միդ նե րի խառ նուր դի լրիվ 
օք սի դաց ման հա մար: 

25. Որ քա՞ն է եր կա թի(II) բրո մի դի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

26. Որքա՞ն է  ստացված պղնձի աղի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 
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2.1.4. Ալ յու մին և եր կաթ. 
դրանց ֆի զի կա կան և քի մի ա կան հատկությունները

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 11 10 96 19 39

2 20 11 1000 20 204

3 34 12 22 21 13

4 21 13 8 22 40

5 11 14 56 23 4665

6 75 15 140 24 196

7 27 16 390 25 540

8 144 17 1000 26 135

9 112 18 39
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2.1.5. Մե տաղ նե րի ստաց ման ե ղա նակ նե րը: 
Կո ռո զի ա: Հա մա ձուլ վածք ներ: 

Թուջ և պող պատ

1.  Որոշակի զանգ վա ծով ար ծա թի և պղն ձի հա մա ձուլ ված քը լրիվ լու ծե լու հա մար ծախս
վել է 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 63 գ ա զո տա կան թթու: Որ քա՞ն է ան ջատ ված գազի 
ծա վա լը (մլ, ն. պ.):  

2.  Պող պա տի նմու շը թթ ված նի ա վել ցու կում այ րե լիս ան ջատ վել է 33,6 լ (ն. պ.)  ած խած
նի(IV) օք սիդ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ած խած ին է պա րու նակ վում պող պա տի այդ նմու շում: 

3.  Մագ նե տի տ (Fe3O4) պա րու նա կող եր կա թա հան քում եր կա թի զանգ վա ծային բա ժի նը 
42 % է: Որ քա՞ն է Fe3O4 –ի զանգ վա ծային բա ժինն (%) այդ եր կա թա հան քում:

4.  Թթ ված նի և խո նա վու թյան առ կա յու թյամբ 112 գ զանգ վա ծով եր կաթն ամ բող ջու թյամբ 
են թարկ վել է կե րա մաշ ման` վե րած վե լով նախ Fe(II), ա պա Fe(III) հիդ րօք սի դների: 
Որքա՞ն է վերջ նա կան ար գա սի քի զանգ վա ծը (գ): 

5–6.  Ա լ յու մի նա ջեր մային ե ղա նա կով եր կաթ ստա նա լու նպա տա կով փո խազ դե ցու թյան մեջ 
են դրել 640 գ զանգ վա ծով եր կա թի(III) օք սիդն ու 270 գ զանգ վա ծով ա լ յու մի նի փո շին:

5. Որ քա՞ն է ստաց ված եր կա թի զանգ վա ծը (գ): 

6. Որ քա՞ն է ա լ յու մի նի մո լային բա ժի նը (%) մե տաղ նե րի ստաց ված խառ նուր դում: 

7–8.  Ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով 585 գ զանգ վա ծով կե րակ րի ա ղի հա լույ թի է լեկտ րո լի զը  դա
դարեց րել են այն պա հին, ե րբ ա նո դի վրա ան ջատ վել է 89,6 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ:

7. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տա ղա կան նատ րի ում է ստաց վել:  

8. Կե րակ րի ա ղի ո՞ր մասն է (%) են թարկ վել է լեկտ րո լի զի:  

9–10.  Ը ստ հետ ևյալ ո ւր վագ րի՝ Fe3O4 
HCl  A + B + H2O, ընթացող ռե ակ ցի այի ժամանակ 

ծախս վել է 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 1460 գ ա ղաթ թու, և ստացվել է լուծույթ:

9.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) A նյութ է գո յա ցել, ե թե Mr(A) < Mr(B):  

10. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 
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11–13.  Ըստ հետևյալ ուրվագրի՝ ցինկի սուլֆիդից ստացել են 325 կգ զանգվածով ցինկ, ընդ 
որում՝ առաջին փոխարկումն ընթացել է 80 %, իսկ երկրորդը` 100 % ելքով:

ZnS A  ZnO 
B(պարզ նյութ)

 Zn

11.  Որ քա՞ն է A և B պարզ գա զային նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի 
գու մա րը: 

12.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մ3) A գազ է ան հրա ժեշտ նշ ված քա նա կով ցինկ ստա նա լու հա մար, ըստ 
խնդրում նշված պայմանների: 

13. Որ քա՞ն է ծախս ված B գա զի ծա վա լը (մ3): 

14–16.  Ջրային մի ջա վայ րում 112 գ զանգ վա ծով եր կա թը լրիվ են թարկ վել է է լեկտ րա քի
միական կոռոզիայի (եր կաթն օք սի դա նում է մինչև Fe+2):

14.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) թթ վա ծին է մաս նակ ցել կա թո դի թթ ված նային ա պաբ ևե ռաց մա նը:  

15. Ի՞նչ նյու թա քա նա կով (մոլ) է լեկտ րոն է մաս նակ ցել կա թո դի ա պաբ ևե ռաց մա նը: 

16.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) թթ վա ծին է լրա ցու ցիչ մաս նակ ցել կոռոզիայի գոր ծըն թա ցին, ե թե 
եր կա թը վե րած վել է Fe(OH)3 –ի: 

17–19.  Եր կա թե թի թե ղը նոսր ա ղաթթ վի մեջ ը նկղ մե լիս ան ջատ վել է 11,2 լ (ն. պ.) գազ: 
Այնու հետև թի թե ղը հա նել են և ը նկղ մել պղն ձի(II) սուլ ֆա տի լու ծույ թի մեջ: Թի թե
ղը աղի լուծույթից հա նե լուց և չո րաց նե լուց հե տո պարզ վել է, որ դրա զանգ վա ծն 
ա վե լա ցել է 2,4 գրա մով, ի սկ եր կու ռե ակ ցի ա նե րին մաս նակ ցած եր կա թի զանգ վա
ծը կազ մել է թի թե ղի ե լային զանգ վա ծի 40 %–ը:

17. Որ քա՞ն է ա ղաթթ վի հետ փո խազ դած եր կա թի զանգ վա ծը (գ): 

18. Որ քա՞ն է փո խազ դած պղն ձի(II) սուլ ֆա տի զանգ վա ծը (գ): 

19. Որ քա՞ն է ե ղել եր կա թե թի թե ղի ե լային զանգ վա ծը (գ): 



ZANGAK

311

20–22.  Ա լ յու մի նի և պղն ձի հա մա ձուլ ված քի 25,6 գ զանգ վա ծով նմու շը մշա կել են ա վել ցու
կով ա ղաթթ վով: Մնա ցոր դը լվա ցել են և լու ծել 50,61 % զանգ վա ծային բաժ նով 49,8 գ 
ա զո տա կան թթ վում: Ստաց ված լու ծույ թը գո լոր շաց րել են, չոր մնա ցոր դը՝ շի կաց
րել, ո րի ար դյուն քում ստաց վել է գա զե րի խառ նուրդ, և մնա ցել է 8 գ զանգ վա ծով 
պինդ նյութ:

20. Որ քա՞ն է ա լյու մի նի զանգ վա ծային բա ժի նը հա մա ձուլ ված քում (%): 

21.  Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) հա մա ձուլ ված քի մնա ցորդն ա զո տա կան 
թթվում լու ծե լիս ստաց ված լու ծույ թում:

22.  Որքա՞ն է չոր մնա ցոր դը շի կաց նե լիս ստաց ված գա զային խառ նուր դում բարդ նյութի 
մոլային բաժինը (%):

2.1.5. Մե տաղ նե րի ստաց ման ե ղա նակ նե րը: 
Կո ռո զի ա: Հա մա ձուլ վածք ներ: 

Թուջ և պող պատ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 1120 9 254 17 28

2 18 10 1924 18 48

3 58 11 34 19 112

4 214 12 210 20 75

5 448 13 112 21 40

6 20 14 32 22 80

7 184 15 4

8 80 16 16
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2.2. ՈՉՄԵ ՏԱՂ ՆԵՐ 

2.2.1. Ոչմետաղներ: Ջրածին, ջուր, հալոգեններ 

1.  Որ քա՞ն է A և B պարզ նյու թե րի մե կա կան մո լե կուլ նե րում է լեկտ րոն նե րի ը նդ հա նուր 
թիվն ը ստ հետ ևյալ ո ւր վագ րի. 

Kl  A  KBr B  KCl

2.  Ջրած նի և քլո րի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը լու սա վո րե լիս դրա 3/4 –ը փո խազ դել է: 
Որ քա՞ն է վեր ջա նյու թի ծա վա լային բա ժի նը (%) նոր ստաց ված գա զային խառ նուր դում:  

3.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 85 գ զանգ վա ծով ջրած նի պե րօք սի դի քայ քա յու
մից՝ ը ստ հետ ևյալ ջեր մա քի մի ա կան հա վա սար ման. H2O2 = H2O + 1/2O2 + 188 կՋ/ մոլ: 

4.  Ի՞նչ քանակով էներգիա (կՋ) կծախսվի 1,5æ1023 թվով  ջրածնի մոլեկուլների հետևյալ՝ 
H2(գ)  =  2H(գ) փոխարկումն իրականացնելու համար, եթե H–H կապի էներգիան 
7,2æ10 

–
 
19 Ջ է:  

5.  Որ քա՞ն է X2 գա զի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ), ե թե դրա 5,6 դմ3 (ն. պ.) ծա վա լում պա րու
նակ վում են ը նդ հա նուր թվով 1,0234æ1025 պրո տոն ներ և է լեկտ րոն ներ: 

6.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) սի լի ցի ու մի(IV) օք սիդ կա րե լի է լու ծել 500 մլ 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա
ցիայով ֆտո րաջ րած նային թթ վում, ե թե ռե ակ ցի այի ար գա սի քը SiF4 գազն է:

7.  Ա վել ցու կով կա լի ու մի բրո մի դի լու ծույ թի մի ջով ան ցկաց րել են 11,2 լ (ն. պ.) քլո րի, քլո
րաջ րած նի և ջրած նի խառ նուրդ, ան ջատ վել է 8 գ բրոմ, ի սկ չլուծ ված գա զի ծա վա լը 
կազ մել է 5,6 լ (ն. պ.): Որ քա՞ն է քլո րաջ րած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ե լային 
խառ նուր դում: 

8.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով եր կա թի մի նմու շը փո խազ դել է ա ղաթթ վի հետ, ի սկ նույն  զանգ
վա ծով մեկ այլ նմուշ` գա զային քլո րի: Որ քա՞ն է եր կա թի նմու շի զանգ վա ծը (գ), ե թե փո
խազ դած քլո րի զանգ վա ծը 8,375 գրա մով մեծ է փո խազ դած քլո րաջ րած նի զանգ վա ծից: 

9–10.  Փակ ա նո թում ջրա ծի նը խառ նել են քլո րի ա վել ցու կի հետ և լու սա վո րել: Ռե ակ ցի այի 
ա վար տից հե տո խառ նուր դում քլո րի ծա վա լային բա ժի նը կազ մել է 20 %: 

9. Որ քա՞ն է քլո րի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

10. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) քլո րաջ րա ծին կս տաց վի 56 լ (ն. պ.) ե լային խառ նուր դից:
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11–12. Տր ված է ջրա ծին տար րի 1,505æ1024 ա տոմ ներ պա րու նա կող մե թա նի նմուշ:

11. Որ քա՞ն է մե թա նի այդ նմու շի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

12.  Որ քա՞ն է մե թա նի այդ նմու շի ծա վա լը (լ) 47 °C և 8,3 կՊա պայ ման նե րում: 
      (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, ի սկ T0 = 273 Կ): 

13–14.  Սո վո րա կան և ծանր ջրե րի խառ նուր դում յու րա քան չյուր 50 մոլ պրո տո նին բա ժին է 
ը նկ նում  41 մոլ նեյտ րոն: 

13. Որ քա՞ն է ծանր ջրի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

14.  Որ քա՞ն է 182 գ զանգ վա ծով այդ պի սի խառ նուր դի և ան հրա ժեշտ քա նա կով մե տա ղա
կան նատ րի ու մի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված գա զի զանգ վա ծը (գ), ե թե ռե ակ
ցիա նե րի գա զային ար գա սիք նե րը մի այն H2 –ը և D2–ն են: 

15–16.  Կա լի ու մի քլո րա տի և քլո րի դի խառ նուրդն ա ռանց կա տա լի զոր դի տա քաց նե լիս կա
լի ու մի քլո րի դի քա նա կը կրկ նա պատկ վել է, և ստաց վել է ա ղե րի նոր խառ նուրդ:

15.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի քլո րա տի մո լային բա ժի նը (%) ա ղե րի սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

16.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի պերք լո րա տի մո լային բա ժի նը (%) ա ղե րի նոր խառ նուր դում: 

17–18.  2,55 լ քլո րը և 1լ մե թա նը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում անմ նացորդ փո խազ
դել են :

17.  Որ քա՞ն է քլոր տար րի ա տոմ նե րի մո լային բա ժի նը (%) ստաց ված մեծ մո լային զանգ
վա ծով օր գա նա կան մի ա ցու թյու նում: 

18.  Որ քա՞ն է ած խած նի օք սի դաց ման աս տի ճա նը ստաց ված փոքր մո լային զանգ վա ծով 
օր գա նա կան մի ա ցու թյու նում: 

19–20.  Ա մո նի ա կի և ջրած նի խառ նուր դը տա քաց րած պղն ձի(II) օք սի դի ա վել ցուկ  պա րու
նա կող խո ղո վա կով ան ցկաց նե լիս պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը պա կա սել է 12 գրա
մով: Ս տաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուր դը ֆոս ֆո րի(V) օք սիդ պա րու նա կող 
խողո վա կով անց կաց նե լիս մնա ցել է 2,8 լ (ն. պ.) չփո խազ դած գազ:

19.  Որ քա՞ն է ջրած նի ծա վա լային բա ժինն (%) ա մո նի ա կի և ջրած նի ե լային խառ նուր դում: 

20. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) օք սիդ է վե րա կանգն վել:  
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21–22.  40 գ զանգ վա ծով եր կա թի օք սի դը լրիվ վե րա կանգ նե լու հա մար ծախս վել է 16,8 լ 
(ն. պ.) ջրա ծին:

21. Ին չի՞ է հա վա սար օք սի դի մո լային զանգվածը (գ/մոլ):  

22.  Նվազագույնը ի՞նչ ծավալով (մլ) 4 մոլ/լ կոնցենտրացիայով աղաթթու կծախսվի 
վերականգնված երկաթի հետ փոխազդելու համար: 

23–24.  Է թի լե նի և ա զո տի 89,6 լ (ն. պ.) հա վա սա րա մո լային խառ նուրդն ան ցկաց րել են 
ա վել ցու կով բրո մա ջուր պա րու նա կող սր վա կի մի ջով:

23. Որ քանո՞ վ կա վե լա նա լուծույթի զանգ վա ծը (գ) սրվակում: 

24.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա մո նի ու մի նիտ րիտ է ան հրա ժեշտ գա զային խառ նուր դում  պա
րու նակ վող ա զո տը ստա նա լու հա մար: 

25–27.  Երկաթի, պղնձի և ալյումինի խառնուրդի որոշակի զանգվածով նմուշի լրիվ քլո
րացման համար պահանջվել է 896 լ (ն. պ.) քլոր: Այդ խառնուրդի նույն զանգվածով 
մեկ այլ նմուշի հետ քանակապես փոխազդելու համար պահանջվել է 560 լ (ն. պ.) քլո 
րա ջրածին պարունակող լուծույթ: Նմանատիպ երրորդ նմուշի և նատրիումի հիդր օք
սիդի լուծույթի փոխազդեցությունից անջատվել է 168 լ (ն. պ.) գազ: 

25. Որ քա՞ն է ա լյու մի նի զանգ վա ծը (գ) խառ նուր դի նմու շում:  

26. Որ քա՞ն է պղն ձի քա նա կը (մոլ) նմու շում: 

27. Որ քա՞ն է եր կա թի քա նա կը (մոլ) նմու շում: 

28–30.  Ջրած նի և A գա զի 11 գ զանգ վա ծով խառ նուր դի ծա վալը 112 լ (ն. պ.) է: Ջրա ծինը 
ստաց վել է 6,75 մոլ ծծմ բա կան թթու պա րու նա կող նոսր լու ծույ թի և ցին կի փո խազ
դե ցու թյու նից, ին չի հետ ևան քով թթ վի քա նա կը լու ծույ թում նվա զել է 3 ան գամ:

28. Որ քա՞ն է ջրած նի զանգ վա ծը (գ):  

29. Որ քա՞ն է A գա զի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

30.  Ա ռա վե լա գույ նը ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ կփո խազ դի ծծմ բա կան 
թթ վի և ցին կի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված լու ծույ թի հետ: 
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31–33.  612,5 գ Բեր թո լե յի ա ղը տա քաց րել են կա տա լի զա տո րի առ կա յու թյամբ, ը նդ ո րում՝ 
օք սի դիչ տար րի ա տոմ նե րը մի աց րել են 9,03æ1024 թվով է լեկտ րոն ներ: 

 31. Որ քա՞ն է ա ղի քայ քայ ման աս տի ճա նը (%): 

32.  Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

33.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կս տաց վի Բեր թո լե յի ա ղի նույն զանգ վա ծով նմու շը ա ղա
թթվի ա վել ցու կով մշա կե լիս: 

34–36.  Կալ ցի ու մի հիդ րի դի հիդ րո լի զից ան ջատ վել է գազ, ի սկ ստաց ված լու ծույ թը չե զո
քաց րել են քլո րաջ րած նի 12,5 % զանգ վա ծային բա ժին ու նե ցող ա ղաթթ վով: Անջատ
ված գա զը բա վա րար քա նա կու թյամբ շի կա ցած եր կա թի(II) օք սի դի վրայով ան
ցկաց նե լիս վեր ջի նիս զանգ վա ծը պա կա սել է 20 գրա մով:

34. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

35. Որ քա՞ն է ծախս ված ա ղաթթ վի զանգ վա ծը (գ): 

36. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կա թի(II) օք սիդ է վե րա կանգն վել: 

37–39.  Ի րա կա նաց րել են 702 գ նատ րի ու մի քլո րիդ պա րու նա կող 1498 գ ջրային լու ծույ թի 
է լեկտ րո լի զը: Ի ներտ ա նո դի վրա ան ջատ ված գա զը լու ծել են է լեկտ րո լի զի ա վար
տից հե տո ստաց ված լու ծույ թում: Կա թո դի վրա ան ջատ ված գա զի ծա վա լը ե ղել է 
89,6 լ (ն. պ.):

37. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ան թթ վա ծին աղ է պա րու նա կում վերջ նա կան լու ծույ թը: 

38.  Որ քա՞ն է թթ ված նա վոր ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

39.  Ա ռա վե լա գույնը ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կա թի հա րուկ կա րե լի է վե րա կանգ նել կա թո դի 
վրա ան ջատ ված գա զով: 

40–42.  Լիթիումի հիդրիդի և մետաղական նատրիումի 1 : 2 մոլային հարաբերությամբ խառ
նուրդը 700 գ ջրով մշակելիս անջատվել է 89,6 լ (ն. պ.) գազ, և ստացվել է ալկալիների 
լուծույթ:

40. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

41.  Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով ալ կա լու զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված 
լուծույ թում: 
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42.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) ա զո տա կան թթ վի 3 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով լու ծույթ է ան հրա ժեշտ 
ս տաց ված լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար: 

43–45.  Ած խած նի(II) օք սի դի և ջրային գո լոր շու 1 : 4 ծա վա լային հա րա բե րու թյամբ խառ
նուր դը  փո խազ դել է ը ստ CO + H2O = CO2 + H2 ռե ակ ցի այի հա վա սար ման` 80 % 
ելքով: Ջրային  գո լոր շին խտաց նե լուց հե տո ստաց ված գա զային խառ նուր դի ծա վա
լը դար ձել է 90 մ 3:  

43. Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լը (մ3) ե լային գա զային խառ նուր դում: 

44.  Որ քա՞ն է ջրային գո լոր շու ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զա գո լոր շային  խառ
նուր դում: 

45.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մ3) օդ (20  % O2) է ան հրա ժեշտ ստաց ված չոր գա զային խառ նուրդն 
այրելու հա մար: 

46–48.  Քլո րաջ րած նի 3,84 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 5 լ ա ղաթ թուն փո խազ դե ցու թյան մեջ 
են դրել կա լի ու մի պեր ման գա նա տի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով 4740 գ լու ծույ թի 
հետ: Ան ջատ ված գազն ան ցկաց րել են ա վել ցու կով վերց րած կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 
տաք լու ծույ թի մեջ, ո րի հետ ևան քով ստաց վել են A և B ա ղե րը: B ա ղն ա ռանձ նաց րել 
են լու ծույ թից և քայ քայել կա տա լի զոր դի առ կա յու թյամբ:

46. Որ քա՞ն է ա ռա ջին ռե ակ ցի ա յում ան ջատ ված գա զի նյու թա քա նա կը (մոլ): 

47. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) A աղ է ստաց վել ե րկ րորդ ռե ակ ցի ա յում: 

48. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) գազ է ան ջատ վել B ա ղի քայ քա յու մից:  
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2.2.1. Ոչմետաղներ: Ջրածին, ջուր, հալոգեններ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 104 17 60 33 336

2 75 18 0 34 28

3 470 19 60 35 365

4 108 20 60 36 90

5 71 21 160 37 468

6 15 22 250 38 20

7 40 23 56 39 232

8 14 24 128 40 108

9 60 25 135 41 20

10 73 26 25 42 2

11 14 27 5 43 50

12 200 28 9 44 64

13 10 29 4 45 125

14 11 30 900 46 6

15 80 31 50 47 745

16 60 32 84 48 96
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2.2.2. Թթվածնի ենթախումբ: Թթվածին և ծծումբ

1.  Որ քա՞ն է ռե ակ ցի ա նե րի բո լոր վեր ջա նյու թե րի քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու
մա րն ը ստ հետ ևյալ ո ւր վագ րե րի.  

