
w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

1

ՔԻՄԻԱՅԻ
ԹԵՍՏԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ

 ՇՏԵՄԱՐԱՆ

ՄԱՍ

ԵՐԵՎԱՆ – 2013



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

2

Հաստատված է Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից
ՀՏԴ 373.1 : 54             
ԳՄԴ 74.2 + 24
       Ք 542

Խմ բա գիր ներ՝  Լի դա Սա հա կյան 
  Տա րի ել Ղո չի կյան
   Համ բար ձում Խա չատ րյան 

Աշ խա տանք նե րի հա մա կար գող՝  Գյուլ նա րա Փա լի կյան 

 Հե ղի նակ ներ՝  Լի դա Սա հա կյան (մ. գ. դ., պրո ֆե սոր, Ե ՊԲՀ)
   Տա րի ել Ղո չի կյան (ք. գ. դ., պրո ֆե սոր, Ե ՊՀ)
   Համ բար ձում Խա չատ րյան (ք. գ. դ., պրո ֆե սոր, Ե ՊՀ)
   Ժան նա Սարգ սյան  (ք. գ. թ., Ե ՊՀ, Ա. Շի րա կա ցու ան վ. ճե մա րան)
   Զե փյուռ Կա րա պե տ յան (ք. գ. թ., Վա ղար շա պա տի Մ. Գոր կու ան վ.                         

թիվ 5 ա վագ դպր.)
   Նի նա Հո բո սյան (ք.  գ. թ., Խ. Ա բո վ յա նի ան վ. ՀՊՄՀ, Եր ևանի 

Խ. Ա բովյանի ան վ. թիվ 84 հիմ նա կան դպր.)
  Սամ վել Վար դա պե տյան (ք. գ. թ., դո ցենտ, Ե ՊՀ) 
  Առ լիկ Խա չատ րյան (ք. գ. թ., դո ցենտ, Ե ՊՀ)
   Կա րի նե Ա վե տի սյան (ք. գ. թ., ԿԱԻ)
  Գո հար Ներ սի սյան («Այբ» ա վագ դպ րոց)
  Գյուլ նա րա Փա լի կյան (ք. գ. թ., ԳԹԿ)

Ք 542       Քիմիայի թեստային առաջադրանքների  շտեմարան/ Հեղ. խումբ.— Եր.: Զանգակ, 
2013.— 400 էջ:

ՀՏԴ 373.1 : 54
ԳՄԴ 74.2 + 24

ISBN 978–9939–68–130–6       

© Հեղինակային խումբ, 2013
© «ԶԱՆԳԱԿ–97» ՍՊԸ, 2013



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

3

 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՝ ըն թա 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: Ու սում նա կան ձեռ նար կը հար մար է նաև սո
վո րող նե րի գի տե լիք նե րի յու րաց ման մա կար դա կի ի նք նաս տուգ ման և ի նք նա
գնահատ ման հա մար: 

Շ տե մա րա նում ը նդ գրկ ված են հան րակր թա կան դպ րո ցի «Քի մի ա» ա ռար կայի 
ծրագ րային 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 ա ռա ջադ րանք ներ: Այն հա մա պա տաս խա նում է «Պետա կան 
ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյան ու ղե ցույց»–ին: 

Նա խա տես վում է, որ պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյուն նե
րի թես տե րում ը նդ գրկ վե լու են մի այն շտե մա րա նում առ կա ա ռա ջադ րանք ներ:

 Սույն ձեռ նար կը շտե մա րա նի ա ռա ջին մասն է, ո րը պա րու նա կում է մոտ 3000 
թես տային ա ռա ջադ րանք և կազմ ված է ե րեք գլ խից: 

Երրորդ գլխի առաջադրանքները՝ «Պնդումների փունջը», նորույթ են և 2013 թ.

պետականավարտական և միասնական քննությունների թեստերում չեն ընդգրկվի:

Դրանքկընդգրկվենարտաքինընթացիկգնահատմանևհաջորդտարիներիքննա

կանթեստերում:

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 մի այն 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: 

Պա տաս խան նե րի ձևաթղ թում՝ յու րա քան չյուր ա ռա ջադ րան քի հա մա րի ներք ևում, 
տր ված է չորս վան դակ: Տր ված ա ռա ջադ րան քի ճիշտ պա տաս խա նի հա մարն ը նտ րե լուց 
հե տո ան հրա ժեշտ է դրան հա մա պա տաս խա նող վան դա կում դնել «X» նշա նը (տե՛ս նկ. 1): 
Օ րի նակ՝ 2–րդ ա ռա ջադ րան քի ճիշտ պա տաս խա նը 3–րդն է: 

2

4

1
1 2 3 ……

3

 
նկ.1

Հաշվարկներումպետքէօգտագործելհարաբերականատոմայինզանգվածների
կլորացվածարժեքները,բացիքլորից՝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՞ րը նյու թի ֆի զի կա կան հատ կու թյուն չէ. 

1) խտու թյու նը   3) հալ ման ջեր մաս տի ճա նը
2) եռ ման ջեր մաս տի ճա նը  4) ի նք նա բո ցա վառ վե լը

2.  Քա նի՞ քի մի ա կան տարր է պա րու նակ վում հետ ևյալ նյու թե րի մո լե կուլ նե րում. 

ջուր, ջրած նի պե րօք սիդ, ծծմ բա կան թթու.

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

3. Ո ՞րն է ֆի զի կա կան մար մին.

1) մեխ  2) պղինձ 3) եր կաթ 4) ար ծաթ

4. Նշ ված նյու թե րից ո րո՞նք են ա նօր գա նա կան.

ա) մար մար   ե) կա վիճ
բ) գլ յու կոզ   զ) ճարպ
գ) քա ցա խաթ թու  է) ա ծուխ
դ) ալ մաստ

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

5.  Ի ՞նչ ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րով են ի րա րից տար բեր վում ջու րը և է թա նո լը 
ստանդարտ (25 °C, 101 կՊ) պայ ման նե րում. 

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

1) ա, բ  2) բ, դ  3) ա, գ  4) բ, ե 

6.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ նատ րիու մի քլո րի դի վե րա բե րյալ. 

ա) սո վո րա կան պայ ման նե րում պինդ վի ճա կում է   դ) հոտ չու նի
բ) փոշին սպի տակ է      ե) ջրում լուծ վում է
գ) բնո րոշ հոտ ու նի      զ) թթու համ ու նի 

1) ա, բ, գ, զ    2) ա, դ, ե, զ  3) ա, բ, դ, ե  4) բ, գ, ե, զ 
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7.  Հետ ևյալ նյու թե րից սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում ո րո՞նք են պինդ վի ճա կում. 

ա) սո դա      գ) ա ցե տոն     ե) ա զոտ    է)  նավթ 
բ) մե թան      դ) կե րակ րի աղ    զ) խոզի ճարպ   ը) հան գած կիր

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

8. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի հատ կու թյուն նե րը և ան վանումը.

Հատ կու թյուն ներ Ան վա նու մ

ա) բնո րոշ հո տով թա փան ցիկ հե ղուկ

բ) ջրում լուծ վող սպի տակ պինդ նյութ

գ) մե տա ղա կան փայ լով պինդ գու նա վոր նյութ

դ) ջրում քիչ լուծ վող ան հոտ, ան համ գազ

1) կա վիճ
2) սա խա րոզ
3) քա ցա խաթ թու
4) թթ վա ծին
5) յոդ
6) քլոր

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ2, գ5, դ4  3) ա6, բ2, գ5, դ4
2) ա3, բ1, գ6, դ3  4) ա6, բ1, գ5, դ3

9. Ո ՞ր ար տա հայ տու թյունն է ճիշտ ջրա ծին պարզ նյու թի վերաբերյալ.

1) փո խա զդում է թթ ված նի հետ` ա ռա ջաց նե լով ջուր
2) առ կա է բո լոր ած խաջ րե րի բա ղադ րու թյու նում
3) զանգ վա ծային բա ժի նը մեթանում 25 % է
4) մի ջու կի լից քը +1 է 

10. Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ կար միր ֆոս ֆոր պարզ նյու թի վե րա բե րյալ.

1) օ դում ի նք նա բո ցա վառ վում է
2) ջրում լավ է լուծ վում 
3) բնու թյան մեջ ա զատ վի ճա կում չի հան դի պում 
 4) ու նի մո լե կու լային բյու րե ղա վան դակ

11.  Հետ ևյալնե րից ո րո՞նք են պարզ նյութեր. 

ա) ֆու լե րեն գ) պի րիտ  ե) ա մո նի ակ       է)  սնդիկ
բ) օ զոն  դ) ալ մաստ զ) ած խած նի(II) օք սիդ     ը) եր կա թար ջասպ 

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

12. Ո ՞ր շարքում են մի այն բարդ նյու թե րի բա նաձ ևեր.

1) Al, Na2O2, HCl, Si    3) Cl2, O3, Zn, Fe
2) AgCl, H2O, N2, CO2   4) NaOH, P2O5, NH3, SO2
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13. Հետ ևյալ մե տաղ նե րից ո ՞րն է բնու թյան մեջ հան դի պում պարզ նյու թի ձևով.

1) նատ րի ու մ 2) ա լ յու մի ն  3) ոս կի  4) կալ ցի ու մ

14.  Ո ՞ր քի մի ա կան տար րի ա տոմ ներն են մտ նում թվար կված բո լոր նյու թե րի բա
ղադ րու թյան մեջ. նատ րի ու մի պե րօք սիդ, օ զոն, ած խած նի(IV) օք սիդ, քլո րա կիր, 
ծծմ բա կան ան հիդ րիդ.

1) ծծումբ  2) քլոր  3) թթ վա ծին  4) ած խա ծին

15. Ո ՞ր զույգում նշված եր ևույթ ներն են ֆի զի կա կան. 

1) մո մի հալ վե լը և այր վե լը   3) ջրի գո լոր շ ա նա լը և պնդանալը
2) եր կա թի սևա նա լը և ժան գոտ վե լը  4) սպիր տի այր վե լը և գոլորշանալը 

16. Ո ՞ր զույգում նշված եր ևույթ ներն են քի մի ա կան. 

1) շա քա րի հալ վե լը և ած խա նա լը  3) ջրի քայ քայ վե լը և պնդանալը
2) եր կա թի այր վե լը և ժան գոտ վե լը  4) սպիր տի այր վե լը և պնդանալը 

17.  Ո ՞ր մե ծու թյու նը կամ հատ կա նի շը կա րող է փո փոխ վել քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
ընթաց քում. 

ա) մո լե կուլ նե րի թի վը  դ) նյու թե րի գու մա րային զանգ վա ծը 
բ) ա տոմ նե րի թի վը   ե) նյու թե րի գույ նը 
գ) նյու թի բնույ թը

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

18.  Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռա կա պակ ցու թյու նը.

Ա տոմ նե րի զանգ ված նե րը քի մի ա կան փո խար կում նե րի ըն թաց քում ______________ 
____________ :

1) մե ծա նում են     3) փոք րա նում ե ն
2) մնում են ան փո փոխ    4) կրկ նա պատկ վում ե ն

19.  Հետ ևյալ մաս նիկ նե րից ո րո՞նք են քի մի ա պես ան բա ժա նե լի. 

ա) ջրի մո լե կու լը   գ) հե լի ու մի ա տո մը
բ)  թթ ված նի ա տո մը  դ) ա մո նի ա կի մո լե կու լը 

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, դ 

20.  Ի ՞նչ է ցույց տա լիս քի մի ա կան տար րի նշա նը. 

ա) մո լային զանգ վա ծ 
բ) տար րի մեկ ա տո մ 
գ) տար րի հա րաբե րա կան ա տո մային զանգ վա ծ

1) ա, բ  2) բ, գ  3) ա, գ  4) ա, բ, գ
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21. Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ թթ վա ծին քի մի ա կան տար րի վե րա բե րյալ. 

1) թթ վա ծինն ան գույն գազ է
2) թթ վա ծինն ան հրա ժեշտ է այր ման հա մար
3) ջրում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 0,89 է
4) օ դը պա րու նա կում է ը ստ ծա վա լի 21 տո կոս թթ վա ծին

22.  Հետ ևյալ հաս կա ցու թյուն նե րից ո րո՞նք են վերաբերում ծծումբ քի մի ա կան 
տարրին. 

ա) կար գա թի վը 16 է
բ) դրս ևո րում է +6 բարձ րա գույն օք սի դաց ման աս տի ճան
գ)  հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը 32 է
դ) ա տո մի է լեկտ րո նային թա ղան թը կազմ ված է 3 շեր տից
ե) է լեկտ րա հա ղոր դիչ է 

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

23. Հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե րից ո ՞րն է ճիշտ.

1) բո լոր նյու թե րը կազմ ված են մո լե կուլ նե րից
2) բո լոր նյու թե րը կազմ ված են ի ոն նե րից 
3) գո յու թյուն ու նեն ոչ մո լե կու լային կա ռուց ված քով նյու թեր
4) գո յու թյուն ու նեն մի այն մո լե կու լային կա ռուց ված քով նյու թեր

24. Ո՞ր ար տա հայ տու թյուն ն ի մաստ չունի.

1) մե թա նո լի մո լե կուլ   3) կա լի ու մի ա տոմ
2) ջրի մո լե կուլ    4) սպի տա կու ցի ա տոմ

25. Ո ՞ր ար տա հայ տու թյունն ի մաստ չու նի.

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

26. Ո ՞րն է բնա կան խառ նուրդ.

1) բետոն  2) օ դ  3) յոդի թուրմ  4) օղի

27.  Ո ՞ր խառ նուրդ նե րի բա ղադ րիչ նե րը կա րե լի է բա ժա նել շո գի աց ման եղանակով. 

ա) ա ղաթթ վի
բ) կե րակ րի ա ղի ջրային լու ծույ թի
գ) ա մո նի ու մի հիդ րօք սի դի ջրային լու ծույ թի
դ) կա լի ու մի յո դի դի սպիր տային լու ծույ թի
ե) քա ցա խաթթ վի ջրային լու ծույ թի
զ) սպիր տի ջրային լու ծույ թի 

1) ա, բ, զ  2) գ, դ   3) ա, ե, զ  4) բ, դ 
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28. Ո ՞րն է նյու թի մո լային 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 

29.  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) նավթ
բ) կա վա ջուր
գ) եր կա թի և ած խի փո շի ներ 
դ) ա ղա ջուր

1) շո գի ա ցում 
2) մագ նի սի ազ դե ցու թյուն
3) թո րում
4) զտում

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ2, գ3, դ4   3) ա3, բ4, գ2, դ1
2) ա4, բ1, գ2, դ1   4) ա3, բ1, գ2, դ4

30. Ո ՞րն է զանգ վա ծի ա տո մային մի ա վո րը. 

1) 13C ա տո մի զանգ վա ծի 1/12 մասը  3) 12C ա տո մի զանգ վա ծի 1/12 մա սը
2) 12C ա տո մի զանգ վա ծը   4) 2H ա տո մի զանգ վա ծը

31. Ո ՞րն է զանգ վա ծի ա տո մային մի ա վո րի թվային ար ժե քը գրամներով. 

1) 2,66æ10–23 2) 6,02æ10–24    3) 1,66æ10–23  4) 1,66æ10–24

32.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ տար րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծի վե րա
բե րյալ. 

ա) չա փո ղա կա նու թյու նը գ/ մոլ է
բ)  տար րի մեկ ա տո մի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյունն է զանգ վա ծի ա տո մային 

միա վո րին
գ)  ցույց է տա լիս, թե քա նի ան գամ է տար րի ա տո մի զանգ վա ծը գե րա զան ցում ած

խած նի ա տո մի զանգ վա ծի 1/12–ը 

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

33.  Պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծի 
վե րա բե րյալ. 

ա) չա փո ղա կա նու թյուն չու նի
բ)  ցույց է տա լիս, թե քա նի ան գամ է նյու թի մո լե կու լի զանգ վա ծը մեծ զանգ վա ծի 

ա տո մային մի ա վո րից
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գ)  հա վա սար է մո լե կու լը կազ մող տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ
ված նե րի գու մա րին՝ հաշ վի առ նե լով ատոմների թի վը մո լե կու լում

դ)  չա փո ղա կա նու թյունն է՝ գ/ մոլ 

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

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

1) 32  2) 5,3æ10–25        3) 5,3æ10–23    4) 0,032

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

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

36. Որ քա՞ն է թթ ված նի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը (զ.ա.մ.).

1) 16  2) 32          3) 2,66æ10–23   4) 5,32æ10–23

37. Ո ՞ր տար րի մեկ ա տո մի զանգ վածն է 19 զ.ա.մ. 

1) կա լի ում  2) ֆտոր        3) ար գոն    4) թթ վա ծին

38.  Որ քա՞ն է տար րի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը (գ), ե թե դրա հա րա բե րա կան ա տո
մային զանգ վա ծը 64 է. 

1) 1,06æ10–23   3) 6,02æ10–24

2) 1,06æ10–22               4) 6,02æ10–23

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

1) 18    3) 2,99æ10–23

2) 6,02æ10–23   4) 0,018

40.  Ո ՞ր ե րկ տարր մի ա ցու թյան մեկ մո լե կու լի զանգ վածն է հա վա սար սի լի ցի ու մի 
մեկ ա տո մի զանգ վա ծին. 

1) NO  2) N2   3) CO  4) HCN

41.  Քա նի՞ զ.ա.մ–ով է տար բեր վում օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի մեկ մո լե կու լի զանգ
վածը մե տա ֆոս ֆո րա կան թթ վի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծից.

1) 18  2) 36   3) 31  4) 62

42.  Քա նի՞ զ.ա.մ–ով է յո դի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը մեծ ծծմ բա կան թթ վի մեկ մո
լեկուլի զանգ վա ծից.

1) 156  2) 98  3) 29  4) 127
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43.  Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ. 

ա) ցանկացած մո լե կուլ ի զանգ ված ը մեծ է ցանկացած ա տոմ ի զանգ ված ից
բ) բո լոր մո լե կուլ նե րը կազմ ված են ա տոմ նե րից

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 

44.  Ո ՞ր զույգի նյու թերն են նույն տար րի ա լոտ րոպ ձևա փո խու թյուն ներ. 

1) ջրա ծի ն և դեյ տե րի ու մ   3) թթ վա ծի ն և օ զո ն
2) ջու ր և գո լոր շի    4) դեյ տե րի ու մ և տրի տի ու մ

45. Ո ՞ր զույգի նյու թերն են նույն տար րի ա լոտ րոպ ձևա փո խու թյուն ներ.

1) քվար ց և սի լի կա հո ղ   3) գրա ֆի տ և ֆու լե րե ն
2) կա վի ճ և մար մա ր    4) թու ջ և պող պա տ

46.  Ի՞նչ թվով թթ ված նի ա տոմ ներ կան 9,6 գ օ զո նում.

1) 6,5æ1022  2) 7,5æ1022 3) 1,806æ1023          4) 3,612æ1023

47. Ին չո՞վ են տար բեր վում նույն քի մի ա կան տար րի ա լոտ րոպ ձևա փո խու թյուն նե րը.

1) կար գաթ վով   
2) ատոմում նեյտ րոն նե րի թվով
3) ատոմում է լեկտ րոն նե րի թվով
4) մոլեկուլում ա տոմ նե րի թվով և կա ռուց ված քով 

48.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք քի մի ա կան տար րերն ի րենց ա լոտ րոպ ձ ևափոխու
թյուն ներին. 

Քի մի ա կան տարր Ալոտ րոպ ձ ևափոխու թյուն

ա) ֆոս ֆոր
բ) ած խա ծին
գ) թթ վա ծին
դ) ծծումբ

1) ալ մաստ և գրա ֆիտ
2) շե ղան կյուն և պլաս տիկ
3) ե րկթթ վա ծին և օ զոն
4) կար միր և սպի տակ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ1, գ2, դ4   3) ա4, բ3, գ2, դ1
2) ա4, բ1, գ3, դ2    4) ա2, բ1, գ3, դ4

49.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում միջ մո լե կու լային հե ռա վո րու թյուն նե րը գա զե րում ար տա
քին ճնշու մը մե ծաց նե լիս. 

1) մե ծա նում են   3) մնում են ան փո փոխ
2) փոք րա նում ե ն   4) մնում են ան փո փոխ մինչև ո րոշ սահ ման
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50.  Սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում հետ ևյալ նյու թե րից որո՞նք են գտնվում հեղուկ և 
գազային վիճակում. 

ա) CaO   բ) H2O գ) CaSO4 դ)  NH3  ե) HNO3 զ) H2

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

51. Ի ՞նչ կա ռուց ված քով նյու թի բյու րե ղա վան դակ է պատ կեր ված հետ ևյալ նկա րում.

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

52. Ի ՞նչ կա ռուց ված քով նյու թի բյու րե ղա վան դակ է պատ կեր ված հետ ևյալ նկա րում.

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

53. Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի ած խած նի(IV) օք սի դը պինդ վի ճա կում (չոր սա ռույց).

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

54. Ո ՞ր ար տա հայ տու թյու նը ճիշտ չէ զանգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քի վե րա բե րյալ.

1)  սկզբ նա նյու թե րի ը նդ հա նուր զանգ վա ծը հա վա սար է վեր ջա նյու թե րի ը նդ հա նուր 
զանգ վա ծին

2)  սկզբ նա նյու թե րի նյու թա քա նակ նե րի գու մա րը հա վա սար է վեր ջա նյու թե րի նյու թա
քա նակ նե րի գու մա րին

3)  քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րի կազ մու մը հիմն ված է զանգ վա ծի 
պահ պան ման օ րեն քի վրա

4) օ րե նքը հայտ նա գոր ծել են Լո մո նո սո վը և Լա վո ւա զի են

55. Ի ՞նչ է ար տա հայ տում նյու թի պար զա գույն բա նաձ ևը.

1) ա տոմ նե րի թի վը մո լե կու լում
2) մո լե կու լում ա տոմ նե րի քանակների ցան կա ցած հա րա բե րու թյու ն
3) ա տոմ նե րի մի աց ման կար գը մո լե կու լում
4) մո լե կու լում ա տոմ նե րի քանակների նվա զա գույն հա րա բե րու թյուն 

56. Ո ՞ր զույգի նյու թե րում է թթ վա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժինը նույ նը. 

1) HNO3 և HPO3   3) Al2O3 և CrO3

2) H3PO4 և H2SO4   4) Al2O3 և Cr2O3
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57.  Ո ՞ր մի ա շա քա րի մո լե կու լում են ած խա ծին և թթ վա ծին տար րե րի մո լային բա ժին
նե րը տար բեր.

1) ռի բոզ    3) ֆրուկ տոզ
2) դե զօք սի ռի բոզ   4) գլ յու կոզ 

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

1) K2O և CaO   3) Fe(OH)3 և Al2O3

2) CO2 և SO2   4) MgO և NaOH

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

1) CO2   2) NO2   3) SO2   4) SnO2 

60.  Բնու թյան մեջ հան դի պող հետ ևյալ նյու թե րից ո րո՞ւմ է թթ ված նի զանգ վա ծային 
բա ժինն ա ռավել մեծ. 

1) Fe2O3  2) H2O  3) SiO2  4) CaCO3 

61. Ձյան փա թի լում ո ՞ր քի մի ա կան տար րի զանգ վածային բաժինն է ա ռա վել մեծ.

1) թթ վա ծին  2) ջրա ծին 3) ա զոտ 4) ծծումբ

62. Ո ՞րն է տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը մի ա ցու թյան մո լե կու լում. 

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 և ին դեք սի ար տադ րյա լի հա րա բե

րու թյու նը մի ա ցու թյան հա րա 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. Ո ՞ր նյու թի մո լե կու լում է ած խած ին տարրի զանգ վա ծային բա ժինն ա ռա վել մեծ.

1) CO  2) CO2   3) CH4   4) C2H2

64.  Ո ՞րն է ած խաջ րած նի քի մի ա կան բա նաձ ևը, ե թե դրա նում ած խած նի զանգ վա
ծային բա ժի նը 0,857 է. 

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

65. Հետ ևյալ օք սիդ նե րից ո րո՞ւմ է քլո րի զանգ վա ծային բա ժի նը 59,66 %. 

1) Cl2O  2) Cl2O3  3) Cl2O5  4) Cl2O7
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66.  Հետ ևյալ քի մի ա կան բա նաձ ևն ունեցող մի ա ցու թյուններից որի՞ մոլեկուլում է  
պղնձի և թթ վա ծնի զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 8 : 1.

1) CuO  2) Cu(OH)2  3) Cu2O  4) CuSO4

67.  Ո ՞րն է եր կա թի օք սի դի քի մի ա կան բա նաձ ևը, եթե օք սի դի զանգ վա ծը 1,38 ան գամ 
մեծ է եր կա թի զանգ վա ծից.

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

68.  Որ քա՞ն է ծծմ բի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ծծմբի այն օք սի դում, ո րում թթ ված նի 
մո լային բա ժի նը 0,75 է.

1) 20   2) 40  3) 50   4) 60

69. Ո ՞ր տար րի զանգ վա ծային բա ժինն է ա ռա վել մեծ մա լա քի տում (Cu2(OH)2CO3).

1) H  2) O  3) C  4) Cu

70.  Որ քա՞ն է դրա կան օք սի դաց ման աս տի ճան ու նե ցող տար րի զանգ վա ծային 
բաժինը (%) P2S3–ո ւմ.

1) 60,76  2) 3,924  3) 39,24  4) 62,00

71. Ո ՞րն է նյու թի քա նա կի չափ ման մի ա վորը.

1) մգ  2) կմ  3) մոլ  4) մոլ–1 

72. Ո ՞րն է մո լային զանգ վա ծի չափ ման մի ա վորը.

1) գ/լ  2) լ/գ  3) մոլ/լ  4) գ/ մոլ

73.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ մո լային զանգ վա ծի վե րա բե րյալ. 

ա) այն 1 մոլ նյու թի զանգ վածն է
բ) այն նյու թի զանգ վա ծի և հա մա պա տաս խան նյութա քա նա կի հա րա բե րու թյունն է

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

74. Որ քա՞ն է ա լյու մի նի օք սի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ). 

1) 54  2) 102  3) 150  4) 300 

75. Որ քա՞ն է H37Cl բա ղադ րու թյուն ու նե ցող քլո րաջ րած նի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ). 

1) 18  2) 36,5  3) 37   4) 38

76.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բային գազն է պա րու նա կում այն քան մո լե կուլ, որ քան 
10 գ ջրա ծնում է.

1) 80  2) 160   3) 320   4) 400
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77.  Որ քա՞ն է 2 մոլ նյու թա քա նա կով ջրում պա րու նակ վող ա տոմ նե րի ը նդ հա նուր թի վը.

1) 3,612æ1023   3) 6,02æ1023 

2) 9,03æ1023    4) 3,612æ1024 

78. Որ քա՞ն է 5 մոլ ջրի զանգ վա ծը (գ). 

1) 18   2) 36   3) 90  4) 180 

79.  Որ քա՞ն է թթ ված նից և քլո րից կազմ ված հավասարամոլային գա զային խառ
նուրդի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ).

1) 35,5  2) 32   3) 51,5  4) 43,5

80. Հետ ևյալ նյու թե րից ո րի՞ մեկ մոլն է պա րու նա կում ա ռա վել մեծ թվով ա տոմ ներ.

1) ջուր  2) յոդ  3) ջրած նի պե րօք սիդ  4) օ զոն 

81.  Որ քա՞ն է 4 գ ջրա ծնից և 4 գ հե լի ումից կազմ ված խառ նուր դի մի ջին մո լային 
զանգ վա ծը (գ/ մոլ). 

1) 2,10  2) 2,25  3) 2,67  4) 3,00

82. Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի թի վը 80 գ ծծմ բի(VI) oք սի դում.

1) 2,408æ1023   3) 2,408æ1024

 2) 1,6æ1024    4) 3,01æ1024

83. Քա նի՞ ա տոմ է պա րու նա կում գա զային ֆտո րի եր կու մո լը. 

1) 1,66æ1023    3) 2,408æ1023

2) 2,408æ1024    4) 6,02æ1023

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) 10 մոլ ա զոտ   3) 254 գ յոդ
2) 20 գ ջրա ծին    4) 270 գ ջուր 

85. Որ քա՞ն է 36 գ ջրում պա րու նակ վող մո լե կուլ նե րի թի վը. 

1) 1,8æ10–23    3) 6,02æ1023

2) 6,02æ10–23   4) 1,204æ1024

86.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե թա նում կպա րու նակ վի նույն քան ա տոմ, որ քան 9 գ ջրում է.

1) 3,2  2) 1,6  3) 8,4  4) 4,8
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87. Քա նի՞ ա տոմ է պա րու նա կում 18 գ ալ մաս տը. 

1) 2,71æ1023    3) 9,03æ1024

2) 9,03æ1023    4) 2,71æ1024

88.  Քա նի՞ ա տոմ է պա րու նակ ում ած խած նի օք սիդի մո լե կու լը, ե թե մո լե կու լի  զանգ
վա ծը 7,309æ10–23 գ է. 

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

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

Գլ խա վոր են թա խմբե րում կար գաթ վի մե ծաց մա նը զու գըն թաց տար րե րի ա տո մային 
շա ռա վի ղը __________ է, օք սիդ նե րի և հիդ րօք սիդ նե րի թթ վային հատ կու թյու նը` ________:

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

90.  Թթու նե րի ո ՞ր զույ գի մո լե կուլ նե րում տար րի օք սի դաց ման աս տի ճա նի և վա լեն
տա կա նու թյան թվային ար ժեք նե րը չեն հա մընկ նում.

1) H3PO3, H4P2O7    3) HNO3, HNO2 
2) HNO3, H3PO3    4) H2SO4, H2SO3

91. Թթ ված նի քա նի՞ ա տոմ է պա րու նակ ում 1,02 գ ա լյու մի նի օք սի դը.

1) 1,806æ1021 2) 0,03  3) 0,01  4) 1,806æ1022

92. Ո ՞ր նյու թի 9,03æ1023 մո լե կուլ նե րի զանգ վա ծն է կազ մում 69 գրամ.

1) CH3OH  2) H2O2  3) C2H6  4) C2H5OH

93.  Քա նի՞ գ րամ ա զո տա կան թթուն (HNO3) կպա րու նա կի նույն քան թթ ված նի ա տոմ, 
որ քան ջրած նի ա տոմ պա րու նա կում է 6 մոլ ֆոս ֆո րա կան թթուն (H3PO4).

1) 378  2) 6  3) 588  4) 8

94.  Ո ՞ր քի մի ա կան տար րի պարզագույն ջրած նային մի ա ցու թյան խտու թյունն է 
հավա սար թթված նի խտու թյա նը. 

1) ֆոս ֆոր   3) քլոր
2) ծծումբ   4) սի լի ցի ում

95.  Ո ՞րն է x–ի թվային ար ժե քը HClOx մի ա ցու թյան մո լե կու լում, ե թե դրա նում թթված
նի զանգ վա ծային բա ժի նը 56,8 % է. 

1) 1   2) 2  3) 3  4) 4
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96.  100–ա կան գ զանգ վա ծով հետ ևյալ հա լո գե նաջ րա ծին նե րից ո րի՞ նյու թա քա
նակն է ա ռա վել փոքր.

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

97. Ի ՞նչ ծա վալ (մլ) է զբա ղեց նում մեկ մոլ ջու րը 4 °C–ում.

1) 15  2) 22,4  3) 18  4) 2,24

98. Ո ՞ր նյու թի 10 գ զանգ վա ծով նմու շում ա տոմ նե րի թի վը կլի նի ա ռա վել մեծ.

1) Al2O3  2) P2O3  3) N2O3  4) Cl2O3

99.  Որ քա՞ն է ա տոմ նե րի թի վը ծծմ բի մեկ մո լե կու լում, ե թե նրա նում է լեկտ րոն նե րի 
թի վը 128 է. 

1) 4   2) 6  3) 8  4) 10

100. Որ քա՞ն է պրո տոն նե րի քա նա կը (մոլ) ծծմ բի(IV) օք սի դի 1 մո լում. 

1) 8   2) 16  3) 32  4) 40

101.  Ո ՞ր ո ւր վա գիրն է ճիշտ ար տա ցո լում քրո մի օք սի դաց ման աս տի ճա նի փո փո խու
թյու նն ըստ հետ ևյալ ռե ակ ցի այի հա վա սար ման.

2NaCrO2 + 3H2O2 + 2NaOH = 2Na2CrO4 + 4H2O

1) Cr+3 º Cr0   3) Cr+3 º Cr+6

2) Cr+4 º Cr+3   4) Cr+2 º Cr+6

102.  Որքա՞ն է պղնձի(II) նիտրատի ջերմային քայքայման ռեակցիայի պինդ արգա
սիքի մոլեկուլում դրա կան և բա ցա սա կան օք սի դաց ման աս տի ճան ու նե ցող 
տար րե րի զանգ վա ծների հա րա բե րու թյու նը. 

1) 1 : 4  2) 4 : 1  3) 7 : 16  4) 16 : 7

103.  Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը կալիումի պերմանգանատի ջերմային քայքա
յումից ստացված երկտարր միացության մոլեկուլում.

1) 87  2) 55  3) 41  4) 25

104.  Ո ՞րն է CaC2 + H2O º ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի գա զային 
վեր ջա նյու թի պար զա գույն բա նաձ ևը. 

1) CH3   2) CH2  3) CH   4) C2H2

105.  Որ քա՞ն է CaH2 + H2O º ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի գա զային 
վեր ջա նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ). 

1) 2   2) 16  3) 18   4) 26
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106.  Որ քա՞ն է ծծումբ պա րու նա կող երկտարր մի ա ցու թյան լրիվ այր ման ռե ակ ցիայի 
քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը, ե թե 1 մոլ քա նա կու թյամբ այդ 
նյու թի այ րու մից ստաց վել են 64 գ ծծմ բի(IV) օք սիդ և 18 գ ջուր.

1) 5   2) 7  3) 9  4) 10 

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 կե նը և թթ վա ծի նը, որ պես զի այ րումն ըն թա նա ան մնա ցորդ.

1) 1 : 2   2) 7 : 24  3) n : 2  4) 7n : 24

108. Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ ա տոմ նե րի վե րա բե րյալ .

ա) քի մի ա պես բա ժա նե լի չե զոք մաս նիկ ներ ե ն
բ) կազմ ված են մի ջու կից և է լեկտ րոն նե րից
գ) զանգ վա ծը հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած է մի ջու կում
դ) քի մի ա պես ան բա ժա նե լի լից քա կիր մաս նիկ ներ ե ն

1) ա, բ   2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, գ

109.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի քի մի ա կան բա նաձ ևը և դրա նում մեծ զանգ վա
ծային բա ժին ու նե ցող տար րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը. 

Նյու թի բա նաձև Ar

ա) Fe2O3

բ) Na2S2O3

գ) CaCO3

դ) FeS2

1) 32
2) 64
3) 56
4) 29
5) 16

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ1, գ5, դ4    3) ա3, բ4, գ5, դ1
2) ա3, բ1, գ2, դ1    4) ա3, բ1, գ5, դ1

110.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի քի մի ա կան բա նաձ ևը և դրա նում մեծ հա րա բե
րա կան ա տո մային զանգ ված ու նե ցող տար րի պար բե րու թյան հա մա րը. 

Նյու թի 
բա նաձև

Տար րի պար բե րու թյան 
հա մա ր

ա) N2H4

բ) PCl5

գ) Mn2O7

դ) HBr

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

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ1, գ5, դ3   3) ա2, բ4, գ5, դ3
2) ա2, բ2, գ5, դ3    4) ա2, բ1, գ5, դ5
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111. Ո ՞ր շար քում թվարկ ված բո լոր տար րե րն են Մեն դե լե ևի ՊՀ տարբեր խմ բերից.

1) ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ
2) լի թի ում, նատ րի ում, կա լի ում, ռու բի դի ում 
3) ած խա ծին, սի լի ցի ում, գեր մա նի ում, ա նագ 
4) թթվածին, սի լի ցի ում, ա զոտ, հե լի ում

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

Ե րկ րորդ պար բե րու թյու նում կար գաթ վի մե ծաց մա նը զու գըն թաց տար րե րի (բա ցա
ռու թյամբ ազ նիվ գա զի) հա րա բե րա կան է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյու նը ____________ է, 
օք սի դիչ հատ կու թյու նը՝ ___________________ :

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

113.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի քի մի ա կան բա նաձ ևը և դրա նում դրա կան և 
բա ցա սա կան օք սի դաց ման աս տի ճան ու նե ցող տար րե րի զանգ ված ային հա րա
բե րու թյու նը. 

Նյու թի 
բա նաձև

Զանգ վա ծային 
հա րա բե րու թյու ն

ա) N2O
բ) NO
գ) N2O3

դ) NO2

1) 7 : 8
2) 7 : 20
3) 7 : 4
4) 7 : 12
5) 7 : 16

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ1, գ4, դ3   3) ա2, բ1, գ1, դ5
2) ա3, բ1, գ4, դ5    4) ա2, բ1, գ4, դ5

114.  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. 

Քի մի ա կան 
տար րի նշան

Օք սի դի հիդ րա տի 
ը նդհանուր բա նաձև

ա) S
բ) Cl
գ) N
դ) C

1) H2RO3

2) HRO4

3) H2RO4

4) HRO3

5) HRO2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ2, գ4, դ3    3) ա2, բ2, գ5, դ3
2) ա3, բ2, գ5, դ1    4) ա3, բ2, գ4, դ1 
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115.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք տարրի օք սի դի և դրա հիդ րա տի քի մի ա կան բա
նաձևե րը. 

Տար րի օք սի դի 
բա նաձև

Օք սի դի հիդ րա տի 
բա նաձև

ա) MnO
բ) Mn2O3

գ) Mn2O7

դ) MnO2

1) HMnO4

2) Mn(OH)2

3) Mn(OH)3 
4) H2MnO3

5) HMnO3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ1, դ3    3) ա2, բ3, գ1, դ4
2) ա2, բ3, գ5, դ4    4) ա2, բ4, գ1, դ4

116.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի բա նաձ ևը և դրա նում ած խած նի նշ ված (C¨) 
ա տո մի օք սի դաց ման աս տի ճա նը. 

Նյու թի 
բա նաձև

Ած խած նի օք սի դաց ման 
աս տի ճան

ա) CH3C
¨H2OH

բ) CH3C
¨OOH

գ) CH3C
¨HO

դ) CH3C
¨OOCH3

1) 0
2) +1
3) –2
4) –1
5) +3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ5, գ2, դ3    3) ա1, բ2, գ3, դ4
2) ա1, բ2, գ4, դ3    4) ա4, բ5, գ2, դ5 
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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 4 30 3 59 4 88 3

2 4 31 4 60 2 89 1

3 1 32 3 61 1 90 2

4 2 33 4 62 2 91 4

5 2 34 3 63 4 92 4

6 3 35 1 64 3 93 1

7 3 36 1 65 2 94 4

8 1 37 2 66 3 95 3

9 1 38 2 67 3 96 4

10 3 39 3 68 2 97 3

11 4 40 3 69 4 98 3

12 4 41 1 70 3 99 3

13 3 42 3 71 3 100 3

14 3 43 4 72 4 101 3

15 3 44 3 73 3 102 2

16 2 45 3 74 2 103 3

17 2 46 4 75 4 104 3

18 2 47 4 76 3 105 1

19 2 48 2 77 4 106 3

20 2 49 2 78 3 107 2

21 3 50 3 79 3 108 2

22 2 51 4 80 3 109 4

23 3 52 1 81 3 110 4

24 4 53 2 82 3 111 4

25 2 54 2 83 2 112 2

26 2 55 4 84 4 113 2

27 4 56 2 85 4 114 4

28 1 57 2 86 4 115 3

29 3 58 4 87 2 116 4



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

22

1.1.2. Ատոմի կառուցվածքը: Միջուկ: Էլեկտրոն 

1.   Ո՞րն է ա նա գի՝ 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) 3s23p2  2) 3s23p4  3) 5s25p2  4) 4s24p4

2.  Ո ՞ր տար րի ա տո մի է լեկտ րոն նե րի բաշ խումն է ը ստ է ներ գի ա կան մա կար դակ
ների՝ 2, 8, 18, 7. 

1) բրո մ  2) ֆոս ֆո ր  3) ա զո տ  4) քլո ր

3.  Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առկա քլո րի՝ հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տոմում.

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

4.  Քա նի՞ է լեկտ րոն է առկա քրո մի՝ հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի ար տա քին 
է ներ գի ա կան մա կար դա կում.

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

5. Ո՞ր տար րի ա տոմն ա վե լի հեշտությամբ է լեկտ րոն կտ րա մադ րի.

1) մագ նե զի ու մ    3) ա լ յու մի ն
2) ծծում բ     4) կա լի ու մ

6. Ո ՞րն է ար ծա թի՝ հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի է լեկտ րո նային բա նաձ ևը.

1) …3d94s2     3) …3d104s1 
2) …4d105s1     4) …3p64s24p5

7. Է լեկտ րո նային բա նաձ ևե րից ո ՞րն է հա մա պա տաս խա նում Cr3+ ի ո նին.

1) 1s22s22p63s23p63d54s1  3) 1s22s22p63s23p63d44s2

2) 1s22s22p63s23p63d3   4) 1s22s22p63s23p64s24p6

8. Br– ի ո նին ո ՞ր է լեկտ րո նային բա նաձևն է հա մա պա տաս խա նում.

1) ...2s22p6   2) ...3s23p6  3) ...4s24p5   4) ...4s24p6

9.  Քվան տային թվե րի ո ՞ր ար ժեք նե րով է բնու թագր վում 4p են թա մա կար դա կում 
գտն վող է լեկտ րո նը.

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

10. Որ քա՞ն է լրիվ լրաց ված է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րի թի վը K+ ի ո նում.

1) 4  2) 3   3) 2  4) 1
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11.  Ո ՞րն է 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով X տար րի ա տո մի 
բարձ րա գույն օք սի դի բա նաձ ևը.

1) X2O  2) XO   3) X2O3  4) X2O5

12. Որքա՞ ն է ա տո մային օր բի տալ նե րի թի վը d են թա մա կար դա կում.

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

13. Որքա՞ն է է լեկտ րոն նե րի ա ռա վե լա գույն թի վը d են թա մա կար դա կում.

1) 2   2) 5   3) 6  4) 10

14.  Ո՞րն 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 p են թա մա կար դա կում. 

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

15.  Ո՞րն է տար րի կար գա թի վը, ե թե նրա 40X իզոտոպի մի ջու կը պա րու նա կում է 22 
նեյտ րոն.

1) 18  2) 40   3) 42   4) 62

16.  Հետևյալ ենթամակարդակներից որո՞նք իրական չեն հիմնական վիճակում 
գտնվող ատոմի համար.

ա) 5s  բ) 3f  գ) 3d  դ) 1p

1) բ, գ  2) ա, դ  3) ա, գ  4) բ, դ

17. Որ քա՞ն է է լեկտ րոն նե րի թի վը S2– ի ո նի ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կում.

1) 5   2) 6  3) 7   4) 8 

18. Ո՞ր մեծությունն է նույնը հետևյալ մասնիկների համար. Kr, Rb+ և Br–.

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 ծային թիվը

19. Որ քա՞ն է պրո տոն նե րի գու մա րային քա նա կը (մոլ) HPO3–ի մեկ մո լում.

1) 30  2) 40  3) 44  4) 60

20.  Հետ ևյալ տար րե րից ո րի՞ ցն դող ջրած նային մի ա ցու թյան բա նաձևն է H3R, ե թե 
նրա բարձ րա գույն օք սի դում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 74,074 % է.

1) բո րի  2) ազոտի  3) ֆոս ֆո րի  4) ծծմ բի

21. Ո ՞ր զույ գի տար րերն են ա ռա վել նման ի րենց հատ կու թյուն նե րով.

1) Ca, Sr  2) Al, Si   3) Ag, Na  4) P, S
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22.  Որքա՞ն է է լեկտ րոն նե րի ը նդ հա նուր քա նա կը նատ րի ու մի օք սի դի մեկ մո լում (մոլ).

1) 11  2) 19  3) 30   4) 62

23. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ լրացումը.

Ա տո մային օր բի տա լը _________________:

1) է լեկտ րոն նե րի թիվն է   3) է լեկտ րոն նե րի կու տա կում է
2) է լեկտ րո նային ամ պի լիցքն է  4) մերձ մի ջու կային տի րույթ է 

24.  Ո ՞ր տարրն է խորհր դան շում հետ ևյալ են թա մա կար դա կի է լեկտ րո նաբջ ջային 
գծա պատ կե րը. 

2p

1) Be  2) C  3) O  4) S

25.  Որքա՞ն է 4–րդ է ներ գի ա կան մա կար դա կում է լեկտ րոն նե րի ա ռա վե լա գույն թի վը.

1) 50   2) 32   3) 18   4) 8 

26.  Որ տե ղի՞ց է ան ջատ վում է լեկտ րո նը ռա դի ոակ տիվ տար րի β –տ րոհ ման ժա
մանակ.

1) ա տո մի ար տա քին է լեկտ րո նային շեր տից  3) մի ջու կից
2) ա տո մի ա ռա ջին է լեկտ րո նային շեր տից   4) պրո տո նից 

27.  Ի նչ պե՞ս է փոխ վում տար րի ի զո տո պի զանգ վա ծը ռա դի ոակ տիվ α –տ րոհ ման ար
դյուն քում.

1) մե ծա նում է     3) մնում է ան փո փոխ
2) փոք րա նում է     4) կրկ նա պատկ վում է 

28. Ի ՞նչ նշա նով են ներ կա յաց նում ի զո տո պի զանգ վա ծային թի վը.

1) Z   2) A  3) N  4) Ar 

29. Որ քա՞ն է 168O, 178O, 188O ի զո տոպ նե րի զանգ վա ծային թվե րի գու մա րը. 

1) 24  2) 25  3) 51  4) 136 

30. Ին չո՞վ են տար բեր վում 35Cl և 37Cl ի զո տոպ նե րը.

1) մի ջու կի լից քի մե ծու թյամբ
2) մի ջու կում պա րու նակ վող պրո տոն նե րի թվով
3) է լեկտ րոն նե րի թվով
4) մի ջու կում պա րու նակ վող նեյտ րոն նե րի թվով
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31.  Ի ՞նչ է ցույց տա լիս պար բե րու թյան հա մա րը քիմիական տարրերի պար բե րա կան 
հա մա կար գում.

1) տար րե րի թի վը
2) է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րի թի վը
3) կար գա թի վը
4) բարձ րա գույն օք սի դաց ման աս տի ճա նը

32. Որ քա՞ն է 20 գ նե ո նի և 4,48 լ (ն. պ.) ար գո նի մո լե կուլ նե րի թվի հա րա բե րու թյու նը.

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

33. Քի մի ա կան տար րե րի ո ՞ր դա սին են պատ կա նում ոչ մե տաղ նե րը.

1) մի այն s     3) հիմ նա կա նում p
2) մի այն p    4) և՛ s, և՛ p, և՛ d

34.  Ո ՞ր տար րի հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող ա տո մի է լեկտ րո նային բա նաձևն է 
1s22s22p63s23p3. 

1) ած խածի ն   3) թթ ված ին
2) ա զո տ    4) ֆոս ֆո ր

35. Որ քա՞ն է թա փուր օր բի տալ նե րի թի վը ա զո տի ա տո մի հիմ նա կան վի ճա կում.

1) 0    2) 1  3) 5  4) 7 

36.  Ո ՞ր շար քի բո լոր բնու թագ րերն են հա մա պա տաս խա նում 1s22s22p63s23p63d54s1 
է լեկտ րո նային բա նաձ ևով տար րին.

1) s–տարր, մե տաղ, I խումբ, գլ խա վոր են թա խումբ
2) d–տարր, մե տաղ, VI խումբ, ե րկ րոր դա կան են թա խումբ
3) d–տարր, ոչ մե տաղ, VI խումբ, ե րկ րոր դա կան են թա խումբ
4) d–տարր, մե տաղ, V խումբ, ե րկ րոր դա կան են թա խումբ

37. Ո ՞ր տար րի ա տո մում է տե ղի ու նե նում է լեկտ րո նի «անկ ում».

1) Zn  2) Sr  3) Cr   4) Mn

38.  Ո ՞ր օր բի տալ ներն են բնու թագր վում մագ նի սա կան քվան տային թվի –1, 0, 1 ար
ժեք նե րով.

1) s   2) p  3) d  4) f

39.  Ո ՞ր շար քի բո լոր մաս նիկ նե րին է հա մա պա տաս խա նում ար տա քին է ներ գի ա կան 
մա կար դա կի 3s23p6 է լեկտ րո նային բա նաձ ևը.

1) Ar0, Cl–, S2–   3) Kr0, K+, Ca2+

2) Ne0, Cl–, Ca2+    4) Ar0, Cl0, Ba2+
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40.  Ո ՞րն է 1s22s22p63s23p63d104s24p2 է լեկտ րո նային բա նաձևն ու նե ցող տար րի ցն դող 
ջրած նային մի ա ցու թյան բա նաձ ևը.

1) PH3  2) H2Se   3) AsH3    4) GeH4

41. Ո ՞ր շար քում են ներատոմային տար րա կան մաս նիկ ներ.

1) Na+, 11p, 10 n  2) 11p, 10 n, 42He  3) 1
1p, 10 n,  0–1e  4) 11p, 42He,  0–1e

42.  Ո ՞ր մեծություններն են նույ նը տվյալ տար րի ի զո տոպ նե րի հա մար. 

ա) զանգ վա ծային թիվ   գ) նեյտ րոն նե րի թի վ 
բ) պրո տոն նե րի թի վ   դ) է լեկտ րոն նե րի թի վ 
1) ա, բ   2) գ, բ  3) բ, դ  4) դ, ա

43.  Որքա՞ն են 12C ի զո տո պի 1 մո լում պրո տոն նե րի, նեյտ րոն նե րի և է լեկտ րոն նե րի 
քա նակ նե րը (մոլ) հա մա պատաս խա նա բար.

1) 6, 7, 6  2) 7, 6, 6  3) 6, 6, 7  4) 6, 6, 6

44.  Ո՞ր խմբում և ո՞ր ենթախմբում է գտնվում պար բե րա կան հա մա կար գի ns2(n–1) d10np3 

է լեկտ րո նային բա նաձևն ու նե ցող տար րը.