NH3 + O2 (թթ ված նի մի ջա վայր) º

NH3 + O2 (օդ) 
կատ.

2.  13 գ զանգ վա ծով ցին կը հա մա հա լել են 3,2 գ զանգ վա ծով ծծմ բի հետ և ստաց ված խառ
նուր դին ա վե լաց րել ա վել ցու կով ա ղաթ թու: Որ քա՞ն է ստաց ված գա զային խառ նուր դի 
խտու թյունն ը ստ ջրած նի: 

3.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի յո դի դի ջրային լու ծույ թի և օ զո նի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի այի 
 մոլե կու լային հա վա սար ման գոր ծա կից նե րի գու մա րային թի վը: 

4.  Բեր թո լեյի ա ղի 49 գ նմու շը հախ ճա պա կե թա սի մեջ տա քաց րել են ա ռանց կա տա լի զա
տո րի: Որ քա՞ն է նոր ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ): 

5.  Ջրում լու ծել են 448 լ (ն. պ.) քլոր և եր կար ժա մա նակ թո ղել ար ևի լույ սի տակ, ին չի 
հետևան քով դիտ վել է գա զի ան ջա տում: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բի հետ կա րող է փո
խազ դել ան ջատ ված գա զը:  

6.  Որ քա՞ն է ա վել ցու կով վերց րած կա լի ու մի յո դի դի ջրային լու ծույ թի մի ջով 0,448 լ (ն. պ.) 
օ զոն ան ցկաց նե լիս ան ջատ ված յո դի զանգ վա ծը (մգ): 

7.  Տար րի ա տո մի զանգ վա ծային թի վը 2,5 ան գամ մեծ է պրո տոն նե րի թվից, ի սկ նեյտ րոն
նե րի թի վը 78 է: Ո ՞րն է տար րի ա տո մային հա մա րը: 

8.  Որ քա՞ն է 12 % խառ նուկ ներ պա րու նա կող 1 կգ եր կա թի սուլ ֆի դից ստաց վող ծծմ բա
ջրած նի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

9.  Տարրի ատոմի միջուկը պարունակում է 44 նեյտրոն, որը 10–ով մեծ է էլեկտրոնների 
թվից: Ո՞րն է այդ տարրի կարգաթիվը: 

10.  Որ քա՞ն է FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + … ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող 
ռեակ ցի այի հա վա սար ման ե լա նյու թե րի գոր ծա կից նե րի գու մա րային թի վը: 

11.  Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի օք սի դի և ծծմ բա կան թթ վի միջև ըն թա ցող ռե ակ ցի այի կր ճատ  
ի ո նային հա վա սար ման գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

12.  Ո րո շա կի ծա վա լով օ դն օ զո նա րա րով ան ցկաց նե լիս ծա վա լը կր ճատ վել է 140 մլ  – ով 
(ն. պ.):  Ի՞նչ զանգվածով (մգ) յոդ կանջատվի ստացված գազային խառնուրդն ավել ցու
կով կալիումի յոդիդ պարունակող ջրային լուծույթի միջով անցկացնելիս:  
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13.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով ծծմ բա կան թթ վում ծծումբ տար րին բա ժին է ը նկ նում 24 մոլ 
պրոտոն: Որ քա՞ն է ծծմ բա կան թթ վի զանգ վա ծը (գ): 

14–15.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 48 % զանգ վա ծային բաժ նով 200 գ լու ծույ թով ան ցկաց րել 
են 33,6 լ (ն. պ.) ծծմ բի(IV) օք սիդ: 

14. Որ քա՞ն է գո յա ցած ա ղե րի նյու թա քա նակ նե րի տար բե րու թյու նը (մ մոլ):  

15.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) չոր նատ րի ու մի հի դր օք սիդ կպա հանջ վի լու ծույ թը լ րիվ չե զո քաց
նե լու հա մար: 

16–17. 180 գ ջրում լու ծել են 16 գ զանգ վա ծով ծծմ բի(VI) օք սիդ:

16. Որ քա՞ն է նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

17. Որ քա՞ն է նյու թի մո լային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

18–19.  Հպու մային սարք են մղել ծծմ բի(IV) օքսիդի և օ դի 1 : 5 ծա վա լային հա րա բե րու
թյամբ 268,8 մ3 (ն. պ.) խառ նուրդ, ի սկ սարք ից դուրս է ե կել 256,48 մ3 (ն. պ.) գա զային 
խառ նուրդ:

18. Որ քա՞ն է ծծմ բային գա զի օք սի դաց ման ռե ակ ցի այի ել քը (%): 

19. Որ քա՞ն է գո յա ցած ծծմ բի(VI) օք սի դի զանգ վա ծը (կգ): 

20–21.  Փակ ա նո թում տե ղա վո րել են ծծմ բի(IV) օք սի դի և թթ ված նի հա վա սա րա մո լային 
 խառ նուրդ: Հա մա պա տաս խան պայ ման ներում ո րոշ ժա մա նակ ան ց ստեղծ վել է 
2SO2 + O2 _ 2SO3 hա վա սա րակշ ռու թյու ն, ի սկ ճն շումն ա նո թում նվա զել է 20 % –ով:

20.  Որ քա՞ն է հա վա սա րակշ ռային գա զային խառ նուր դում ծծմ բի(VI) օք սի դի ծա վա լային 
 բա ժի նը (%): 

21.  Որ քա՞ն է հա վա սա րակշ ռային գա զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):

22–23.  Ծծմ բի և ած խած նի 68 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը խիտ ծծմ բա կան թթ վի ա վել ցու կով 
մ շա կե լիս ան ջատ վե լ է 59 գ/ մոլ մի ջին մո լային զանգ վա ծով գա զե րի խառ նուրդ:

22. Որ քա՞ն է ծծմ բի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 
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23.  Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի մո լային բա ժի նը (%) գա զե րի ստաց ված խառ նուր դում: 

24–25.  Խառ նել են պղն ձի(II) սուլ ֆա տի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 400 գ և նատ րի ու մի 
 սուլ ֆի դի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 234 գ լու ծույթ նե րը: 

24. Որ քա՞ն է գո յա ցած նստ ված քի զանգ վա ծը (գ): 

25. Որ քա՞ն է լու ծույ թում մնա ցած ա ղե րի գու մա րային նյու թա քա նա կը (մ մոլ): 

26–27.  Եր կա թի(II) սուլ ֆի դի 528 գ նմու շը մշա կել են ա վել ցու կով վերց րած ա ղաթթ վով, ի սկ 
ան ջատ ված գազն այ րել են օ դի ա վել ցու կում: Ստաց ված գա զա գո լոր շային խառ
նուրդը կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 1200 մլ լուծույթի մեջ (ρ = 1,4 գ/սմ 3) ան ցկաց նե լիս 
ստաց վել է մի այն չե զոք ա ղի լու ծույթ:

26. Որ քա՞ն է կալիումի հիդրօքսիդի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերցրած լու ծույ թում: 

27. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծը (գ) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

28–29.  20 % չայր վող խառ նուկ ներ պա րու նա կող ծծմ բի ո րո շա կի զանգ վա ծով նմուշն այ րել 
են  օ դում, ի սկ ստաց ված ծծմ բային գազն ան ցկաց րել են նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
16 %  զանգ վա ծային բաժ նով 2000 գ լու ծույ թով: Ար դյուն քում ստաց վել է ա ղե րի խառ
նուրդ, ո րում թթու ա ղի զանգ վա ծը ե ղել է 416 գ: 

28. Որ քա՞ն է ստաց ված չե զոք ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

29. Որ քա՞ն է ծծմ բի նմու շի զանգ վա ծը (գ): 

30–31.  Խիտ ծծմ բա կան թթ վի հետ չփո խազ դող խառ նուկ ներ պա րու նա կող MgSO3 –ի և 
CaSO3 –ի 398 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը մշա կել են խիտ ծծմ բա կան թթ վով: Ար դյուն
քում ան ջատ վել է 67,2 լ (ն. պ.) գազ, և ստաց վել է 366,4 գ զանգ վա ծով սուլ ֆատ նե րի 
խառ նուրդ: 

30. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի սուլ ֆի տի զանգ վա ծը ե լային խառ նուր դում (գ): 

31.  Որ քա՞ն է խիտ ծծմ բա կան թթ վի հետ չփո խազ դող խառ նուկ ների զանգ վա ծային բա
ժինը (%) ե լային խառ նուր դում:  
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32–33.  Ը ստ ծա վա լի 10 % օ զոն պա րու նա կող 112 լ (ն. պ.) օ զո նաթթ ված նային խառ նուրդն 
անց կաց րել են ա վել ցու կով կա լի ու մի յո դի դի ջրային լու ծույ թի միջով:

32. Որ քա՞ն է ստաց ված հա լո գե նի զանգ վա ծը (գ):  

33. Որ քա՞ն է լուծույթից դուրս եկող գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

34–35.  Կա լի ու մի գե րօք սիդ (KO2) պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով ան ցկաց րել են ած
խածնի(IV) օք սի դի և ար գո նի 100 լ հա վա սա րա մո լային խառ նուրդ: Փո խար կումն 
ըն թա ցել է 100  % ել քով:

34. Որ քա՞ն է ստաց ված գա զային խառ նուր դի ծա վա լը (լ): 

35. Որ քա՞ն է թթ ված նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում:  

36–37.  25 % չայր վող խառ նուկ ներ պա րու նա կող 100 գ պի րի տը (FeS2) այ րել են բա վա րար 
քա նա կու թյամբ թթ ված նում:

36. Որ քա՞ն է այր ման ար դյուն քում ստաց ված ծծմ բային գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

37. Որ քա՞ն է այր ման ար դյուն քում ստաց ված եր կա թի օք սի դի զանգ վա ծը (գ):  

38–39.  Ծծմ բի և ած խած նի 12 գ խառ նուրդն այ րե լ են 560 լ (ն. պ.) օ դում, ո րի ըն թաց քում 
ծախս վել է թթ ված նի 1/10 մա սը:

38. Որ քա՞ն է ծծմ բի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

39.  Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում: 

40–41.  8,4 գ զանգ վա ծով կա լի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 140,4 գ լու ծույթն ամ բող ջու
թյամբ կլա նել է 3,36 լ (ն. պ.) ծծմ բային գազ: 

40. Որ քա՞ն է լու ծույ թում ա ռա ջա ցած ա ղի զանգ վա ծը (գ):

41. Որ քա՞ն է լու ծույ թում ա ռա ջա ցած ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 
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42–44.  Ծծմ բաջ րած նի և ած խած նի(II) օք սի դի ո րո շա կի ծա վա լով խառ նուր դի լրիվ այր
ման  հա մար պա հանջ վել է այդ ծավալից հինգ ան գամ մեծ ծա վա լով օդ (օ դում 
φ(O2)  =  20 %, φ(N2)  =  80 %): Այ րու մից հե տո ստաց ված չոր գա զային խառ նուրդն 
ալկա լու ա վել ցուկ պա րու նա կող ջ րային լու ծույ թով ան ցկաց նե լիս 56 լ (ն.  պ.) գազ 
չի կլան վել:

42. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) չոր գա զային խառ նուրդ է ստաց վել: 

43.  Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ե լային խառ նուր դում: 

44.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պինդ նյութ կգո յա նա այ րու մից հե տո ստաց ված չոր գա զային 
 խառ նուր դի և ա վել ցու կով վերց րած ծծմ բաջ րած նի փո խազ դե ցու թյու նից: 

45–47.  Ծծմբական թթվի 80 % զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթ պատրաստելու համար 
անհրաժեշտ քանակությամբ 20 % զանգվածային բաժնով օլեումը խառնել են 11,61 գ 
H2SO4 պարունակող նոսր  լուծույթի հետ: 

45. Որքա՞ն է ծախսված օլեումի զանգվածը (գ):  

46.  Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թի 61,25 գ զանգ վա ծով նմու շը չե զո քաց նե լու հա մար պա
հանջ վող կա լի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

47.  Որ քա՞ն է օ լե ու մի 122,5 գ զանգ վա ծով նմու շը չե զո քաց նե լու հա մար պա հանջ վող կա
լիու մի հիդ րօք սի դի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ):  

48–50.  Եր կա թի(II) սուլ ֆի դի և պի րի տի խառ նուր դում եր կա թի 5 ա տո մին բա ժին է ը նկ նում 
ծծմ բի 9 ա տոմ: Այդ պի սի խառ նուր դի 852 կգ նմու շը բո վել են օ դի ա վել ցու կում, ի սկ 
ան ջատ ված գա զից հա մա պա տաս խան փո խար կում նե րի ար դյուն քում ստա ցել են 
926,1 կգ ծծմ բա կան թթու:

48. Որ քա՞ն է եր կա թի(II) սուլ ֆի դի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

49. Որ քա՞ն է ծծմ բա կան թթ վի ստաց ման ռե ակ ցի այի գու մա րային ել քը (%): 

50.  Որ քա՞ն է խառ նուր դի բով ման ըն թաց քում ստաց ված եր կա թի(III) օք սի դի զանգ
վածը (կգ): 

51–53.  110 գ եր կա թի(II) սուլ ֆիդն այ րել են պա հանջ վա ծից կրկ նա կի մեծ ծա վա լով օ դում 
(թթ ված նի ծա վա լային բա ժինն օ դում ըն դու նել 20 %):

51. Որ քա՞ն է այր ման ար դյուն քում ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ):  
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52.  Որ քա՞ն է այր ման ար դյուն քում ստաց ված գա զային խառ նուր դի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

53. Որ քա՞ն է ստաց ված գա զային խառ նուր դում ա զո տի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

54–56.  Ած խած նի(II) օք սի դի և մե թա նի ո րո շա կի ծա վա լով խառ նուր դը, ո րի մի ջին մո լային 
զանգ վա ծը 20,8 գ/ մոլ է, այ րել են ա վել ցու կով վերց րած օ դում: Ստաց ված գա զա գո
լոր շային  խառ նուր դը ֆոս ֆո րի(V) օք սիդ պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով ան ցկաց
նե լիս վեր ջի նիս  զանգ վածն ա վե լա ցել է 67,5 գրա մով:

54.  Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) տր ված խառ նուր դում:  

55. Որ քա՞ն է ծախս ված թթ ված նի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

56.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ կա ռա ջա նա, ե թե տր ված խառ նուր դի այր ման ար գա սիք ներն 
անց կաց վեն 37 գ կալ ցի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույ թի մեջ: 

57–59.  Ցին կի և ծծմ բի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուրդն ա նօդ պայ ման նե րում տա քաց նե
լուց  հե տո ամ բողջ պինդ զանգ վա ծը մշա կել են ա վել ցու կով վերց րած ա ղաթթ վով: 
Ս տաց վել է 8,96 լ (ն. պ.) գա զային խառ նուրդ, ո րը 4 գ նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պա
րու նա կող  լու ծույ թի մի ջով ան ցկաց նե լիս 6,72 լ (ն. պ.) գազ չի կլան վել: 

57.  Որ քա՞ն է ծծմ բաջ րած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում: 

58. Որ քա՞ն է մե տա ղի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

59. Որ քա՞ն է վերջին լու ծույ թում ստաց ված ա ղի զանգ վա ծը (մգ):  

60–62.  650 գ եր կա թի(III) քլո րիդ պա րու նա կող 2042 գ լու ծույ թի մեջ անց կաց րել են ծծմբա
ջ րած նի և քլո րաջ րած նի 112 լ (ն. պ.) խառ նուրդ, ո րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 18 է: 
Ռե ակ ցի այի ա վար տից հե տո պղ տո րու թյուն ա ռա ջաց րած պարզ նյու թը ֆիլտ րու
մով հե ռաց րել են լու ծույ թից: 

60. Որ քա՞ն է ծծմ բաջ րած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զային խառ նուր դում:  

61. Որքա՞ն է երկաթի(III) քլորիդի զանգվածը (գ) վերջնական լուծույթում: 

62. Որ քա՞ն է քլո րաջ րած նի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 
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2.2.2. Թթ ված նի են թա խում բը: Թթ վա ծին

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 18 22 25 43 50

2 9 23 75 44 30

3 8 24 48 45 142

4 49 25 600 46 56

5 320 26 40 47 1463

6 5080 27 948 48 20

7 52 28 252 49 70

8 224 29 240 50 600

9 34 30 48 51 100

10 20 31 20 52 469

11 5 32 127 53 392

12 3175 33 112 54 40

13 147 34 125 55 98

14 300 35 60 56 81

15 24 36 28 57 25

16 10 37 50 58 26

17 2 38 80 59 5600

18 55 39 80 60 20

19 88 40 18 61 325

20 50 41 12 62 10

21 60 42 70
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2.2.3. Ազոտի ենթախումբ: Ազոտ և ֆոսֆոր

1. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ֆոս ֆատ ի ոն ներ են առ կա 31 գ կալ ցի ու մի ֆոս ֆա տում: 

2.  Նատ րի ու մի նիտ րա տի 42,5 գ կշ ռան քը շի կաց նե լիս և սկզբ նա կան պայ ման նե րի բերելիս 
մնա ցել է 39,3 գ պինդ նյութ: Նատ րի ու մի նիտ րա տի ո ՞ր մասն է (%) քայ քայ վել: 

3.  Որ քա՞ն է X նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ) հետ ևյալ ո ւր վագ րով փո խար կում նե րի 
շղթա յում` N2 º NH3 º X º NO2 º HNO3: 

4.  Կա լի ու մի երկ հիդ րո ֆոս ֆա տի բյու րե ղա հիդ րա տում պա րու նակ վում են հա վա սար 
թվով ջրա ծին և թթ վա ծին տար րե րի ա տոմ ներ: Քա նի՞  մո լե կուլ բյու րե ղա ջուր է պա րու
նա կում բյու րե ղա հիդ րա տի մեկ մո լե կու լը: 

5.  Որ քա՞ն է օք սի դաց ման– վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման գոր ծա կից նե րի 
գու մա րը փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թա յում` P º	P2O5 º K3PO4:  

6.  Ա զո տի և ջրած նի խառ նուր դը տաք կա տա լի զոր դի վրայով ան ցկաց նե լիս ստաց վել է 
26,88 լ (ն. պ.) ա մո նի ակ, և մնա ցել է չփո խազ դած 0,4 մոլ ա զոտ և 0,2 մոլ ջրա ծին: Ե լային 
խառ նուր դում որ քա՞ն էր գա զե րի ը նդ հա նուր նյու թա քա նա կը (մոլ):  

7.  78,4 գ օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու պա րու նա կող 874 գ ջրային լու ծույ թին 62 գ կալ ցի ու մի 
ֆոս ֆատ ա վե լաց նե լիս ստաց վել է թա փան ցիկ նոր լու ծույթ: Որ քա՞ն է այդ լու ծույ թում 
գո յա ցած ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):  

8–9.  R3(PO4)2 բա նաձևն ու նե ցող 155 գ ա ղում թթ ված նի ա տոմ նե րին բա ժին է ը նկ նում 32 գ 
պրո տոն:

8. Ո ՞րն է R մե տա ղի ա տո մային հա մա րը: 

9.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու կս տաց վի նույն զանգ վա ծով ա ղը ա վել
ցուկով ծծմ բա կան թթ վի հետ փո խազ դե լիս: 

10–11.  Նատրիումի նիտրատ և ֆոսֆատ պարունակող 1640 գ լուծույթին ավելացրել են փո
խազ դեցության համար անհրաժեշտ քանակությամբ արծաթի նիտրատի 1007,6  գ 
լուծույթ, որի արդյունքում անջատվել է 167,6 գ նստվածք: Նստվածքի հեռացումից 
հետո նիտրատ իոնների զանգվածային բաժինը լուծույթում կազմել է 5 %:  

10.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի ֆոս ֆա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային լու ծույ թում:   

11. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի նիտ րատ էր առ կա ե լային լու ծույ թում:  
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12–13.  Կազ մե՛ք (1 մոլ) P º P2O5 º K3PO4 փո խար կում նե րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

12.  Որ քա՞ն է օք սի դա վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի ըն թաց քում ծախս ված օք սի դիչ նյու թի 
ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

13.  Որ քա՞ն է չե զո քաց ման ռե ակ ցի այի ըն թաց քում ծախս ված 28 % զանգ վա ծային բաժ նով 
ալ կա լու լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