1) V և ե րկ րոր դա կան   3) IV և գլ խա վոր
2) V և գլ խա վոր    4) VI և ե րկ րոր դա կան

45.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք տար րի նշա նը և նրա հիմ նա կան վի ճա կում գտնվող 
ա տո մի է լեկտ րո նային բա նաձ ևը.

Տար րի նշան Է լեկտ րո նային բա նաձև

ա) Na
բ) Al
գ) K
դ) Br

1) Ne 3s2

2) Ne 3s1

3) Ne 3s23p1 

4) Ne 3s23p64s1 

5) Ne 3s23p63d104s24p5

6) Ne 3s23p63d104s24p3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ1, գ6, դ5    3) ա2, բ3, գ4, դ5
2) ա4, բ2, գ5, դ3    4) ա2, բ4, գ5, դ1

46. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը.

2–րդ է ներ գի ա կան մա կար դա կում է լեկտ րոն նե րի ա ռա վե լա գույն թի վը հա վա սար է 
________________:

1) 16  2) 8  3) 18  4) 32
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47.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք տար րի ան վա նու մը և նրա ա տո մի ար տա քին է ներ
գիա կան մա կար դա կում է լեկտ րոն նե րի թի վը.

Մե տա ղի ան վա նու մ Է լեկտ րոն նե րի թի վ

ա) լի թի ում 

բ) մագ նե զի ում
գ) ար գոն
դ) բոր

1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
6) 8

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ6, դ4   3) ա1, բ5, գ6, դ2
2) ա2, բ3, գ1, դ6   4) ա1, բ5, գ3, դ2 

48.  Որ քա՞ն է ջրա ծին տար րի թեթև ի զո տո պի մո լային բա ժի նը (%) մե թա նի` CH3D, 
մո լե կու լում.

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

49. Հետ ևյալ են թա մա կար դակ նե րից ո րո՞ւմ է է լեկտ րո նի է ներ գի ան ա ռա վել մեծ.

1) 2p  2) 3d   3) 3s   4) 4s

50.  Ո ՞ր բառն է բաց թո ղած հետ ևյալ ար տա հայ տու թյա ն մեջ. 

Է լեկտ րոն նե րի այն վի ճա կը, ո րը բնու թագր վում է միև նույն ___________ քվան տային 
թվով, կոչ վում է է ներ գի ա կան մա կար դակ: 

1) օր բի տա լային    3) մագ նի սա կան
2) գլ խա վոր     4) սպի նային

51.  Որ քա՞ն է օր բի տալ նե րի թի վը եր րորդ և չոր րորդ է ներ գի ա կան մա կար դակ նե րում 
հա մա պա տաս խա նա բար.

1) 9 և 16  2) 3 և 4  3) 16 և 9 4) 18 և 32

52. Ի ՞նչ թվով նեյտ րոն նե րի զանգ վա ծը կկազ մի 5 գրամ.

1) 5   2) 5000   3) 6,02æ1023  4) 3,01æ1024 

53.  Որ քա՞ն է եր կա թի 56Fe ի զո տո պում պրո տոն նե րի, նեյտ րոն նե րի և է լեկտ րոն նե րի 
թի վը հա մա պա տաս խա նա բար.

1) 56, 26, 30  2) 56, 30, 26  3) 26, 30, 26  4) 26, 26, 30
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54.  Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առ կա 17 կար գաթ վով ա ռա ջին գրգռ ված վի ճա կում 
գտն վող տար րի 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 եր րորդ գրգռ ված վի ճա կում 
գտն վող տար րի ա տո մում.

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

56.  Եր կա թի ա տո մում եր րորդ է ներգի ա կան մա կար դա կի է լեկտ րոն նե րից քա նի՞սն 
են վա լեն տային.

1) 8   2) 6  3) 14  4) 0

57.  Գլ խա վոր և օր բի տա լային քվան տային թվե րի ի ՞նչ ար ժեք նե րով են բնու թա
գրվում հիմ նա կան վի ճա կում գտն վող կալ ցի ու մի վա լեն տային է լեկտ րոն նե րը. 

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

58. Ո ՞ր ի զո տո պի մի ջու կում է նեյտ րոն նե րի թի վը մեծ պրո տոն նե րի թվից.

1) 12C   2) 14N   3) 18O   4) 32S

59. Ա լյու մի նի ի ՞նչ զանգ վա ծում (գ) է պա րու նակ վում 39 գ պրո տոն.

1) 27  2) 81  3) 13  4) 8

60.  Ո ՞ր քվան տային թվերն են է լեկտ րո նի հիմնական է ներ գի ա կան բնու թագ րերն 
ա տո մում.

1) n և mℓ  2) n և ms 3) n և ℓ  4) ℓ և mℓ

61. Ի ՞նչ է ցույց տալիս օր բի տա լային քվան տային թիվը. 

1) է լեկտ րոն նե րի թի վը է ներ գի ա կան մա կար դա կում
2) օր բի տալ նե րի կողմ նո րո շու մը տա րա ծու թյան մեջ
3) է լեկտ րոն նե րի է ներ գի ան տվյալ մա կար դա կում
4) են թա մա կար դակ նե րի թի վը տվյալ է ներ գի ա կան մա կար դա կում 

62.  Ո ՞ր շարքի ի զո տոպ նե րից յու րա քան չյու րն է պա րու նա կում հա վա սար թվով պրո
տոն ներ և նեյտ րոն ներ.

1) 4He, 16O, 32S   3) 16O, 32S, 64Cu
2) 14N, 28Si, 56Fe   4) 12C, 24Mg, 40Ar 
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63. Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռը.
31 գրամ սպի տակ ֆոս ֆո րում պա րու նակ վող _________ թի վը 9,03æ1024 է:

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

64. Հետ ևյալ պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.

1) և՛ ա զո տի, և՛ ֆոս ֆո րի ցած րա գույն օք սի դաց ման աս տի ճա նը –3 է
2)  կա լի ու մի մե տա ղա կան հատ կու թյուն ներն ա վե լի ու ժեղ են ար տա հայտ ված, քան 

նատ րի ու մի նը
3)  ած խած նի ոչ մե տա ղա կան հատ կու թյուն ներն ա վե լի ու ժեղ են ար տա հայտ ված, քան 

սիլի ցի ու մի նը
4) և՛ թթ ված նի, և՛ ծծմ բի բարձ րա գույն օք սի դաց ման աս տի ճա նը +6 է 

65.  Ո ՞ր տար րա կան մաս նի կի զանգ վածն է ըն դուն վում հա վա սար պրո տո նի զանգ
վա ծին.

1) է լեկտ րո նի   3) α–մաս նի կի
2) նեյտ րո նի    4) β–մաս նի կի

66. Հետ ևյալ ի զո տոպ նե րից ո ՞րը նեյտ րոն չի պա րու նա կում.

1) 80Br  2) 79Br  3) 1H  4) 3H

67.  Ո ՞ր շար քում են ճիշտ ներ կա յաց ված 39
19K ի զո տո պում առ կա պ րո տոն նե րի, է լեկտ

րոն նե րի և նեյտ րոն նե րի թվերը հա մա պա տաս խա նաբար. 

1) 19, 19, 19    3) 19, 20, 19
2) 19, 19, 20    4) 19, 19, 18

68. Որ քա՞ն է 23Na–ի 4,6 գ նմու շում պա րու նակ վող նեյտ րոն նե րի զանգ վա ծը (գ).

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

69.  Ո ՞րն է տար րի քի մի ա կան նշա նը, ե թե R2– ա նի ոնն ու նի ար գո նի ա տո մի է լեկտ րո
նային փոխդասավորությունը. 

1) S   2) Cl   3) N  4) Te

70. Ո ՞ր տար րի ա տո մի եր րորդ է ներ գի ա կան մա կար դա կում է առկա 10 է լեկտ րոն.

1) Ar  2) Cl   3) Ti  4) Ca 

71. Ո ՞րն է է լեկտ րոն նե րի բաշ խու մը S2– ի ո նում.

1) 2, 8, 5  2) 2, 8, 6  3) 2, 8, 7  4) 2, 8, 8
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72. Ի ՞նչ է տե ղի ու նե նում, ե րբ է լեկտ րա չե զոք ա տո մը վե րած վում է ա նի ո նի.

1) մի ջու կի լիցքն ա ճում է   
2) ատոմում ավելանում է է լեկտ րոն նե րի թի վը 
3) զանգ վա ծային թի վը փոխ վում է
4) ա տո մում ավելանում է նեյտ րոն նե րի թի վը

73. 234Pa իզոտոպը ո՞ր իզոտոպի α– և β– տրո հու մից կգոյանա.

1) 238U  2) 234Th  3) 237Np  4) 227Ac

74.  R3– ի ո նում նեյտ րոն նե րի և է լեկտ րոն նե րի ը նդ հա նուր թի վը 78 է, իսկ պրո տոն
նե րի թի վը 9–ով պա կաս է նեյտ րոն նե րի թվից: Ո ՞րն է տար րի քի մի ա կան նշա նը.

1) P   2) N  3) As  4) Sb

75.  Ին չո՞վ են տար բեր վում 1s և 3p է ներ գի ա կան են թա մա կար դակ նե րի վրա գտն վող 
մե կա կան է լեկտ րոն նե րը. 

ա) է ներ գի այով   գ) օր բի տայի ձևով
բ) լից քով    դ) օր բի տայի չափ սով

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

76. Որ քա՞ն է չոր րորդ է ներ գի ա կան մա կար դա կում օր բի տալ նե րի թի վը.

1) 4   2) 9  3) 16  4) 25

77. Ին չո՞վ են տար բեր վում 32S և 32S2– մաս նիկ նե րը.

1) է լեկտ րոն նե րի թվով  3) նեյտ րոն նե րի թվով
2) պրո տոն նե րի թվով  4) մի ջու կի կազ մու թյամբ

78.  Որ քա՞ն է ջրած նի միջին հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը նմու շում, ե թե 
այն  պա րու նա կում է 2,0 գ 1H իզոտոպ և 4 գ 2H իզոտոպ. 

1) 1,0  2) 1,5  3) 2,0  4) 2,5
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1.1.2. Ատոմի կառուցվածքը: Միջուկ: Էլեկտրոն 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 27 2 53 3
2 1 28 2 54 2
3 1 29 3 55 4
4 1 30 4 56 2
5 4 31 2 57 2
6 2 32 2 58 3
7 2 33 3 59 2
8 4 34 4 60 3
9 3 35 1 61 4
10 3 36 2 62 1
11 2 37 3 63 1
12 3 38 2 64 4
13 4 39 1 65 2
14 2 40 4 66 3
15 1 41 3 67 2
16 4 42 3 68 2
17 4 43 4 69 1
18 2 44 2 70 3
19 2 45 3 71 4
20 2 46 2 72 2
21 1 47 1 73 1
22 3 48 3 74 3
23 4 49 2 75 2
24 3 50 2 76 3
25 2 51 1 77 1
26 3 52 4 78 2
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1.1.3. Քիմիական տարրերի հատկությունների փոփոխության 
պարբերական բնույթը

1.  Տար րի ա տոմն ու նի ns2(n–1)d10np4 է լեկտ րո նային բա նաձ ևը: Պար բե րա կան ա ղյու
սա կի ո՞ր խմ բում է գտն վում այդ տար րը.

1) IV խմ բի ե րկ րոր դա կան են թախմ բում 3) VI խմ բի գլ խա վոր են թախմ բում
2) IV խմ բի գլ խա վոր են թախմ բում  4) VI խմ բի ե րկ րոր դա կան են թախմ բում

2. Հետ ևյալ տար րե րից ո ՞րն է իր քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րով նման ծա րի րին.

1) կալ ցի ու մ      2) ար սե ն  3) կա պար  4) ծծում բ 

3.  Ի ՞նչ է ցույց տա լիս ՊՀ խմ բի հա մա րը գլ խա վոր են թախմ բի տար րե րի հա մար.

1) ար տա քին է լեկտ րո նային շեր տում օր բի տալ նե րի թի վը
2) ար տա քին էլեկտրոնային շեր տում է լեկտ րոն նե րի թի վը 
3) մի ջու կում պրո տոն նե րի թի վը
4) է լեկտ րո նային շեր տե րի թի վը

4.  Ը ստ տր ված է լեկտ րո նային բա նաձ ևե րի՝ ո ՞ր տարրն է օ ժտ ված ա ռա վել փոքր քի
մի ա կան ակ տի վու թյամբ. 

1) 1s22s22p4    3) 1s22s1

2) 1s22s22p6    4) 1s22s22p63s1

5.  Պար բե րա կան հա մա կար գի գլ խա վոր են թախմ բե րում ի նչ պե՞ս է փոխ վում ա տոմի 
շա ռա վի ղը մի ջու կի լից քի աճ մա նը զու գըն թաց. 

1) մե ծա նում է   3) չի փոխ վում
2) փոք րա նում է    4) փոխ վում է պար բե րա բար

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

1) թթ վա ծի ն     2) ա զո տ  3) քլո ր  4) ֆտո ր

7. Ո ՞ր շար քում են ի ոն նե րը դա սա վոր ված ը ստ շա ռավ ղի աճ ման կար գի.

1) K+, Ca2+, Al3+   3) Br–, S2–, P3–

2) P3–, S2–, Cl–    4) Na+, K+, Rb+

8.  Ո ՞ր շար քում են տար րե րի ա տո մային շա ռա վիղ նե րը նախ մե ծա նում, ա պա փոք
րանում.

1) Br, Cl, F     3) Br, I, Cl
2) F, Cl, Br    4) Cl, F, Br
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9.  Ո ՞րն է ար տա հայ տու թյան ճիշտ շա րու նա կու թյու նը. 

Պար բե րա կան հա մա կար գի III պար բե րու թյան տար րե րի շա ռա վիղ նե րը ա տո մային 
հա մա րի մե ծաց ման հետ ________________:

1) մնում են ան փո փոխ   3) փոք րա նում ե ն
2) մե ծա նում ե ն    4) փոխ վում են պար բե րա բար

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

1) Sb, Te, Br, Cl  2) C, Br, P, Si  3) Br, P, S, Sb  4) O, Se, P, Te

11.  Ա տո մի ար տա քին է լեկտ րո նային շեր տի հետ ևյալ բա նաձևերն ու նե ցող տար րե
րից որի՞ է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյունն է ա ռա վել մեծ.

1) 3s23p5  2) 4s24p5  3) 2s22p5   4) 5s25p5 

12.  Կո րե րից ո ՞րն է հա մա պա տաս խա նում H–He–Li–Be տար րե րի ի ո նաց ման է ներ
գիայի (կՋ/ մոլ) փո փո խու թյա նը՝ տար րի ա տո մային հա մա րից կախ ված. 

Ի
ոն

ա
ցմ

ա
ն 

էն
եր

գի
ա

, կ
Ջ

/մ
ոլ

  1) 2) 3) 4)

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

1) Be, Sr, Ca  2) Li, Na, K  3) Ca, Mg, Be  4) Na, Al, Mg

14.  Ո ՞ր շար քում են տար րե րը դա սա վոր ված ը ստ մե տա ղա կան հատ կու թյուն նե րի 
ու ժե ղաց ման.

1) Mg, Ca, Be  2) Mg, Na, K  3) Na, Mg, Al  4) K, Na, Mg

15. Ո՞րն է (որո՞նք են) բաց թո ղած բա ռը(ե րը).

Կո վա լեն տային կա պի է ներ գի ան 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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16.  Ի նչ պե՞ս է փոխ վում կո վա լեն տային կա պի եր կա րու թյու նը F2 – Cl2 – Br2 – I2 մո լե
կուլներում. 

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

17. Որո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը հետևյալ արտահայտությունում.

Ե րկ րորդ խմ բի գլ խա վոր են թախմ բի տար րե րի օք սիդ նե րին  հա մա պա տաս խան հիդ
րատ նե րի (հիդ րօք սիդ նե րի) _____________ շա ռավ ղի մե ծաց ման հետ ______________ է:

1) գույ նը, մգա նում   3) լու ծե լի ու թյու նը, մե ծա նում
2) լու ծե լի ու թյու նը, փոք րա նում 4) դի սոց ման աս տի ճա նը, փոք րա նում

18.  Ի նչ պե՞ս են փոխ վում օքսիդ նե րի թթ վային հատ կու թյուն նե րը հետ ևյալ շար քում. 
N2O5 – Р2О5 – As2O5 – Sb2O5.

1) ու ժե ղա նում ե ն    3) թու լա նում ե ն
2) թու լա նում, հե տո ու ժե ղա նում ե ն  4) ու ժե ղա նում, հե տո թու լա նում են 

19. Ի նչ պե՞ս է փոխ վում թթու նե րի ու ժը հետ ևյալ՝ H2S – H2Se – H2Te, 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 

20.  Ի նչ պե՞ս է փոխ վում ջրած նային մի ա ցու թյուն նե րի մո լե կուլ նե րի կա յու նու թյու նը 
հետ ևյալ՝ CH4 – SiН4 – GeH4, շար քում.

1) մե ծա նում է    3) փոք րա նում է
2) փոխ վում է ոչ օ րի նա չափ  4) չի փոխ վում

21. Ի նչ պե՞ս է փոխ վում թթու նե րի ու ժը հետ ևյալ՝ HClO – HClO2 – HClO3, 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 

22. Ի նչ պե՞ս է փոխ վում թթու նե րի ու ժը հետ ևյալ՝ HNO3 – HPO3 – HAsO3, 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 

23. Ի նչ պե՞ս է փոխ վում հիմ քե րի ու ժը հետ ևյալ՝ Fe(OH)3 – Fe(OH)2 – Ba(OH)2, 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 
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1.1.3. Քիմիական տարրերի հատկությունների փոփոխության              
պարբերական բնույթը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 9 3 17 3
2 2 10 1 18 3
3 2 11 3 19 1
4 2 12 1 20 3
5 1 13 3 21 1
6 4 14 2 22 2
7 4 15 1 23 2
8 3 16 2
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1.1.4. Քիմիական կապ և մոլեկուլի կառուցվածք 

1. Ի ՞նչ քի մի ա կան կա պեր են առ կա ած խաթթ վի մո լե կու լում. 

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

2. Ո ՞ր նյու թի մո լե կու լում է ա տոմ նե րի միջև կա պը կո վա լեն տային բևե ռային.

1) H2O   2) O2  3) CaO   4) CaCl2

3. Ո ՞րն է ի ո նային կա պով նյու թի բա նաձև.

1) C2H4  2) CF4   3) SO2  4) LiCl

4. Ո ՞ր շար քի բո լոր մի ա ցու թյուն նե րում են առ կա մի այն ի ո նային կա պեր.

1) HNO3, Na2SO4, NH3  3) AlCl3, HCl, NaF
2) NaCl, Li2O, CaF2    4) SO2, CO, SiCl4

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

1) H2S, NH3, CH4   3) NaCl, Cl2, HCl
2) N2, Br2, O3    4) H2SO4, CuSO4, SO2

6.  Ո ՞ր զույգի մո լե կուլ նե րում է առ կա կո վա լեն տա յին ոչ բևե ռային կապ.

1) H2O2, HCl  2) BaO2, FeS2  3) N2, NaH  4) SCl2, Cl2 

7.  Նյու թե րից ո րի՞ մո լե կու լում է ջրած նին մի ա ցած տար րի ա տո մը գտն վում sp3 
հիբրի դային վի ճա կում.  

1) C2H4  2) C2H6  3) BH3  4) C2H2

8. Քա նի՞ σ– և π–կա պ է առ կա է թե նի մո լե կու լում.

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

9.  Ո րքա՞ն է ծծումբ տարրի վալենտականությունը S, SO2 H2S, SO3 նյութերի մոլե
կուլներում. 

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

10. Ո ՞ր հատ կու թյունն է բնո րոշ ա տո մային բյու րե ղա վան դա կով մի ա ցու թյուն նե րին. 

1) հալ ման բարձր ջեր մաս տի ճա նը              3) բարձր է լեկտ րա հա ղոր դա կա նու թյու նը
2) ջրում լավ լուծ ե լիությունը               4) մե տա ղա կան փայ լը
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11. Ո ՞ր նյու թի բյու րե ղա վան դա կի հան գույց նե րում են գտն վում ա տոմ ներ.

1) քլո ր      2) սի լի ցի ու մ  3) ած խաթ թու գա զ   4) կե րակ րի ա ղ

12.  Ի ՞նչ կապ կա ռա ջա նա 1s22s22p63s1 և 1s22s22p63s23p5 է լեկտ րո նային բա նաձ ևեր 
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) հիդ րօք սիդ    3) հիդ րո կար բո նատ
2) ա մո նի ում     4) երկ հիդ րո ֆոս ֆատ 

14. Ո ՞ր նյու թի մո լե կու լում կա րող է ա ռա ջա նալ ներ մո լե կու լային ջրած նային կապ. 

1) քա ցա խալ դե հիդ    3) է թիլս պիրտ
2) հե ղուկ ֆտո րաջ րածին   4) 4–ա մի նա պեն տա նաթ թու

15.  Հետ ևյալ մի ա ցու թյուն նե րից ո րի՞ մո լե կու լում է ծծումբն ա ռա վե լա գույն օքսի դաց
ման աստիճան ցու ցա բե րում. 

1) H2SO4    2) H2SO3  3) FeS2  4) FeS

16.  Ջրած նի և քլո րի ո ՞ր ա տո մային օր բի տալ ների վրածածկից է առաջանում կո վա
լեն տային կա պը քլո րաջ րած նի մո լե կու լում.

1) s և p  2) p և p   3) s և s  4) s և d

17.  Ի ՞նչ կապ է գո յա նում A և B տար րե րի ա տոմ նե րի միջև, ե թե դրանց հա րա բե րա կան 
է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյան ար ժեք նե րի տար բե րու թյու նը մեծ է եր կու սից.

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

18.  Հետ ևյալ մի ա ցու թյուն նե րից ո րոն ցո՞ւմ են ա տոմ նե րը կապ ված ի ո նային կա պով. 
ա) HCl, բ) H2O, գ) NaCl, դ) KBr, ե) AgF, զ) SiO2. 

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

19.  Որ քա՞ն է կա պի եր կա րու թյու նը H–Cl մո լե կու լում (նմ), ե թե H և Cl ա տոմ նե րի շա
ռա վիղ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար 0,053 նմ և 0,099 նմ են. 

1) 0,152–ից փոքր   2) 0,152–ից մեծ  3) 0,081  4) 0,152
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20.  Ո ՞րն է հիբ րի դաց ման ըն թաց քում ա տո մային օր բի տալ նե րի կրած փո փո խու
թյունը.

1) ա տո մային օր բի տալ նե րի թի վը
2) ա տոմ նե րում է լեկտ րոն նե րի թի վը 
3) ա տո մային օր բի տալ նե րի հա վա սա րե ցումն ը ստ ձևի և է ներ գի այի 
4) գլ խա վոր քվան տային թի վը 

21.  Ի ՞նչ հիբ րի դային վի ճա կում է գտն վում ջրած նին մի ա ցած ա տո մը հա մա պա տաս
խա նա բար BH3, BeH2, CH4 մո լե կուլ նե րում.

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

22. Հետ ևյալ մո լե կուլ նե րից ո՞ րը բևե ռային չէ. 

1) NH3  2) CH4  3) H2O  4) HF

23.  Ո ՞րն է բաց թո ղած բա ռը.

Մեկ ա տո մի չբաշխ ված է լեկտ րո նային զույ գի և մյուս ա տո մի թափուր օր բի տա լի 
մասնակ ցու թյամբ կո վա լեն տային կա պի ա ռա ջա ցու մը կա տար վում է _____________________ 
մե խա նիզ մով:

1) փո խա նա կային   3) ի ո նային
2) դո նո րակ ցեպ տո րային   4) ա տո մային 

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 ըն դու նող ա տո մը.

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

25. Ո ՞ր շար քի բո լոր մո լե կուլ նե րում է առ կա ե ռա կի կապ.

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

2) CO, CO2, C2H2   4) N2, CO, C2H4

26. Քա նի՞ կո վա լեն տային կապ է առ կա հիդ րօք սո նի ում ի ո նում.

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

27. Ո ՞ր մի ա ցու թյան մո լե կու լում է առ կա տե ղայ նաց ված կո վա լեն տային կապ. 

1) ցե զի ու մի ֆտո րիդ  3) նատ րի ու մի քլո րիդ
2) բրո մաջ րա ծին   4) կա լի ու մի հիդ րիդ

28.  Ո ՞ր շար քի բո լոր մի ա ցու թյուն նե րի մո լե կուլ նե րում են առ կա դո նո րակ ցեպ տո
րային մե խա նիզ մով ա ռա ջա ցած կո վա լեն տային կա պեր.

1) NH4Cl, NaCl, Cl2    3) NaOH, CO2, NH3

2) NaNO3, NH4OH, CO   4) CO, CH4, N2H4
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29.  Ո ՞ր նյու թի մո լե կուլ նե րի միջև է հնա րա վոր միջ մո լե կու լային ջրած նային կա պե րի 
ա ռա ջա ցում. 

1) (C2H5)O  2) C2H4  3) HCOOH  4) HCOOCH3 

30. Ո ՞ր նյու թի մո լե կու լում է կո վա լեն տային կա պի բևե ռայ նու թյունն ա ռա վել փոքր.

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

31.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք վրա ծած կվող ա տո մային օր բի տալ նե րը և գծա պատ
կերնե րը. 