14–15.  Ա զո տա կան թթ վի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 500 մլ լու ծույ թի (ρ = 1,26 գ/սմ3) 1/5 
մա սը չե զո քաց րել են նատ րի ու մի հիդ րօք սի դով, ի սկ մնա ցած մա սին ջուր ա վե լաց
նե լով՝ ստա ցել են 15 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի նոր լու ծույթ: 

14. Որ քա՞ն է ծախս ված նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

15. Որ քա՞ն է նոս րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ջրի զանգ վա ծը (գ):  

16–17.  25 –ա կան մոլ քա նա կով ա մո նի ա կի մի նմու շը լրիվ այ րել են բա վա րար քա նա կով 
թթ ված նում, իսկ մյուս նմու շը են թար կել են կա տա լի տիկ օք սի դաց ման 60 % ել քով:  

16. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին է մաս նակ ցել եր կու ռե ակ ցի ա նե րին:  

17.  Որ քա՞ն է կատալիտիկ օք սի դաց ման ռե ակ ցի ա յում ստաց ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

18–19.  Պար բե րա կան հա մա կար գի I B խմ բի մե տա ղի(I) և ա մո նի ու մի նիտ րատ նե րի խառ
նուր դում ա մո նի ու մի նիտ րա տի զանգ վա ծային բա ժի նը 32 % է, ի սկ ա զոտ տար րի 
զանգ վա ծային բա ժինն այդ նույն խառ նուր դում 16,8 % է: 

18. Ո՞րն է մե տա ղի կար գա թի վը: 

19.  Ի՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին կան ջատ վի 106,25 գ մե տա ղի(I) նիտ րա տի ջեր մային 
քայ քա յու մից: 

20–21.  212,5 գ նատ րի ու մի նիտ րա տի ջեր մային քայ քա յու մից ստաց վել է 192,5 գ պինդ 
մնացորդ: 

20. Որ քա՞ն է նատ րի ու մի նիտ րա տի քայ քայ ման աս տի ճա նը (%): 

21.  Որքա՞ն է անջատված գազի ծավալը (լ, ն. պ.)
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22–24.  2 : 1 մո լային հա րա բե րու թյամբ լի թի ու մի և մագ նե զի ու մի նիտ րիդ նե րի խառ նուր դը 
ա վել ցու կով վերց րած ջրով մշա կե լիս գո յա ցել է ջրում ան լու ծե լի 435 գ նյութ: Հիդ
րո լիզի արդյունքում ստացված հիդրօքսիդների խառնուրդը մշակել են 1,2 Մ աղա
թթվով:

22. Որ քա՞ն է մշակ ման ար դյուն քում ստաց ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

23. Որ քա՞ն է լի թի ու մի նիտ րի դի զանգ վա ծը (գ) սկզբնական խառ նուր դում: 

24. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) ա ղաթ թու է ծախս վել: 

25–27.  31 գ կալ ցի ու մի ֆոս ֆա տից 75 % ել քով ստա ցել են օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի 73,5 % 
զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ: Վեր ջի նս չե զո քաց նե լու հա մար ա վե լաց րել են 
նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 8 % զանգ վա ծային բաժ նով 100 գ լու ծույթ, որից հետո չոր 
նատրիումի հիդրօքսիդ՝ մինչև լրիվ չեզոքացում և ստաց ված լու ծույ թից լրիվ հե ռաց
րել ֆոս ֆատ ի ոն նե րը:

25.  Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը(%) լու ծույ թում, մինչև 
չոր նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելը: 

26.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) չոր նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պետք է ա վե լաց նել ստաց ված լու ծույ
թը լրիվ չե զո քաց նե լու հա մար: 

27.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 15,3 % զանգ վա ծային բաժ նով ար ծա թի նիտ րա տի լու ծույթ պետք է 
ա վե լաց նել չե զո քաց րած լու ծույ թին ֆոս ֆատ ի ոն նե րը լրիվ հե ռաց նե լու հա մար: 

28–30.  Ը ստ զանգ վա ծի 80 % կալ ցի ու մի ֆոս ֆատ պա րու նա կող 387,5 գ ֆոս ֆո րի տից 100 % 
ել քով ստա ցած ֆոս ֆորն օք սի դաց րել են թթ ված նի ա վել ցու կում: Օք սի դաց ման ար
գա սի քը նախ լու ծել են կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 1,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 2 լ լու ծույ
թում, ո րից հե տո ստաց ված լու ծույ թը գո լոր շաց րել են, պինդ մնա ցորդն ա ռանձ նաց
րել և չո րաց րել: 

28. Որ քա՞ն է ֆոս ֆո րի օք սի դա ցու մից ստաց ված նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

29.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի հիդ րօք սի դի հետ փո խազ դե լուց հե տո ստաց ված պինդ մնա ցոր դի 
զանգ վա ծը (գ):  

30.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի նույն կոն ցենտ րա ցի այով լու ծույթ կծախս վեր օք
սի դաց ման ար գա սի քը հիմքում լու ծե լուց հե տո ստաց ված լու ծույ թը լրիվ չե զո քաց նե լիս: 
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31–33.  Ա զո տի և ա մո նի ա կի 40 լ (ն. պ.) խառ նուր դին 20 լ (ն. պ.) քլո րաջ րա ծին ա վե լաց
նելիս ստաց վել է ը ստ հե լի ու մի 6,45 հա րա բե րա կան խտու թյուն ու նե ցող գա զե րի 
նոր խառ նուրդ: 

31. Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ե լային խառ նուր դում: 

32.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) օդ կպա հանջ վի գա զե րի ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող ա մո
նիա կի կա տա լի տիկ օք սի դաց ման հա մար: 

33.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կաթ կս տաց վի ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող ա մո նի ա
կով բա վա րար քա նա կու թյամբ եր կա թի(II) օք սիդ վե րա կանգ նե լիս:  

34–36.  Ա զո տի և ա մո նի ա կի 40 լ (ն. պ.) խառ նուր դին 20 լ (ն. պ.) քլո րաջ րա ծին ա վե լաց նե
լիս ստաց վել է ը ստ հե լի ու մի 6,45 հա րա բե րա կան խտու թյուն ու նե ցող գա զե րի նոր 
խառ նուրդ: 

34.  Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի  ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ե լային խառ նուր դում:

35. Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ստաց ված խառ նուր դում: 

36.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տաղ կս տաց վի գա զե րի ե լային խառ նուր դով բա վա րար քա նա
կու թյամբ եր կա թի(III) օք սի դը վե րա կանգ նե լիս: 

37–39.  Կալ ցի ու մի նիտ րի դի և ֆոս ֆի դի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը ջրով հիդ րո լի զե
լիս ստաց վել են 44,8 լ (ն. պ.) գա զե րի խառ նուրդ և լու ծույթ: Գա զե րի խառ նուրդն 
այրել են բա վա րար քա նա կով օ դում, ի սկ լու ծույ թը` չե զո քաց րել 29,2 % զանգ վա
ծային բաժ նով ա ղաթթ վով: 

37. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ե լային խառ նուրդ է են թարկ վել հիդ րո լի զի: 

38. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ է ծախս վել ստաց ված գա զային խառ նուրդն այ րե լիս:

39.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) քլորաջրածնի 29,2 % զանգվածային բաժնով լուծույթ է ծախսվել 
հիդրոլիզի արդյունքում ստացված լուծույթը չեզոքացնելիս: 

40–42.  Ը ստ զանգ վա ծի 77,5 % կալ ցի ու մի ֆոս ֆատ պա րու նա կող հան քա քա րի 100 գ զանգ
վա ծով նմու շը խառ նել են ա վել ցու կով վերց րած ա վա զի ու կոք սի հետ և ա ռանց օ դի 
մուտ քի տա քաց րել է լեկտ րա կան վա ռա րա նում: Ստաց ված պարզ նյութն օք սի դաց
րել են 78,75 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի 280 գ լու ծույ թով, իսկ ան
ջատ ված գազն ամ բող ջու թյամբ հե ռաց վել է լու ծույ թից:
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40. Որ քա՞ն է օք սի դաց ման ար դյուն քում ստաց ված թթ վի զանգ վա ծը (գ):  

41.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ կպա հանջ վի նոր ստաց ված թթուն  չե զո
քաց նե լու հա մար: 

42.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ կպա հանջ վի ա զո տա կան թթ վով օք սի դա
ցու մից հե տո ստաց ված լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար: 

43–45.  Նատ րի ու մի և կալ ցի ու մի նիտ րիդ նե րի խառ նուր դում ա զոտ տար րի ա տոմ նե րի մո
լային բա ժի նը 32,5 % է: Այդ խառ նուր դի 25,175 գ զանգ վա ծով նմուշն ա վել ցու կով 
ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս ստաց վել է քլո րիդ նե րի լու ծույթ, և ան ջատ վել է գազ, 
ո րն ամ բող ջու թյամբ կլան վել է 31,85 գ զանգ վա ծով օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու պա րու
նա կող ջրային լու ծույ թով:

43. Որ քա՞ն է կալ ցի ում տար րի զանգ վա ծը (գ) նիտ րիդ նե րի խառ նուր դում: 

44.  Որ քա՞ն է օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի ստացված ա մո նի ու մային ա ղի հա րա բե րա կան 
մոլե կու լային զանգ վա ծը: 

45. Որ քա՞ն է ծախս ված քլո րաջ րած նի նյու թա քա նա կը (մ մոլ): 

46–48.  Ա մո նի ու մի երկհիդ րո ֆոս ֆա տի և հիդ րո ֆոս ֆա տի 319,375 գ խառ նուր դում ֆոս ֆոր 
և ա զոտ տար րե րի ա տոմ նե րի թվե րի հա րա բե րու թյու նը 4 : 7 է: Խառ նուր դը լու ծել են 
ջրում և ա վե լաց րել այն քան նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ, որ լու ծույ թում գո յա ցել է մի այն 
նատ րի ու մի հիդ րո ֆոս ֆատ:

46.  Որ քա՞ն է ա մո նի ու մի երկ հիդ րո ֆոս ֆա տի մո լային բա ժի նը(%) ե լային խառ նուր դում:

47. Որ քա՞ն է ծախս ված նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

48. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

49–51.  Պղնձի(II)նիտրատի և կարբոնատի 2 :1 մոլային հարաբերությամբ 125 գ զանգվածով 
խառնուրդը շիկացնելիս ստացվել են պինդ մնացորդ և գազերի խառնուրդ, որն անց
կացրել են կալիումի հիդրօքսիդի 22,4 % զանգվածային բաժնով 440 գ լուծույթի մեջ: 

49.  Որ քա՞ն է շի կաց ման ար դյունքում ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ): 

50.  Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված 
լուծույթում:  
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51.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) քլորաջրածնի 7,3 % զանգվածային բաժնով լուծույթ կպահանջվի 
գազերի խառնուրդը կլանելուց հետո ստացված լուծույթի հետ փոխազդելու համար:  

52–54.  14,2 գ զանգ վա ծով ֆոս ֆո րի(V) օք սիդն ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թայի 
փոխար կել են A նյու թի, ո րը 0,8 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ալ կա լու լու ծույ թի հետ 
փոխազ դե լիս վե րած վել է կալիումի երկհիդրոֆոսֆատի.

P2O5 
C, t°  P KClO3  A  KH2PO4

52. Որ քա՞ն է A նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

53. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) ալ կա լու լու ծույթ է ծախս վել: 

54.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) տրված կոնցենտրացիայով ալ կա լու լու ծույթ կպա հանջ վի ստաց ված 
թթու ա ղը չե զոք ա ղի փո խար կե լու հա մար: 

55–57.  Ա մո նի ու մի կար բո նա տի և հիդ րո կար բո նա տի 35 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը լու ծել են 
165 գ ջրում և ա վե լաց րել ա վել ցու կով նատ րի ու մի հիդ րօք սիդի 658,2 գ լու ծույթ: Դրա 
հետ ևան քով ան ջատ վել է 13,44 լ (ն. պ.) գազ:

55.  Որ քա՞ն է ա մո նի ու մի կար բո նա տի մո լային բա ժի նը (%) ա ղե րի սկզբ նա կան խառ
նուրդում: 

56. Որ քա՞ն է ստաց ված ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

57.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ կա ռա ջա նա, ե թե նշ ված գազն ան ցկաց վի ծծմ բա կան թթ վի 
1,2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 500 մլ ծա վա լով լու ծույ թի մեջ: 
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2.2.3. Ազոտի ենթախումբ: Ազոտ և ֆոսֆոր

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 19 20 50 39 750

2 40 21 14 40 49

3 30 22 224 41 60

4 2 23 175 42 100

5 11 24 25 43 12

6 3 25 10 44 115

7 15 26 10 45 975

8 20 27 500 46 25

9 98 28 142 47 200

10 4 29 310 48 98

11 68 30 2 49 60

12 28 31 40 50 20

13 600 32 150 51 380

14 32 33 90 52 142

15 840 34 60 53 250

16 840 35 80 54 500

17 336 36 60 55 50

18 47 37 165 56 5

19 7 38 308 57 69
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2.2.4. Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածին և սիլիցիում

1.  Որ քա՞ն է է լեկտ րո նային զույ գե րի թի վը CO և CO2 մո լե կուլ նե րի է լեկտ րո նային բա նա
ձևե րում: 

2.  Սի լի ցի ու մի և մագ նե զի ու մի փո շի նե րի 150 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը, ո րում մե տա
ղի  զանգ վա ծային բա ժի նը 30 % է, տա քաց րել են հա լա նո թում (տի գել): Ի ՞նչ ծա վա լով 
(լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի, ե թե հա լա նո թում ստաց ված պինդ մնացորդը մշա կեն ծծմ բա
կան թթ վով:  

3.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 25 % զանգ վա ծային բաժ նով 160 գ լու ծույ թի մեջ ան ցկաց րել 
են 11,2 լ (ն. պ.) ած խած նի(IV) օք սիդ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է գո յա ցել լու ծույ թում (հիդ
րո լիզն ան տե սել): 

4.  5,0 գ զանգ վա ծով եր կար ժեք մե տա ղի կար բո նա տի ջեր մային քայ քա յու մից ստաց վել է 
2,8 գ  պինդ մնա ցորդ: Որ քա՞ն է մե տա ղի ա տո մում պրո տոն նե րի թի վը:  

5.  Որ քա՞ն է հետ ևյալ ո ւր վագ րով՝ Ca(HCO3)2 + 2NaOH º .............., ռե ակ ցի այի կր ճատ ի ո
նա կան հա վա սար ման գոր ծա կից նե րի գու մա րը:  

6.  Ը ստ զանգ վա ծի 75 % սի լի ցի ու մի(IV) օք սիդ պա րու նա կող քվար ցային ա վա զի հետ 
ա վելցու կով վերց րած ֆտո րաջ րած նա կան թթ վի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում 
ստաց վել է 5,6 լ (ն. պ.) գազ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) քվար ցային ա վազ է փո խազ դել: 

7–8.  Բեր թո լեյ ի ա ղի քայ քա յու մից ստաց ված թթ ված նում այ րել են 12 գ ած խա ծին: Ա վել
ցու կով կրաջ րի մեջ ստաց ված գա զե րի խառ նուրդն ան ցկաց նե լիս ան ջատ վել է 20 գ 
նստ վածք: 

7. Որ քա՞ն է Բեր թո լե յի ա ղի զանգ վա ծը (գ):  

8.  Որ քա՞ն է ած խած նի այ րու մից ստաց ված գա զե րի խառ նուր դում ած խած նի(II) օք սի դի 
ծա վա լային բա ժի նը (%): 

9–10.  Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի 14 % զանգ վա ծային բաժ նով 250 մլ լու ծույ թը 
(ρ = 1,2 գ/ մլ) ե ռաց րել են մինչև գա զի լրիվ ան ջատ վե լը, ո րի ըն թաց քում գո լոր շա ցել է 
նաև 24 գ ջուր: 

9. Որ քա՞ն է ստաց ված նոր ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը լու ծույ թում (%): 

10.  Որ քա՞ն է կար բո նատ ի ոն նե րը լու ծույ թից հե ռաց նե լու հա մար պա հանջ վող կալ ցի ու մի 
քլո րի դի 15 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի (ρ = 1,25 գ/մլ)  ծա վա լը (մլ): 
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11–12.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով եր կա թի(III) օք սիդն ամ բող ջու թյամբ փո խազ դել է ած խած
նի(II)  օք սի դի և մե թա նի խառ նուր դի հետ, ո րի խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի 5,5 է: Դրա 
հետ ևան քով  գո յա ցել են գա զա գո լոր շային խառ նուրդ և 560 գ զանգ վա ծով եր կաթ: 

11.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) վե րա կանգ նիչ գա զե րի խառ նուրդ է փո խազ դել եր կա թի(III) 
օքսիդի հետ: 

12.  Որ քա՞ն է ստաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

13–14.  200 գ կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տի շի կա ցու մից գո յա ցած գա զա գո լոր շային  խառ
նուրդն ան ցկաց րել են 80 գ նատ րի ու մի հիդ րօք սիդի 468 գ լու ծույ թի մեջ:

13. Որ քա՞ն է գա զա գո լոր շային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

14. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ս տաց ված լու ծույ թում:  

15–16.  Ած խած նի(II) և (IV) օք սիդ նե րի խառ նուր դում թթ ված նի ա տոմ նե րի թի վը 1,2 ան
գամ մեծ է ած խած նի ա տոմ նե րի թվից: Ո րո շա կի ծա վա լով այդ գա զե րի խառ նուրդն 
անցկաց րել են կա լի ու մի հիդ րօք սիդի ջրային լու ծույ թի մեջ:

15.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սիդ կծախս վի 56 լ (ն. պ.) գա զային խառ նուր դում 
 պա րու նակ վող ած խած նի(IV) օք սի դը թթու աղի փոխարկելու համար: 

16.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) գազ կս տաց վի տր ված 20 լ գազային խառնուրդն ա վել ցու կով վերց րած 
 շի կա ցած ած խի հետ փո խազ դե լիս: 

17–19.  Սի լի ցի ու մի և մագ նե զի ու մի փո շի նե րի խառ նուր դը տա քաց րել են հա լա նո թում մինչև 
 ռե ակ ցի այի ա վար տը, ի սկ ստաց ված խառ նուր դի վրա ա ղաթ թու ա վե լաց նե լիս ան
ջատ վել է 17 գ/ մոլ մի ջին մո լային զանգ ված ու նե ցող գա զե րի 8,96 լ (ն. պ.) խառ նուրդ: 

17. Որ քա՞ն է սի լի ցի ու մի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

18. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում (%): 

19.  Որ քա՞ն է սի լի ցի ում պա րու նա կող գա զային նյու թի մո լային բա ժի նը (%) գա զե րի ստաց
ված խառ նուր դում: 
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20–22.  Եր կա թի(II) սուլ ֆի դի, կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տի և կա լի ու մի քլո րի դի 63,2 գ խառ
նուր դը մշա կել են ա վել ցու կով վերց րած 10 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վով 
(ρ = 1,095 գ/սմ3): Ստաց ված գա զային խառ նուր դը ծծմ բի(IV) օք սի դի ջրային լու ծույ
թի մեջ ան ցկաց նե լիս ա ռա ջա ցել է 7,2 գ պինդ նյութ, ի սկ մնա ցած չոր գա զը շի կա
ցած կոք սի վրայով ան ցկաց նե լիս ծա վա լը մե ծա ցել է 10,08 լիտ րով (ն. պ.): Ած խած
նի(IV) օք սի դի լու ծե լի ու թյու նը ջրում ան տե սել: 

20. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

21.  Ե լային խառ նուրդն ա ղաթթ վով մշա կե լիս ստաց ված գա զային խառ նուր դում որ քա՞ն է 
մեծ մո լային զանգ վա ծով գա զի ծա վա լային բա ժի նը (%): 

22. Որ քա՞ն է ա ղե րի խառ նուր դի հետ փո խազ դած ա ղաթթ վի ծա վա լը (սմ3):  

23–25.  22,2 գ մագ նե զի ումի և 23,25 գ սիլիցիումի(IV) օքսիդի խառ նուր դը շի կաց րել են, 
պինդ զանգ վա ծը՝ մշա կել ա վել ցու կով վերց րած 18,25 % զանգ վա ծային բաժ նով 
ա ղաթթ վով: Թթ վում չլուծ ված մնա ցորդն ա ռանձ նաց րել են, լվա ցել և լու ծել ա վել
ցու կով վերց րած կա լի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թում: 

23.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի շի կաց ման ար դյուն քում ստաց ված օք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

24. Որ քա՞ն է փո խազ դած ա ղաթթ վի զանգ վա ծը (գ):  

25.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի հետ փո խազ դե ցու թյան ժա մա նակ ան ջատ
ված  գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

26–28.  Ա զո տով լց ված փակ ա նո թի զանգ վա ծը 64 գ է, ի սկ թթ ված նով լց ված նույն ա նո թի 
զանգ վա ծը` 66 գ, իսկ ած խած նի(II) և (IV) օք սիդ նե րի A խառ նուր դով լց ված նույն 
անոթի զանգվածը՝ 70,4  գրամ:

26. Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) A խառ նուր դում: 

27. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) օք սիդ կա րե լի է վե րա կանգ նել A խառ նուր դով: 

28.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ կս տաց վի, ե թե A խառ նուրդն ան ցկաց վի նատ րի ու մի  հիդ րօք
սի դի 0,5 մոլ/լ  կոն ցենտ րա ցի այի 0,5 լ ծա վա լով լու ծույ թի մեջ: 
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29–31.  Ած խած նի և ա լ յու մի նի խառ նուր դի 121,5 գ զանգ վա ծով կշ ռան քը շի կաց րել են մինչև 
ռե ակ ցի այի ա վար տը: Ստաց ված պինդ մնա ցոր դը լու ծել են ա ղաթթ վի ա վել ցու կում: 
Ան ջատ վել է գա զե րի 12,5 գ/ մոլ մի ջին մո լային զանգ վա ծով խառ նուրդ:

29. Որ քա՞ն է ած խած նի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

30.  Որ քա՞ն է պարզ նյու թի մո լային բա ժի նը (%) ան ջատ ված գա զե րի խառ նուր դում: 

31.  Նվա զա գույնը ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 
լու ծույթ կպա հանջ վի ե լային խառ նուր դում ե ղած ա լ յու մի նի լրիվ լուծ ման հա մար: 

32–34.  Սի լի ցի ու մի 7 գ կշ ռան քը շի կաց րել են ո րո շա կի զանգ վա ծով մագ նե զի ու մի հետ մինչև 
ռե ակ ցի այի ա վար տը: Ստաց վա ծը ա վել ցու կով ա ղաթթ վով մշա կե լիս գո յա ցել է 1 մոլ 
նյու թա քա նա կով աղ, և ան ջատ վել է գա զե րի խառ նուրդ:

32. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

33.  Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

34.   Ի՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ կպա հանջ վի ան ջատ ված գա զային խառ նուր դը լրիվ այ րե լու 
հա մար: 

35–37.  Սի լի ցի ու մի, սի լի ցի ու մի(IV) օք սի դի և մագ նե զի ու մի խառ նուր դի ե րեք մի ա տե սակ 
նմուշ նե րից ա ռա ջի նը ա վել ցու կով ա ղաթթ վով մշա կե լիս ան ջատ վել է 67,2 լ (ն. պ.) 
գազ, ե րկ րոր դը ա վել ցու կով նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույ թով մշա
կե լիս ան ջատ վել է 22,4 լ (ն. պ.) գազ: Եր րորդ նմու շը նախ շի կաց րել են մինչև հնա
րա վոր ռե ակ ցի ա նե րի ա վար տը, ա պա ստաց ված պինդ մնա ցոր դը մշա կել են ա վել
ցու կով ա ղաթթ վով:

35. Որ քա՞ն է ծախս ված նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

36.  Որ քա՞ն է եր րորդ դեպ քում ան ջատ ված գա զի նյու թա քա նա կը (մոլ), ե թե շի կա ցու մից 
հե տո ս տաց ված պինդ մնա ցոր դը պարզ նյու թեր չի պա րու նա կում: 

37. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 
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38–40.  Մի ա ցու թյուն նե րում +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղի և ստ րոն
ցիու մի կար բո նատ նե րի 62 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը մինչև հաս տա տուն զանգ ված 
շի կաց նե լիս ստաց վել են 40 գ պինդ մնա ցորդ և գազ, ո րն ան ցկաց րել են 20 գ նատ
րիու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 818 գ լու ծույ թով: 0,1 մո լ քանակով մե տա ղի կար բո
նա տում պա րու նակ վում է 5 մոլ է լեկտ րոն:

38. Ո ՞րն է ան հայտ մե տա ղի կար գա թի վը: 

39. Որ քա՞ն է ստ րոն ցի ու մի կար բո նա տի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

40. Որ քա՞ն է լուծ ված նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

2.2.4. Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածին և սիլիցիում

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 13 15 28 29 27

2 21 16 24 30 25

3 53 17 25 31 490

4 20 18 72 32 24

5 9 19 50 33 12

6 20 20 5 34 84

7 49 21 75 35 80

8 80 22 250 36 1

9 10 23 31 37 116

10 148 24 370 38 20

11 132 25 14 39 50

12 31 26 20 40 5

13 31 27 8

14 20 28 21
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ԳԼՈՒԽ 3. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

 3.1. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ, ՑԻԿ ԼՈԱԼ ԿԱՆ ՆԵՐ

1.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ած խաթ թու գազ կա ռա ջա նա 1 մոլ ալ կա նի այ րու մից, ե թե դրա 
գո լոր շու խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի 18 է:  

2.  Ի ՞նչ  քա նա կով (մոլ) թթ վա ծին է ան հրա ժեշտ մո լե կու լում 23 ա տոմ պա րու նա կող 500 գ 
ալ կանն այ րե լու հա մար: 

3.  1,12 լ (ն. պ.) գա զային ալ կա նի այ րու մից գո յա ցած ած խած նի(IV) օք սի դի չե զո քաց ման 
հա մար պա հանջ վել է 5 % զանգ վա ծային բաժ նով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 80 գ լու ծույթ: 
Որ քա՞ն է ալ կա նի մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

4.  Որ քա՞ն թթ վա ծին (մ մոլ) է ծախս վել ցիկ լոալ կանն այ րե լիս, ե թե գո յա ցել է 22 գ ած խած
նի(IV) օք սիդ: 

5.  2,00 դմ3 (ն. պ.) է թա նի լրիվ այր ման հա մար ծախս վել է 6,23 դմ3 օ զո նաց ված թթ վա ծին: 
Որքա՞ն է օզոնի ծավալը (մլ) օզոնացված թթվածնում:  

6.  Պեն տա նի ի զո մեր նե րից մե կը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում բրո մաց նե լիս ստաց
վել է մի այն մեկ մի աբ րո մա ծան ցյալ: Որ քա՞ն է այդ ի զո մե րի կա ռուց ված քային բա նա
ձևում մե թիլ խմ բե րի թի վը:   

7.  C6H12 ը նդ հա նուր բա նաձ ևով ցիկ լոալ կա նը ցիկ լում ած խած նի չորս ա տոմ պա րու նա կող 
քա նի՞ ի զո մեր կա րող է ա ռա ջաց նել (տա րա ծա կան ի զո մե րի ան բա ցա ռել): 

8.  Մե թա նի և սահ մա նային ած խաջ րած նի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի հա րա բե րա
կան խտու թյունն ը ստ ջրած նի 15 է: Ած խած նի քա նի՞ ա տոմ կա այդ ած խաջ րած նի մեկ 
մո լե կու լում: 

9.  Ալ կա նի մո լե կու լում C–C կա պե րի թի վը 11 –ով փոքր է C–H կա պե րի թվից: Այդ ալ կա նի 
քլո րա ցու մից ստաց վում է մի այն մեկ միաք լո րա ծան ցյալ: Որքա՞ն է ալ կա նում մե թիլ խմ
բե րի թի վը: 

10.  Ե րեք լիտր մե թա նին ի ՞նչ ծա վա լով (լ) բու թան պետք է խառ նել, որ պես զի ստաց ված գա
զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ) հա վա սար վի պրո պա նի մո լային 
զանգ վա ծին: 
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11.  Որ քա՞ն է ա ղի մո լային զանգ վա ծն (գ/ մոլ) ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թայի. 

CnH2n+1COONa º CnH2n+2 º CnH2n+1Cl º CH3–CH2–CH2–CH3: 

12–13.  Ա նհ րա ժեշտ քա նա կով թթ ված նում 36 գ 2,2 –երկ մե թիլպ րո պա նի այր ման ար գա
սիք ներն ան ցկաց րել են 12 % զանգ վա ծային բաժ նով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 3286 գ 
լուծույ թի մեջ: 

12. Որ քա՞ն է այր ման ար գա սիք նե րի գու մա րային զանգ վա ծը (գ): 

13. Որ քա՞ն է լու ծույ թում գո յա ցած ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

14–15.  Բու թա նի հա մա չափ և ան հա մա չափ կրե կին գի ար գա սիք ներն ան ցկաց րել են բրո
մաջ րի մի ջով, ո րի հետ ևան քով 11,2 մ3 գազ չի կլան վել: 

14. Որ քա՞ն է (կգ) բու թա նի սկզբ նա կան զանգ վա ծը:   

15. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) ջրած նի հետ կփո խազ դեն կրե կին գի ար գա սիք նե րը: 

16–17.  Ո րո շա կի ծա վա լով մե թանն այ րե լիս ան ջատ վել է 4455 կՋ ջեր մու թյուն: Մե թա նի, 
ած խաթ թու գա զի և ջրի գո յաց ման ջեր մու թյուն նե րը կազ մում են հա մա պա տաս խա
նաբար 75 կՋ/ մոլ, 394 կՋ/ մոլ և 286 կՋ/ մոլ:

16. Որ քա՞ն է մե թա նի այր ման ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ): 

17. Որ քա՞ն է այր ված մե թա նի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

18–19. Ալ կա նում ջրած նի զանգ վա ծային բա ժի նը 1/6 է:

18. Որ քա՞ն է ալ կա նի մոլեկուլում ած խած նի ա տոմ նե րի թի վը:  

19. Որ քա՞ն է այդ ալկանի բո լոր ի զո մեր նե րի գու մա րային թի վը: 

20–21.  Սահ մա նային մի ա հիմն կար բո նաթթ վի 288 գ նատ րի ու մա կան ա ղը նատ րի ու մի հիդ
րօք սի դի հետ հա լե լիս 70  % ել քով ան ջատ վել է 47,04 լ (ն. պ.) գազ: 

20. Որ քա՞ն է ա ղի նյու թա քա նա կը (մոլ):  

21. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ ջրած նի: 
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22–23.  24,4 գ ե րկբ րո մալ կա նը տա քաց րել են մե տա ղա կան ցին կի հետ և ստա ցել 6,72 գ 
1,1,2 –եռ մե թիլ ցիկ լոպ րո պան:

22.  Որ քա՞ն է ե րկբ րո մալ կա նի բո լոր այն ի զո մեր նե րի թի վը, ո րոնք, ը ստ նշ ված ռե ակ ցի այի, 
կհան գեց նեն 1,1,2–եռ մե թիլ ցիկ լոպ րո պա նի ստաց մա նը: 

23. Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ել քը (%): 

24–25.  Հոմոլոգիական շարքում միմյանց հաջորդող երկու ալկանների մեկական մոլե կուլ
ներում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը 19–ով մեծ է ածխածնի ատոմների գու
մարային թվից: 

24.  Չոր րոր դային ած խած նի ա տոմ պա րու նա կող քա նի՞ ի զո մեր ու նի փոքր մո լային զանգ
վա ծով ալ կա նը: 

25. Քա նի՞ C–H կապ է առ կա մեծ մո լային զանգ վա ծով ալ կա նի մեկ մո լե կու լում: 

26–27. Ած խաջ րած նի 37,5 գ նմու շը լրիվ այ րե լիս գո յա ցել է 54 գ ջուր:

26. Որ քա՞ն է ած խաջ րած նի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

27.  Որ քա՞ն է գլ խա վոր շղ թա յում ած խած նի 6 ա տոմ պա րու նա կող ած խաջ րած նի ի զո մեր
նե րի թի վը: 

28–29.  Ը ստ հե լի ու մի 6,1 հա րա բե րա կան խտու թյամբ եր կու ալ կան նե րից կազմ ված 4 : 1 մո
լային հա րա բե րու թյամբ 11,2 լ գա զային խառ նուրդն այ րել են, այր ման ար գա սիք
ներն ան ցկաց րել են 72,8 գ կա լի ու մի հի դրօք սիդ պա րու նա կող 541,4 գ լու ծույ թի մեջ:

28.  Որ քա՞ն է ած խա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) փոքր մո լե կու լային զանգ վա
ծով ալ կա նում:  

29.  Որ քա՞ն է ստաց ված փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ
թում: 

30–32.  Մե թա նի, է թա նի և պրո պա նի 134,4 լ (ն. պ.) խառ նուր դի լրիվ այր ման հա մար ծախս
վել է 403,2 լ թթ վա ծին: 

30.  Որ քա՞ն է մե թա նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում, ե թե է թա նի և պրո պա
նի նյու թա քա նակ նե րի հա րա բե րու թյու նը 2 : 1 է:  
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31. Որ քա՞ն է սկզբ նա կան խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

32.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պրո պեն կա րե լի է ստա նալ տր ված խառ նուր դում պա րու նակ վող 
պրո պա նից: 

33–35.  Սահ մա նային ած խաջ րած նի 18 գ նմու շը ան հրա ժեշտ քա նա կով օ դում այ րե լիս 
ստաց վել է 27 գ ջուր: 

33. Որ քա՞ն է այդ ած խաջ րած նի ի զո մեր նե րի թի վը: 

34. Որ քա՞ն է ծախս ված օ դի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

35.  Որ քա՞ն է ան ջատ ված ած խաթ թու գա զը կլա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ նատ րի ու մի 
հիդրօք սի դի նվա զա գույն զանգ վա ծը (գ): 

36–38.  Ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը ալկանի և ալկենի հավասարամոլային գա
զային խառնուրդում 84,375 % է: Հայտնի է, որ 7,2 գ ալկանում պարունակվում է 0,5 մոլ 
ածխածնի ատոմ:

36. Որ քա՞ն է ալ կա նի մեկ մո լե կու լում է լեկտ րոն նե րի թի վը: 

37. Որ քա՞ն է ալ կե նի մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի թի վը: 

38.  Որ քա՞ն է ալ կե նի հնա րա վոր բո լոր ի զո մեր նե րում մե թիլ խմ բե րի գու մա րային թի վը: 

39–41.  Պրո պա նի և բու թա նի ո րո շա կի ծա վա լով խառ նուր դի լրիվ այր ման հա մար պա հանջ
վել է խառ նուր դից 26,5 ան գամ մեծ ծա վա լով օդ (օ դում φ(O2) = 20 %, φ(N2) = 80 %): 
Այ րու մից հե տո ստաց ված չոր գա զային խառ նուրդն ա վել ցու կով նատ րի ու մի հիդ
րօք սիդ պա րու նա կող ջրային լու ծույ թի մի ջով ան ցկաց նե լիս 148,4 մ3 (ն. պ.) գազ չի 
կլան վել:

39. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի ծա վա լը (մ3, ն. պ.): 

40. Որ քա՞ն է պրո պա նի նյու թա քա նա կը (մոլ) ե լային խառ նուր դում: 

41. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թում ա ղի նյու թա քա նա կը (մոլ):

42–44.  Եր րոր դային ած խած նի ա տոմ պա րու նա կող պեն տա նաթթ վի ի զո մե րի նատ րի ու մա
կան ա ղի և ա վել ցու կով վերց րած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի մի ա հա լու մից ստաց վել է 
5,6 լ (ն. պ.) ն– բու թան:

42. Որ քա՞ն է ե լային ա ղի զանգ վա ծը (գ): 
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43. Որ քա՞ն է մե թիլ խմ բե րի թի վը ե լային ա ղի մո լե կու լում:  

44.  Որ քա՞ն է եր րոր դային ած խած նի ա տոմ պա րու նա կող ի զո մեր պեն տա նաթ թու նե րի 
թիվը:  

45–47.  Մե թիլ– և է թիլք լո րիդ նե րի խառ նուր դն ան հրա ժեշտ քա նա կով մե տա ղա կան նատ
րի ու մի հետ տա քաց նե լիս ստաց վել է ե րեք ալ կան նե րի 11,8 մոլ նյու թա քա նա կով 
խառ նուրդ: Պարզ վել է, որ խառ նուր դում ի րար հա վա սար են ի նչ պես մեծ և փոքր մո
լային զանգ ված ու նե ցող ալ կան նե րի զանգ ված նե րը, այն պես էլ մեծ և մի ջին մո լային 
զանգ ված ու նե ցող ալ կան նե րի նյու թա քա նակ նե րը:

45. Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ ված ու նե ցող ալ կա նի զանգ վա ծը (գ): 

46. Որ քա՞ն է ալ կան նե րի խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

47. Որ քա՞ն է է թիլքլո րի դի նյու թա քա նա կը (մոլ) ե լային խառ նուր դում:   

 3.1. Քիմի ա կան կա ռուց ված քի տե սու թյուն 
սահ մա նային ածխաջրածիններ, ցիկ լոալ կան ներ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 112 17 112 33 3

2 55 18 5 34 224

3 5 19 3 35 50

4 750 20 3 36 42

5 1544 21 15 37 12

6 4 22 3 38 7

7 4 23 80 39 7

8 3 24 3 40 250

9 6 25 18 41 1000

10 6 26 100 42 31

11 96 27 2 43 2

12 164 28 75 44 2

13 10 29 5 45 174

14 29 30 50 46 480

15 1 31 152 47 9

16 891 32 42
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3.2. ՈՉ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱՅԻՆ ԱԾ ԽԱՋ ՐԱ ԾԻՆ ՆԵՐ

1.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կան ջատ վի 56 լ (ն. պ.) ա ցե տի լենն ա վել ցու կով վերց րած 
ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույ թի մեջ ան ցկաց նե լիս:  

2.  2–մե թիլ պեն տեն–2–ը փո խազ դել է յո դաջ րած նի, ի սկ գո յա ցած հիմ նա կան ար գա սի քը` 
նատ րի ու մի հետ: Ե րկ րոր դային ած խած նի քա նի՞ ա տոմ է առ կա վեր ջա նյու թի մո լե կու
լում: 

3.   sp3 հիբ րի դաց ված ած խած նի քա նի՞ ա տոմ է պա րու նակ վում 1 մոլ ստի րո լի և 4 մոլ ջրած
նի լրիվ փո խազ դե ցու թյու նից գո յա ցած ար գա սի քի մեկ մո լե կու լում: 

4.  Պ րո պե նը հիդ րել են և ստա ցել գա զային խառ նուրդ, ո րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 21,7 է: 
Որ քա՞ն է պրո պե նի փո խարկ ման աս տի ճա նը (%): 

5.  Նույն թվով ած խած նի ա տոմ ներ պա րու նա կող ալ կա նի և ալ կե նի հա վա սա րա մո լային 
խառ նուր դի խտու թյու նն ը ստ ջրած նի 28,5 է: Որ քա՞ն է σ–կա պե րի թիվն ալ կե նի մո լե կու լում:  

6.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) ի զոպ րե նային կաու չուկ կս տաց վի 87,5 կգ պեն տե նից, ե թե հիդ
րումն ըն թա ցել է 60 % ել քով, ի սկ մյուս փու լե րը՝ քա նա կա պես: 

7.  Բրո մի և մո լե կու լում 50 է լեկտ րոն պա րու նա կող ա րե նի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը 
փո խազ դել է լու սա վոր ման պայ ման նե րում: Որ քա՞ն է գո յա ցած օր գա նա կան ար գա սի քի 
հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

8.  Ո րո շա կի քա նա կով ալ կե նը բա ժա նել են եր կու հա վա սար մա սի: Մի մա սը բրո մի հետ 
փո խազ դե լիս ա ռա ջաց րել է 10,1 գ ե րկբ րո մա ծան ցյալ, ի սկ մյուս մա սը յո դի հետ` 14,8  գ 
ե րկյո դա ծան ցյալ: Որ քա՞ն է երկբ րո մա ծան ցյա լի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ
վա ծը:  

9.  Որ քա՞ն է ալ կի նի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ե թե դրա մեկ մո լե կու լում 
ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը 5–ով մեծ է ած խած նի ա տոմ նե րի թվից:

10–11.  Պրոպենի, էթանի և մեթանի խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ ջրած նի 
16,98 է: Բրոմաջրով անցկացնելուց հետո այդ խառնուրդի հարաբերական խտու
թյունն ըստ հելիումի դարձել է 7,15: 

10. Որ քա՞ն է պրո պե նի ծա վա լային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

11.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) երկբ րո մա ծան ցյալ կս տաց վի 112 լ (ն. պ.) սկզբ նա կան խառ նուր դից:
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12–13.  1500 °C ջեր մաս տի ճա նում 200 լ մե թա նի ջեր մային քայ քայ ման հետ ևան քով ճն շու մը 
փակ ա նո թում մե ծա ցել է 1,4 ան գամ:

12. Որ քա՞ն է մե թա նի փո խարկ ման աս տի ճա նը (%): 

13.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) քլո րի հետ կա րող է փո խազ դել մե թա նի ջեր մային քայ քայ ման 
ա նօր գա նա կան ար գա սի քը:  

14–15.  20 % խառ նուկ պա րու նա կող 1,2 կգ կալ ցի ու մի կար բի դի հիդ րո լի զից ստաց ված 
ա ցետի լե նը 80 % ել քով փո խար կել են բեն զո լի:

14. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ա ցե տի լեն է ստաց վել: 

15. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) բեն զոլ է ստաց վել:  