Օր բի տալ Գծա պատ կեր

ա) p–p
բ) s–d
գ) s–s
դ) s–p

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ3, գ1, դ4 2) ա2, բ3, գ1, դ5 3) ա2, բ4, գ1, դ3 4) ա5, բ4, գ1, դ4

32.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ ա տո մային բյու րե ղա վանդակով մի ա ցու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ.

ա) կարծր նյու թեր են  դ) պլաս տիկ նյու թեր են
բ) ջրում լուծ վում են  ե) դժ վա րա հալ են
գ) ջրում չեն լուծ վում

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

33.  Ո ՞ր շարքում են մի այն ոչ բևե ռային կո վա լեն տային կա պով նյու թե րի բա նաձ ևեր.

1) Br2, N2, HBr      2) K, H2, P4  3) H2, S8, O2            4) CO, CS2, CCl4

34.  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, և ի՞նչ կապ է առ կա ած խած նի ու թթ ված նի ա տոմ նե րի միջև. 

1) sp2, կո վա լեն տային բևե ռային   3) sp3, կո վա լեն տային բևե ռային
2) sp, կո վա լեն տային ոչ բևե ռային  4) sp, կո վա լեն տային բևե ռային

35.  Ո ՞ր պն դում ներն են ճիշտ վա լեն տային շեր տի 2s22p2 է լեկտ րո նային բա նաձևն ունե
ցող տար րի պար զա գույն ջրած նային մի ա ցու թյան վե րա բե րյալ. 

ա) մո լե կու լը բևե ռային է
բ) մո լե կու լը ոչ բևե ռային է
գ) մո լե կու լում տար րը sp3 հիբ րի դային վի ճա կում է
դ) մո լե կու լում տար րը sp2 հիբ րի դային վի ճա կում է
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ե) ու նի կա նո նա վոր քա ռա նիս տային կա ռուց վածք
զ) մո լե կու լի կա ռուց ված քը գծային է 

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

36. Ինչ պե՞ս է ա ռա ջա նում քիմիական կա պը ա մո նի ա կից ա մո նի ում ի ոն առաջանալիս.

1) դո նո րակ ցեպ տո րային մե խա նիզ մով    3) ի ոն–ի ոն փո խազ դե ցու թյամբ
2) փո խա նա կային մե խա նիզ մով      4) ջրած նային կա պի ա ռա ջաց մամբ

37. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք քի մի ա կան կա պի տե սա կը և նյու թի բա նաձ ևը. 

Քի մի ա կան կա պի տե սակ Նյու թի բա նաձև

ա) ի ո նային 1) Cu 
բ) կո վա լեն տային բևե ռային 2) Br2

գ) կո վա լեն տային ոչ բևե ռային 3) CO
դ) մե տա ղա յին 4) KF

5) He 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2, գ5, դ2   3) ա3, բ4, գ2, դ1
2) ա4, բ3, գ2, դ1    4) ա2, բ5, գ1, դ4

38. Հետ ևյալ մո լե կուլ նե րից ո՞ րը գծային չէ.

1) C2H2  2) H2O   3) HF  4) CO2

39. Հետ ևյալ մո լե կուլ նե րից ո՞ րը հարթ կա ռուց վածք չու նի. 

1) BCl3  2) C2H4  3) C6H6  4) CH4

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

1) H2Se   2) H2Te  3) H2S   4) H2O

41.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թի բա նաձ ևը և դրա մո լե կու լում s–կա պե րի թի վը. 

Նյու թի բա նաձև s–կա պե րի թիվ

ա) CH4 1) 1
բ) CH3CHO 2) 2
գ) H2S 3) 3
դ) NH3 4) 4

5) 6

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ3, գ5, դ2     2) ա3, բ1, գ3, դ2   3) ա5, բ1, գ4, դ3 4) ա4, բ5, գ2, դ3
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42.  Ո ՞ր շար քի բո լոր նյու թե րի մո լե կուլ նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել միջ մո լե կու լային 
ջրած նային կա պեր.

1) CH4, H2O, CH3OH    3) NH3, CH3CHO, HF
2) HF, C2H5OH, H2O    4) C2H6, NH3, H2O2

1.1.4. Քիմիական կապ և մոլեկուլի կառուցվածք 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 15 1 29 3

2 1 16 1 30 3

3 4 17 4 31 3

4 2 18 2 32 4

5 1 19 1 33 3

6 2 20 3 34 4

7 2 21 1 35 3

8 1 22 2 36 1

9 3 23 2 37 2

10 1 24 4 38 2

11 2 25 3 39 4

12 4 26 2 40 4

13 2 27 2 41 4

14 4 28 2 42 2
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1.2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

1.2.1. Քիմիական ռեակցիաների դասակարգումը

1.  АВ + СD = АD + СВ փո խար կու մը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ո ՞ր տե սա կին է պատ
կա նում.

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

2. Ո՞ր տե սա կին է պատ կա նում չե զո քաց ման ռե ակ ցի ան.

1) օք սի դաց ման–վե րա կանգն ման  3) փո խա նակ ման
2) կա տա լի տիկ    4) մի այն դար ձե լի

3.  Ո ՞ր նյու թե րի միջև ըն թա ցող ռե ակ ցի ա ներն են ի ո նա փո խա նա կային. 

ա) բա րիու մի հիդ րօք սի դի և ծծմ բա կան թթ վի 
բ) եր կա թի և քլո րի 
գ) մագ նե զի ու մի քլո րի դի և կա լիու մի հիդ րօք սի դի 
դ) ցին կի և ա ղաթթ վի 
ե) ար ծա թի նիտ րա տի և նատ րի ու մի քլո րի դի 
զ) կալ ցի ու մի կար բո նա տի և ա ղաթթ վի

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

4. Հետ ևյալ հա վա սա րում նե րին հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րից ո ՞րն է հա մա սեռ. 

1) 2Cu + O2 = 2CuO   3) CaO + H2O = Ca(OH)2

2) 2CO + O2 = 2CO2   4) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

5.  Հիմ նա կա նում ո ՞ր ռե ակ ցի ա նե րի դեպ քում է վեր ջա նյու թե րի թի վը մեծ ե լա նյու թե
րի թվից.

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

6. Ո ՞րն է ջեր մակ լա նիչ ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մը.

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

2) 2H2O = 2H2 + O2    4) 2H2 + O2 = 2H2O

7.  Ո ՞ր դա սին է պատ կա նում 1 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ ֆոս ֆո րի(V) օք սի դի և 
NaOH–ի ջրային լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի ան, և ո ՞ր ա ղն է ստաց վում. 

1) մի աց ման, NaH2PO4  3) փո խա նակ ման, NaH2PO4

2) տե ղա կալ ման, Na2HPO4  4) քայ քայ ման, Na3PO4 
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8.  Ռե ակ ցի այի ո ՞ր տե սա կը ներ կա յաց ված չէ. 

ա) Fe + S = FeS   բ) 2HgO = 2Hg + O2      գ)  Zn + FeSO4 = ZnSO4 + Fe

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

9.  Որ քա՞ն է Fe + HCl º … ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի հետևան քով 
ստաց վող բարդ նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը. 

1) 2   2) 73   3) 127   4) 162,5 

10.  Ո ՞ր զույգ նյու թե րի միջև է հնա րա վոր փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա. 

ա) Al և O2    դ) CrO և HCl 
բ) Al(OH)3 և H2SO4  ե) Zn և Fe(NO3)2 
գ) Ca և HCl 

1) ա, բ   2) բ, դ  3) գ, դ  4) բ, ե

11.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք նյու թերն այն ազ դա նյու թե րին, ո րոնց միջև ջրային լու
ծույթ նե րում հնա րա վոր է փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա. 

Նյութ Ազ դա նյութ

ա) NaOH
բ) MgCl2

1) HNO3

2) KOH 
3) Fe 
4) NH4OH

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

12.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պինդ մնա ցորդ կս տաց վի 32,4 գ կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո
նատը 1000 oC –ում մինչև հաս տա տուն զանգ ված շի կաց նե լիս. 

1) 1,12  2) 5,6  3) 11,2  4) 20 

13. Ո ՞րն է և՛ մի աց ման, և՛ օք սի դաց ման–վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի հա վա սա րում.

1) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu   3) NaOH + HCl = NaCl + H2O
2) CaO + CO2 = CaCO3   4) 2NO + O2 = 2NO2

14. Ո ՞ր դեպ քում է ջու րը փո խա նակ ման ռե ակ ցի այի ար գա սիք. 

1) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O  3) KOH + HCOOH = HCOOK + H2O
2) Mg(OH) 2 = MgO + H2O    4) FeO + H2 = Fe + H2O
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15. Ո ՞ր դեպ քում է ջու րը քայ քայ ման ռե ակ ցի այի ար գա սիք. 

1) 2H2 + O2 = 2H2O    3) CsOH + HCl = CsCl + H2O
2) Fe(OH) 2 = FeO + H2O   4) WO3 + 3H2 = W + 3H2O

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

ա) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2  գ) CaCO3 = CaO + CO2

բ) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2   դ) 2KI + Cl2 = 2KCl + I2

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, դ

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

ա) 4Fe(OH) 2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3  գ) 2NO + O2 = 2NO2

 բ) Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu   դ) CaO + CO2 = CaCO3 

1) ա, գ  2) բ, գ  3) ա, բ  4) գ, դ

18.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին կս տաց վի MnO2–ի առ կա յու թյամբ 490 գ կա
լիումի քլո րա տի քայ քա յու մից.

1) 22,4   2) 6  3) 134,4   4) 122,5 

19.  Ո ՞րն է վեր ջա նյու թի գոր ծա կի ցն՝ ը ստ ած խած նի(II) օք սի դի և թթ ված նի մի աց ման 
ռե ակ ցի այի հա վա սար ման.

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

20.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) գազ կս տաց վի 5 լիտր օ զո նի և ան հրա ժեշտ քա նա կի ար ծա թի 
փո խազ դե ցու թյու նից. 

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

21. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) քլոր կմի ա նա 14 գ եր կա թին տաքացման պայմաններում.

1) 0,25  2) 0,375  3) 5,6   4) 8,4 

22.  Ո ՞րն է հա մա պա տաս խան հիդ րօք սի դի քայ քայ ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման 
մեջ Fe2O3–ի և H2O –ի քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի հա րա բե րու թյու նը. 

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

23.  Որ քա՞ն է ար ծա թի նիտ րա տի ջեր մային քայ քայ ումից ստաց ված գա զային խառ
նուր դում պարզ նյու թի ծա վա լային բա ժի նը.

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

24. Ո ՞ր տե սա կին է պատ կա նում ռե ակ ցի ան, ո րի հա վա սա րումն է 2NH3 = N2 + 3H2 – 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 
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25.  Ո ՞ր գոր ծըն թա ցը չի կի րառ վում գա զային նյու թե րի միջև ըն թա ցող քի մի ա կան 
ռե ակ ցի ա ներն ի րա կա նաց նե լիս.

1) տա քա ցու մ    3) ճնշ ման բարձ րա ցու մ
2) նյու թե րի ման րա ցու մ    4) կա տա լի զա տո րի ազ դե ցու թյու ն

26. Ռե ա կցի այի ո ՞ր տե սա կը ներ կա յաց ված չէ.

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O   2Al + Cr2O3 = Al2O3 + 2Cr
BaO + CO2 = BaCO3     4P + 5O2 = 2P2O5

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

27.  Ո րո՞նք են ոչ մե տաղ º թթ վային օք սիդ º թթու º աղ ծա գում նա բա նա կան կապն 
ար տա հայ տող փո խար կում նե րի շղ թա յում հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րի ձախ մա սե րը՝ ը ստ ի րա կա նաց ման հեր թա կա նու թյան. 

ա) SO2 + H2O =   դ) H2SO3 + CaO =
բ) S + O2 =     ե) SO2 + CaO =
գ) S + H2O =   

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

28.  Ո ՞ր զույ գի նյութերը կա րող են լի նել X–ը և Y–ը ներկայացված ռեակցիաների 
ուրվագրերում. 

2K + 2X º 2KOH + H2  2KOH + Y º K2SO4 + 2H2O

1) H2O և CaSO3    3) KOH և CaSO4

2) H2O և H2SO4    4) KOH և H2SO4

29.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ած խաթ թու գազ կան ջատ վի 4 մոլ կալ ցի ու մի կար բո նա տը 
քայ քայե լիս.

1) 2,24  2) 22,4  3) 56  4) 89,6

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

1) Mg, Ni   2) Ca, Cu 3) Ag, Zn 4) Fe, Al

31.  Ո ՞րն է բաց թո ղած նյու թի բա նաձ ևը հետ ևյալ` 3CuO + … = 3Cu + N2 + 3H2O, ռե ակ
ցի այի հա վա սար ման մեջ.

1) NO  2) NO2  3) NH3  4) HNO2
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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 2 12 3 23 2

2 3 13 4 24 2

3 2 14 3 25 2

4 2 15 2 26 2

5 2 16 2 27 2

6 2 17 1 28 2

7 1 18 3 29 4

8 4 19 2 30 4

9 3 20 2 31 3

10 2 21 4

11 1 22 3
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1.2.2. Գաղափար քիմիական ռեակցիայի արագության մասին 

1.  Ի նչ պե՞ս է փոխ վում հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նում ի րա կա նաց վող ռե ակ ցի այի 
ա րա գու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում. 

1) ա նընդ հատ մե ծա նում է  3) մնում է ան փո փոխ
2) ա նընդ հատ փոք րա նում է  4) փոխ վում է պար բե րա կա նո րեն

2. Ո ՞ր ա ռն չու թյամբ է ո րոշ վում հա մա սեռ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը. 

1) V = ±∆c/∆t   2) V = ±∆cæ∆t  3) V= ∆c + ∆t  4) V= ∆c – ∆t

3. Zn(պ) + 2HCl(լ) = ZnCl2(լ) + H2(գ) ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը ո ՞ր դեպ քում կմե ծա նա. 

1) ցին կի մա կե րե սը փոք րաց նե լիս  3) ջեր մաս տի ճա նը ի ջեց նե լիս
2) ցին կի մա կե րե սը մե ծաց նե լիս  4) ճն շու մը փոք րաց նե լիս 

4.  Քի մի ա կան ռե ակ ցի ան, ո րի g = 4, ի րա կա նաց րել են նախ 50, ա պա 20 °C ջեր մաս
տի ճա նում: Նախ կի նի հա մե մատ քա նի՞ ան գամ կփոխ վի ա րա գու թյու նը.

1) կմե ծա նա 64 ան գամ   3) կմե ծա նա 4 ան գամ
2) կփոք րա նա 64 ան գամ   4) կփոք րա նա 16 ան գամ

5.  Ո ՞ր գծա պատ կերն է ճիշտ ար տա ցո լում ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան կա խու մը ջեր
մաս տի ճա նից (T). 

ա)    բ)    գ)    դ) 

1) ա   2) բ    3) գ   4) դ 

6. Ի ՞նչ դեր է կա տա րում ֆեր մեն տը C6H12O6 
ֆերմենտ  2C2H5OH + 2CO2 ռե ակ ցի ա յում.

1) կա տա լի զա տո րի    3) վեր ջա նյու թի
2) ե լա նյու թի    4) մի ջան կյալ նյու թի

7.  Ի ՞նչ ժա մա նա կահատվածում է ըն թա նում չե զո քաց ման ռե ակ ցի ան (H+ + OH– º H2O) 
ու ժեղ թթվի և ու ժեղ հիմ քի լու ծույթ ներն ի րար խառ նե լիս.

1) ա կն թար թո րեն    3) շա բաթ նե րի ըն թաց քում
2) ժա մե րի ըն թաց քում    4) ա միս նե րի ըն թաց քում
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8. Ե ՞րբ է քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը ու նե նում իր ա ռա վե լա գույն ար ժե քը.

1) սկզ բում   3) միջ նա մա սում
2) վեր ջում    4) ա վար տի պա հին

9.  Ստորև բեր ված ռե ակ ցի ա նե րից ո րի՞ դեպ քում է ա րա գու թյու նը հաշ վարկ վում 
v  =  k[O2] բա նաձ ևով.

1) S + O2 = SO2   3) 2H2 + O2 = 2H2O
2) 2CO + O2 = 2CO2   4) N2 + O2 = 2NO

10. Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ա րա գու թյան վե րա բե րյալ ո ՞ր ձևա կեր պումն է ճիշտ.

1)  ու ղիղ հա մե մա տա կան է փո խազ դող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա նե րի ար տադ րյա լին
2)  հա կա դարձ հա մե մա տա կան է փո խազ դող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա նե րի ար տա

դրյալին
3)  ու ղիղ հա մե մա տա կան է ստաց ված նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա նե րի ար տադ րյա լին
4) կախ ված չէ կոն ցենտ րա ցի այից

11.  Ռե ակ ցի ա նե րի ո ՞ր դա սին է պատ կա նում C  +  O2  =  CO2  +  402 կՋ հա վա սա րու մով 
ար տա հայտ վող ռե ակ ցի ան.

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

12.  Ջրած նի ա տոմ նե րից 10 գրամ ջրա ծին գազ գո յա նա լիս որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) 
կան ջատ վի, ե թե H – H կա պի է ներ գի ան 436 կՋ/ մոլ է. 

1) 2180  2) 436  3) 872  4) 4360

13.  Ի նչ պե՞ս կփոխ վի H2 + Cl2 = 2HCl 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

14. Ի ՞նչ է ցույց տա լիս ռե ակ ցի այի ջեր մաս տի ճա նային գոր ծա կի ցը.

1) ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը 10 °C–ում
2) ակ տիվ բա խում նե րի թի վը
3)  քա նի ան գամ կմե ծա նա ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը ջեր մաս տի ճա նը 10  °C–ով 

բարձ  րացնե լիս
4)  քա նի ան գամ կմե ծա նա ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը ջեր մաս տի ճա նը 10  °C–ով 

ի ջեց նե լիս
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15. Ո ՞ր կի նե տի կա կան հա վա սա րումն է ճիշտ Cu + Cl2 = CuCl2 ռե ակ ցի այի հա մար.

1) v = kæCCuæCCl2    3) v = kæCCl2

2) v = kæCCu    4) v = k/CCl2

16.  Ի նչ պե՞ս կփոխ վի ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը, ե թե ռե ակ ցի այի ջեր մաս տի ճա
նային գոր ծա կի ցը 3 է, ի սկ ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց վել է 40 °C–ով.

1) կմե ծա նա 27 ան գամ   3) կմե ծա նա 64 ան գամ
2) կմե ծա նա 81 ան գամ   4) կփոք րա նա 8 ան գամ

17.  Ո ՞րն է 2A + B2 = 2AB համասեռ ռե ակ ցի ային հա մա պա տաս խա նող կի նե տի կա կան 
հա վա սա րումը.

1) v = k [A]2     3) v = k [A]2 [B2]
2

2) v = k [A] [B2]    4) v = k [A]2 [B2]

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 2 7 1 13 2

2 1 8 1 14 3

3 2 9 1 15 3

4 2 10 1 16 2

5 4 11 3 17 4

6 1 12 1
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1.2.3. Քիմիական հավասարակշռություն: 
Լե Շատել յեի սկզբունքը

1.  Ո ՞ր դար ձե լի հա մա կար գում հա վա սա րակշ ռու թյու նը մի ա ժա մա նակ կտե ղա
շարժվի նույն ո ւղ ղու թյամբ և՛ ջեր մաս տի ճա նը, և՛ ճն շու մը բարձ րաց նե լիս.

1) N2(գ) + 3H2(գ) L 2NH3(գ) + Q  3) 2NO2(գ) L N2O4(գ) – Q
2) 2CO(գ) + O2(գ) L 2CO2(գ) + Q  4) CO(գ) + H2O(գ) L CO2(գ) + H2(գ) + Q 

2.  Ո՞ր դեպքում է հետ ևյալ դար ձե լի հա մա կար գե րից մեկում հա վա սա րակշ ռու թյունը 
տե ղա շարժ վում դե պի ա ջ ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լիս և չի տե ղա շարժ վում 
ճնշու 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.  Ար տա քին ո ՞ր ազ դա կի ազ դե ցու թյամբ դար ձե լի ռե ակ ցի այի հա վա սա րակշ ռու
թյու նը կտե ղա շար ժվի դե պի աջ. 

1) վեր ջա նյու թի կոն ցենտ րա ցի այի փոք րա ցման
2) վեր ջա նյու թի կոն ցենտ րա ցի այի մե ծա ցման
3) ե լա նյու թի կոն ցենտ րա ցի այի փոք րա ցման 
4) կա տա լի զա տո րի առ կա յու թյան

4.  Ո՞ր գործոնը 2NO2 L N2O4 + Q դարձելի գործընթացի հավասարակշռությունը 
կտեղաշարժի դեպի աջ. 

1) ջեր մաս տի ճա նի իջեցումը  3) ճնշ ման իջեցումը
2) ջեր մաս տի ճա նի բարձրացումը  4) NO2–ի քանակի փոքրացումը

5.  Ո ՞րն է N2(գ)  +  3H2(գ)  L  2NH3(գ) ռե ակ ցի այի hա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու նի բա
նաձևը.

1) k = 
[N2][H2]

3

[NH3]
2

   3) k = 
[NH3] 

[N2][H2]

2) k = 
[N2][H2]

[NH3]
   4) k = 

[NH3]
2 

[N2][H2]
3

6.  Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կդիտ վեն N2 + 3H2 L 2NH3 հա վա սա րակշ ռային հա մա կար
գում ճն շու մը եր կու ան գամ մե ծաց նե լիս. 

ա) կմե ծա նա ա մո նի ա կի ել քը 
բ) հա վա սա րակշ ռու թյու նը չի տե ղա շարժ վի 
գ) ու ղիղ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը կմե ծա նա
դ) հա վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա շարժ վի ե լա նյու թե րի ա ռա ջաց ման կող մը 

1) բ, գ  2) գ, դ  3) ա, բ  4) ա, գ
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7.  A + B L D + E ռե ակ ցի այի հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու նը մեկ է: Որ քա՞ն է 
A նյու թի հա վա սա րակշ ռային կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ), ե թե ե լա նյու թե րի սկզբնա
կան կոն ցենտ րա ցի ա ներն են CA = CB = 0, 04 մոլ/լ. 

1) 0,010  2) 0,015  3) 0,020  4) 0,025

8.  Ո ՞ր գոր ծո նի ազ դե ցու թյամբ H2(գ) + I2(գ) L 2HI(գ) – Q հա մա կար գում հա վա սա րա
կշռու թյու նը կտե ղա շարժ վի վեր ջա նյու թի ա ռա ջաց ման կող մը. 

1) ճնշ ման մե ծաց ման   3) ջեր մաս տի ճա նի ի ջեց ման
2) ճնշ ման փոք րաց ման   4) ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման

9.  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 մոլային բա ժի նը 
խառ նուր դում, ե թե գլա նում ճն շու մը մե ծաց վի.

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

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 մոլային բա
ժի նը խառ նուր դում ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լիս.

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

11.  Ո ՞ր հա մա կար գում և՛ ճնշ ման ի ջե ցու մը, և՛ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը հա վա
սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա շար ժեն դե պի ձախ.

1) N2 + O2 L 2NO – Q   3) N2 + 3H2 L 2NH3 + Q
2) H2 + Cl2 L 2HCl + Q   4) 2H2O L 2H2 + O2 – Q

12. Ի ՞նչ դեր է կա տա րում կա տա լի զա տո րը դար ձե լի ռե ակ ցի ա նե րում.

1) տե ղա շար ժում է հա վա սա րակշ ռու թյու նը դե պի ա ջ
2) տե ղա շար ժում է հա վա սա րակշ ռու թյու նը դե պի ձախ
3) նպաս տում է հա վա սա րակշ ռու թյան դան դաղ հաս տատ մա նը 
4) նպաս տում է հա վա սա րակշ ռու թյան ա րագ հաս տատ մա նը

13.  Հետ ևյալ ազ դակ նե րից ո՞ րը նշ ված հա մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա
շարժ ի դե պի ձախ. 

CH4(գ) + 4S(պ) L CS2(գ) + 2H2S(գ) + Q

1) ճնշ ման ի ջե ցումը    3) ծծմ բի ա վե լա ցումը
2) ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցումը  4) H2S–ի կոն ցենտ րա ցի այի մե ծա ցումը



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

52

14.  Ո ՞ր դեպ քում է դար ձե լի ռե ակ ցի այի հա վա սա րակշ ռու թյու նը տե ղա շարժ ված 
դեպի աջ. 

1) հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու նը՝ K<<1
2) հա վա սա րակշ ռու թյան հաս տա տու նը՝ K>>1
3) ու ղիղ և դար ձե լի ռե ակ ցի ա նե րի ա րա գու թյուն նե րը հա վա սար ե ն
4) ու ղիղ ռե ակ ցի այի ա րա գու թյու նը շատ փոքր է

15.  Որքա՞ն է  A + B  L  C + D դարձելի ռեակցիայի հավասարակշռության հաստատունը, 
եթե հա վա սա րակշ ռային խառնուրդում հայտնաբերվել է 2 մոլ A նյութ, իսկ A և B 
նյութերի սկզբնական քանակները եղել են 4–ական մոլ.

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

16.  Ո ՞ր սկզ բուն քի հա մա ձայն է հա վա սա րակշ ռային հա մա կար գում որոշվում տե ղա
շարժի ուղղությունը.

1) Պաու լիի  2) Մար կով նի կո վի     3) Հուն դի        4) Լե Շա տել յե ի 

17.  Ի ՞նչ նպա տա կով են ծծմ բի(VI) օք սի դի ար դյու նա բե րա կան ստաց ման ռե ակ ցի ան՝ 
2SO2(գ)  + O2(գ)   L  2SO3(գ)  + Q, ի րա կա նաց նում կատալիզատորի առկայությամբ.

1) հա վա սա րակշ ռու թյու նը դե պի աջ տե ղա շար ժե լու 
2) հա վա սա րակշ ռու թյու նը դե պի ձախ տե ղա շար ժե լու 
3) ակ տիվ բա խում նե րի թվի մե ծաց ման
4) ակ տի վաց ման է ներ գի այի փոք րաց ման

18.  2A  +  B  L  C  +  2D hա մա կար գում ստեղծ վել է հա վա սա րակշ ռու թյուն: Հայտ նի է, 
որ A նյու թի սկզբ նա կան կոն ցենտ րա ցի ան 4 մոլ/լ է, ի սկ հա վա սա րակշ ռայի նը` 
1,6  մոլ/լ: Որ քա՞ն են C և D նյու թե րի հա վա սա րակշ ռային կոն ցենտ րա ցի ա նե րը 
(մոլ/լ) հա մա պա տաս խա նա բար.

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

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 3 7 3 13 4
2 2 8 4 14 2
3 1 9 2 15 1
4 1 10 4 16 4
5 4 11 3 17 4
6 4 12 4 18 3
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1.2.4. Քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտ: Ջերմանջատիչ և 
ջերմակլանիչ ռեակցիաներ: Ջերմաքիմիական հավասարումներ

1.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ած խի այ րու մից կան ջատ վի 2412 կՋ ջեր մու թյուն, ե թե ած խի 
այր ման ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է C(պ) + O2(գ) = CO2(գ) + 402 կՋ. 

1) 7,2  2) 36   3) 72   4) 108

2.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 100 լ (ն. պ.) ա ցե տի լե նը լրիվ այր ե լիս, ե թե 
ա ցե տի լե նի այր ման ջեր մու թյու նն է Qայր. = 784 կՋ/ մոլ.

1) 350   2) 3500  3) 35 000  4) 350 000 

3.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրած նի այ րու մից կան ջատ վի 12,1 կՋ ջեր մու թյուն, ե թե 
ջրած նի այր ման ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 2H2(գ) + O2(գ) = 2H2O(գ) + 484 կՋ.

1) 0,58  2) 1,12  3) 5,6  4) 22,4

4.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 5 գ մե թա նը լրիվ այ րե լիս, ե թե 2 լ (ն. պ.) 
մեթա նի լրիվ այ րու մից ան ջատ վում է 80 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) 28  2) 56  3) 280  4) 640

5.  Որ քա՞ն է ջրի ա ռա ջաց ման ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ), ե թե ռե ակ ցի այի ջեր մա քի
միական հա վա սա րումն է 2H2(գ) + O2(գ) = 2H2O(գ) + 565 կՋ.

1) 565  2) 282,5  3) 141,25  4) 300 

6.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի 10 գ CaCO3 ա ռա ջա նա լիս, ե թե ռե ակ ցի այի 
ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է CaO(պ) + CO2(գ) = CaCO3(պ) + 160 կՋ. 

1) 320  2) 16   3) 160  4) 32

7.  Որ քա՞ն ջեր մու թյու ն (կՋ) կծախսվի 25 գ CaCO3–ը քայքայելիս, եթե ռեակցիայի 
ջերմաքիմիական հավասարումն է CaCO3(պ) = CaO(պ) + CO2(գ) – 160 կՋ. 

1) 160  2) 40  3) 100  4) 25 

8.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ա մո նի ա կի կա տա լի տիկ օք սի դա ցու մից կս տաց վի 233,2 կՋ 
ջեր մու թյուն, ե թե ա մո նի ա կի օք սի դաց ման ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա
սա րումն է 4NH3(գ) + 5O2(գ) = 4NO(գ) + 6H2O(գ) + 1166 կՋ. 

1) 8,96  2) 17,92  3) 22,4  4) 35,84 

9.  Ի ՞նչ նյու թա քա նա կով (մոլ) ած խի այ րու մից կան ջատ վի 1005 կՋ ջեր մու թյուն, ե թե 
ռեակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է C(պ) + O2(գ) = CO2(գ) + 402 կՋ.

1) 1,5  2) 2,5  3) 3,5  4) 4,5 
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10.  Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ քի մի ա կան ռե ակ ցի ային ու ղեկ ցող ջեր մային է ներ գի այի 
վերա բե րյալ.

1) մի այն ան ջատ վում է   3) հաստատուն մեծություն է
2) մի այն կլան վում է    4) և՛ ան ջատ վում է, և՛ կլան վում

11. Ո րո՞նք են այր ման ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ.

ա) 2NO + O2 = 2NO2   դ) 2Mg + O2 = 2MgO
բ) HCl + NaOH = NaCl + H2O  ե) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O   
գ) 2CO + O2 = 2CO2 

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

12.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ած խած նի(II) օք սիդ պետք է այ րել 141 կՋ ջեր մու թյուն ստա նա
լու հա մար, ե թե ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 2CO(գ)  +  O2(գ)  =  2CO2(գ) – 564 կՋ.

1) 22,4  2) 16,8   3) 11,2  4) 5,6 

13. Ո ՞րն է քայ քայ ման ջեր մակ լա նիչ ռե ակ ցի այի հա վա սա րում.

1) (CuOH)2CO3 = 2CuO + CO2 + 2H2O – Q 
2) 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O + Q
3) N2 + O2 = 2NO  – Q
4) 2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O + Q

14. Ո ՞րն է մի աց ման ջեր մակ լա նիչ ռե ակ ցի այի հա վա սա րում.

1) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 + Q  3) 2Ba + O2 = 2BaO + Q
2) 2Cu + O2 = 2CuO – Q   4) CaCO3 = CaO + CO2 – Q

15.  Ած խի այր ման ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է C(պ) + O2(գ) = CO2(գ) + 402 կՋ: Ի՞նչ 
նյու թա քա նա կով (մոլ) ած խի այ րու մից կան ջատ վի 2412 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) 4   2) 6  3) 8  4) 10

16.  Որ քա՞ն է ա ցե տի լե նի այր ման ջեր մու թյու նը (կՋ/ մոլ), ե թե 10,4 գ ա ցե տի լեն այ րե
լիս ան ջատ վել է 341,4 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 853,5  2) 1572  3) 426,7  4) 3144

17.  Ո ՞րն է է թի լե նի հիդ րա տաց ման ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րու մը, 
ե թե 0,25 մոլ է թի լե նը հիդ րա տաց նե լիս ան ջատ վել է 11 կՋ ջեր մու թյուն. 

1) CH2 = CH2(գ) + H2O(հ) º CH3CH2OH(հ) + 11 կՋ
2) CH2 = CH2(գ) + H2O(հ) º CH3CH2OH(հ) – 44 կՋ
3) CH2 = CH2(գ) + H2O(հ) º CH3CH2OH(հ) + 44 կՋ
4) CH2 = CH2(գ) + H2O(հ) º CH3CH2OH(հ) + 2,75 կՋ
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18.  Ա ցե տի լե նի այր ման ջեր մու թյու նը 1200 կՋ/ մոլ է: Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ա ցե
տի լե նի այր ման ըն թաց քում ան ջատ ված ջեր մու թյան քա նա կը (կՋ) ած խաջ րած
նի քա նա կության հետ. 

Ջեր մու թյան քա նա կ (կՋ) Ա ցե տի լե նի քանակություն

ա) 660 1) 0,55 մոլ
բ) 1320 2) 28,6 գ 
գ) 3000 3) 56 լ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ2, գ3    3) ա2, բ1, գ3
2) ա2, բ1, գ1    4) ա1, բ2, գ2 

19.  Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կան ջատ վի գլյու կո զի այ րու մից 12 մոլ CO2 գո
յա  նա լիս, ե թե այդ ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րումն է 
C6H12O6  +  6O2  =  6CO2  +  6H2O  +  2800 կՋ. 

1) 2800  2) 5600  3) 1400  4) 700 

20.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) եր կաթ է փո խազ դել ը ստ Fe  +  S  =  FeS  +  97 կՋ ջեր մա քի միա
կան հա վա սար ման, ե թե ան ջատ վել է 12,125 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 0,125  2) 0,25  3) 0,5  4) 0,75 

21. Ո րո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը.
Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ջեր մու թյու նը հա վա սար է ___________ այր ման ջեր մու թյուն

նե րի գու մա րի և ___________ այր ման ջեր մու թյուն նե րի գու մա րի տար բե րու թյա նը՝ քա նա
կա չա փա կան գոր ծա կից նե րը հաշ վի առ նե լով:

1) օք սի դիչ նե րի, վե րա կանգ նիչ նե րի  3) վեր ջա նյու թե րի, ե լա նյու թե րի
2) վե րա կանգ նիչ նե րի, օք սի դիչ նե րի  4) ե լա նյու թե րի, վեր ջա նյու թե րի

22.  Որ քա՞ն է քլո րաջ րած նի գո յաց ման ջեր մու թյու նը (կՋ), ե թե 2 դմ3 (ն. պ.) քլո րը 
ա վել ցու կով ջրած նի հետ փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 16,4 կՋ ջեր մու թյուն.

1) 89,28  2) 90,24  3) 91,84  4) 92,58

23. Ո րո՞նք են բաց թո ղած բա ռե րը. 
Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ջեր մու թյու նը հա վա սար է ______________________ գո յաց ման 

ջեր մու թյուն նե րի գու մա րի և ____________________ գո յաց ման ջեր մու թյուն նե րի գու մա րի 
տար բե րու թյա նը՝ քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րը հաշ վի առ նե լով:

1) գա զե րի, հե ղուկ նե րի   3) վեր ջա նյու թե րի, ե լա նյու թե րի
2) հե ղուկ նե րի, գա զե րի   4) ե լա նյու թե րի, վեր ջա նյու թե րի
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24.  Ո ՞ր պն դումն է ճիշտ 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 + Q հա վա սա րու մով ըն թա ցող ռեակ
ցի այի վե րա բե րյալ.

1) մի աց ման է և ջեր ման ջա տիչ   3) տե ղա կալ ման է և ջեր ման ջա տիչ
2) քայ քայ ման է և ջեր ման ջա տիչ   4)  փո խա նակ ման է և ջեր ման ջա տիչ 

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 3 9 2 17 3

2 2 10 4 18 1

3 2 11 3 19 2

4 3 12 3 20 1

5 2 13 1 21 4

6 2 14 2 22 3

7 2 15 2 23 3

8 2 16 1 24 3
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1.2.5. Էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսություն

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

1) NaCl  2) CaCl2   3) AlCl3  4) CCl4

2. Ո ՞ր բա նաձ ևով է ո րոշ վում է լեկտ րո լի տի դի սոց ման աս տի ճա նը.

1) α = n/N     3) α = m/M
2) α = N/n    4) α = m/NA

3. Ջրային լու ծույթ նե րում հետ ևյալ թթու նե րից ո ՞րն է ու ժեղ. 

1) CH3COOH 2) HCN  3) H2S  4) HBr

4.  Որ քա՞ն է քա ցա խաթթ վի դի սոց ման աս տի ճա նը, ե թե դրա 4 մոլ/լ կոն ցենտ րա
ցիայով մեկ լիտր լու ծույ թը պա րու նա կում է 0,04 գ ջրած նի ի ոն ներ.

1) 0,005  2) 0,05  3) 0,002  4) 0,01

5.  Ա մո նի ու մի հիդ րօք սի դի 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 1 լ լու ծույ թում հայտ նա բեր վել 
են 0,34 գ OH– ի ոն ներ: Որ քա՞ն է այդ լու ծույ թում ա մո նի ու մի հիդ րօք սի դի դի սոց
ման աս տի ճա նը.

1) 0,1   2) 0,05   3) 0,01  4) 0,02

6. Ջրային լու ծույթ ում հետ ևյալ թթու նե րից ո ՞րն է թույլ. 

1) HNՕ3  2) HNO2  3) HI  4) HClO4

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

1) Na+  և  SiO3
2– 2) H+  և  Cl–  3) Cu2+  և  S2– 4) Cu2+  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) NaCl  2) C2H5OH  3) NaNO3 4) HF

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

Է լեկտ րո լի տային դի սո ցու մը ______________________ ջրում լուծ վե լիս կամ հալ վե լիս.

1) է լեկտ րո լի տի տրո հումն է ա ռան ձին ա տոմ նե րի 
2) է լեկտ րո լի տի քայ քա յումն է ա ռան ձին մո լե կուլ նե րի 
3) ի ոն նե րի ա ռա ջա ցումն է ցան կա ցած մի ջա վայ րում
4) է լեկտ րո լիտի տրո հումն է ի ոն նե րի 
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10.  Նյու թը ջրում լու ծե լիս լու ծույ թը գու նա վոր վել է ե րկ նա գույն: Ո ՞ր նյութն են լու ծել, 
և ո ՞ր ի ո նով է պայ մա նա վոր ված լու ծույ թի գու նա վո րու մը.

1) CuCO3, CՕ3
2–    2) CuSO4, Cu2+ 3) CuS, S2– 4) Cu(OH)2, Cu2+

11. Ո ՞րն է քա ցա խաթթ վի է լեկտ րո լի տային դի սոց ման հա վա սա րու մը.

1) CH3COOH L CH3
+ + COOH–   3) CH3COOH L CH3COO+ + H–

2) CH3COOH L CH3COO– + H+  4) CH3COOH L COOH + + CH3
–

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

1) C2H5OH, HCHO, C12H22O11  3) NaCl, HNO3, H2CO3

2) H2SO4, KNO3, H2S   4) CH3COOH, KOH, HCl

13.  Լուծույթով հաս տա տուն է լեկտ րա կան հո սանք ան ցկաց նե լիս ո ՞ր շարքի բո լոր 
ի ոն նե րը կտե ղա շարժ վեն դե պի կա թոդ.

1) K+, Ca2+, Br–, SO3
2–   3) OH–, SiO3

2–, NO3
–, ClO4

–

2) H+, Ba2+, Sn2+, Fe3+   4) Mg2+, Ca2+, OH–, SO4
2– 

14.  Հետ ևյալ նյու թե րի հա վա սա րա մո լային լու ծույթ նե րից ո ՞րն օ ժտ ված կլի նի ա ռա
վել բարձր է լեկտ րա հա ղոր դա կա նու թյամբ. 

1) նատ րի ու մի ֆոս ֆատ   3) քա ցա խաթ թու
2) նատ րի ու մի քլո րիդ   4) ծծմ բային թթու 

15.  7,4 գ կալ ցի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույ թի մեջ դան դաղ ան ցկաց րել են 
4,48 լ (ն. պ.) ած խաթ թու գազ: Ի նչ պե՞ս կփոխ վի լու ծույ թի է լեկտ րա հա ղոր դա
կանու թյու նը.

1) աս տի ճա նա բար կմե ծա նա  3) սկզ բում կմե ծա նա, հե տո կփոք րա նա
2) աս տի ճա նա բար կփոք րա նա  4) սկզ բում կփոք րա նա, հե տո կմե ծա նա

16. Ո ՞ր նյու թե րի դի սո ցու մից են որ պես ա նի ոն ա ռա ջա նում մի այն OH– ի ոն ներ. 

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

17.  Ո ՞ր զույգի նյու թերն են դի սոց վում` ա ռա ջաց նե լով H+ ի ոն ներ. 

1) H2SO3, NH3    3) C2H5OH, Ca(HCO3)2

2) C3H7OH, Na2HPO3   4) KHSO4, HCOOH

18. Ո ՞ր շարքի բո լոր նյու թե րի դի սո ցու մից են ա ռա ջա նում H+ ի ոն ներ. 

1) C2H5OH, HClO3, KOH   3) HNO3, NaHSO4, CH3COOH
2) CH3OH, Ca(HCO3)2, HCl   4) C6H5OH, CH3CHO, HBr 
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19.  KHCO3–ի նոսր լու ծույ թում ա ռա վել մեծ քա նա կու թյամբ ո ՞ր ի ոն ներն են պա րու
նակ վում. 

1) H+  2) HCO3
   3) K+    4) CO3

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 H+ ի ոն ներ.

1) NaH2PO4  2) Na2HPO4  3) Ca(H2PO4)2   4) H3PO4

21.  Կա լի ու մի քլո րի դի լու ծույթն ան գույն է, ի սկ կա լի ու մի պեր ման գա նա տինը` մա
նու շա կա գույն: Ո ՞ր մաս նիկ նե րով է պայ մա նա վոր ված կա լի ու մի պեր ման գա նա
տի լու ծույ թի գույ նը.

1) Mn2+  2) H3O
+    3) K+  4) MnO4

– 

22.  Լու ծույ թում առ կա ո՞ր ի ոն նե րով է պայ մա նա վոր ված նատ րի ու մի ո րոշ ա ղե րի լու
ծույթ նե րի գույ նը.

1) H+   2) Na+    3) H3O
+   4) ա նի ո նով

23.  Նյու թե րից ո րո՞նք են ջրային լու ծույ թում դի սոց վում՝ ա ռա ջաց նե լով Mn2+ ի ոն ներ. 

ա) MnCl2  գ) MnSO4   ե) MnO
բ) KMnO4  դ) MnO2    զ) (CH3COO)2Mn

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

24.  Ո ՞ր նյու թի ջրային լու ծույ թում կա տի ոն նե րի թի վը ե ռա կի մեծ կլի նի ա նի ո ննե րի 
թվից (հիդրոլիզն անտեսել).

1) մագ նե զի ու մի քլո րիդ   3) ա լ յու մի նի սուլ ֆատ
2) կա լի ու մի ֆոս ֆատ   4) եր կա թի(III) քլո րիդ

25. Ո ՞ր զույգ նյու թե րի ջրային լու ծույ թները կա րե լի է տար բե րել լակ մու սով. 

1) Ba(OH)2 և HCl     3) Ca(OH)2 և NaOH
2) ZnCI2 և H2SO3    4) Ba(NO3)2 և NaCI

26. Ո ՞ր նյու թե րի ջրային լու ծույ թում մե թի լնարնջագույնը կդառնա վար դա գույն. 

ա) NaNO3  գ) Ba(OH)2   ե) HCOOH  է) C2H5OH
բ) NaHSO4  դ) HCl      զ) HClO

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

27. Ո ՞ր շարքի նյու թերն են ու ժեղ է լեկտ րո լիտ ներ.

1) NaOH, H2SiO3     3) HCl, Ba(OH)2

2) H2SiO3, KNO3     4) H2S, K2SO4 
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28. Ո ՞ր շարքի նյու թերն են թույլ է լեկտ րո լիտ ներ.

1) Na2SiO3, MgCl2     3) BaCl2, H2SO4

2) H2SiO3, NH4OH     4) HBr, NaNO3 

29.  Ո ՞ր շար քում են նյու թե րը դա սա վոր ված ը ստ թթ վային հատ կու թյուն նե րի ու ժե
ղաց ման.

1) HClO3, HIO3, HBrO3   3) HBr, HNO3, H2CO3

2) H2CO3, CH3COOH, HClO4   4) HNO3, HNO2, HPO2

30.  Ո ՞ր շարքի բո լոր ի ոն նե րը մի ա ժա մա նակ կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ ջրային 
լու ծույ թում. 

1) Na+, Ba2+, CO3
2–    3) Mg2+, OH–, PO4

3–

2) Ca2+, NO3
–, CO3

2–     4) K+, Al3+, NO3
–

31. Ո ՞ր բա նաձ ևով է ո րոշ վում է լեկտ րո լի տի դի սոց ման աս տի ճա նը (%). 

1) α = nN    3) α = 
n

100
 æN 

2) α = 
n
N

 æ100   4) α = 
N

100
 æn 

32.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) սուլ ֆատ ի ոն ներ են պա րու նակ վում կա լի ու մի սուլ ֆա տի 
0,6 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 0,5 լ ջրային լու ծույ թում. 

1) 34,8  2) 28,8  3) 52,2   4) 87 

33.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) սուլ ֆատ ի ոն ներ են պա րու նակ վում պղն ձի(II) սուլ ֆա տի 
1 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 0,5 լ լու ծույ թում. 

1) 12  2) 36   3) 48   4) 72 

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

Մո լե կու լային հա վա սա րում ներ Կր ճատ ի ո նային հա վա սա րում ներ

ա) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 
բ) FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2 +

 K2SO4 

գ) KCl + AgNO3 = AgCl + KNO3 

դ) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

 

1) Zn2+ + 2H+ = Zn0 + H2 

2) Fe2+ + 2OH– = Fe(OH)2 
3) Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O 
4) Zn0 + 2H+ = Zn2+

 + H2 
5) Ag+ + Cl– = AgCl 

6) Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3 
Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ2, գ3, դ4    3) ա5, բ6, գ3, դ1
2) ա3, բ2, գ5, դ4    4) ա3, բ2, գ5, դ1 
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35.  20 % զանգ վա ծային բաժ նով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 200 գ լու ծույ թի մեջ անց
կաց րել են 13,44 լ (ն. պ.) ած խած նի(IV) օք սիդ: Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) և ի ՞նչ նյու թեր 
են ստաց վել լու ծույ թում. 

1) 0,5, Na2CO3    3) 0,4, Na2CO3 և 0,2, NaHCO3

2) 0,6, NaHCO3    4) 0,2, Na2CO3 և 0,4, NaHCO3 

36.  Օրթոֆոս ֆո րա կան թթ վի լու ծույ թին աս տի ճա նա բար ա վե լաց րել են նատ րի ու մի 
հիդրօք սիդ 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   3) NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4

2) NaH2PO4, Na3PO4, Na2HPO4   4) Na2HPO4, NaH2PO4, Na3PO4

37. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք թթ վային մնա ցոր դի բա նա ձևն ա նի ո նի ան վան ման հետ.

Բա նաձև Անվանում

ա) H2PO4
–

բ) HPO4
2– 

գ) PO3
–

դ) PO4
3–

1) հիդ րո ֆոս ֆատ
2) ֆոս ֆատ
3) ֆոս ֆիդ
4) ֆոս ֆիտ
5) երկհիդ րո ֆոս ֆատ
6) մե տա ֆոս ֆատ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ6, գ4, դ2    3) ա5, բ1, գ6, դ4
2) ա2, բ1, գ4, դ3    4) ա5, բ1, գ6, դ2 

38.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ա ղե րի բա նաձ ևե րը ի րենց ջրային լու ծույթ նե րի մի
ջավայ րի հետ.

Բա նաձև Մի ջա վայր

ա) Na2CO3 
բ) K2SO4 
գ) Ba(NO2)2 

դ) NH4Cl

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

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ3, գ4, դ2     3) ա4, բ2, գ1, դ2
2) ա4, բ3, գ4, դ1     4) ա3, բ1, գ4, դ2 
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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) թթ վային 
բ) չե զո քին մոտ
գ) հիմ նային 
դ) չե զոք

1) CH3COONH4

2) NaHSO4

3) BaCl2

4) K2CO3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ4, դ2    3) ա2, բ1, գ4, դ3
2) ա2, բ4, գ1, դ3    4) ա1, բ3, գ2, դ4 

40. Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք մե տաղ նե րի ի ոն նե րը բո ցի գույ նին.

Մե տա ղի ի ոն Բո ցի գույն

ա) Na+ 
բ) Ca2+ 
գ) Ba2+ 
դ) K+ 

1) մա նու շա կա գույն 
2) դե ղին 

3) ա ղյու սա կար միր 
4) ե րկ նա գույն
5) դեղ նա կա նա չա վուն
6) կա պույտ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ4, դ6    3) ա1, բ2, գ4, դ6
2) ա1, բ5, գ4, դ1    4) ա2, բ3, գ5, դ1 

41. Ո ՞ր ա ղի ջրային լու ծույ թում լակ մու սը կկարմ րի.

1) Na2SO4   2) NaAlO2  3) CH3COONa  4) NH4Cl

42.  Ի՞նչ նյու թեր են ա ռա ջա նում Na2SO3–ի լու ծույ թում այդ ա ղի ա ռա ջին աս տի ճա նի 
հիդ րո լի զից. 

1) NaOH և H2SO4    3) NaHSO3 և H2O
2) NaOH և NaHSO3   4) NaOH և NaHSO4 

43. Ո ՞ր զույգ ա ղե րի լու ծույթ նե րում լակ մու սի գույ նը չի փոխ վի.

1) K2SO4, NaNO3    3) NH4NO3, CH3COONa
2) Na2CO3, CuSO4    4) Na2S, AgNO3 

44. Ո ՞ր ա ղի ջրային լուծույթում է լակմուսը կարմրում.

1) Na2S     3) Ba(NO2)2

2) CuCl2     4) K2CO3
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45. Ո ՞ր զույգ նյու թե րի լու ծույթ նե րը կա րե լի է տար բե րել ֆե նոլֆ տա լե ի նով. 