16–17.  Է թի լե նի և պրո պա նի 8 լ խառ նուր դին նոր մալ պայ ման նե րում ա վե լաց րել են 8 լ ջրա
ծին: Ստաց ված խառ նուր դը տաք կա տա լի զա տո րի վրայով ան ցկաց նե լիս ծա վա լը 
կր ճատ վել է մինչև 10 լ: 

16. Որ քա՞ն է է թի լե նի ծա վա լային բա ժի նը (%) 8 լ խառ նուր դում:  

17.  Որ քա՞ն է պրո պա նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում:  

18–19.  Ած խաջ րած նի 0,1 մոլն այ րե լիս ան ջատ վել են 7,2 գ ջուր և 8,96 լ (ն. պ.) ած խաթ թու գազ: 

18. Որ քա՞ն է ած խաջ րած նի մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:  

19.  Որ քա՞ն է նույն բա ղադ րու թյունն ու նե ցող ի զո մեր  ածխաջրածինների թի վը 
(տարածական իզոմերիան անտեսել): 

20–21.  10,5 գ ալ կե նը օք սի դաց րել են կա լի ու մի պեր ման գա նա տի լու ծույ թով և ստա ցել 
15,2  գ դի ոլ, ո րին ան հրա ժեշտ քա նա կով մե տա ղա կան նատ րի ում ա վե լաց նե լիս 
անջատ վել է 4,48 լ (ն. պ.) գազ: 

20. Որ քա՞ն է դի ո լի մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

21. Որ քա՞ն է դի ո լի ստաց ման ռեակ ցի այի ել քը (%): 
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22–23.  FeCl3 կա տա լի զա տո րի առկա յու թյամբ բենզոլի երկտեղակալված հոմոլոգը քլո րաց նե լիս 
ստաց վել է մի այն մեկ միաք լո րա ծան ցյալ, ո րում քլո րի զանգ վա ծային բա ժի նը 21,068 % է: 

22. Որ քա՞ն է ած խած նի ա տոմ նե րի թի վը ած խաջ րած նի մեկ մո լե կու լում:  

23.  Որքա՞ն է բենզոլի տրված հոմոլոգի անվանման մեջ բենզոլային օղակում տեղա կա
լիչների դիրքերը ցույց տվող թվերի գումարը:  

24–25.  Ա րո մա տիկ ած խաջ րած նի այ րու մից ստաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուր  դում 
առկա նյու թե րի քա նա կը (մոլ) 1,25 ան գամ մեծ է ծախս ված թթ ված նի քա նա կից: 

24.  Որ քա՞ն է ե լային ած խաջ րած նի մեկ մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:   
 

25.  Որ քա՞ն է տր ված ած խաջ րած նի բա նաձևն ու նե ցող   բո լոր ի զո մեր ա րո մա տիկ ած խա
ջրա ծին նե րի գու մա րային թի վը: 

26–27.  Բեն զո լի մեկ մոլ նյու թա քա նա կով նմու շը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում 
ենթար կել են ալ կի լաց ման ա վել ցու կով վերց րած պրո պե նով:

26.  Եր րոր դային ած խած նի քա նի՞ ա տոմ է պա րու նա կում ստաց ված ած խաջ րած նի մեկ 
մոլե կու լը:   

27.  Որ քա՞ն է ստաց ված ած խաջ րած նի զանգ վա ծը (գ), ե թե ռե ակ ցի այի ել քը 85 % է: 

28–30.  Ցիկ լո հեք սա նից, ցիկ լո հեք սե նից և բեն զո լից բաղ կա ցած ո րո շա կի զանգ վա ծով 
խառ նուր դը կա րող է գու նազր կել բրո մի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով 2400 գ լու ծույ
թը քա ռաք լոր մե թա նում: Այդ խառ նուր դը դե հիդր ման են թար կե լիս ստաց վում են 
բեն զոլ և այն քան ջրա ծին, ո րը կա րող է բա վա րա րել 204 գ 2–մե թիլ բու թա դի են–1,3–ի 
լրիվ հիդր մա նը: Ած խաջ րա ծին նե րի տր ված խառ նուր դի այր ման հա մար պա հանջ
վում է 907,2 լ թթ վա ծին: 

28. Որ քա՞ն է ցիկ լո հեք սե նի զանգ վա ծը (գ): 

29. Որ քա՞ն է ցիկ լո հեք սա նի զանգ վա ծը (գ): 

30. Որ քա՞ն է տր ված խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  
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31–33.  Կալ ցի ու մի կար բի դի և մագ նե զի ու մի սուլ ֆի տի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դի 
նմու շը մշա կել են ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ քլորաջրածնի 36,5 % զանգվածային 
բաժնով լուծույթով, ո րի ըն թաց քում ստաց վել են ը ստ հե լի ու մի 11,25 հա րա բե րա
կան խտու թյամբ գա զային խառ նուրդ և լու ծույթ, ո րի գո լոր շա ցու մից մնա ցել է 51,5 գ 
պինդ մնա ցորդ: 

31.  Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի կար բի դի և մագ նե զի ու մի սուլ ֆի տի խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

32.  Որ քա՞ն է ստաց ված գա զային խառ նուր դում ա ցե տի լե նի ծա վա լային բա ժի նը (%):    

33.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա ղաթ թու է ծախս վել պինդ նյու թե րի ե լային խառ նուր դը մշա կե լու 
հա մար:  

34–36.  10 մոլ նյու թա քա նա կով է թի լե նը գտն վում է 10 լ տա րո ղու թյամբ ա նո թում, որ տեղ 
0,02   մոլ/լæվ ա րա գու թյամբ ըն թա նում է պո լի մե րաց ման ռե ակ ցի ա: 20 վրկ հե տո 
ռե ակ ցի ան դա դա րեց րել են, պո լի մերն՝ ա ռանձ նաց րել և կշ ռել, ի սկ մնա ցած գա զն 
ան ցկաց րել են 1264 գ 25 % զանգ վա ծային բաժ նով կա լի ու մի պեր ման գա նա տի լու
ծույ թի մի ջով: 

34. Որ քա՞ն է պո լի մե րի զանգ վա ծը (գ): 

35.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի պեր ման գա նա տի լու ծույ թի հետ փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում 
ստաց ված օր գա նա կան նյու թի զանգ վա ծը (գ):

36.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի պեր ման գա նա տի լու ծույ թով չկ լան ված գա զի քա նա կը (մոլ): 

37–39.  34 գ դի ե նային ած խաջ րա ծի նը, ո րի գո լոր շու խտու թյու նը 67 °C և 1,14678æ105 Պա 
ճնշ ման պայ ման նե րում 2,76 գ/լ է, այ րել են թթ ված նի ա վել ցու կում, ստաց ված գա
զը՝ ան ցկաց րել 20 % զանգ վա ծային բաժ նով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 600 գ լու ծույ
թի մի ջով: Լու ծույ թը գո լոր շաց րել են, մնա ցոր դը՝ են թար կել ջեր մային քայ քայ ման 
մինչև հաս տա տուն զանգ ված (R = 8,31 Ջ/ մոլ æԿ): 

37. Որ քա՞ն է ած խաջ րած նի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

38.  Որ քա՞ն է սկզբ նա կան ած խաջ րած նի բա նաձևն ու նե ցող բաց շղ թայով ած խաջ րա ծին
նե րի բո լոր ի զո մեր նե րի թի վը (ե րկ րա չա փա կան ի զո մեր նե րը բա ցա ռել): 

39.  Որ քա՞ն է պինդ մնա ցոր դի ջեր մային քայ քա յու մից հե տո մնա ցած ա ղի գու մա րային 
զանգ վա ծը (գ):
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40–42.  Գա զային խառ նուր դը, ո րը կազմ ված է է թե նից, է թի նից և 72 գ ա լ յու մի նի կար բի
դի լրիվ հիդ րո լի զից ստաց ված գա զից, քա նա կա պես փո խազ դում է 6,4 % զանգ վա
ծային բաժ նով 5 կգ բրո մաջ րի հետ, ի սկ նույն խառ նու րդի այր ման հա մար ան հրա
ժեշտ թթ ված նի քա նա կը 4,25 մո լով մեծ է այդ նույն խառ նուր դի քա նա կից:

40. Որ քա՞ն է ա լ յու մի նի կար բի դի հիդ րո լի զից ստաց ված գա զի զանգ վա ծը (գ): 

41. Որ քա՞ն է է թե նի զանգ վա ծը (գ) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

42. Որ քա՞ն է է թի նի զանգ վա ծը (գ) սկզբ նա կան խառ նուր դում:

43–45.  Տաքացման պայմաններում 1,2–երկբրոմալկանի և մետաղական մագնեզիումի փո
խազ դեցությունից առաջացել է չհագեցած միացություն, որում ածխածին տարրի 
մոլային բաժինը 2/33–ով մեծ է 1,2–երկբրոմալկանում ածխածին տարրի մոլային 
բաժնից:

43. Որ քա՞ն է երկբ րո մալ կա նի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):

44. Որ քա՞ն է երկբ րո մալ կա նի բո լոր ի զո մեր նե րի թի վը:

45.  Որ քա՞ն է ստաց ված չհա գե ցած մի ա ցու թյա նն ի զո մեր ցիկ լոալ կա նում sp3 հիբ րի դային 
օր բի տալ նե րի գու մա րային թի վը: 

46–48.  Ած խած նի և կալ ցի ու մի 1 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ խառ նուր դը տա քաց րել են 
է լեկտ րա կան վա ռա րա նում և ստաց ված պինդ մնա ցոր դը՝ մշա կել ջրով: Գո յա ցած 
գա զային խառ նուրդն ան ցկաց րել են տաք կա տա լի զա տո րի վրայով և ստա ցել նոր 
գա  զային խառ նուրդ: 

46.  Որ քա՞ն է ջրով մշա կե լուց հե տո ստաց ված գա զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ
վա ծը (գ/ մոլ):

47.  Որ քա՞ն է կա տա լի զա տո րի վրայով ան ցկաց նե լուց հե տո ստաց ված գա զային խառ
նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

48.  Որ քա՞ն է պրո տոն նե րի նյու թա քա նա կը (մոլ) ած խած նի և կալ ցի ու մի ե լային խառ նուր
դի 184 գ նմու շում:
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3.2. Չհագեցած (ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ) 
և արոմատիկ ածխաջրածիններ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 600 17 20 33 100

2 4 18 12 34 112

3 8 19 5 35 186

4 70 20 13 36 3

5 11 21 80 37 68

6 51 22 10 38 9

7 171 23 5 39 159

8 202 24 21 40 24

9 96 25 8 41 28

10 40 26 1 42 13

11 404 27 102 43 202

12 40 28 123 44 4

13 120 29 84 45 12

14 336 30 402 46 8

15 312 31 42 47 16

16 75 32 50 48 92
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3.3. ՍՊԻՐՏ ՆԵՐ ԵՎ ՖԵ ՆՈԼ ՆԵՐ 

1.  Որ քա՞ն է A оր գա նա կան մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վածն ը ստ 
հետ ևյալ ո ւր վագ րի. C6H5ONa + CO2 + H2O º A + B:

2.  Հա գե ցած մի ա տոմ սպիր տի միջ մո լե կու լային դե հիդ րա տա ցու մից գո յա ցել է 7,4 գ ե թեր, 
ի սկ նույն քանակով սպիրտի ներ մո լե կու լային դե հիդ րա տա ցու մից` ալ կեն, ո րը կա րող է 
փո խազ դել 4,48 լ (ն. պ.) քլո րի հետ: Որ քա՞ն է սպիր տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

3.  Սահ մա նային մի ա տոմ եր կու սպիրտ նե րի 1 : 1 մո լային հա րա բե րու թյամբ խառ նուր դը 
են թար կել են միջ մո լե կու լային դե հիդ րա տաց ման և ստա ցել նույն դա սին պատ կա նող 
ե րեք նյու թե րի հա վա սա րա մո լային 18 գ խառ նուրդ և 0,3 մոլ ջուր: Որ քա՞ն է փոքր մո
լային զանգ վա ծով սպիր տի մո լե կու լում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը: 

4.  Նատ րի ու մի ֆե նո լատ պա րու նա կող 58 գ լու ծույ թի մեջ ան ցկաց րել են ա վել ցու կով ած
խած նի(IV) օք սիդ: Ջրի հե ռա ցու մից հե տո մնա ցած չոր մնա ցոր դը մշա կել են ա վել ցու
կով ա ղաթթ վով, ո րի ար դյուն քում ան ջատ վել է 224 սմ3 (ն. պ.) գազ: Որ քա՞ն է նատ րի ու մի 
ֆե նո լա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային լուծույթում: 

5.  Սպիր տի 40  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թում ջրի և սպիր տի մո լե կուլ նե րի թվե րի 
հա րա բե րու թյու նը 8 : 3 է: Որ քա՞ն է սպիր տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

6.  Սահ մա նային մի ա տոմ սպիր տը են թար կել են ներ մո լե կու լային դե հիդ րա տաց ման: 
Ստաց ված ար գա սի քը մշա կել են ա վել ցու կով բրո մաջ րած նով և 75 % ել քով ստա ցել 
65,4 գ բրո մալ կան: Նույն քա նա կով սպիր տի և ան հրա ժեշտ քա նա կով նատ րի ու մի փո
խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ան ջատ վել է 8,96 լ (ն. պ.) գազ: Որ քա՞ն է սպիր տի մո լե կու
լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:  

7.  Որքա՞ն է սահ մա նային մի ա տոմ իզոմեր սպիր տների թիվը, եթե ած խա ծին տար րի 
զանգ վա ծային բա ժի նը դրա մոլեկուլում 60 % է:  

8.  Որքա՞ն է սահ մա նային մի ա տոմ իզոմեր երկրորդային սպիրտների թիվը, եթե  թթ վա ծին 
տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը սպիրտի մոլեկուլում 18,18 % է:  

9.  Սահմանային միատոմ սպիրտի մոլեկուլում որքա՞ն է ատոմների ընդհանուր թիվը, եթե 
դրա այրման համար պահանջվող թթվածնի քանակը 4,5 անգամ մեծ է ելային սպիրտի 
քանակից: 

10.  Ո րո շե՛ք եր կա տոմ ի զո մեր սպիր տների թի վը, ե թե դրա 15,2 գ նմու շը մե տա ղա կան 
նատ րի ու մի հետ փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 4,48 լ (ն. պ.) գազ: 
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11–12.  Է թա նո լի և գլի ցե րի նի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի և անհրաժեշտ քանակով մե
տա ղա կան նատ րի ու մի փո խազ դե ցու թյունից ան ջատ ված ջրա ծի նը բա վա րա րել է 
ը ստ ծա վա լի 80 % է թեն պա րու նա կող է թե նի և բու թա դի են–1,3–ի 280 լ (ն. պ.) խառ
նուր դը լրիվ հիդ րե լու հա մար: 

11. Որ քա՞ն է է թա նո լի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

12.  Որ քա՞ն է խառ նուր դում պա րու նակ վող գլի ցե րի նից հա մա պա տաս խան պայ ման նե
րում 40 % ել քով ստաց վող եռ նիտ րոգ լի ցե րի նի զանգ վա ծը (գ): 

13–14.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով է թա նո լը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում ամ բող ջո վին 
են թարկ վել է ներ մո լե կու լային և միջ մո լե կու լային դե հիդ րա տաց ման: Ան ջատ ված 
գա զը կա րող է գու նազր կել բրո մի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով 6400 գ լու ծույ թը քա
ռաք լո րած խած նում, ի սկ խառ նուր դում գո յա ցած ջու րը կա րող է փո խազ դել 276 գ մե
տա ղա կան նատ րի ու մի հետ: 

13. Որ քա՞ն է ե ղել սպիր տի սկզբ նա կան զանգ վա ծը (գ):

14. Սպիր տի ո ՞ր մասն է (%) են թարկ վել միջ մո լե կու լային դե հիդ րա տաց ման: 

15–16.  Սահ մա նային մի ա տոմ սպիր տի այր ման հա մար պա հանջ վող օ դի ծա վա լը 30 ան
գամ մեծ է մի ա տոմ սպիր տի գո լոր շու ծա վա լից: 

15. Ի ՞նչ թվով ած խած նի ա տոմ ներ կան սպիր տի մո լե կու լում: 

16. Որ քա՞ն է իզոմեր ա ռաջ նային սպիրտ նե րի թի վը:  

17–18.  Է թա նո լի և պրո պան դի ո լ–1, 2–ի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը փո խազ դել է 
նատ  րիումի հիդ րօք սի դի 4  մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 200 մլ լու ծույ թի հետ, ի սկ խառ
նուր դի նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմու շ մե տա ղա կան նատ րի ու մի հետ փո խազ դե լիս 
ան ջատ վել է 10,08 լ (ն. պ.) գազ: 

17.  Որքա՞ն է երկու փորձերում վերցրած սպիրտների խառնուրդի գումարային զանգ
վածը (գ): 

18. Որ քա՞ն է է թա նո լի մո լային բա ժի նը (%) սպիրտ նե րի խառ նուր դում:

19–20.  Մի ա տոմ սպիր տի դե հիդ րա տաց ման ար դյուն քում ստաց վել է 14 գ ալ կեն, ո րն ան
մնա ցորդ փո խազ դել է 40 գ բրո մի հետ: 
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19. Որ քա՞ն է սպիր տի մո լե կու լում ած խած նի ա տոմ նե րի թի վը:  

20.  Որ քա՞ն է բո լոր ի զո մեր սպիրտ նե րի մո լե կուլ նե րում պա րու նա կվող մե թիլ խմ բե րի 
գումա րային թի վը:

21–22.  Սահ մա նային մի ա տոմ սպիր տը օք սի դաց րել են մինչև կար բո նաթ թու, ո րի 18 գ նմու
շի չե զո քաց ման հա մար ծախս վել է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա ծային 
բաժ նով 50 մլ լու ծույթ (ρ = 1,2 գ/սմ3): 

21. Որ քա՞ն է թթ վի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

22. Որ քա՞ն է սպիր տի մո լե կու լում ա տոմ նե րի ը նդ հա նուր թի վը:  

23–24.  Սն դի կի(II) ա ղի թթ վեց րած լու ծույ թով 122,5 լ (ն. պ.) է թին ան ցկաց նե լիս ստաց վել է 
օր գա նա կան մի ա ցու թյուն, ո րն այ նու հետև վե րա կանգ նել են ջրած նով: Եր կու ռե ակ
ցի ա ներն էլ ըն թա ցել են 80 % ել քով:

23. Որ քա՞ն է մի ջան կյալ օր գա նա կան մի ա ցու թյան նյու թա քա նա կը (մ մոլ): 

24.  Որ քա՞ն է վե րա կանգն ման ար դյուն քում ստաց ված վերջ նա կան նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

25–26.  Գլի ցե րի նի և է թա նո լի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը, ո րում գլի ցե րի նի մո լային 
բա ժի նը 1/3 է, բա վա րար քա նա կով մե տա ղա կան նատ րի ու մի հետ փո խազ դե լիս ան
ջատ վել է 14 լ (ն. պ.) ջրա ծին: 

25. Որ քա՞ն է խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

26. Որ քա՞ն է է թա նո լի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

27–29.  Մե թա նո լի, է թա նո լի և ֆե նո լի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը մշա կել են կա լի ու
մի հիդ րօք սի դի 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 600 մլ լու ծույ թով: Պարզ վել է, որ փո խազ
դել է ալ կա լու 5/12–րդ մա սը: Նույն զանգ վա ծով ե լային խառ նուր դի մեկ այլ նմուշ 
մե տա ղա կան կա լի ու մով մշա կե լիս ան ջատ վել է 13,44 լ (ն. պ.) գազ: Ի սկ նմա նա տիպ 
եր րորդ նմու շի այր ման հա մար պա հանջ վել է 593,6 լ (ն. պ.) օդ: 

27. Որ քա՞ն է ֆե նո լի զանգ վա ծը (գ) խառ նու րդում:  

28. Որ քա՞ն է է թա նո լի զանգ վա ծը (գ) խառ նուր դում: 

29. Որ քա՞ն է ծախս ված կա լի ու մի նյու թա քա նա կը (մ մոլ):  
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30–32.  Մե թա նո լի և է թա նո լի գո լոր շի նե րի 8,5 գ խառ նուր դը տա քաց ման պայ ման նե րում 
32  գ պղն ձի(II) օք սիդ պա րու նա կող խո ղո վա կով ան ցկաց նե լիս վեր ջի նիս զանգ
վա ծը պա կա սել է 3,2 գրա մով: Խո ղո վա կում մնա ցած նյու թե րը լրիվ լու ծե լու հա
մար օգ տա գոր ծել են խիտ ծծմ բա կան թթ վի 73,5 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ 
(ρ = 1,6 գ/ սմ3), ի սկ օր գա նա կան նյու թե րի խառ նուրդն օք սի դաց րել են ան հրա ժեշտ 
քա նա կու թյամբ ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույ թով: 

30. Որ քա՞ն է մե թա նո լի մո լային բա ժի նը (%) սպիրտ նե րի ե լային խառ նուր դում: 