1) KOH և NH4Cl    3) Ca(OH)2 և NaOH
2) NaHSO4 և HCl    4) NH4Cl և HNO3

46.  Ո ՞ր շարքի ի ոն նե րի իսկությունն է հաստատվում գազի անջատմամբ այդ իոնները 
պարունակող լուծույթին համապատասխան ազդանյութ ավելացնելիս.

1) SO3
2–, CO3

2–, NH4
+    3) Na+, Cl–, H+

2) SO4
2–, Al3+, NO2

–    4) NO3
–, Br–, Fe3+ 

47. Ո րո՞նք են ճար պե րի հիմ նային հիդ րո լի զի ար գա սիք նե րը.

1) գլի ցե րի ն և ճար պաթ թու նե ր
2) գլի ցե րի ն և ճար պաթ թու նե րի ա ղե ր
3) ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի գլի ցե րատ նե ր և ճար պաթ թու նե ր
4) գլի ցե րի ն և բազ մա տոմ սպիրտ նե ր

48. Ո ՞ր դեպ քում FeCI3–ի հիդ րո լի զը կխո րա նա. 

1) լու ծույ թը սա ռեց նե լիս  3) HCl ա վե լաց նե լիս
2) NaOH ա վե լաց նե լիս   4) KCl ա վե լաց նե լիս 

49. Ի ՞նչ գույն է ստա նում լակ մու սը ZnCl2–ի լու ծույ թում. 

1) կար միր     3) ե րկ նա գույն
2) կա պույտ    4) մա նու շա կա գույն

50.  Ո ՞ր նյու թե րի փո խազ դե ցու թյանն է հա մա պա տաս խա նում Ca2+  +  CO3
2–  =  CaCO3 

կրճատ ի ո նային հա վա սա րու մը. 

1) CaCl2 և K2CO3    3) CaO և H2CO3

2) CaCO3 և Na2CO3    4) Ca և H2CO3 

51.  Ո ՞ր շար քում են բեր ված հա մա պա տաս խա նա բար CuSO4–ի և NaOH–ի փո խազ դե
ցու թյան ռե ակ ցի այի լրիվ և կր ճատ ի ո նային հա վա սա րում նե րի բո լոր գոր ծա
կից նե րի գու մա րային թվե րը.

1) 12 և 4   2) 10 և 4  3) 12 և 3 4) 10 և 2

52.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 5 % զանգ վա ծային բաժ նով յո դի թուրմ կա րե լի է պատ րաս
տել 20 գրամ յո դից.

1) 100   2) 160   3) 400   4) 200

53.  Ո՞ր ֆեր մեն տի ազդեցու թյամբ է ա րա գա նում ջրած նի պե րօք սի դի քայ քայ ման 
գոր ծըն թա ցը կեն դա նի բջիջ նե րում.

1) կա տա լազ    3) ու րե ազ
2) ա մի լազ     4) պեպ սին
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54.  Որ քա՞ն է X նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծն ը ստ հետևյալ կր ճատ 
ի ո նային հա վա սար ման. X + 2H+ = Mg2+ + CO2 + H2O.

1) 24  2) 84  3) 85  4) 146

55.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք ի ո նային հա վա սա րում նե րի ձախ և աջ մա սե րը.

Ձախ մաս Աջ մաս

ա) H+ + HCO3
– =

բ) 2H+ + CO3
2– =

գ) OH– + HCO3
– =

1) = CO3
2– + H2O

2) = CO2 + H2O

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ2, գ1 2) ա2, բ1, գ1  3) ա1, բ1, գ2  4) ա1, բ2, գ2

56.  Ո ՞րն է նստ ված քի ա ռա ջաց մամբ ըն թա ցող ի ո նա փո խա նա կային ռե ակ ցի այի 
ձախ մա սի ո ւր վա գի րը. 

1) KOH + HCl º    3) Cu(OH)2 + HCl º
2) NaOH + CuCl2 º    4) NaOH + NH4NO3 º 

57.  Ո ՞րն է գա զի ան ջատ մամբ ըն թա ցող ի ո նա փո խա նակ ային ռե ակ ցի այի ձախ մասի 
ո ւր վա գի րը. 

1) Na2CO3 + NaHSO4 º   3) Na2CO3 + (CH3COO)2Ca º
2) Na2CO3 + BaCl2 º   4) Na2CO3 + MgCl2 º

58.  Որ քա՞ն է հիդ րօք սիդ ի ո նի մո լային կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ), ե թե 800 մլ լու
ծույ թը պա րու նա կում է 0,2–ա կան մոլ NaOH, LiOH, Ba(OH)2 (ալ կա լի նե րը լրիվ են 
դի սոց ված).

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

59. Որ քա՞ն է KAl(SO4)2 աղի դիսոցումից ստացվող իոնների գու մա րային թի վը.

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

60.  Ո ՞ր նյու թերն են ջրային լու ծույ թում դի սոց վե լիս ա ռա ջաց նում H+ ի ոն ներ (ա ղե րի 
հիդ րո լիզն ան տե սել).

ա) HCN   գ) HClO3                   ե) Mg(HSO4)2

բ) NH4Cl  դ) C2H5OH  զ) HOCl 

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

61. Ի ՞նչ վեր ջա նյու թեր են գո յա նում ալ կա լու և թթ վի փո խազ դե ցու թյու նից.

1) աղ և ջուր    3) եր կու աղ   
2) նոր հիմք և նոր թթու  4) աղ և ջրա ծին
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62.  Ո ՞րն է 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O մո լե կու լային ռե ակ ցի ային հա մա պա
տաս խա նող կր ճատ ի ո նային հա վա սա րու մը.

1) OH– + H+ = H2O   3) 2Fe(OH)3 + 3SO4
2– = Fe2(SO4)3 + 6OH–

2) 2Fe3+ + 3SO4
2– = Fe2(SO4)3  4) Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O

63.  Հա մա պա տաս խա նեց րե՛ք իոնը և դրա հայտա բե րող ազդանյութ ի ոնը.

Իոն Ազդանյութ ի ոն

ա) Cl–

բ) Al3+

գ) CO3
2–

դ) Bа2+

1) Ca2+

2) SO4
2–

3) OH–

4) Ag+

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ3, գ1, դ2   3) ա1, բ3, գ3, դ4 
2) ա4, բ2, գ3, դ3   4) ա3, բ4, գ1, դ3

64.  Ո ՞ր շարքի բո լոր նյու թե րը հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում միմյանց հետ զույգ 
առ զույգ կփո խազ դեն. 

1) HNO3, Zn(OH)2, HClO3  3) Ca(OH)2, Fe(OH)2, HI
2) Ca(OH)2, Al(OH)3, HCl  4) Be(OH)2, HNO3, H3PO4

65. Ո ՞ր շարքի բո լոր նյու թե րի հետ կփո խազ դի ա ղաթ թուն. 

1) SO2, Na2SiO3, CO   3) CaO, C, Br2

2) ZnO, Al2O3, AgNO3  4) MgO, Hg, NH3

66.  Ո ՞ր նյու թե րի փո խազ դե ցու թյանն է հա մա պա տաս խա նում H+ + OH– = H2O կր ճատ 
ի ո նային հա վա սա րու մը. 

1) Fe(OH)3 և H2SO4    3) Ni(OH)2 և H2SO4

2) CaH2 և H2O    4) RbOH և HCl

67.  Ո ՞ր նյու թե րի փո խազ դե ցու թյանն է հա մա պա տաս խա նում H+ + OH– = H2O կր ճատ 
ի ո նային հա վա սա րու մը. 

1) NaOH + CH3COOH   3) Na2SiO3 + HBr
2) Fe(OH) 3 + HNO3   4) KOH + H2SO4

68.  Նյու թե րից ո րի՞ ա վե լա ցու մը ջրին է լեկտ րա հա ղոր դա կա նության փոփոխու թյուն 
չի առաջացնի.

1) KClO4   2) H2SO4  3) KNO3  4) C2H5OH
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69.  Հետ ևյալ մասնիկներից ո՞րն ամենամեծ կոնցենտրացիան ունի նոսր սե լե նա 
կան թթ վի (H2SeO4) լու ծույ թում.

1) SeO4
2–   2) HSeO4 

–      3) H+   4) H2SeO4

70.  Հետ ևյալ նյու թե րից ո՞ րը ջրային լու ծույ թում կօք սի դա նա եր կա թի(III) քլո րի դով, 
ի սկ ար ծա թի նիտ րա տի հետ կմտ նի փո խա նակ ման ռե ակ ցի այի մեջ. 

1) H2SO4
   2) NaNO3

      3) KI   4) K2SO4

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 4 25 1 49 1

2 1 26 2 50 1

3 4 27 3 51 2

4 4 28 2 52 3

5 3 29 2 53 1

6 2 30 4 54 2

7 3 31 2 55 1

8 4 32 2 56 2

9 4 33 3 57 1

10 2 34 2 58 1

11 2 35 3 59 2

12 1 36 3 60 2

13 2 37 4 61 1

14 1 38 2 62 4

15 4 39 3 63 1

16 2 40 4 64 2

17 4 41 4 65 2

18 3 42 2 66 4

19 3 43 1 67 4

20 2 44 2 68 4

21 4 45 1 69 3

22 4 46 1 70 3

23 1 47 2

24 2 48 2
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1.2.6. Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաներ 

1.  Ո՞րն է H2S + SO2 º S + H2O վերօքս ռեակցիայում օքսիդացումից և վերա կանգ
նումից ստացված ծծմբի չեզոք ատոմների մոլային հարաբերությունը հա մա պա
տասխանաբար. 

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

2.  Ո՞րն է 0,75 մոլ KMnO4–ի քայքայումից ստացված օքսիդացման արգասիքում 
ատոմների ընդհանուր թիվը. 

1) 0,375   2) 0,75  3) 2,2575æ1024  4) 4,515æ1023

3.  Al(NO3)3–ի ջերմային քայքայումից ստացված վերականգնման արգասիքի ծավալը 
(ն. պ.) օքսիդացման արգասիքի ծավալից քանի՞ անգամ է մեծ. 

1) 2   2) 12  3) 4  4) 3

4.  Ո՞րն է օքսիդիչ նյութը Zn + 2HCl º ZnCl2 + H2 օքսիդացման–վերականգնման 
ռեակցիայում. 

1) HCl   2) Zn   3) ZnCl2  4) H2 

5.  Ծախսված HCl–ի ո՞ր մասն է (%) որպես վերականգնիչ հանդես գալիս հետևյալ ուր
վագ րով օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայում. HCl + MnO2 º Cl2 + MnCl2 + H2O.

1) 22,4  2) 36,5  3) 50  4) 100

6.  Ծախսված Cl2–ի ո՞ր մասն է որպես օքսիդիչ հանդես գալիս հետևյալ ուրվագրով 
օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայում. Cl2 + KOH º KCl + KClO3 + H2O.

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

7.  Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ անօրգանական նյութերի մասնակցությամբ ընթացող 
ռեակցիաների վերաբերյալ. 

ա) տեղակալման ռեակցիաները միայն օքսիդացման–վերականգնման են 
բ)  բոլոր փոխանակման ռեակցիաները օքսիդացման–վերականգնման չեն 
գ) միացման ռեակցիաները միայն օքսիդացման–վերականգնման են 
դ) քայքայման ռեակցիաները միայն օքսիդացման–վերականգնման են 
ե) այրման ռեակցիաները օքսիդացման–վերականգնման են

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

8.  Որքա՞ն է X վերականգնիչից 1 մոլ օքսիդիչին անցած էլեկտրոնների նյութա քա
նակն (մոլ) ըստ հետևյալ օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայի ուրվագրի. 
Fe3O4 + X º Fe + Al2O3. 

1) 6   2) 8   3) 16  4) 24
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9. Հետևյալ իոններից ո՞րը կարող է լինել և՛ օքսիդիչ, և՛ վերականգնիչ. 

1) Fe2+  2) K+  3) S2–  4) Cl– 

10.  Քանի՞ մոլ էլեկտրոն է մասնակցում մեկ մոլ ամոնիակի օքսի դացմանը՝ ըստ 
հետևյալ վերօքս ռեակցիայի ուրվագրի. NH3 + O2 º NO + H2O.

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

11.  Քանի՞ մոլ էլեկտրոն է մասնակցում մեկ մոլ բրոմի օքսիդացմանը՝ ըստ հետևյալ 
վերօքս ռեակցիայի ուրվագրի. Br2 + Cl2 + H2O º HBrO3 + HCl. 

1) 3   2) 4  3) 5  4) 10

12.  Որքա՞ն է հավասարման քանակա չափական գործակիցների գումարային թիվը 
հետևյալ ուրվագրով վերօքս ռեակցիայում. KIO3 + KI + H2SO4 º I2 + K2SO4 + H2O. 

1) 13  2) 16  3) 18  4) 20

13. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերում է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը նույնը. 

1) H2SO3, Na2S2O7, K2SO4   3) SO2, SOCl2, Li2SO3

 2) SO2Cl2, Na2SO3, SO3  4) FeS2, H2S, SCl2

14.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ ծծմբի օք սի  դացման աստի ճանի 
նվազման.

1) H2S, K2SO4, SO2    3) SO2, S8, K2S
2) H2S, H2SO3, H2SO4   4) SCl2, Na2SO3, SF6

15. Ո՞րն է օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայի հավասարում.

1) Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O
2) CaCO3 = CaO + CO2

3) Ca(NO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaNO3

4) 2Ca(OH)2 + 2Cl2 = CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O

16.  Որքա՞ն է Hg + HNO3 º Hg(NO3) 2 + NO2 + H2O ուրվագրով օքսիդացման–վերա
կանգ նման ռեակցիայի հա վա սարման քանակա չափական գործակիցների գու
մա րային թիվը. 

1) 8   2) 10  3) 16   4) 20 

17.  Ո՞րն է վերականգնիչ նյութի գործակիցը C  +  HNO3(խիտ)  º  CO2  +  NO  +  H2O ուր վա
գրով օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայի հավասարման մեջ. 

1) 1   2) 2  3) 3   4) 4
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18.  Ո՞րն է BaO2 + H2SO4 = BaSO4 + O3 + H2O օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայի 
հավասարման քանա կաչափական գործակիցների գումարային թիվը. 

1) 6   2) 9  3) 10   4) 13

19.  Որքա՞ն է ամոնիակով 0,5 մոլ պղնձի(II) օքսիդի վերականգնման պինդ արգասիքի 
զանգ վածը (գ). 

1) 16   2) 32   3) 24   4) 40

20.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) օքսիդացման արգասիք կստացվի ծծմբի(IV) օքսիդը ջրային 
լուծույթում քլորով օքսիդացնելիս, եթե գործընթացին մասնակցել է 0,2 մոլ 
էլեկտ րոն. 

1) 3,2  2) 4,0  3) 4,9  4) 9,8

21.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ածխածնի(II) օքսիդի և ջրածնի խառ նուրդ կծախսվի 
պղնձի(II) օքսիդից 25,6 գ պղինձ ստանալու համար. 

1) 1,12  2) 2,24  3) 4,48   4) 8,96

22.  Մեկ մոլ վերականգնիչին օքսիդիչի քանի՞ մոլեկուլ է համապատասխանում 
ներկայացված ուրվագրով ռեակցիայում.  FeS2  +  O2  º  Fe2O3  +  SO2.

1) 4   2) 11   3) 1,6555æ1023   4) 1,6555æ1024 

23.  Մեկ մոլ վերա կանգ նի չին օք սի դի չի քա նի՞ մոլ է հա մա պա տաս խա նում ներ
կայացված ուր վագ րով  ռե ակ ցի ա յում. KClO3  +  HCl  º  KCl  +  Cl2  +  H2O.

1) 0,17  2) 0,20   3) 1   4) 6 

24.  Որքա՞ն է օքսիդիչի քանակն ըստ 6KOH  +  3Cl2  º  5KCl  +  KClO3  +  3H2O օք սի դաց ման–
վե րա կանգն ման ռեակ ցիայի հավասարման. 

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

25.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) վերականգնիչ է մասնակցում 1 մոլ օքսի դիչի վերականգնման 
գործընթացին՝ ըստ հետևյալ ուրվագրով ռեակ  ցիա յի. 4Na2SO3  º  Na2S  +  3Na2SO4. 

1) 1   2) 2  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 2

2 4 11 4 20 4

3 3 12 3 21 4

4 1 13 3 22 4

5 3 14 3 23 2

6 2 15 4 24 2

7 4 16 2 25 3

8 2 17 3

9 1 18 4
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1.2.7. Հալույթների և լուծույթների էլեկտրոլիզը

1.  Ինչպե՞ս են անվանում իներտ էլեկտրոդներով էլեկտրոլիզի ժամանակ բացասա
կան էլեկտրոդի վրա ընթացող գործընթացը. 

1) անոդային օքսիդացում    3) և՛ օքսիդացում, և՛ վերականգնում
2) անոդային վերականգնում   4) կաթոդային վերականգնում

2.  Ի՞նչ նյութ կանջատվի անոդի վրա իներտ էլեկտրոդների կիրառմամբ կալիումի 
քլորիդի հալույթի էլեկտրոլիզից. 

1) ջրածին   2) թթվածին  3) քլոր   4) կալիում 

3. Ի՞նչ նյութ կանջատվի կաթոդի վրա ալյումինի օքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզից. 

1) թթվածին     3) ածխածնի(II) օքսիդ
2) ալ յումին      4) ալ յումինի հիդրօքսիդ 

4.  Ո՞ր կորն է համապատասխանում CuSO4–ի ջրային լուծույթով հաստատուն էլեկտ
րա կան հոսանք անցկացնելիս լուծույթում ստացվող նոր նյութի զանգ վածի 
փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում.
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5.  Ի՞նչ նյութ(եր) կանջատվի(են) իներտ անոդի վրա երկաթի(II) սուլֆատի ջրային 
լուծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս. 

1) Fe   2) O2    3) H2   4) H2 և Fe 

6.  Ի՞նչ նյութ(եր) կանջատվի(են) իներտ անոդի վրա ցինկի քլորիդի ջրային լուծույթի 
էլեկտ րոլիզից.

1) Cl2   2) O2    3) Cl2 և H2  4) H2 և O2 

7.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա նատրիումի սուլֆատի ջրա
յին լուծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս.

 1) Na և O2  2) Na և H2  3) H2 և O2  4) O2 և H2 O 

8.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա արծաթի նիտրատի ջրային 
լուծույթի էլեկտրոլիզից, եթե գործընթացը դադարեցվել է մետաղի անջատ ման 
ավար տից անմիջապես հետո.

1) Ag և O2   2) H2 և O2   3) Ag և H2   4) Ag և NO2
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9.  Ի՞նչ նյութեր կանջատվեն իներտ էլեկտրոդների վրա ցինկի սուլֆատի ջրային լու
ծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելիս. 

1) Zn և H2   2) Zn և H2 O   3) H2 և O2      4) Zn, H2 և O2 

10.  Ի՞նչ երևույթ կդիտվի, եթե ցինկի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի (իներտ 
էլեկտրոդներ) ավարտից հետո էլեկտրոլիտային գուռում մնացած զանգվածին 
ավելացվի նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի ավելցուկ. 

1) նստվածքի անջատում    3) նստվածքի լուծում 
2) լուծույթի պղտորում    4) գազի անջատում

11.  Ջուրն էլեկտրոլիզի ենթարկելիս ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ են գազերն 
ան ջատվում համապատասխանաբար կաթոդի և անոդի վրա.

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

12.  Որքա՞ն է երկաթի(II) սուլֆատի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզից (իներտ էլեկտրոդ
ներ) էլեկտրոլիտային գուռում առաջացող նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ). 

1) 107   2) 90   3) 88   4) 98

13.  Ջրային լուծույթում ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի էլեկտրոլիզից (իներտ էլեկտրոդ
ներ) անոդի վրա թթվածին կանջատվի. 

1) Na2SO4, CuCl2, Zn(NO3)2    3) CuSO4, KOH, H2SO4 

2) Na2CO3, FeCI2, Ba(OH)2    4) MgBr2, NaOH, KNO3 

14.  Որքա՞ն է ջրային լուծույթում էլեկտրոլիզի ենթարկված CuSO4–ի զանգվածը (գ), 
եթե իներտ անոդի վրա անջատվել է 1 մոլ գազ.

1) 32   2) 128   3) 196   4) 320 

15.  Ջրային լուծույթում ի՞նչ զանգվածով (գ) կերակրի աղ է ենթարկվել էլեկտրոլիզի, 
եթե իներտ էլեկտրոդների վրա անջատվել է 44,8 լ (ն. պ.) գազային խառնուրդ. 

1) 44,8   2) 58,5   3) 117   4) 146 

16.  Ջրային լուծույթում NaCl–ի էլեկտրոլիզի ընթացքում իներտ անոդի վրա ան
ջատված գազը սենյակային ջերմաստիճանում անցկացրել են NaOH–ի ջրային 
լուծույթի մեջ: Ո՞ր շարքում են լուծույթում ստացված նյութերի քիմիական բա
նաձևերը. 

1) NaCl և NaClO4    3) NaCl և NaClO 
2) NaClO և NaClO3    4) NaCl և NaClO3 
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17.  Ո՞ր նյութերը և ի՞նչ հերթականությամբ համապատասխանորեն կանջատվեն 
իներտ անոդի վրա ջրային լուծույթում պղնձի(II) քլորիդը էլեկտրոլիզի են թար
կելիս, եթե կաթոդի վրա անջատվել են և՛ պինդ, և՛ գազային նյութեր. 

1) նախ քլոր, ապա թթվածին   
2) նախ թթվածին, ապա քլոր 
3) նախ քլոր, ապա ջրածին
4) նախ պղինձ, ապա ջրածին 

18.  Համապատասխանեցրե՛ք ջրային լուծույթում իներտ էլեկտրոդներով էլեկտ րո
լիզի ենթարկված աղի և էլեկտրոլիզը դադարեցնելուց հետո լուծույթում առկա 
նյութի բա նաձևերը. 

Աղի 
բանաձև

Լուծույթում մնացած 
բանաձև

 ա) NaCl 
 բ) K2SO4 

 գ) NaF 
 դ) ZnCl2

 1) K2SO4 

 2) KOH 
 3) NaOH 
 4) ZnCl2 
 5) Zn(OH)2 

 6) NaF

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ2, գ3, դ4           3) ա3, բ1, գ6, դ4
2) ա3, բ1, գ6, դ5        4) ա3, բ1, գ3, դ5 

19.  Համապատասխանեցրե՛ք իներտ էլեկտրոդներով ջրային լուծույթում էլեկտրո
լիզի ենթարկված նյութի բանաձևը և էլեկտրոլիտային գուռում մնացած լուծույթի 
միջավայրերը. 

Նյութի բանաձև Լուծույթի միջավայր

 ա) NaCl 
 բ) ZnSO4 

 գ) CuCl2 

 դ) AgNO3 

 1) թթվային 
 2) հիմնային 
 3) չեզոք

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

 1) ա2, բ1, գ1, դ3         3) ա3, բ2, գ1, դ1
2) ա2, բ1, գ3, դ1     4) ա3, բ2, գ1, դ3 
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20.  Համապատասխանեցրե՛ք ջրային լուծույթում իներտ էլեկտրոդներով էլեկտ րո
լիզի ենթարկված նյութի և կաթոդի վրա անջատված նյութի(երի) բանաձև(եր)ը. 

Նյութի 
բանաձև

Կաթոդի վրա անջատվող 
նյութի(երի) բանաձև(եր) 

ա) CuSO4 

 բ) NaOH 
 գ) K2SO4 

 դ) Zn(NO3)2

1) Zn 
2) Cu և O2 

3) H2 

4) Zn և H2

5) Na 
6) Cu

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա6, բ3, գ3, դ4      2) ա2, բ5, գ3, դ1 3) ա6, բ5, գ3, դ1  4) ա2, բ5, գ3, դ4 

21.  Կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով հաստատուն էլեկտրական հոսանք 
անց կացնելիս ի՞նչ նյութ կանջատվի իներտ կաթոդի վրա.

1) K և O2   2) H2 և O2   3) K և H2   4) H2 

22.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում կաթոդային վերականգնմանը իներտ 
էլեկտ րոդներով նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթն էլեկտրոլիզի ենթար
կելիս.

1) 4OH– – 4e– º 2H2O + O2   3) Na+ + e º Na0

2) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

23.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում կաթոդային վերականգնմանը իներտ 
էլեկտ րոդների կիրառմամբ նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթն էլեկտրոլիզի 
ենթար կելիս.

1) 2Cl– – 2e– º Cl2    3) Na+ + e º Na0

2) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

24.  Ո՞ր ուրվագիրն է համապատասխանում անոդային օքսիդացմանը իներտ էլեկտ
րոդ ների կիրառմամբ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթն էլեկտրոլիզի 
են թարկելիս.

1) 4OH– – 4e– º 2H2O + O2   3) Na+ + e º Na0

2) 2H2O – 4e º O2 + 4H+   4) 2H2O + 2e º H2 + 2OH–

25.  Ինչպե՞ս է փոխվում անոդի զանգվածը, եթե AgNO3–ի ջրային լուծույթի մեջ 
ընկղմում են արծաթե էլեկտրոդներ և անցկացնում հաստատուն հոսանք.

1) մեծանում է    3) չի փոխվում 
2) փոքրանում է    4) սկզբում մեծանում, հետո փոքրանում է 
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26.  CuSO4–ի ջրային լուծույթի մեջ ընկղմել են 10–ական գ զանգվածով պղնձե էլեկտ
րոդներ և իրականացրել էլեկտրոլիզ, որի հետևանքով կաթոդի զանգվածը 
մեծացել է 3,2  գրամով: Քանի՞ գրամով է փոքրացել անոդի զանգվածը. 

1) 3,2   2) 6,4   3) 10   4) 20

27.  Արծաթի նիտրատի ջրային լուծույթի մեջ ընկղմել են a–ական գրամ զանգ վածով 
իներտ էլեկտրոդներ և լուծույթը ենթարկել էլեկտրոլիզի: Որոշ ժամանակ անց 
իներտ կաթոդը հանել են, լվացել, չորացրել և նորից կշռել, որից հետո զանգվածը 
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.  Կալիումի նիտրատի a  գրամ ջրային լուծույթի մեջ ընկղմել են իներտ էլեկտրոդ
ներ և անցկացրել հաստատուն էլեկտրական հոսանք: Որոշ ժամանակ անց 
գործ ընթացը դադարեցրել են և նորից որոշել լուծույթի 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 

29.  Ո՞ր նյութերի ստացման համար է իրականացվում կերակրի աղի ջրային լուծույ
թի էլեկտրոլիզը. 

1) նատրիում և թթվածին  3) նատրիում, ջրածին և քլոր 
2) նատրիում և քլոր    4) նատրիումի հիդրօքսիդ, ջրածին և քլոր 

30.  Ո՞ր նյութի ստացման համար է իրականացվում նատրիումի հիդրօքսիդի հա
լույթի էլեկտրոլիզը. 

1) թթվածին      3) նատրիումի հիդրիդ 
2) նատրիումի օքսիդ    4) մետաղական նատրիում

31.  Ո՞ր շարքի բոլոր կատիոնները ջրի մոլեկուլների հետ միաժամանակ կվե րա
կանգնվեն իներտ կաթոդի վրա համապատասխան աղե րի ջրային լուծույթները 
էլեկտրոլիզի ենթարկելիս. 

1) Cu2+, Ag+, Na+    3) Fe2+, Fe3+, Zn2+

2) Au3+, Ag+, Cu2+    4) Mg2+, Ca2+, Al3+

32.  Ո՞ր նյութն(երն) է(են) անջատվում իներտ էլեկտրոդների վրա կալցիումի քլորիդի 
հալույ թի էլեկտրոլիզից. 

1) կալցիում և քլոր    3) քլորաջրածին 
2) ջրածին և քլոր    4) կալցիումի հիպոքլորիդ 
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33.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) մետաղ է անջատվել իներտ կաթոդի վրա կալցիումի քլորիդի 
հա լույթի էլեկտրոլիզի ընթացքում, եթե անոդային օքսիդացմանը մասնակցել 
են 3,01æ1023 թվով էլեկտրոններ. 

 1) 4   2) 10    3) 20   4) 40

34.  Իներտ էլեկտրոդների կիրառմամբ ջրային լուծույթում FeCl2–ը էլեկտրոլիզի 
ենթարկելիս լուծույթից անջատվում է նստվածք, որի զանգվածն օդում երկար 
մնալիս ավելանում է 3,4 գրամով: Որքա՞ն է վերջանյութի զանգվածը (գ).

1) 9   2) 10,7    3) 18   4) 21,4

35.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի իներտ անոդի վրա, եթե ջրային լու ծույ
թում պղնձի սուլֆատի էլեկտրոլիզը դադարեցնելուց հետո ստացված լուծույթում 
հայտաբերել են 39,2 գ ծծմբական թթու. 

 1) 4,48   2) 8,96    3) 11,2   4) 22,4

36.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ է անջատվել իներտ կաթոդի վրա, եթե կերակրի աղի 
ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզից ստացված լուծույթում հայտաբերել են 13,6  գ 
հիդ րօքսիդ իոններ (α = 1). 

1) 1,12   2) 4,48    3) 2,24   4) 8,96

37.  Արդյունաբերության մեջ ո՞ր մետաղն են ստանում համապատասխան աղի հա
լույթի էլեկտրոլիզից. 

1) Cu   2) Ca    3) Fe    4) Ag

38.  Արդյունաբերության մեջ ո՞ր մետաղն են ստանում՝ համապատասխան հալոգե
նիդի հալույթն էլեկտրոլիզի ենթարկելով. 

1) պղինձ   2) ալ յումին   3) նատրիում   4) քրոմ

39.  Ի՞նչ մասնիկների հոսք է կատարվում արտաքին շղթայում էլեկտրոլիզի ըն
թացքում.

1) էլեկտրոնների     3) անիոնների 
2) կատիոնների    4) ատոմների

40.  Որպես անո՞դ, թե՞ կաթոդ պետք է ծառայի նիկելապատման ենթակա մետաղե 
իրը, և ի՞նչ նյութից պետք է պատրաստված լինի մյուս էլեկտրոդը.

1) անոդ, գրաֆիտից     3) կաթոդ, գրաֆիտից 
2) կաթոդ, նիկելից    4) անոդ, նիկելից
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41.  Որպես ոսկեզօծման համար նախատեսված իր ո՞ր էլեկտրոդը պետք է ծառայի, և 
ի՞նչ նյութից պետք է պատրաստված լինի մյուս էլեկտրոդը. 

1) անոդ, գրաֆիտից    3) անոդ, ոսկուց
2) կաթոդ, գրաֆիտից   4) կաթոդ, ոսկուց

42.  Արծաթի, ցինկի և պղնձի(II) նիտրատների հավասարամոլային ջրային լուծույթն 
էլեկտրոլիզի ենթարկելիս մետաղները իներտ կաթոդի վրա ի՞նչ հեր թա կանու
թյամբ կվերականգնվեն.

1) Ag, Zn, Cu    3) Cu, Zn, Ag
2) Ag, Cu, Zn    4) Zn, Cu, Ag

43.  Ո՞ր շարքի բոլոր կատիոնները կվերականգնվեն իներտ կաթոդի վրա ջրային 
լուծույթներում համապատասխան աղերն էլեկտրոլիզի ենթարկելիս. 

1) Cu2+, Ag+, Na+    3) Fe2+, Fe3+, K+  
2) Au3+, Ag+, Cu2+    4) Mg2+, Ca2+, Al3+

1.2.7. Հալույթների և լուծույթների էլեկտրոլիզը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 16 3 31 3

2 3 17 1 32 1

3 2 18 2 33 2

4 3 19 2 34 4

5 2 20 1 35 1

6 1 21 4 36 4

7 3 22 4 37 2

8 1 23 4 38 3

9 4 24 1 39 1

10 3 25 2 40 2

11 3 26 1 41 4

12 4 27 3 42 2

13 3 28 2 43 2

14 4 29 4

15 3 30 4
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1.2.8. Նյութերի գազային վիճակը: Ավոգադրոյի օրենքը: 
Մենդելեև–Կլապեյրոնի հավասարումը 

1. Ի՞նչ ծավալ (լ, ն. պ.) է զբաղեցնում 20 գրամ հելիումը. 

1) 22,4   2) 44,8   3) 56   4) 112

2.  Որքա՞ն է գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը (գ/մոլ), եթե դրա հարա
բերական խտությունն ըստ մեթանի երկուս է. 

1) 16   2) 32   3) 48   4) 56 

3.  Ի՞նչ ծավալ (լ) է զբաղեցնում 56 գ ածխածնի(II) օքսիդը 127 °C և 404,878 կՊա 
ճնշման պայ մաններում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ). 

1) 14   2) 16,4   3) 22,4   4) 44,8 

4.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) թթվածին է պարունակվում 27  °C և 15195 կՊա ճնշման պայ ման
ներում գտնվող 40 լիտր տարողությամբ պողպատե բալոնում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ).

1) 244   2) 240   3) 224   4) 160 

5. Ո՞ր գազն է նպատակահարմար օգտագործել օդապարիկները լցնելու համար. 

1) հելիում     3) մեթան 
2) թթվածին    4) ջրածին 

6. Ի՞նչ քանակով (մոլ) ատոմներ կան 11,2 լիտր (ն. պ.) մեթանում. 

1) 0,5   2) 0,75   3) 1,2   4) 2,5 

7.  Որքա՞ն է նատրիումի և պղնձի նիտրատների հավասարամոլային խառնուրդի 
քայ քայումից ստացվող գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ 
հելիումի.

1) 10,33   2) 20,72  3) 22,53  4) 41,33 

8.  Հետևյալ քանակություններով նյութերից ո՞րն է պարունակում առավել մեծ թվով 
մոլեկուլներ.

1) 4 մոլ O2   2) 220 գ CO2  3) 20 գ H2  4) 44,8 լ NH3

9.  Որքա՞ն է ազոտի և թթվածնի 56 լ (ն. պ.) հավասարամոլային խառնուրդի զանգ
վածը (գ).

1) 35   2) 40   3) 56   4) 75 
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10.  Ո՞րն է գազային նյութի ծավալի (V), մոլային ծավալի (Vm) և նյութի քանակի (n) 
միջև կապն արտահայտող բանաձևը. 

1) V = Vm/n    3) V = Vmæn 
2) V = n/Vm     4) V = Vm + n 

11.  Հավասար ծավալներով ազոտի և թթվածնի խառնուրդին ո՞ր գազը պետք է 
ավելացնել նույն խտությամբ նոր խառնուրդ ստանալու համար.

 1) H2   2) NH3   3) C2H6   4) SO2 

12.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ են փոխազդում ազոտը և ջրածինը ամոնիակի 
ստացման ռեակցիայում.

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

13.  Ինչպիսի՞ն է միևնույն արտաքին պայմաններում հավասար ծավալներով վերց
րած հա մապատաս  խանաբար հելիումի, մեթանի, թթվածնի և ծծմբի(IV) օքսիդի 
զանգ վածների հարաբերությունը. 

1) 16 : 4 : 4 : 1    3) 18 : 2 : 4 : 1 
2) 1 : 4 : 8 : 16    4) 1 : 4 : 8 : 32 

14. 10 լ օզոնի զանգվածը քանի՞ անգամ է մեծ 5 լ թթվածնի զանգվածից.

1) 1,5   2) 48   3) 3   4) 32

15.  Որոշակի ծավալով փակ անոթում 300 Կ–ում գտնվող գազի ճնշումը հավասար է 
1 մթն (101,3 կՊա): Ո՞ր ջերմաստիճանում (Կ) գազի ճնշումը կկրկնապատկվի.

1) 200  3) 500   2) 400  4) 600

16. Հետևյալ գազերից որի՞ հարաբերական խտությունն է ըստ հելիումի 16. 

1) SO2  3) O2   2) SO3  4) CO 

17.  Որքա՞ն է A գազի հարաբերական խտությունն ըստ ազոտի, եթե խտությունն ըստ 
հելիումի X է. 

1) 1/X   2) X/7   3) 28X   4) 7X

18. Հետևյալ գազերից ո՞րն է օդից ծանր.

1) NO   2) Ne   3) CՕ   4) NH3

19. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ գազի մոլային ծավալի վերաբերյալ.

1) գազի խտության հարաբերությունն է գազի զանգվածին
2) գազի ծավալի հարաբերությունն է գազի նյութաքանակին
3) գազի խտության հարաբերությունն է գազի նյութաքանակին
4) գազի զանգվածի հարաբերությունն է գազի նյութաքանակին
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20.  Որքա՞ն է ջրածնի ծավալային բաժինը (%) ջրածնի և հելիումի խառնուրդում, որի 
խտու թյունն ըստ օդի 0,1 է. 

1) 25   2) 75   3) 45   4) 55 

21.  Ջրածնի և քլորի 50 մլ ծավալով խառնուրդի ճառագայթումից հետո պարզվել է, որ 
10 մլ քլոր չի փոխազդել: Որքա՞ն են ջրածնի ծա վա լային բաժինը (%) սկզբնական 
խառնուրդում և ստացված քլո րա ջրածնի ծավալը (մլ) համապատասխանաբար.

1) 25 և 75   2) 75 և 25  3) 60 և 40  4) 40 և 40

22.  Ի՞նչ ծավալ (լ) է զբաղեցնում 10 գ ածխածնի(II) օքսիդը 15 °С–ում և 105,352 կՊա 
ճնշման պայմաններում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ).

1) 9,1   2) 10,1   3) 11,1   4) 8,1

23. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ.

ա)  գազերում միջմոլեկուլային տարածություններն անհամեմատ մեծ են մոլեկուլների 
չափերից

բ)  սովորական պայմաններում գազային վիճակում գտնվող նյութերն ունեն մոլե
կուլային բյուրեղավանդակ 

գ)  արտաքին միատեսակ պայմաններում հավասար զանգվածներով գազերը զբա
ղեց նում են նույն ծավալը

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

24.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ պետք է խառնել CO և CO2 գազերը արգոնի 
խտու թյամբ գազային խառնուրդ ստանալու համար.

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

25.  Նույն ծավալով երկու փակ անոթներից մեկում միևնույն ջերմաստիճանում 
տեղա վորել են A գրամ, իսկ մյուսում` 2A գրամ նեոն: Քանի՞ անգամ կտարբեր
վեն ճնշումներն անոթներում.

1) 2A   2) 2   3) A/22,4  4) 2,24 

26.  Քանի՞ անգամ է հեղուկ էթանոլի (ρ = 0,8 գ/սմ3) ծավալը մեծ նույն քանակով (մոլ) 
ջրի (ρ = 1 գ/սմ3) ծավալից.

1) 22,4   2) 2,56   3) 2,75   4) 3,19

27.  Ի՞նչ ծավալ (լ) կզբաղեցնի 1 մոլ թթվածինը 27 °C և 101,3 կՊա ճնշման պայման
ներում (R  =  8,3 Ջ/Կæմոլ).

1) 22,4   2) 25,0   3) 24,58  4) 23,0
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28. Որքա՞ն է 1–ական լիտր ազոտի և արգոնի խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի. 

1) 34   2) 17   3) 24   4) 12

29.  Ի՞նչ ծավալ (լ) կզբաղեցնի 8 գ ջրածինը 27 °C ջերմաստիճանի և 90 ԿՊա ճնշման 
պայ մաններում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ). 

1) 22,4   2) 89,6   3) 110,7   4) 8,96 

30.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ազոտը 47 °C–ում և 10 լ ծավալով փակ անոթում կստեղծի 
166 կՊա ճնշում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ).

1) 28   2) 0,625   3) 3,7625æ1023   4) 17,5 

31.  Ո՞ր ջերմաստիճանում (°C) 6 գ արգոնը 3 լ ծավալով փակ անոթում կստեղծի 
145 կՊա ճնշում (R = 8,3 Ջ/Կæմոլ).

1) 273   2) 349,4   3) 76,4   4) 88,9 

32.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ պետք է վերցնել պրոպանը և օդը՝ ըստ 
պրոպանի այրման ռեակցիայի հավասարման. 

 1) 1 : 10  2) 1 : 15  3) 1 : 20  4) 1 : 25

33.  Ի՞նչ ծավալ (լ) կզբաղեցնի գազը նորմալ պայմաններում, եթե այն 20  oC և 
101,325  կՊա ճնշման պայմաններում զբաղեցնում է 27,91 լ ծավալ (R  =  8,3  Ջ/ Կæմոլ).

1) 22,4  2) 23,05  3) 25,05  4) 26,05

34. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից գազային նյութ կանջատվի.

1) CuO և H2SO4  3) NH4Cl և NaOH 
2) Al2O3 և NaOH   4) KNO2 և H2SO4

35. Ի՞նչ երևույթ է նկատվում մագնեզիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթը տաքացնելիս.

1) միայն նստվածքի գոյացում  
2) միայն գազի անջատում 
3) նստվածքի գոյացում և գազի անջատում
4) ակներև փոփոխություն չի նկատվում

36. Ի՞նչ ծավալ (լ, ն. պ.) են զբաղեցնում ֆտորի 2,408æ1024 մոլեկուլները.

1) 4,0  2) 9,6  3) 38,0  4) 89,6

37.  7 դմ3 (ն. պ.) պրոպանն այրել են թթվածնի ավելցուկում: Ռեակցիայի ավարտից 
և սկզբնա կան պայմանների բերելուց հետո գազային խառնուրդի ծավալը 
կազմել է 33 դմ3: Ի՞նչ ծավալով (դմ3) թթվածին են խառնել պրոպանին.

1) 27  2) 37  3) 47  4) 57
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38.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) էթիլեն կպահանջվի 42,0 գ պոլիէթիլեն ստանալու համար, 
եթե պոլիմերացման ռեակցիայի ելքը 80 % է.

1) 22,4  2) 42  3) 56  4) 112

39. Նույն զանգվածով ո՞ր նյութն է զբաղեցնում առավել փոքր ծավալ (ն. պ.).

1) օզոն   2) թթվածին   3) ազոտ  4) ջրածին

40.  He, N2, NH3, Ar գազերի հավասար զանգվածային բաժիններով խառնուրդում ո՞ր 
գազի մոլային բաժինն է ամենափոքրը.

1) He  2) N2  3) NH3  4) Ar

41. Ո՞ր գազային խառնուրդն է օդից ծանր` անկախ բաղադրությունից.

1) CH4 և O2      2) C3H8 և O2  3) NH3 և O2  4) CH4 և CO2 

42. Հետևյալ ֆազային անցումներից ո՞րն են անվանում սուբլիմացում.

1) հեղուկ º պինդ         2) պինդ º գազ  3) հեղուկ º գազ          4) պինդ º հեղուկ

43. Ջրի հետ խառնելիս ո՞ր նյութն է սուսպենզիա առաջացնում.

 1) կերակրի աղ  2) ամոնիումային սելիտրա
 3) կավիճ    4) բուսական յուղ

44.  Ո՞րն է ճիշտ արտահայտությունը հետևյալ նախադասությունն ավարտելու համար. 

Կոլոիդ համակարգերում ցրված մասնիկների չափերը ___________:

1)  միջանկյալ են իսկական լուծույթների և կոպտացրիվ համակարգերի ցրված մաս
նիկ ների չափերի միջև

2) ավելի փոքր են իսկական լուծույթներում լուծված նյութի մասնիկներից
3) ավելի մեծ են կոպտացրիվ համակարգերում ցրված մասնիկներից
4) ավելի մեծ են էմուլսիաներում ցրված մասնիկներից

45. Համապատասխանեցրե՛ք կոլոիդ համակարգերի օրինակները և տեսակները. 

Կոլոիդ համակարգի 
օրինակ

Կոլոիդ համակարգի 
տեսակ

ա) կաթ
բ) ձվի հարած սպիտակուց
գ) ծուխ

1) աերոզոլ
2) փրփուր
3) էմուլսիա
4) դոնդող

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ4, գ3  2) ա3, բ2, գ1  3) ա4, բ2, գ1  4) ա3, բ1, գ4
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46. Ո՞ր զույգի նյութերը միմյանց հետ էմուլսիա կառաջացնեն.

1) բենզոլ և տոլուոլ    3) ջուր և բենզոլ
2) ջուր և քացախաթթու   4) մեթանոլ և պրոպանոլ

1.2.8. Նյութերի գազային վիճակը: Ավոգադրոյի օրենքը: 
Մենդելեև–Կլապեյրոնի հավասարումը 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 17 2 33 4

2 2 18 1 34 3

3 2 19 2 35 3

4 1 20 4 36 4

5 1 21 4 37 3

6 4 22 4 38 2

7 1 23 3 39 1

8 3 24 3 40 4

9 4 25 2 41 2

10 3 26 4 42 2

11 3 27 3 43 3

12 2 28 2 44 1

13 2 29 3 45 2

14 3 30 4 46 3

15 4 31 3

16 1 32 4
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1.2.9. Լուծույթներ

1.  Ո՞ր շարքի նյութերն են համապատասխանաբար լավ լուծելի, քիչ լուծելի և գործ
նականում անլուծելի.

1) նատրիումի նիտրատ, կալցիումի հիդրօքսիդ, արծաթի քլորիդ 
2) ամոնիակ, նատրիումի հիդրօքսիդ, սիլիկաթթու 
3) բուսական յուղ, բարիումի հիդրօքսիդ, մեթան 
4) կապարի սուլֆիդ, ցինկի քլորիդ, քլորաջրածին 

2.  Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս ինչպե՞ս է փոխվում գազային նյութերի լուծե լիու
թյունը ջրում. 

1) փոքրանում է    3) սկզբում մեծանում, հետո փոքրանում է
2) մեծանում է    4) չի փոխվում 

3. Ո՞ր գազերն են ջրում լավ և վատ լուծվում համապատասխանաբար.

1) ազոտ և քլորաջրածին   3) մեթան և թթվածին
2) ամոնիակ և քլորաջրածին  4) ամոնիակ և ջրածին 

4. Ո՞րն է ջերմության անջատման պատճառը նատրիումի հիդրօքսիդը ջրում լուծելիս.

1) իոնների հիդրատացումը   3) բյուրեղավանդակի քայքայումը
2) էլեկտրոլիտային դիսոցումը  4) լուծույթում մասնիկների բաշխումը 

5. Ի՞նչ փոփոխություն է նկատվում ամոնիումի նիտրատը ջրում լուծելիս.

1) լուծույթը սառչում է   3) լուծույթը սկզբում տաքանում, հետո սառչում է
2) լուծույթը տաքանում է   4) տեսանելի փոփոխություն չի նկատվում 

6.  100 գ սառը ջրում լուծել են որոշակի ծավալով քլորաջրածին և ստացել a  գ հագե
ցած լուծույթ: Այնուհետև նույն զանգվածով ջրի մեկ այլ նմուշ տաքացրել են և, 
քլո րա ջրածին լուծելով, ստացել b  գ հագեցած լուծույթ: Ի՞նչ փոխհարաբերության 
մեջ են a–ն և b–ն.

1) a > b  2) b > a  3) a = b  4) a << b

7.  Աղի 200 գ հագեցած ջրային լուծույթը, որում լուծված նյութի զանգվածային բաժինը 
30 % է, սառեցրել են մինչև T ջերմաստիճան, ինչի հետևանքով անջատվել է 40,4 գ 
աղ: Որքա՞ն է աղի լուծելիությունը (գ/100 գ H2O) T ջերմաստիճանում.

1) 40  2) 20   3) 14  4) 7 

8. Ո՞ր նյութերը չեն կարող միմյանց հետ իսկական լուծույթ առաջացնել.

1) քսիլոլ, բենզոլ   3) քացախաթթու, մրջնաթթու
2) ջուր, բենզոլ   4) ջուր, սախարոզ
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9. Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Լուծված նյութի ___________ լուծված նյութի զանգվածի հարաբերությունն է լուծույթի 
զանգվածին:

1) զանգվածային բաժինը  3) մոլային կոնցենտրացիան
2) մոլային բաժինը   4) ծավալային բաժինը

10.  Երկվալենտ մետաղի 12 գ նմուշի և ջրի փոխազդեցությունից անջատվել է 6,72 լ 
(ն. պ.) գազ: Ո՞րն է այդ մետաղը. 

1) Cu   2) Zn   3) Fe   4) Ca

11.  Որքա՞ն է աղի մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ), եթե 2 լ լուծույթում 16,1 գ ցինկի 
սուլ ֆատ է պարունակվում. 

1) 0,1   2) 0,2   3) 0,05   4) 0,01

12.  Որքա՞ն է 11,2 լ (ն. պ.) ջրածնի ստացման համար անհրաժեշտ աղաթթվի 2 Մ լու
ծույ թի ծավալը (մլ). 

1) 250   2) 1000   3) 500   4) 600 

13.  Մետաֆոսֆորական թթվի 10 % զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթում որքա՞ն 
են համապատասխանաբար թթվի զանգվածը (գ) և մոլային բաժինը (%). 

1) 10 և 1,22   2) 20 և 2,44  3) 40 և 3,66  4) 10 և 2,44

14. Ո՞ր պնդումն(երն) է(են) ճիշտ.

ա) նատրիումի քլորիդի ցանկացած ջրային լուծույթ հաստատուն բաղադրություն ունի
բ) բյուրեղային նատրիումի քլորիդը հաստատուն բաղադրություն ունի

1) ճիշտ է միայն ա–ն   3) ճիշտ են և՛ ա–ն, և՛ բ–ն
2) ճիշտ է միայն բ–ն   4) երկու պնդումներն էլ սխալ են 

15. Ո՞րը լուծույթների կոնցենտրացիայի քանակական արտահայտման ձև չէ.

1) լուծված նյութի զանգվածային բաժինը 
2) լուծված նյութի մոլային բաժինը
3) լուծված նյութի մոլային զանգվածը 
4) մոլային կոնցենտրացիան

16. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը. 

Ճնշումը բարձրացնելիս գազային նյութերի լուծելիությունը ջրում մեծանում է, քանի 
որ այն __________________:

1) ջերմակլանիչ և դարձելի գործընթաց է 
2) ընթանում է համակարգի ծավալի մեծացումով 
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3) ընթանում է համակարգի ծավալի փոքրացումով և դարձելի գործընթաց է 
4) ջերմանջատիչ և ոչ դարձելի գործընթաց է 

17.  Որքա՞ն է ազոտական թթվի մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ), եթե 200 մլ լու
ծույթում պարու նակ վում է 6,3 գ թթու.

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

18. Ո՞ր գործոնից է կախված կալիումի նիտրատի լուծելիությունը. 