31.  Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) ծծմ բա կան թթ վի լու ծույթ է պա հանջ վել խո ղո վա կում մնա ցած նյու թե
րը լրիվ լու ծե լու հա մար:  

32. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տա ղա կան ար ծաթ է ստաց վել: 

33–35.  Սահ մա նային մի ա տոմ սպիր տի և ֆե նո լի 316 գ խառ նուր դը բա ժա նել են եր կու 
հա վա սար մա սի: Խառ նուր դի մի կե սի և ա վել ցու կով վերց րած մե տա ղա կան նատ 
րիումի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է 22,4 լ (ն. պ.) գազ: Խառ նուր դի մյուս կե սը 
չե զո քաց նե լու հա մար պա հանջ վել է կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի ա 
ու նե ցող 250 մլ ջրային լու ծույթ:

33. Որ քա՞ն է ֆե նո լի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

34.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող սահ մա նային մի ա տոմ սպիր տի զանգ
վա ծը (գ): 

35. Որ քա՞ն է նույն բա ղադ րու թյամբ ա ռաջ նային մի ա տոմ սպիրտ նե րի թի վը: 

36–38.  Երկու հագեցած միատոմ սպիրտների 188 գ խառնուրդը կարող է փոխազդել 400 գ 
պղնձի(II) օքսիդի հետ: Ստացված ալդեհիդների խառնուրդը ավելցուկով ար ծա
թի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթով մշակելիս անջատվել է 1728 գ արծաթ: 

36.  Որ քա՞ն է փոքր հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծով սպիր տի զանգ վա ծը (գ) 
խառ նուր դում: 

37.  Որ քա՞ն է մեծ հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծով սպիր տի նյու թա քա նա կը (մոլ) 
խառ նուր դում: 

38.  Որ քա՞ն է մեծ հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծով սպիր տի մո լե կու լում կո վա լեն
տային կա պե րի թի վը: 
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39–41.  Օր գա նա կան նյու թի դե հիդ րա տա ցու մից ստաց վել է ալ կեն, ո րն ան մնա ցորդ փո
խազ դել է 36 մոլ պրո տոն պա րու նա կող բրո մաջ րած նի հետ, ի սկ նույն քա նա կով 
ե լա նյու թի ա յրու մից ստաց վել է 89,6 լ (ն. պ.) ած խած նի(IV) օք սիդ:

39. Որ քա՞ն է ե լա նյու թի մեկ մո լե կու լում ա տոմ նե րի ը նդ հա նուր թի վը:  

40. Որ քա՞ն է ե լա նյու թի նույն դա սին պատ կա նող ի զո մեր նե րի թի վը:  

41. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ է ան հրա ժեշտ ե լա նյու թի այր ման հա մար:  

42–44.  Ֆե նո լի, է թա նո լի և քա ցա խաթթ վի 80 գ խառ նուր դը փո խազ դե ցու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ բրոմ պա րու նա կող 512,4 գ բրո մաջ րով մշա կե լիս ան ջատ
վել է 132,4 գ նստ վածք, որի հեռացումից հետո մնացած լու ծույ թի լրիվ չե զո քաց ման 
հա մար պա հանջ վել է կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով 896 գ լու
ծույթ:

42. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում քա ցա խաթթ վի զանգ վա ծը (գ):    

43. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում ֆե նո լի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

44.  Որ քա՞ն է է թա նո լի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) նստ ված քի հե ռա ցու մից հե տո մնա ցած 
թթվային լու ծույ թում:
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3.3. Ս պիրտ ներ և ֆե նոլ ներ 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 94 16 2 31 50

2 46 17 70 32 54

3 4 18 20 33 25

4 2 19 4 34 222

5 32 20 8 35 2

6 9 21 60 36 96

7 2 22 9 37 2

8 3 23 4375 38 8

9 12 24 161 39 15

10 2 25 46 40 4

11 345 26 50 41 672

12 681 27 47 42 24

13 920 28 23 43 47

14 80 29 1200 44 4

15 4 30 25
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3.4. ԱԼ ԴԵ ՀԻԴ ՆԵՐ, ԹԹՈՒ ՆԵՐ

1.  Ալ դե հի դի վե րա կանգ նու մից գո յա նում է 2,2–ե րկ մե թիլ բու թա նոլ–1: Որ քա՞ն է ալ դե հի դի 
մեկ մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

2.  Որքա՞ն է մե թի լե նային խումբերի գումարային թիվը 2–ք լորպ րո պա նալ, 4–մե թիլ պեն
տա նալ, 2,3–ե րկ մե թիլ բու թա նալ, 3–հիդ րօք սի–4–մե թիլ հեք սա նալ նյու թե րի մե կա կան 
մո լե կուլ նե րում:  

3.  Որ քա՞ն է A և B նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րն ը ստ 
հետ ևյալ ո ւր վագ րի. 

CH3CH2OH [O]  A [O]  CH3COOH B  ClCH2COOH

4.  Սահ մա նային ալ դե հի դի 0,9 գ նմու շի այ րու մից գո յա ցել է ած խաթ թու գազ, ո րն ամ բող
ջու թյամբ չեզոքացնելու հա մար պա հանջ վել է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա
ծային բաժ նով 16 մլ  լու ծույթ (ρ  = 1,25 գ/մլ): Որ քա՞ն է նույն բա ղադ րու թյամբ ի զո մեր ալ
դե հիդ նե րի թի վը: 

5.  Ֆե նո լի և քա ցա խաթթ վի խառ նուր դը նատ րի ու մով մշա կե լիս ան ջատ վել է 492,8 մլ (ն. պ.) 
գազ: Նույն զանգ վա ծով խառ նուր դը բրո մաջ րով մշա կե լիս գո յա ցել է 10,592 գ նստ վածք: 
Որ քա՞ն է քա ցա խաթթ վի զանգ վա ծը (մգ) խառ նուր դում: 

6.  Ի ՞նչ թվով ած խած նի ա տոմ ներ են առ կա CnH2nO բա ղադ րու թյամբ ալ դե հի դի մո լե կու լում, 
ե թե դ րա նում ած խած նի sp3 և sp2 հիբ րի դային օր բի տալ նե րի թվային հա րա բե րու թյու նը 
4 : 1 է:

7.  Ի ՞նչ մի ջին մո լային զանգ վա ծով (գ/ մոլ) գա զային խառ նուրդ կս տաց վի քա ցա խաթթ վի 
և  կա րա գաթթ վի նատ րի ու մա կան ա ղե րի 1 : 1 մո լային հա րա բե րու թյամբ խառ նուր դն 
ա վել ցու կով չոր  նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի հետ շի կաց նե լիս: 

8.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ա ցե տի լեն պետք է ան ցկաց նել սն դի կի(II) ա ղեր պա րու նա կող 
թթ վեց րած ջրային լու ծույ թով 88 գ ա ցե տալ դե հիդ ստա նա լու հա մար, ե թե հիդ րա տաց
ման  ռե ակ ցի այի ել քը 80 % է:

9.  Որ քա՞ն է CnH2nO բա ղադ րու թյամբ ալ դե հի դի մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային 
թի վը, ե թե այդ նյու թի գո լոր շու հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ ջրած նի 29 է: 

10.  CnH2nO բա ղադ րու թյամբ 11,6 գ ալ դե հի դում պա րու նակ վում է 3,2 գ թթ վա ծին: Ջրած նի 
քա նի՞ ա տոմ է պա րու նակ վում ալ դե հի դի մեկ մո լե կու լում: 
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11.  Ի՞նչ ծավալով (մլ, ն. պ.) գազ կանջատվի 5 % զանգվածային բաժնով քացախաթթվի 90 գ 
ջրային լուծույթի և բավարար քանակով վերցրած նատրիումի կարբոնատի փոխազ
դե ցությունից: 

12–13.  Տր ված է 1 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ է թա նաթթ վի և պրո պա նաթթ վի ո րո շա կի 
զանգ վա ծով  խառ նուրդ: Վեր ջի նիս չե զո քաց ման հա մար պա հանջ վել է նատ րի ու մի 
հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 1200 գ լու ծույթ: 

12. Որ քա՞ն է թթու նե րի խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

13.  Որ քա՞ն է լու ծույ թում ստաց ված փոքր հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծով ա ղի 
զանգ վա ծը (գ):

14–15.  Մրջ նաթթ վի և կա րա գաթթ վի խառ նուր դն ար ծա թի օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույ
թով մշա կե լիս ան ջատ վել է 4,32 գ մե տաղ: Նույն զանգ վա ծով նմու շը նատ րի ու մի 
կար բո նա տով մ շա կե լիս ան ջատ վել է 0,336 լ (ն. պ.) գազ:

14.  Քա նի՞ ան գամ է մրջ նաթթ վի նյու թա քա նա կը մեծ կա րա գաթթ վի նյու թա քա նա կից: 

15.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի հետ փո խազ դե լու հա մար ան հրա ժեշտ կա լի ու մի հիդ րօք
սի դի նյու թա քա նա կը (մ մոլ): 

16–17.  Քա ցա խաթթ վի 82 % զանգ վա ծային բաժ նով 500 գ լու ծույ թին ա վե լաց րել են ո րո
շա կի զանգ վա ծով քա ցա խաթթ վա կան ան հիդ րիդ և ստա ցել ան ջուր քա ցա խաթ թու: 

16. Որ քա՞ն է ա վե լաց ված քա ցա խաթթ վա կան ան հիդ րի դի նյու թա քա նա կը (մոլ): 

17. Որ քա՞ն է ան ջուր քա ցա խաթթ վի զանգ վա ծը (գ): 

18–19.  Մրջ նալ դե հի դի և քա ցա խալ դե հի դի խառ նուրդն ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային 
լու ծույ թով մշա կե լիս ան ջատ վել է 4,48 լ (ն. պ.) գազ: Նույն զանգ վա ծով ե լային խառ
նուր դը լրիվ հիդ րե լու հա մար պա հանջ վել է 8,96 լ (ն. պ.) ջրա ծին: 

18. Որ քա՞ն է մրջ նալ դե հի դի մո լային բա ժի նը ե լային խառ նուր դում (%):

19.  Որ քա՞ն է ալ դե հիդ նե րի ե լային խառ նուր դի օք սի դա ցու մից ստաց ված քացախաթթ վի 
զանգ վածը (գ): 
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20–21.  Մրջ նաթթ վի և պրո պի ո նաթթ վի խառ նուրդն ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու
ծույ թով մշա կե լիս ան ջատ վել է 10,8 գ նստ վածք: Ե լային խառ նուր դի նույն զանգ վա
ծով մեկ այլ նմու շը բա վա րար քա նա կով կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տով մշա կե լիս 
ան ջատ վել է 2,24 լ (ն. պ.) գազ: 

20. Որ քա՞ն է թթու նե րի ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

21. Որ քա՞ն է ծախս ված կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տի զանգ վա ծը (գ): 

22–23.  Սահ մա նային ալ դե հի դի 8,6 գ նմու շի և ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ պղն ձի(II) 
հիդրօք սի դի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց վել է 10,2 գ մի ա հիմն կար բո նաթ թու: 

22. Որ քա՞ն է թթ վի մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

23. Որ քա՞ն է այդ բա նաձևն ու նե ցող բո լոր ի զո մեր թթու նե րի թի վը: 

24–25.  Հա գե ցած մի ա հիմն կար բո նաթթ վի նմու շի այրումից ստաց ված ած խաթ թու գա զի 
ծա վա լը 4 ան գամ մեծ է թթ վի նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմու շի և նատ րի ու մի հիդ րո
կար բո նա տի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ ված գա զի ծա վա լից: 

24. Որ քա՞ն է ած խած նի ա տոմ նե րի թի վը կար բո նաթթ վի մո լե կու լում: 

25.  Որ քա՞ն է կար բո նաթթ վի բա նաձևն ու նե ցող բո լոր ի զո մե րային էս թեր նե րի թի վը:  

26–27.  14,8 գ էս թե րի և ա վել ցու կով վերց րած NaOH–ի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում 80 % 
ել քով ստաց վել են 10,88 գ նատ րի ու մի ֆոր մի ատ և սահ մա նային մի ա տոմ սպիրտ: 

26. Որ քա՞ն է ստաց ված սպիր տի մո լե կու լում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը: 

27.  Որ քա՞ն է էս թե րի բա նաձևն ու նե ցող բո լոր ի զո մեր նե րի թի վը (միջ դա սայինը ներառյալ):  

28–29.  Հա գե ցած մի ա հիմն կար բո նաթթ վի կա լի ու մա կան ա ղի և ա վել ցու կով վերց րած 
կա լի ու մի հիդ րօք սիդի 203 գ խառ նուր դը մի ա հա լել են: Ստաց ված պինդ մնա ցոր
դին ա վե լաց րել են 120 գ սի լի ցի ու մի(IV) օք սիդ և կր կին մի ա հա լել, ո րի հետ ևան քով 
անջատ վել է 11,2 լ (ն. պ.) գազ: Պինդ զանգ վա ծը ջրում լու ծե լիս մնա ցել է 30 գ չլուծ
վող նյութ:

28. Որ քա՞ն է կար բո նաթթ վի կա լի ու մա կան ա ղի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

29.  Որ քա՞ն է ա ռա ջին ռե ակ ցի այի ժա մա նակ ան ջատ ված օր գա նա կան նյու թի զանգ
վածը (գ):  
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30–31. Ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թայի.

(C6H10O5)n º А º C2H5OH	º B	º	CH3COOH

30. Որ քա՞ն է A նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

31. Որ քա՞ն է B նյու թի մեկ մո լե կու լում π–կապե րի թի վը:  

32–33.  60 գ քա ցա խաթ թու պա րու նա կող 149 գ ջրային լու ծույ թին ա վե լաց րել են ո րո շա կի 
քա նա կով քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ, ո րի ար դյու նքում ա ռա ջա ցել է քա ցա խաթթ վի 
60 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ:

32. Որ քա՞ն է ա վե լաց րած քա ցա խաթթ վի ան հիդ րի դի նյու թա քա նա կը (մ մոլ): 

33. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

34–36.  Քա ցա խալ դե հի դի և քա ցա խաթթ վի 520 գ խառ նուր դում առ կա քա ցա խաթթ վի 
այրման հա մար պա հանջ վում է 20 % –ով ա վե լի քիչ թթ վա ծին, քան քա ցա խալ դե հի դի 
հա մար:

34. Որ քա՞ն է քա ցա խալ դե հի դի նյու թա քա նա կը (մոլ) տր ված խառ նուր դում:  

35.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա խառ նուր դի և ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա
կային լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու նից:

36.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի ե լային խառ նուր դի և մագ նե զի ու մի փո խազ դե
ցու թյու նից:  

37–39.  Սահ մա նային մի ա հիմն կար բո նաթթ վի և ֆե նո լի 356 գ խառ նուր դը բա ժա նել են 
եր կու հա վա սար մա սի: Խառ նուր դի մի կե սի և ա վել ցու կով վերց րած նատ րի ու մի 
հիդ րո կար բո նա տի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է 11,2 լ (ն. պ.) գազ: Խառ նուր
դի մյուս կե սի և մե տա ղա կան նատ րի ու մի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է 22,4 լ 
(ն. պ.) գազ: 

37. Որ քա՞ն է կար բո նաթթ վի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

38. Որ քա՞ն է ֆե նո լի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում:

39.   Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) էս թեր կս տաց վի ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող կար բո նա
թթ վի և է թա նո լի փո խազ դե ցու թյու նից:
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40–42.  Հագեցած միահիմն կարբոնաթթվի  8,8 գ նմուշի և 2,3 գ ալկալիական մետաղի 
փոխազ դեցության հետևանքով անջատվել է 1,12 լ (ն. պ.) ջրածին: 

40. Որ քա՞ն է թթ վի մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:  

41.  Որ քա՞ն է թթ վի բա նաձև ու նե ցող և մե տա ղա կան նատ րի ու մի հետ չփո խազ դող 
ի զոմերային նյու թե րի թի վը: 

42.  Ի՞նչ ծավալով (մլ, ն. պ.) գազ կանջատվի 17,6 գ տրված թթուն ավելցուկով նատրիումի 
հիդրօքսիդի հետ հալելիս:

43–45.  Մե թա նա լի և մե թա նաթթ վի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը մշա կել են ար ծա թի(I) 
օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույ թով: Ա ռա ջա ցել է նստ վածք, և ան ջատ վել է 22,4 լ (ն. պ.) 
գազ: Նստ վածքն ա ռանձ նաց րել են և լու ծել ա զո տա կան թթ վի  նոսր լու ծույ թում: 

43. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

44. Ի ՞նչ նյու թա քա նա կով (մոլ) ա զո տա կան թթու է ծախս վել: 

45.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի այր ման հա մար ան հրա ժեշտ օ դի ծա վա լը (լ, ն. պ.):

46–48.  Քա ցա խաթթ վի, մրջ նաթթ վի և մրջ նալ դե հի դի 3 : 1 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ 
ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույ թով 
մշա կե լիս ա ռա ջա ցել է մե տա ղի նստ վածք, և ան ջատ վել է գազ: Խառ նուր դի նույն 
զանգ վա ծով ե րկ րորդ նմու շի և ա վել ցու կով վերց րած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
փոխազ դե ցու թյու նից ստաց վել է ա ղե րի 7,85 գ խառ նուրդ:

46. Որքա՞ն է օգտագործված մրջնաթթվի ընդհանուր զանգվածը (մգ):

47. Որ քա՞ն է ա ռա ջա ցած մե տա ղի զանգ վա ծը (գ): 

48. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (մլ, ն. պ.): 
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3.4. Ալ դե հիդ ներ, թթու ներ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 19 17 1010 33 200

2 4 18 50 34 5

3 115 19 12 35 1080

4 2 20 6 36 56

5 720 21 10 37 74

6 4 22 17 38 75

7 30 23 4 39 102

8 56 24 4 40 14

9 10 25 4 41 4

10 6 26 6 42 4480

11 840 27 3 43 38

12 416 28 126 44 4

13 164 29 22 45 84

14 2 30 180 46 2300

15 30 31 1 47 27

16 5 32 500 48 1680



ZANGAK

360

3.5. ԷՍ ԹԵՐ ՆԵՐ 

1.  Մեկ հագեցած կարբոնաթթվի ճար պի 16,12 գ նմու շի հիդ րո լի զից ստաց վել է 1,84 գ 
1,2,3– պ րո պանտ րի ոլ: Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի ը նդ հա նուր թի վը ճար պի մո լե կու լում:  

2.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) եռնիտրոգլիցերին կառաջանա 8840 գ եռօլեատից՝ ըստ հետևյալ 
փո խար կումների, եթե ռեակցիաներն ընթանան 100 %,   80 % և 100 % ելքերով. գ լի ցե րի նի 
եռօ լե ատ º գլի ցե րի նի ե ռս տե ա րատ º գլի ցե րին º եռ նիտ րոգ լի ցե րին: 

3.  Էս թե րի գո լոր շու խտու թյունն ը ստ ջրած նի 44 է: Էս թե րի հիդ րո լի զից ստաց վող եր կու 
մի ա ցու թյուն ներն ա ռան ձին–ա ռան ձին այ րե լիս ան ջատ վում է նույն ծա վա լով ած խա
թթու գազ: Որ քա՞ն է էս թեր ա ռա ջաց նող սպիր տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

4.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մալ թոզ է են թարկ վել հիդ րո լի զի, ե թե ա ռա ջա ցած նյու թի սպիր
տային խմո րու մից գո յա ցած է թա նո լից Լե բեդ ևի ե ղա նա կով ստաց վել է 112 լ (ն.  պ.) 
դիվի նիլ:  

5. Ի ՞նչ թվով սահ մա նային մի ա հիմն կար բո նաթ թու ներն ու նեն C5H10O2 բա նաձ ևը:  

6.  Սահ մա նային մի ա տոմ սպիր տի և սահ մա նային մի ա հիմն կար բո նաթթ վի փո խազ դե
ցու թյու նից ստաց ված էս թե րի մեկ մո լում պա րու նակ վում է 56 մոլ է լեկտ րոն: Ի ՞նչ թվով 
ած խած նի ա տոմ ներ են առ կա էս թե րի մեկ մո լե կու լում:  

7.  Որ քա՞ն է թթ ված նի նշա նա կիր ա տոմ պա րու նա կող CH3CO18OCH3 բա նաձևն ու նե ցող էս
թե րի հիդ րո լի զից ստաց վող սպիր տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

8.  Ձի թապտ ղի ձե թի նմու շում առ կա է 80 % զանգ վա ծային բաժ նով մեկ C = C կրկ նա կի կապ 
պա րու նա կող չհա գե ցած մի ա հիմն կար բո նաթթ վի եռգ լի ցե րիդ: Հայտ նի է, որ 2,21 կգ 
ձե թի նմու շում առ կա է 2 մոլ եռգ լի ցե րիդ: Որ քա՞ն է բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը 
կար բո նաթթ վի մո լե կու լում: 

9.  Որ քա՞ն է σ–կա պե րի թի վը A նյու թի մեկ մո լե կու լում ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ 
շղթայի. (C6H10O5)n º C6H12O6 º C2H5OH º Aº կաու չուկ:  

10.  Որ քա՞ն է 1,25 մոլ գլ յու կո զի հիդ րու մից 80 % ել քով ստաց ված սոր բի տի զանգ վա ծը (գ): 

11–12.  Ծծմ բա կան թթ վի առ կա յու թյամբ 50 % ել քով փո խազ դել են 300 գ սո վո րա կան ի զո
տո պային բա ղադ րու թյամբ քա ցա խաթ թուն և 240 գ 18O նշա նա կիր ա տոմ պա րու նա
կող է թա նո լը: 

11. Որ քա՞ն է ստաց ված էս թե րի զանգ վա ծը (գ): 



ZANGAK

361

12. Որ քա՞ն է մյուս վեր ջա նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

13–14. 120 գ էս թե րը 40 % ել քով հիդ րո լի զե լիս ծախս վել է 14,4 գ ջուր:

13. Որ քա՞ն է ած խա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) էս թե րում:  

14.  Որ քա՞ն է հիդ րո լի զի հետ ևան քով ստաց ված սպիր տի մո լե կու լում σ–կա պե րի թի վը:  

15–16.  Ջրային լու ծույ թում պա րու նակ վում է գլ յու կո զի α–, β– և ալ դե հի դային ձևե րի հա մա
պա տաս խա նա բար 4 : 3 : 3 մո լային հա րա բե րու թյամբ 360 գ խառ նուրդ:

15. Որ քա՞ն է α–գ լյու կո զի զանգ վա ծը (գ) լու ծույ թում:  

16.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա, ե թե տր ված լու ծույ թը տա քաց վի, ա պա 
ա վե լաց վի ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույթ:  

17–18.  Ճար պի մո լե կու լում ած խած նի ա տոմ նե րի թի վը 51–ով մեծ է թթ ված նի ա տոմ նե րի 
թվից, ի սկ դրա բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում է մեկ կրկ նա կի կապ պա րու նա կող մի ա
հիմն, ած խած նային շղ թա յում ճյու ղա վո րում ներ չու նե ցող կար բո նաթթ վի մնա ցորդ: 

17. Որ քա՞ն է մե թի լե նային խմ բե րի թի վը ճար պի մո լե կու լում:  

18. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրա ծին կպա հանջ վի 276,25 գ ճար պը հիդ րե լու հա մար:  

19–20.  Ճար պում ած խած նի զանգ վա ծային բա ժի նը 76,854 % է, և նրա բա ղադ րու թյան մեջ 
առ կա է մի այն մեկ սահ մա նային չճյու ղա վոր ված ած խած նային շղ թայով մի ա հիմն 
կար բո նաթթ վի մնա ցորդ: 

19. Ճար պի մո լե կու լում որ քա՞ն է ած խած նի ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:  

20.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ կպա հանջ վի 44,5 գ ճար պի հիդ րո լի զից 
ստաց ված ճար պաթ թուն չե զո քաց նե լու հա մար: 

21–22.  C3H6O2 քի մի ա կան բա նաձև ու նե ցող 3 ի զո մեր նյու թե րի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ
նուր դի նմու շը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում կա րող է փո խազ դել 20 գրամ 
նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի հետ: Նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմու շի և ար ծա թի(I) օք սի
դի ա մո նի ա կային լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու նից կա րող է ստաց վել 0,4 մոլ ար ծաթ: 

 21. Որ քա՞ն է խառ նուր դի նմու շի զանգ վա ծը (գ):  
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22.  Որ քա՞ն է ար ծա թի(I) օք սի դի հետ փո խազ դող նյու թի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր
դում: 

23–24.  Մո լե կու լում ած խած նի նույն թվով ա տոմ ներ պա րու նա կող սահ մա նային մի ա հիմն 
կար բո նաթթ վի և մի ա տոմ սպիր տի 33,5 գ զանգ վա ծով հա վա սա րա մո լային խառ
նուր դը նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի լու ծույ թի ա վել ցու կով մշա կե լիս ան ջատ վել է 
գազ, ո րի ծա վա լը 6 ան գամ փոքր է այդ նույն խառ նուր դի այ րու մից գո յա ցած գա զի 
ծա վա լից: 

23.  Ած խած նի քա նի՞ ա տոմ կպա րու նակ վի ե լային խառ նուր դից գո յա ցած էս թե րի մեկ մո
լե կու լում:  

24. Որ քա՞ն է խառ նուր դում կար բո նաթթ վի նյու թա քա նա կը (մ մոլ):  

25–27.  Պրո պա նո լի և է թի լա ցե տա տի 20 գ խառ նուր դին ա վե լաց րել են կա լի ու մի հիդ րօք
սի դի 5  մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 50 մլ ջրային լու ծույթ: Ստաց ված լու ծույ թը գո լոր
շ աց րել են, ի սկ չոր մնա ցոր դը՝ շի կաց րել: Ստաց ված պինդ մնա ցոր դում ած խա ծին 
տար րի զանգ վա ծը 1,2 գ է: 

25. Որ քա՞ն է պրո պա նո լի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում:  

26.  Որ քա՞ն է էթիլացետատի հիդրոլիզի վրա ծախսված կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթի 
ծավալը (մ լ):  

27.  Քա նի՞ ան գամ է պինդ մնա ցոր դում ա ղի նյու թա քա նա կը մեծ ալ կա լու նյու թա քա նա կից:  

28–30.  Է թի լա ցե տա տի և է թա նո լի 35,6 գ խառ նուր դին ա վե լաց րել են նատ րի ու մի հիդ րօք
սի դի 24 % զանգ վա ծային բաժ նով 125 մլ լու ծույթ (ρ = 1,2 գ/սմ3): Ստաց ված լու ծույ թը 
գո լոր շ աց րել են, իսկ չոր մնա ցոր դը՝ շի կաց րել: Պինդ մնա ցոր դում նատ րի ու մի հիդ
րօք սի դի զանգ վա ծը ե ղել է 12 գրամ: 

28. Որ քա՞ն է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի մո լային բա ժի նը (%) պինդ մնա ցոր դում:  

29. Որ քա՞ն է գո լոր շ ա ցած սպիր տի նյու թաքանա կը (մ մոլ):  

30.  Որ քա՞ն է չոր մնա ցոր դի շի կա ցու մից ստաց ված օր գա նա կան նյու թի զանգ վա ծը (մգ): 
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31–33.  Ո րո շա կի նյու թա քա նա կով քա ցա խալ դե հի դի մի մա սը վե րա կանգ նել են ջրած նով և 
ստա ցել սպիրտ, ի սկ մյուս մասն օք սի դաց րել են ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային 
լու ծույ թով և ստա ցել կար բո նաթ թու: Ստաց ված սպիր տի և կար բո նաթթ վի փո խազ
դե ցու թյու նից 75 % ել քով ստա ցել են 26,4 գ էս թեր: Պարզ վել է, որ հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րում վեր ջին ռե ակ ցի ոն խառ նուր դի հետ կա րող է փո խազ դել 24 գ նատ
րի ու մի հիդ րօք սիդ: 

31. Որ քա՞ն է մի այն չե զո քաց ման ռե ակ ցի ա յում ծախս ված ալ կա լու զանգ վա ծը (գ):  

32. Որ քա՞ն է ե լային ալ դե հի դի նյու թա քա նա կը (մոլ):  

33. Ալ դե հի դի ո ՞ր մասն է (%) են թարկ վել վե րա կանգն ման: 

34–36.  RCOOH բա նաձ ևով 12 գ կար բո նաթթ վի և R1OH սպիր տի փո խազ դե ցու թյու նից 
100  % ել քով ստա ցել են RCOOR1 էս թե րը: Նշ ված զանգ վա ծով կար բո նաթթ վի և 
նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի փո խազ դե ցու թյու նից ստա ցել են 4,48 լ (ն. պ.) գազ, 
ի սկ էս թե րի այր ման հետ ևան քով՝ 26,88 լ (ն. պ.) գա զա գո լոր շային խառ նուրդ: 

34. Որ քա՞ն է կար բո նաթթ վի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

35. Որ քա՞ն է էս թե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

36. Որ քա՞ն է ի զո մե րային էս թեր նե րի թի վը: 

37–39.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով CnH2nO2 բա ղադ րու թյամբ մի ա ցու թյան թթ վային հիդ րո լի զի 
ար գա սիք նե րից մե կը տա լիս է ար ծա թա հայե լու ռե ակ ցի ա, ի սկ մյու ս արգասիքը, 
որի զանգվածը 180 գ է, կա րող է փո խազ դել 69 գ նատ րի ու մի հետ:

37. Որ քա՞ն է տր ված մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

38.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ է ան հրա ժեշտ տր ված զանգ վա ծով ելանյութն այ րե լու հա մար:  

39. Քա նի՞ ի զո մե րային էս թեր և կար բո նաթ թու կա րող են լի նել նշ ված բա նաձ ևով:  

40–42.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով գլ յու կո զը բա ժա նել են եր կու մա սի: Փոքր զանգ վա ծով նմու
շը ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու ծույ թով մշա կե լիս ան ջատ վել է 86,4 գ 
նստվածք: Գլ յու կո զի մեծ զանգ վա ծով նմու շը սպիր տային խմոր ման են թար կե լիս 
ան ջատ վել է 26,88 լ (ն. պ.) գազ:

40.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) գլ յու կոզ է օք սի դա ցել ար ծա թի(I) օք սի դի ա մո նի ա կային լու
ծույթով: 
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41. Որ քա՞ն է գլ յու կո զի ե լային զանգ վա ծը (գ): 

42.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդ կպահանջվի ելային զանգվածով գլ յու
կոզի կաթնաթթվային խմորումից ստացված թթուն չեզոքացնելու համար: 

43–45.  Մոլեկուլում միայն C–C միակի կապեր պարունակող А և B նյու թե րի խառ նուր դը 
տա քաց րել են խիտ H2SO4–ի առ կա յու թյամբ և 70 % ել քով ստա ցել 16,24 գ D օր գա
նա կան վեր ջա նյութ: Բաց շղ թայով B նյու թի մո լե կու լում ած խած նի ա տոմ նե րի թի վը 
2–ով մեծ է A նյու թի մո լե կու լում ե ղած ած խած նի ա տոմ նե րի թվից: A նյու թը կա րող 
է օք սի դա նալ պղն ձի(II) օք սի դով, ի սկ օք սի դաց ման ար գա սի քը կա րող է փո խազ դել 
4,48 լ ջրած նի հետ` կր կին վե րած վե լով A նյու թի: B նյու թը կա րող է փո խազ դել բա
վա րար քա նա կով նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի հետ` ա ռա ջաց նե լով 13,44 լ (ն. պ.) 
գազ:

43. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

44. Որ քա՞ն է D նյու թի մեկ մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:

45.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում մեծ մո լային զանգ վա ծով բա ղադ րի չի մո լային բա ժի նը (%):  
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3.5. Էս թեր ներ

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 155 16 432 31 12

2 1816 17 44 32 1

3 46 18 21 33 40

4 855 19 57 34 60

5 4 20 6 35 74

6 5 21 37 36 2

7 34 22 40 37 88

8 54 23 6 38 1680

9 9 24 250 39 6

10 182 25 56 40 72

11 225 26 20 41 180

12 45 27 2 42 80

13 40 28 50 43 62

14 5 29 500 44 20

15 144 30 4800 45 75
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3.6. Ա ԶՈՏ ՊԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՂ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄԻ Ա ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ.
Ա ՄԻՆ ՆԵՐ ԵՎ Ա ՄԻ ՆԱԹ ԹՈՒ ՆԵՐ 

1.  Սպիտակուցների բաղադրության մեջ մտնող մեկ ամինային և մեկ կարբօքսիլային 
խումբ պարունակող 17,8 գ զանգվածով ամինաթթուն այրելիս ստացվել է 6 : 7 : 1 մո լային 
հա րա բե րու թյամբ ած խած նի(IV) օք սի դի, ջրի և ա զո տի 41,8 գ խառ նուրդ: Որ քա՞ն   է ա մի
նաթթ վի մո լե կու լում պա րու նակ վող ջրած նի ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:   

2. Ի ՞նչ թվով կո վա լեն տային կա պեր են առ կա է թի լա մո նի ու մի քլո րի դում: 

3.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) երկմե թի լա մին կփո խազ դի 13,44 լ (ն. պ.) քլո րաջ րած նի հետ:

4.  Որքա՞ն է մեթիլամինի ծավալային բաժինը (%) մեթիլամինի և էթիլամինի խառնուրդում, 
եթե դրանում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը 4,4 անգամ մեծ է ածխածնի ատոմ
ների գումարային թվից:  

5.  Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի գու մա րային թիվն ա մի նի մո լե կու լում, ե թե 6 մոլ ա մինն այ րե լիս 
ծախս վել է 13,5 մոլ թթ վա ծին, և ստաց վել են 6 մոլ CO2, 3 մոլ N2 և 15 մոլ H2O:  

6.  Մեկ –NH2 և մեկ –COOH խումբ պարունակող α–ամինաթթվից առաջացած 26,46 գ եռ
պեպ տիդի հիմնային հիդրոլիզի հետևանքով ստացվել է 47,46 գ կալիումական աղ: 
Որքա՞ն է ամինաթթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):

7.  9,6 գ բնա կան երկպեպ տի դը լրիվ հիդ րո լի զե լու հա մար ծախս վել է 0,9 գ ջուր: Որ քա՞ն է 
ստաց ված ա մի նաթթ վի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ), ե թե երկպեպ տի դի հիդ րո լի զից 
ստաց վել է մի այն մեկ ա մի նաթ թու: 

8.  Որ քա՞ն է 4 մոլ գլի ցի նի պո լի կոն դեն սա ցու մից ստա ցած գծային կա ռուց ված քով քա ռա
պեպ տի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

9.  Բա վա րար քա նա կով թթ ված նում ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) գլի ցի նի այ րու մից կգո յա նա 448 լ 
(ն. պ.) գա զա գո լոր շային խառ նուրդ:  

10–11.  Սպի տա կուց նե րի բա ղադ րու թյան մեջ մտ նող 484 գ ծծումբ պարունակող ա մի նա
թթվի այր ման ար գա սիք ները ծծմ բաջ րած նա կան թթ վի լու ծույ թով ան ցկաց նե լիս 
գո յա ցել է 384 գ պինդ նյութ:

10. Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի ը նդ հա նուր թիվն ա մի նաթթ վի մո լե կու լում:  

11.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի հետ 
կփոխազ դի տր ված քա նա կով ա մի նաթ թուն: 
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12–13.  Փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թան ի րա կա նաց նե լիս ծախս վել է 44,8 լ (ն. պ.) քլո րա
ջրա ծին. 

HCl A  [CH3NH3]Cl 
ալկալի

 A + NaCl + H2O

12. Որ քա՞ն է ծախսված A նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

13. Ի՞նչ քանակով (մոլ) ալկալի է փոխազդել: 

14–15.  Բու թա նի և մե թի լա մի նի խառ նուր դը, ո րում բու թա նի զանգ վա ծային բա ժի նը 
22,5 %  է, ա վել ցու կով քլո րաջ րած նի լու ծույ թով ան ցկաց նե լիս լու ծույ թի զանգ վածն 
ա վե լա ցել է 7,75 գ–ով: 

14. Որ քա՞ն է ե լային գա զային խառ նուր դում բու թա նի զանգ վա ծը (մգ):  

15. Որ քա՞ն է մե թի լա մի նի ծա վա լը (մլ, ն. պ.)  

16–17.  Փայ տա թե փի 162 կգ կշ ռան քից, ո րը 50 % զանգ վա ծային բաժ նով բջ ջա նյութ է պա
րու նա կում, ստա ցել են 45 կգ գլ յու կոզ: 

16. Որ քա՞ն է գլ յու կո զի ստաց ման ել քը (%):   

17. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) է թիլս պիրտ կս տաց վի գլ յու կո զի այդ քա նա կից:  

18–19.  Դեյ տե րի ու մի և 1 մոլ մե թի լա մի նի խառ նուր դում նեյտ րոն նե րի և պրո տոն նե րի թվե
րի հա րա բե րու թյու նը 5 : 6 է: 

18. Որ քա՞ն է խառ նուր դում պա րու նակ վող դեյ տե րի ու մի քա նա կը (մոլ): 

19.  Ի ՞նչ ծա վա լով օդ (լ, ն. պ.) կպա հանջ վի այդ խառ նուր դի լրիվ այր ման հա մար: 

20–21.  Գլի ցի նի և ցիս տե ի նի խառ նուր դը, ո րում թթ ված նի ա տոմ նե րի թի վը 2 ան գամ մեծ է 
Ա վո գադ րոյի թվից, են թար կել են էս թե րաց ման:

20.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում ա մի նաթ թու նե րի գու մա րային նյու թա քա նա կը (մոլ):  

21. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) է թա նոլ է ծախս վել ե լային խառ նուրդն էս թե րաց նե լիս: 
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22–24.  Արոմատիկ ամինի 53,5 գ կշռանքը օդում լրիվ այրելիս ստացվել են ազոտ, ջուր և 
154 գ ածխածնի(IV) օքսիդ:

22. Որ քա՞ն է ա մի նի մեկ մո լե կու լում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը: 

23. Որ քա՞ն է նույն բա նաձևն ու նե ցող ա րո մա տիկ ա մին նե րի ը նդ հա նուր թի վը:  

24.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ կպա հանջ վի նույն զանգ վա ծով ա մինն այ րե լու հա մար: 

25–27.  Մե կա կան կար բօք սի լային խումբ պա րու նա կող բնա կան եր կու ա մի նաթ թու նե րի 
40,4 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն ան մնա ցորդ փո խազ դում է 16 գ նատ րի ու մի հիդ րօք
սի դի կամ 0,7 մոլ մե տա ղա կան նատ րի ու մի հետ:

25.  Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով ա մի նաթթ վի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում:  

26. Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով ա մի նաթթ վի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

27. Ի ՞նչ թվով ե րկ պեպ տիդ ներ կս տաց վեն ա մի նաթ թու նե րի խառ նուր դից: 

28–30.  Մե թիլ– և է թի լա մին նե րի խառ նուր դը լրիվ այ րե լու հա մար պա հանջ վել է 924 լ 
(ն. պ.) թթ վա ծին: Ստաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուր դը նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
լուծույ թի մի ջով ան ցկաց նե լիս վեր ջի նիս զանգ վածն ա վե լա ցել է 1645 գրա մով:

28. Որ քա՞ն է ա մին նե րի ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

29. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ չի կլան վել:  

30.  Որ քա՞ն է փո խազ դած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի քա նա կը (մոլ), ե թե լու ծույ թում գո յա
ցել է  չե զոք աղ: 

31–33.  Է թա նի և մե թի լա մի նի 5,6 լ (ն.  պ.) խառ նուր դը 22,4 լ (ն.  պ.) թթ ված նում այ րե լիս 
ս տաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուրդն ան ցկաց րել են կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի 
ա վել ցուկ պա րու նա կող լու ծույ թով: Չկ լան ված գա զե րը բա վա րար քա նա կու թյամբ 
շի կա ցած պղն ձի փո շի պա րու նա կող խո ղո վա կով ան ցկաց նե լիս 0,56 լ (ն. պ.) գազ 
չի փո խազ դել: 

31. Որ քա՞ն է ե լային գա զային խառ նուր դում մե թի լա մի նի մո լային բա ժի նը (%): 

32.  Որքա՞ն է կալցիումի հիդրօքսիդի հետ փոխազդեցությունից անջատված նստվածքի 
զանգվածը (գ):
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33. Որ քա՞ն է փո խազ դած պղն ձի զանգ վա ծը (գ):  

34–36.  79,2 գ զանգ վա ծով երկպեպ տի դի հիդ րո լի զից ստաց վել է 90 գ ա մի նաթ թու, ո րն  
այնու հետև 100 % ել քով են թարկ վել է էս թե րաց ման 1–պ րո պա նո լով: 

34. Որ քա՞ն է ա մի նաթթ վի մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

35.  Որ քա՞ն է պեպ տի դաց ման ռե ակ ցի այի ել քը (%), ե թե 79,2 գ երկպեպ տիդ ստա նա լու  հա
մար ծախս վել է 112,5 գ ա մի նաթ թու: 

36.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 1–պ րո պա նոլ կպա հանջ վի երկպեպ տի դի հիդ րո լի զից ստաց ված 
ա մի նաթ թուն էս թե րի փո խար կե լու հա մար:  

37–39.  Ֆենիլ խումբ չպարունակող միաամինաթթուների մնացորդներից կազմված երկ
պեպտիդը, որում ածխածնի զանգվածային բաժինը 1,2 անգամ մեծ է թթվածնի 
զանգ վածային բաժնից, տարբեր պայմաններում ենթարկել են հիդրոլիզի: Մի դեպ
քում ծախսվել է 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 2 լ աղաթթու, մյուս դեպքում` 10 % զանգ
վածային բաժնով նատրիումի հիդրօքսիդի 2,4 կգ լուծույթ:

37.  Որ քա՞ն է հիդ րո լի զի հետ ևան քով ստաց վող ա մի նաթ թու նե րի մե կա կան մո լե կուլ նե
րում կար բօք սիլ խմ բե րի գու մա րային թի վը:  

38. Որ քա՞ն է երկպեպ տի դի մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի թի վը: 

39. Որ քա՞ն է երկ պեպ տի դի նմու շի զանգ վա ծը (գ):  

40–42.  Ը ստ զանգ վա ծի 22,5 % է թան պա րու նա կող է թա նի և մե թի լա մի նի ո րո շա կի  զանգ
վա ծով գա զային խառ նուրդն ա վել ցու կով քլո րաջ րած նա կան թթ վի լու ծույ թով անց
կաց նե լիս վեր ջի նիս զանգ վածն ա վե լա ցել է 62 գրա մով: Նույն զանգ վա ծով խառ
նուր դի մեկ այլ նմուշն օ դում լրիվ այ րե լիս ստաց ված գա զա գո լոր շային խառ նուրդն 
ան ցկաց րել են կրաջ րի ա վել ցու կով:

40. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

41. Որ քա՞ն է փո խազ դած քլո րաջ րած նի քա նա կը (մոլ): 

42. Որ քա՞ն է կրաջ րով ա նո թում ա ռա ջա ցած նստ ված քի զանգ վա ծը (գ): 
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3.6. Ա զոտ պա րու նա կող օր գա նա կան մի ա ցու թյուն ներ. 
ա մին ներ և ա մինաթթուներ 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 7 15 5600 29 168

2 10 16 50 30 40

3 27 17 23 31 20

4 75 18 6 32 45

5 7 19 588 33 24

6 75 20 1 34 10

7 105 21 46 35 80

8 246 22 9 36 72

9 300 23 5 37 3

10 14 24 518 38 29

11 560 25 25 39 436

12 62 26 105 40 80

13 2 27 4 41 2

14 2250 28 535 42 320
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3.7. ԲՆԱ ԿԱՆ ԳԱԶ, ՆԱՎԹ, ՎԱ ՌԵ ԼԱ ՆՅՈՒ ԹԵՐ

1.  Նավ թից ստա ցել են ը ստ զանգ վա ծի 25 % բեն զին և 55 % մա զութ: Մա զու թի հե տա գա 
մշակու մից կր կին ստա ցել են բեն զին`ըստ զանգ վա ծի 60 %–ի չա փով: Որ քա՞ն է նավ թից 
բեն զի նի ստաց ման գու մա րային ե լքն ը ստ զանգ վա ծի (%): 

2.  Բնա կան գա զը պա րու նա կում է ը ստ ծա վա լի 87 % մե թան, 3 % ած խած նի(IV) օք սիդ 
և  չայր վող խառ նուկ ներ: 13,44 լ (ն.  պ.) ծա վա լով բնա կան գա զի այ րու մից գո յա ցած 
գազային  խառ նուրդն ան ցկաց րել են կրաջ րի ա վել ցու կով: Որ քա՞ն է գո յա ցած նստ ված
քի զանգ վա ծը (գ): 

3.  17,92 լ (ն. պ.) մե թա նից ստա ցել են ա ցե տի լեն: Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ել քը (%), ե թե  ռե ակ
ցի ոն խառ նուր դի ծա վա լը 31,36 լ (ն. պ.) է:  

4.  Ի՞ նչ զանգ վա ծով (գ) պո լիպ րո պի լեն կս տաց վի 168 լ (ն. պ.) պրո պե նից, ե թե ռե ակ ցի այի  
ել քը 60 % է:  

5.  440 գ պրո պա նը են թար կել են ջեր մային կրե կին գի: 90 % ել քով ստաց ված  խառ նուր դը 
բաց են թո ղել ա վել ցու կով վերց րած բրո մաջ րի մեջ: Որ քա՞ն է բրո մաջ րով սր վա կի զանգ
վա ծի (գ) փո փո խու թյու նը: 

6.  Կոք սա գա զում այր վող գա զե րի պա րու նա կու թյունն (ը ստ ծա վա լի) այս պի սին է՝ 60 % H2, 
20 % CH4, 10 % CO: Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ կպա հանջ վի 100 լ կոք սա գազն այ րե լու հա
մար: 

7.  Ալ կա նի այ րու մից գո յա ցել են 94,08 լ (ն.  պ.) ած խաթ թու գազ և 86,4 գ ջուր: Որ քա՞ն է 
ալկանի  մո լե կու լում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը: 

8.  358,4 լ (ն. պ.) մե թա նից 75 % ել քով գո յա ցել է ա ցե տի լեն, ո րից 60 % ել քով՝ բեն զոլ: Ի՞նչ 
զանգ վա ծով (գ) հեք սան կպա հանջ վի նույն քա նա կով բեն զոլ ստա նա լու հա մար, ե թե  
այդ փո խարկ ման ել քը 80 % է: 

9–10.  765,625 գ մե թիլ ցիկ լո հե քսա նը են թար կել են դե հիդր ման, ի սկ ստաց ված մի ա ցու
թյունն օք սի դաց րել են մինչև թթու: Եր կու ռե ակ ցի ան երն էլ ըն թա ցել են 80 % ել քով:

9. Որ քա՞ն է ստաց ված թթ վի զանգ վա ծը (գ):  

10. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրա ծին է գո յա ցել ա ռա ջին ռե ակ ցի ա յում: 
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11–12.  Տո լո ւոլ ստա նա լու նպա տա կով 490 գ մե թիլ ցիկ լո հեք սա նի գո լոր շին 75 % ել քով 
ենթար կել են դե հիդր ման: 

11. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրա ծին է ան ջատ վել: 

12. Ի ՞նչ  զանգ վա ծով (գ) տո լո ւոլ է ստաց վել: 

13–14.  Ած խի չոր թոր մամբ 0,5 % ել քով ստաց ված բեն զո լի և տո լո ւո լի 2,3 կգ խառ նուր դը 
մշա կել են կա լի ու մի պեր ման գա նա տի տաք չե զոք լու ծույ թով և ստա ցել 1,305 կգ 
նստ ված ք: 

13. Որ քա՞ն է չփո խազ դած օր գա նա կան նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

14. Որ քա՞ն է թոր ման են թարկ ված ած խի զանգ վա ծը (կգ): 

15–16.  Գա զա գե նե րա տո րում ած խած նի(II) օք սիդ ստա նա լիս 100 % ել քե րով ըն թա ցել ե ն 
 հետ ևյալ եր կու ռե ակ ցի ա նե րը` C + O2 = CO2 + 394 կՋ; CO2 + C = 2CO – 175 կՋ:

15. Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի, ե թե փո խարկ վի 240 գ ա ծուխ (C): 

16.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) Fe3O4 կվերականգնվի գոյացած ածխածնի(II) օքսիդով

17–19.  Ը ստ ծա վա լի 85 % մե թան, 5 % ած խած նի(IV) օք սիդ և 10 % ա զոտ պա րու նա կող ո րո
շա կի ծա վա լով բնա կան գազն այ րել են պա հանջ վա ծի հա մե մա տու թյամբ կրկ նա կի 
ծա վա լով օ դում (թթ ված նի ծա վա լային բա ժինն օ դում 20 % է) և ստաց ված գա զա գո
լոր շային խառ նուրդն  անց կաց րել նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի ա վել ցուկ պա րու նա կող 
ջրային լու ծույ թի մեջ: 462 մոլ գազ չի կլան վել:

17. Որ քա՞ն է վերց րած բնա կան գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

18. Որ քա՞ն է այ րու մից հե տո մնա ցած թթ ված նի քա նա կը (մոլ): 

19. Որ քա՞ն է լու ծույ թում գո յա ցած ա ղի զանգ վա ծը (գ):  



ZANGAK

373

3.7. Բնա կան գազ, նավթ, վա ռե լա նյու թեր

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 58 8 129 15 2190

2 54 9 610 16 1160

3 75 10 420 17 672

4 189 11 252 18 51

5 252 12 345 19 2862

6 375 13 1610

7 16 14 460
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3.8.  ՔԻՄԻԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ 

1.  Տեխ նի կա կան կե րակ րի ա ղի 13 գրա մից ստա ցել են քլո րաջ րա ծին, ա պա ա ղաթ թու, ո րն 
ամ բող ջու թյամբ փո խազ դել է ման գա նի(IV) օքսիդի հետ` ան ջա տե լով 1,12 լ (ն. պ.) ծա
վա լով գազ: Որ քա՞ն է խառ նուկ նե րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) տեխ նի կա կան կե րակ րի 
ա ղում:  

2.  Ա մո նի ա կի սին թե զի աշ տա րա կում օ րա կան թո ղարկ վում է 1700 տ ա մո նի ակ: Տե սա
կա նո րեն ի ՞նչ զանգ վա ծով (տ) 75 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի լու ծույթ 
կստաց վի նշ ված քա նա կով ա մո նի ա կից:  

3.  Ա ցե տալ դե հի դի 30 լ (ն. պ.) ծա վա լով գո լոր շին խառ նել են ա վել ցու կով թթ ված նին և այ
րել: Ռե ակ ցի այի ա վար տից հե տո գա զա գո լոր շային խառ նուր դի ծա վա լը դար ձել է 135 լ 
(ն. պ.): Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին են խառն ել ալ դե հի դին:  

4.  Բու սա կան յու ղի մեկ նմու շի հիդ րո լի զից ա ռա ջա ցել է 50,6 գ զանգ վա ծով գլի ցե րին, ի սկ 
նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմուշ կա րող է մի աց նել 49,28 լ ջրա ծին (ն. պ.): Որ քա՞ն է C = C 
կրկ նա կի կա պե րի թի վը ճար պի մեկ մո լե կու լում:  

5.  101,3 կՊա ճնշ ման պայ մա ններում գա զը գրա վում է 22 մ3 ծա վալ: Որ քա՞ն կլի նի այդ 
գազի  ծա վա լը (մ3) նույն ջեր մաս տի ճա նի և 202,6 կՊա ճնշ ման պայ ման նե րում:  

6.  Ար տաշն չած օ դում ած խած նի(IV) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը 4 % է: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 
աղ կա ռա ջա նա, ե թե 1120 լ այդ պի սի օ դն ան ցկաց վի 74 գ կալ ցի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու
նա կող կրաջ րի մի ջով:  

7.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) կա լի ու մի քլո րիդն է հա մար ժեք 404 կգ կա լի ու մի նիտ րա տին որ
պես կա լի ու մա կան պա րար տա նյութ:  

8.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) 64 % եր կա թի(III) օք սիդ պա րու նա կող հան քա քար է ան հրա ժեշտ 
280 կգ եր կա թի ստաց ման հա մար:  

9.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) 47 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի լու ծույթ կս տաց
վի 850 կգ ա մո նի ա կից, ե թե օք սի դա ցու մը հպու մային (կոն տակ տային) սարքում և 
կլանման աշ տա րա կում ըն թա ցել է հա մա պա տաս խա նա բար 98 % և 94 % ել քե րով:  

10.  Դոմ նային վա ռա րա նում ը ստ զանգ վա ծի 75 % եր կա թի(III) օք սիդ պա րու նա կող հան
քաքա րից ստաց վել է ը ստ զանգ վա ծի 4 % խառ նուկ ներ պա րու նա կող 700 կգ թուջ: 
 Վերա կանգ նու մը կա րե լի է ներ կա յաց նել ած խած նի(II) օք սի դի մաս նակ ցու թյամբ ըն
թա ցող ե րեք հիմ նա կան փու լե րով, ո րոն ցից յու րա քան չյու րում ել քը 80 % է: Որ քա՞ն է 
վերց րած հանքա քա րի զանգ վա ծը (կգ):  
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11.  Ֆե նո լի սահ մա նային թույ լատ րե լի կոն ցենտ րա ցի ան (ՍԹԿ) ջրօգ տա գործ ման վայ րե
րում 0,001 մգ/լ է: Կոք սա քի մի ա կան ար տադ րու թյան հոս քաջ րե րով 1,0æ104 մ3 ծա վա լով 
ջրամ բար է ար տա նետ վել 47 կգ զանգ վա ծով ֆե նոլ: Ֆե նո լի կոն ցենտ րա ցի ան ջրամ
բա րում քա նի՞ ան գամ է գե րա զան ցում ՍԹԿ–ն: 

12.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն.  պ.) ած խած նի(IV) օք սիդ է ար տա նետ վում մթ նո լորտ 1,75–ա կան 
գրամ զանգ վա ծով 200 օգ տա գործ ված պո լի է թի լե նային փա թեթ նե րի այ րու մից: 

13.  Ճե նա պա կե և հախ ճա պա կե ի րե րի նկա րա զարդ ման հա մար օգ տա գոր ծում են նուրբ 
 ման րաց ված մե տաղ նե րի օք սիդ ներ: Թր ծե լիս դրանք ա ռա ջաց նում են սի լի կաթթ վի 
գու նա վոր ա ղեր: Կա պույտ գու նա վո րում ստաց վում է կո բալ տի(II) օք սի դի կի րառ
մամբ՝ ը ստ հետ ևյալ հա վա սար ման. CoO + SiO2 = CoSiO3: 270 գ զանգ վա ծով պնա կի 
զանգ վա ծի ո՞ր մասն է (%) կազ մում կո բալ տի(II) սի լի կա տի զանգ վա ծը, ե թե պնա կի 
նկա րա զարդ ման հա մար ծախս վել է 1,5 գ կո բալ տի(II) օք սիդ:  

14–15.  9,6 կգ զանգ վա ծով եր կա թի(III) օք սիդն ած խած նի(II) օք սի դով վե րա կանգ նել են 
մինչև եր կա թի հա րուկ (Fe3O4): 

14. Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) է լեկտ րոն է մաս նակ ցել վե րա կանգն մա նը:  

15. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ած խած նի(II) օք սիդ է ծախս վել:  

16–17.  Եր կա թի կոլ չե դա նի բով ման վա ռա րա նում օգ տա գործ վել է 3696 լ օդ, ո րը պա հանջ
վա ծից 1,5 ան գամ ա վելի է: Օ դում թթ ված նի ծա վա լային բա ժի նը 20 % է: 

16. Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ծծմ բի(IV) օք սիդ է գո յա ցել պի րի տի այ րու մից:  

17.  Ի ՞նչ քա նա կով գազ (մոլ) չի կլան վի, ե թե սար քից դուրս ե կող գա զային խառ նուրդն 
անց կաց վի կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի ա վել ցուկ պա րու նա կող լու ծույ թի մի ջով:  

18–19.  Կիտ րո նաթ թուն ար դյու նա բե րու թյան մեջ ստա նում են գլ յու կո զի խմո րու մից` ը ստ 
 հետ ևյալ հա վա սար ման. 2C6H12O6 + 3O2 = 2C6H8O7 + 4H2O: Վերց րել են գլ յու կո զի 
15 % զանգ վա ծային բաժ նով 4800 կգ լու ծույթ, ի սկ ռե ակ ցի ան ըն թա ցել է 50 % ել քով:

18. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) կիտ րո նաթ թու է ստաց վել:  

19. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) թթ վա ծին է ծախս վել:  
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20–21.  Հա վե լում չպա րու նա կող 0,45 գ զանգ վա ծով աս պի րի նի հա բը տա քաց նե լով լու ծել են 
ջրում և ստա ցել 100 մլ լու ծույթ, որում ասպիրինը լրիվ հիդրոլիզված է: 

20. Որ քա՞ն է սա լի ցի լաթթ վի զանգ վա ծը (մգ):  

21.  Որ քա՞ն է սա լի ցի լաթթ վի մո լային կոն ցենտ րա ցի ան ստաց ված լու ծույ թում (մ մոլ/լ):  

22–23. Դոմ նային վա ռա րա նում ըն թա ցող ռե ակ ցի ա նե րից մե կի ո ւր վա գիրն է.

Fe3O4 + CO º Fe + CO2 

22. Որ քա՞ն է օք սի դիչ նյու թի մեկ մո լե կու լի ձեռք բե րած է լեկտ րոն նե րի թի վը:  

23.  Որ քա՞ն է մեկ մոլ նյու թա քա նա կով օք սի դիչ նյու թի վե րա կանգ նու մից ստաց ված 
մետա ղի զանգ վա ծը (գ), ե թե ել քը 75 % է:  

24–25.  Ջրային գո լոր շիով քա րած խի « գա զա ցու մից» ստաց վում է ջրա գազ՝ ը ստ հետ ևյալ 
ո ւր վագ րի. C(պ) + H2O(գ) º CO(գ) + H2(գ): Ջրա գա զի 21,28 լ (ն.  պ.) ծա վա լով նմու
շը անջուր պղն ձի(II) սուլ ֆա տի ա վել ցուկ պա րու նա կող խո ղո վա կով դան դաղ 
անցկաց նե լիս խո ղո վա կի զանգ վածն ա վե լա ցել է 0,9 գրա մով: 

24. Որ քա՞ն է « գա զաց ման» գոր ծըն թա ցի ել քը (%):  

25.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) օք սիդ է հնա րա վոր վե րա կանգ նել ջրա գա զի նույն 
 քանա կով:  

26–27.  Ջրա ծին և քլոր տար րե րի զանգ վա ծային բա ժի նը ե րկ րա կեղ ևում 1% և 0,02 % է, ի սկ 
 մար դու օր գա նիզ մում` հա մա պա տաս խա նա բար 10 % և 0,1 %:

26.  Ջրա ծին և քլոր տար րե րի ա տոմ նե րի թվային հա րա բե րու թյու նը մար դու օր գա նիզ մում 
 քա նի՞ ան գամ է մեծ նույն հա րա բե րու թյու նից ե րկ րա կեղ ևում:  

27.  Ի ՞նչ քա նա կով (կ մոլ) ջրա ծին տար րի ա տոմ է պա րու նակ վում 70 կգ զանգ վա ծով 
մարդու օր գա նիզ մում:  

28–30.  Հիդ րո լի զային սպիր տը ար տադ րու թյու նում ստա նում են փայ տի թե փից հետ ևյալ 
եր կու փու լով, ո րոնք ըն թա նում են 80 % ել քե րով. 

(C6H10O5)n + nH2O H2SO4  nC6H12O6

C6H12O6  
խմորիչ

 2C2H5OH + 2CO2 
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28.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) 92 % զանգ վա ծային բաժ նով հիդ րո լի զային սպիրտ կս տաց վի 
50 % զանգ վա ծային բաժ նով բջ ջա նյութ պա րու նա կող 32,4 տ փայ տա թե փից:  

29.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) ած խաթ թու գազ կան ջատ վի 16,2 տ բջ ջա նյու թից ստաց ված 
գլ յու կո զի սպիր տային խմո րու մից:  

30.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 10 % զանգ վա ծային բաժ նով կրա կաթ է ան հրա ժեշտ ա ռա ջին 
փուլում  որ պես կա տա լի զորդ օգ տա գործ ված ծծմ բա կան թթ վի 0,5 % զանգ վա ծային 
բաժ նով 49 կգ  լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար:  

31–33.  Թքի մեջ պա րու նակ վող ֆեր մեն տի 1 մո լե կու լը 1 վ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րող է 
օս լայի շղ թայից ան ջա տել գլ յու կո զի 18 000 մո լե կուլ:

31. Ի ՞նչ ժա մա նա կա հատ վա ծում (վ) կա րող է ան ջատ վել  9æ105 մո լե կուլ:  

32.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) գլ յու կոզ կան ջատ վի, ե թե դրա մո լե կուլ նե րի թի վը լի նի 3,01æ1023:  

33.  Որ քա՞ն ժա մա նակ (վ) կպա հանջ վի, որ պես զի ֆեր մեն տի 3,01æ1017 մո լե կուլ նե րը օս լայի 
շղ թայից ան ջա տեն 162 գ գլ յու կոզ:  

34–36. Քլո րոպ րեն ստա նա լու հա մար ի րա կա նաց րել են հետ ևյալ փո խար կում նե րը.

CH4 º C2H2 º X º քլո րոպ րեն

34. Ի ՞նչ թվով σ–կա պեր են առ կա X նյու թի մեկ մո լե կու լում:  

35.  Ի ՞նչ քանակով (մոլ) քլո րոպ րեն է ստաց վել, ե թե վերց րել են 175 լ (ն. պ.) մե թան (բո լոր 
ռե ակ ցի ա ներն ըն թա ցել են 80 % ել քով): 

36.  Որ քա՞ն է ա ցե տի լե նի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) 175 լ (ն.  պ.) մե թա նի պի րո լի զից 
ստացված գա զային խառ նուր դում, եթե պիրոլիզն ընթացել է 80 % ելքով:  
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3.8.  Քի մի ան և կյան քը 

Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը Հա մա րը Պա տաս խա նը

1 10 13 1 25 72

2 8400 14 40 26 2

3 90 15 448 27 7

4 4 16 16 28 6400

5 11 17 143 29 5632

6 162 18 384 30 1850

7 298 19 96 31 50

8 625 20 345 32 90

9 6174 21 25 33 100

10 2500 22 8 34 7

11 4700 23 126 35 1

12 560 24 90 36 65
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ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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