1) ջերմաստիճանից    3) աղի քանակից
2) լուծիչի ծավալից     4) ճնշման չափավոր փոփոխությունից

19. Ինչպիսի՞ն է նատրիումի կարբոնատի ջրային լուծույթի միջավայրը.

1) չեզոք  2) հիմնային     3) թույլ թթվային   4) ուժեղ թթվային

20.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ պետք է խառնել համապատասխանաբար 
ծծմբական թթվի և նատրիու մի հիդրօքսիդի հավասարամոլային լուծույթները՝ 
չե զոք լուծույթ ստանալու համար.

1) 49 : 20  2) 20 : 49 3) 1 : 2  4) 1 : 1

21. Ո՞րն է էթանոլի և ջրի անսահմանափակ խառնվելու պատճառը.

1) ջրի մոլեկուլների միջև ջրածնային կապերի առաջացումը 
2) սպիրտի մոլեկուլների միջև ջրածնային կապերի առաջացումը 
3) սպիրտի և ջրի մոլեկուլների միջև ջրածնային կապերի առաջացումը 
4) սպիրտի և ջրի մոլային զանգվածների տարբերությունը

22. Ո՞ր նյութը ջրի հետ խառնելիս սուսպենզիա կառաջանա. 

1) կալիումի պերմանգանատ  3) կալցիումի կարբոնատ
2) նատրիումի քլորիդ  4) նատրիումի նիտրատ

23.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ամոնիակ պետք է լուծել ջրում 12 կգ 10 % զանգվածային 
բաժնով ամոնիակի ջրային լուծույթ (անուշադրի սպիրտ) ստանալու համար.

1) 224,2  2) 1581,2 3) 3600,4 4) 12000,4

24.  Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի 20  % զանգվածային բաժնով լուծույթի 
(ρ  =  1,22 գ/մլ) մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ). 

1) 4,8  2) 0,53  3) 2  4) 6,1

25.  Ջրային լուծույթում էթանոլի մեկ մոլին բաժին է ընկնում 23 մոլ ջուր: Որքա՞ն է 
էթանոլի զանգվածային բաժինն (%) այդ լուծույթում.

1) 16  2) 14  3) 12  4) 10
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26.  Ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ պետք է խառնել ջուրը և շաքարը, որպեսզի 
ստացվի 20 % զանգվածային բաժնով շաքարի լուծույթ.

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

27.  1,792 լ (ն. պ.) քլորաջրածինը լուծել են ջրում և ստացել 100 մլ լուծույթ: Որքա՞ն է 
վերջինիս մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ).

1) 8   2) 4  3) 0,8  4) 0,08

28.  Պոտաշի լուծույթը հագեցրել են ածխաթթու գազով: Ինչպե՞ս է փոխվել ջրածնի 
իոն ների կոնցենտրացիան լուծույթում.

1) մեծացել է   3) հավասարվել է 0–ի
2) փոքրացել է   4) չի փոխվել

29.  Ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ պետք է խառնել 35 % զանգվածային բաժնով 
ծծմբական թթվի լուծույթն ու ջուրը, որպեսզի ստացվի 10 % զանգվածային 
բաժնով թթվի լուծույթ.

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

30.  Որոշակի քանակությամբ երեք աղեր լուծել են ջրում: Ստացված լուծույթում 
հայտ  նաբերվել են 0,4 մոլ SO4

2–, 0,1 մոլ Cl–, 0,4 մոլ K+ և 0,5 մոլ Na+ իոններ: Ո՞ր 
շարքում են հա մա պա տասխանաբար բեր ված այդ աղերի նյութաքանակները 
(մոլ) և բանաձևերը.

1) 0,1 NaCl, 0,2 K2SO4, 0,1 KCl  3) 0,1 NaCl, 0,4 K2SO4, 0,2 Na2SO4

2) 0,1 NaCl, 0,2 K2SO4, 0,2 Na2SO4  4) 0,2 NaCl, 0,2 K2SO4, 0,2 Na2SO4 

31.  Քլորաջրածնի 0,1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 8 մլ ջրային լուծույթին ավելացրել 
են նատ րիումի հիդրօքսիդի 0,1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 5 մլ լուծույթ: Ի՞նչ գույն 
կունենա լակ մուսը վերջնական լուծույթում. 

1) կարմիր    3) կապույտ
2) մանուշակագույն   4) անգույն

32.  Քլորաջրածնի 0,1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 5 մլ ջրային լուծույթին ավելացրել 
են նատ րիումի հիդրօքսիդի նույն կոնցենտրացիայով 5 մլ լուծույթ: Ի՞նչ գույն կու
նենա լակմուսը վերջնական լուծույթում. 

1) կարմիր    3) կապույտ
2) մանուշակագույն   4) անգույն

33.  657 մլ ջրում լուծել են ըստ հելիումի 9,125 հարաբերական խտությամբ 44,8 լ 
(ն.  պ.) հալոգենաջրածին և ստացել թթվի լուծույթ (ρ  =  1,05  գ/մլ): Որքա՞ն են 
ստաց  ված լուծույթում հալոգենաջրածնի զանգվածային բաժինը (%) և լուծույթի 
ծա վալը (մլ) համապատասխանորեն.

1) 30 և 2085,6 2) 20 և 1390,4  3) 10 և 695,24  4) 5 և 347,64
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34.  Աղի որոշակի զանգվածային բաժնով 100 գ լուծույթին ավելացրել են 300 գ ջուր: 
Ինչպե՞ս կփոխվի աղի զանգվածային բաժինը. 

1) կմեծանա 3 անգամ   3) կմեծանա 4 անգամ
2) կփոքրանա 3 անգամ   4) կփոքրանա 4 անգամ

35.  Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով ջրային լուծույթում 
(ρ = 1,12 գ/սմ3) լուծված նյութի զանգվածային բաժինը (%).

1) 7,143  2) 80,143  3) 40,14 3 4) 2,243

36.  Որքա՞ն է քլորաջրածնի զանգվածային բաժինը (%) դրա 5,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա
ցիայով ջրային լուծույթում (ρ = 1,1 գ/սմ3). 

1) 36,5  2) 11,1  3) 18,55  4) 18,25

37.  Ի՞նչ զանգվածով լուծված նյութ է պարունակում նատրիումի քլորիդի 0,9  % զան
գվածային բաժնով 500 գ լուծույթը. 

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

38.  1,12 գ/սմ3 խտությամբ 2,5 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 448 գրամ աղաթթուն քանի՞ 
գրամ լուծված նյութ է պարունակում.

1) 30,6  2) 35,5  3) 36,5  4) 44,8

39.  Խառնել են ծծմբական թթվի 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 200 մլ լուծույթը լիթիումի 
հիդրօքսիդի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 200 մլ լուծույթին: Որքա՞ն է ստացված 
նյութի զանգվածային բաժինը (%) վերջնական լուծույթում (ρ = 1,04 գ/սմ3). 

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

40.  Քացախաթթվի 9 % զանգվածային բաժնով 250 գրամ լուծույթում ի՞նչ զանգվա
ծով ջուր է պարունակվում.

1) 22,5  2) 225  3) 227,5  4) 228
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1.2.9. Լուծույթներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 15 3 29 1

2 1 16 3 30 2

3 4 17 3 31 1

4 1 18 1 32 2

5 1 19 2 33 3

6 1 20 3 34 4

7 3 21 3 35 1

8 2 22 3 36 4

9 1 23 2 37 4

10 4 24 4 38 3

11 3 25 4 39 2

12 3 26 2 40 3

13 2 27 3

14 2 28 1
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1.2.10. Պինդ նյութեր: Բյուրեղային և ամորֆ նյութեր: 
Բյուրեղավանդակների տեսակներ 

1.  Հետևյալ նյութերից որի՞ կառուցվածքային մասնիկներն ունեն կանոնավոր դասա
վորություն. 

1) պոլիէթիլեն        2) ապակի  3) կերակրի աղ   4) պարաֆին

2.  Ինչպե՞ս են փոխվում հալման ջերմաստիճանները նյութերի NaCl, HCl, Cl2, He 
շարքում ձախից աջ. 

1) փոքրանում են   3) չեն փոխվում
2) մեծանում են   4) նախ մեծանում են, ապա փոքրանում

3.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բյուրեղավանդակի տեսակը և նյութի անվանումը. 

Բյուրեղավանդակի տեսակ Նյութի անվանում

ա) մոլեկուլային
բ) ատոմային
գ) իոնային
դ) մետաղային

1) քվարց
2) սախարոզ
3) ոսկի
4) կերակրի աղ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ4, դ3    3) ա1, բ4, գ2, դ3
2) ա2, բ4, գ3, դ1    4) ա3, բ1, գ4, դ2

4.  Ինչպե՞ս են անվանվում մասնիկների կարգավորված կառուցվածքով պինդ 
նյութերը.

1) իներտ  2) ամորֆ        3) բյուրեղային  4) ամֆոտեր 

5.  Ո՞ր հատկությունն է բնորոշ իոնային բյուրեղավանդակով քիմիական միացու
թյուն ներին. 

1) լավ լուծելիություն ոչ բևեռային լուծիչներում 
2) ցնդելիություն 
3) հալման բարձր ջերմաստիճան 
4) ցածր քիմիական ակտիվություն

6.  Ո՞ր հատկությունն է բնորոշ ատոմային բյուրեղավանդակով քիմիական միացու
թյուններին. 

1) կարծրություն և հալման բարձր ջերմաստիճան 
2) կարծրություն և հալման ցածր ջերմաստիճան 
3) փափկություն և հալման բարձր ջերմաստիճան 
4) փափկություն և հալման ցածր ջերմաստիճան 
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7.  Սովորական պայմաններում ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն ունեն ատոմային կա
ռուցվածք.

1) պլաստիկ ծծումբ, ամոնիակ, օզոն 
2) ազոտ, մեթան, ածխածնի(IV) օքսիդ 
3) գրաֆիտ, սիլան, ֆոսֆորի(V) օքսիդ 
4) կարբորունդ, ալմաստ, սիլիցիումի(IV) օքսիդ 

8.  Յոդ պարունակող փակ սրվակում մանուշակագույն գոլորշու առ կա յությունը յոդի 
ո՞ր հատկությամբ է պայմանավորված.

1) սուբլիմացմամբ    3) քայքայմամբ 
2) կոնդենսացմամբ    4) օքսիդացմամբ

9. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և բյուրեղավանդակի տեսակը. 

Նյութի
 բանաձև

 Բյուրեղավանդակի 
տեսակ

 ա) Au
 բ) KCl
 գ) Cալմաստ

 դ) Br2

1) մոլեկուլային 
2) իոնային 
3) ատոմային
4) մետաղային 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ3, գ2, դ1     2) ա4, բ1, գ3, դ2    3) ա4, բ2, գ3, դ1 4) ա4, բ2, գ1, դ3 

10.  Ըստ բյուրեղավանդակի հանգույցներում առկա մասնիկների տեսակի՝ ինչպիսի՞ 
բյուրե ղավանդակներ են հայտնի. 

ա) իոնային    ե) իզոմերային
բ) պոլիմերային   զ) ջրածնային 
գ) մոլեկուլային   է) մետաղային 
դ) ատոմային

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

11. Ո՞ր ռեակցիայի արգասիքն է առաջացնում իոնային բյուրեղավանդակ. 

1) H2 + I2 = 2HI   3) SO2 + H2O = H2SO3

2) NH3 + HI = NH4I   4) 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

12. Հետևյալ նյութերից որո՞նք են ամորֆ. 

ա) պոլիէթիլեն  բ) ջրածին  գ) ջուր   դ) ապակի  ե) բենզոլ

1) ա, բ   2) բ, գ  3) ա, դ  4) դ, ե
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13. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և բյուրեղավանդակը. 

Նյութի 
բանաձև

Բյուրեղավանդակ

ա) H2O
բ) C(գրաՖիտ) 

գ) HCN
դ) Fe
ե) KCl

1)       2)        3)      4) 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ1, գ3, դ2, ե1    3) ա1, բ4, գ3, դ2, ե1
2) ա4, բ2, գ3, դ4, ե1    4) ա4, բ3, գ4, դ2, ե1

14.  Պատասխանների ո՞ր շարքն է համապատասխանում մոլեկուլային բյուրեղա
վանդակով և 20 °C–ում հեղուկ ագրեգատային վիճակում գտնվող նյութերին. 

ա) բենզոլ    ե) ջրածին 
բ) նատրիումի նիտրատ  զ) ածխածնի(IV) օքսիդ
գ) տոլուոլ    է) գլ յուկոզ
դ) ջուր    ը) էթիլսպիրտ

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

15.  Պատասխանների ո՞ր շարքն է համապատասխանում իոնային բյուրեղավան
դակով նյութերին. 

ա) ամոնիումի քլորիդ  դ) կալիումի սուլֆատ 
բ) սախարոզ   ե) ստեարինաթթու 
գ) սպիտակ ֆոսֆոր   զ) լիթիումի նիտրատ

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

16.  Պատասխանների ո՞ր շարքն է համապատասխանում մետաղային բյու րե ղա
վանդակ առաջացնող նյութերին. 

ա) ալմաստ   գ) երկաթ    ե) բրոնզ
բ) պալմիտինաթթու դ) ման գանի(IV) օքսիդ զ) պողպատ

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

17.  Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ մոլեկուլային բյուրեղավանդակով նյութերի վերա
բերյալ. 

ա) մոլեկուլներում առկա են կովալենտային կապեր 
բ) մոլեկուլների միջև գործում են թույլ միջմոլեկուլային կապեր
գ) նյութերն օժտված են հալման բարձր ջերմաստիճանով

1) ա, գ  2) բ, գ  3) ա, բ, գ 4) ա, բ
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1.2.10. Պինդ նյութեր: Բյուրեղային և ամորֆ նյութեր: 
Բյուրեղավանդակների տեսակներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 7 4 13 4

2 1 8 1 14 3

3 1 9 3 15 4

4 3 10 4 16 3

5 3 11 2 17 4

6 1 12 3
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1.2.11. Անօրգանական միացությունների հիմնական 
դասերը, դրանց ստացումը, դասակարգումը, անվանումը, 

հատկությունները և կիրառումը: Աղերի հիդրոլիզը 

1. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդի ազոտական թթուն.

1) Cu(OH)2   2) K2CO3              3) SiO2    4) Cu

2. Ո՞ր շարքում են թթու աղեր առաջացնող թթուների բանաձևեր. 

1) H2CO3, H3PO4, CH3COOH   3) HCl, HNO3, H3PO4

2) H2SO3, C2H5COOH, H3PO3   4) H2SO4, H2CO3, H3PO4 

3. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ աղաթթվի վերաբերյալ. 

ա) փոխում է լակմուսի գույնը 
բ) փոխազդում է ալ յումինի օքսիդի հետ 
գ) լուծում է պղինձը 
դ) չեզոքացնում է նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթը 

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

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կառաջանա ծծմբական թթվի 9,8 % զանգվածային 
բաժին ունեցող 40 գ լուծույթը BaCl2–ի 10,4 % զանգվածային բաժին ունեցող 50 գ 
լու ծույ թի հետ խառնելիս. 

1) 4,66  2) 5,825   3) 9,32   4) 20,97

5.  Ո՞ր նյութի լուծույթի հետ Fe2O3–ի փոխազդեցությունը չի համապատասխանի 
Fe2O3  +  6H+ = 2Fe 3+ + 3H2O կրճատ իոնային հավասարմանը. 

1) H2SO4  2) HCl      3) HNO3   4) CH3COOH

6.  Նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթին աստիճանաբար ավելացրել են ֆոսֆորական 
թթվի նոսր լուծույթ մինչև հնարավոր ռեակցիաների ավարտը: Ո՞ր շարքն է հա
մա պա տասխանում լուծույթում աղերի առաջացման հաջորդականությանը.

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

2) Na2HPO4, NaH2PO4, Na3PO4   4) Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 

7.  Ո՞ր շարքում են համա պատասխանաբար միահիմն, երկհիմն և եռահիմն թթու
ների բանաձևերը.

1) H2CO3, CH3COOH, H3PO4   3) H2SO3, HCOOH, H3PO3

2) CH3COOH, H3PO3, H3AsO4   4) C3H7COOH, HClO4, H2S
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8. Ո՞ր նյութերի միջև է ընթանում չեզոքացման ռեակցիա. 

1) արծաթի նիտրատ և կալիումի քլորիդ 
2) ֆոսֆորական թթու և բարիումի հիդրօքսիդ 
3) մանգանի(IV) օքսիդ և աղաթթու
4) կապարի քլորիդ և կալիումի սուլֆիդ

9. Հետևյալ օքսիդներից որո՞նք են թթվային. 

ա) SO2  գ) Na2O   ե) CrO3

բ) SO3  դ) MgO  զ) Mn2O7 

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

10.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կգոյանա 3,8 գ MgCl2 պարունակող լուծույթին բա
վա րար քանակով ալկալու լուծույթ ավելացնելիս. 

1) 0,58   2) 1,16  3) 2,32  4) 23,2 

11. Ո՞ր աղերի ջրային լուծույթի միջավայրն է թթվային. 

ա) Na2S  գ) CH3COOK    ե) (NH4)2SO4

բ) FeCl3  դ) Mg(NO3)2  զ) LiCl

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

12.  Որքա՞ն են 14,5 գ մագնեզիումի հիդրօքսիդ ստա նալու համար ծախսված A և B 
նյու թերի զանգ ված ները (գ) համապատասխանաբար՝ ըստ հետևյալ փո խար
կում  ների. Mg O2  A HNO3  B NaOH  Mg(OH)2.

1) 6 և 14, 5  2) 14 և 41 3) 10 և 37 4) 37 և 10 

13.  Ո՞ր շարքում են թթվի, հիմքի, ամֆոտեր և հիմնային օքսիդների բա նա ձևերը 
համապատասխանաբար.

1) CH4, NaOH, Al2S3, SO3    3) H2SO4, Fe(OH)3, CO2, CO
2) HBr, Ca(OH)2, BeO, CaO    4) HNO3, NaOH, Ag2O, Mn2O7

14.  Ո՞ր նյութերի փոխազդեցության արդյունքում առաջացող օքսիդն է օժտված 
առավել ուժեղ թթվային հատկություններով.

1) HNO3 + P2O5 º      3) SiH4 + O2 º
2) CuS + O2 º    4) Ca3(PO4)2 + SiO2 º

15.  Երկու աղերի խառնուրդին ավելացրել են նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի 
ավելցուկ և տաքացրել: Նստվածքն առանձնացրել են, իսկ լուծույթում, բացի Na+ 
և OH– իոններից, հայտաբերել են Cl– և SO4

2– իոններ: Ո՞ր զույգ աղերն են եղել 
ելային խառնուրդում. 

1) NH4NO3 և KHSO3    3) (NH4)2 SO4 և NH4NO3

2) CuSO4 և [CH3NH3]Cl    4) K2SO4 և CuCl2
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16. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և միացության դասը.

Նյութի անվանում Միացության դաս

ա) կալիումի սուլֆատ
բ) կալիումի հիդրոկարբոնատ
գ) ածխաթթու 
դ) պղնձի(I) օքսիդ

1) թթու
2) չեզոք աղ
3) թթու աղ
4) թթվային օքսիդ
5) հիմնային օքսիդ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ2, գ1, դ5  2) ա1, բ2, գ5, դ3  3) ա2, բ3, գ1, դ5  4) ա3, բ2, գ1, դ4

17.  Ո՞ր շարքի օքսիդների հիմնային հատկություններն են աստիճանաբար թուլանում.

1) K2O, Li2O, BeO     3) BaO, Na2O, Cr2O3

2) CaO, SrO, BaO     4) K2O, ZnO, MnO

18.  Որո՞նք են 1, 2, 3, 4 նյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

Cu 
1

 CuO 
2

 CuSO4 
3

 CuCl2 
4

 Cu(OH)2

1) H2, H2SO4, HCl, KOH   3) O2, H2SO4, BaCl2, KOH
2) H2O, SO3, NaCl, NaOH   4) O2, SO3, HCl, H2O

19.  Նշված քանակներով ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից կարող է գոյանալ 
հիմնային աղ. 

1) 1 մոլ Cu(OH)2 և 1 մոլ HCl  3) 1 մոլ Mg(OH)2 և 1 մոլ H2SO4 
2) 1 մոլ AlCl3 և 3 մոլ NaOH    4) 1 մոլ FeCl3 և 3 մոլ KOH

20.  Համապատասխանեցրե՛ք օքսիդների բանաձևերը և դրանց դիպվածային անվա
նումները. 

Բանաձև Դիպվածային անվանում

ա) SiO2

բ) Fe2O3

գ) Cu2O
դ) TiO2

1) կարմիր երկաթաքար
2) քվարցային ավազ
3) կուպրիտ
4) ռուտիլ
5) կասիտերիտ
6) բոքսիտ

1) ա2, բ1, գ5, դ6   2) ա2, բ1, գ3, դ4 3) ա1, բ2, գ3, դ4 4) ա1, բ2, գ5, դ6

21.  Հետևյալ օքսիդներից որո՞նք են փոխազդում աղաթթվի հետ.

ա) SO3 գ) MgO   ե) Al2O3 է) BaO
բ) CO դ) ZnO  զ) Mn2O7   

1) ա, գ, դ, ե   2) գ, դ, ե, է  3) ա, գ, ե, զ  4) բ, դ, զ, է
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22.  Որո՞նք են սիլիցիումի այրումից ստացված նյութի և այդ նյութի ու NaOH–ի փո
խազդեցության արգասիքի բանաձևերը.

1) SiO2, Na2O   2) SiO2, Na2O2   3) SiO2, Na2SiO3  4) SiO, Na2SiO3 

23. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ է փոխազդում կալիումի օքսիդը.

1) SO3, HNO3, Ba(OH)2   3) P2O5, HCl, KOH 
2) H2O, SO2, H2SO4    4) SiO2, N2O5, Na2O

24. Ո՞ր հիմքը կարող է ստացվել միացման ռեակցիայի արդյունքում.

1) CuOH  2) KOH         3) Cu(OH)2  4) Fe(OH)2 

25.  Համապատասխանեցրե՛ք անհիդրիդների և թթուների բանա ձևերը.

Անհիդրիդ Թթու

ա) P2O5

բ) Cl2O7

գ) P2O3

դ) Cl2O5

 

1) HClO2

2) HPO3

3) HClO4

4) HClO3

5) H3PO3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ4, գ6, դ5   3) ա2, բ5, գ1, դ4
2) ա2, բ3, գ5, դ4   4) ա3, բ4, գ1, դ5 

26. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությունից հնարավոր չէ ստանալ թթու աղ.

1) NaOH և HNO3  3) Ca(OH)2 և P2O5

2) NaOH և CO2   4) K2SO3 և H2SO3

27.  Ո՞րն է կալիումի հիդրօքսիդի և ֆոսֆորի(V) օքսիդի փոխազդեցությունից ստաց
վող աղերի առավելագույն թիվը.

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

28.  Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ելանյութերը վերջանյութի բա նա ձևերին.

Ելանյութեր Վերջանյութ

ա) H3PO4 + NaOH 
բ) H3PO4 + 2NaOH 
գ) H3PO4 + 3NaOH

1) Na2HPO4

2) NaH2PO4

3) Na3PO4

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ3 2) ա1, բ2, գ3    3) ա3, բ2, գ1  4) ա3, բ1, գ2 
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29.  Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիայի ելանյութերը և վերջանյութերի աղերի 
բանաձևերը.

Ելանյութեր Վերջանյութ

ա) H3PO3 + NaOH 
բ) H3PO3 + 2NaOH

1) Na2HPO3

2) NaH2PO3

3) Na3PO3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

30. Հետևյալ թթուներից որո՞նք են եռահիմն. 

ա) H2SO4      գ) H3PO3  ե) H2S
բ) H3PO4         դ) H4P2O7  զ) H3AsO4

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

31. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը.

Նատրիումի հիդրոսուլֆատի ջրային լուծույթի միջավայրը թթվային է, քանի որ _____:

1) հիդրոսուլֆատ իոնը հիդրոլիզվում է` (HSO4)
– + H2O º H2SO4 + (OH)–

2) հիդրոսուլֆատ իոնը դիսոցվում է` (HSO4)
– º (SO4)

2– + H+

3) նատրիումի իոնը հիդրոլիզվում է` Na+ + H2O º NaOH + H+ 
4) NaHSO4–ը դիսոցվում է` NaHSO4 º Na+ + (HSO4)

– 

32. Որո՞նք են հիմնային օքսիդների բանաձևեր. 

ա) BaO  գ) ZnO    ե) CaO
բ) Cr2O3  դ) Na2O  զ) CrO3

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

33. Որո՞նք են երկդիմի (ամֆոտեր) օքսիդների բանաձևեր. 

ա) CO  գ) ZnO   ե) CaO
բ) Cr2O3  դ) Na2O  զ) BeO

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

34. Հետևյալ աղերից որո՞նք են ջրային լուծույթներում ենթարկվում հիդրոլիզի. 

ա) NaCl  գ) KNO3  ե) Na2CO3

բ) CuCl2  դ) Na2S  զ) Ca(NO3)2

1) ա, բ, գ  2) բ, գ, զ  3) ա, դ, ե 4) բ, դ, ե 
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35.  Ո՞ր շարքում են հաջորդաբար հիմնային օքսիդի, թթվային օքսիդի և աղ չա ռա
ջացնող օքսիդի բանաձևեր.

1) BaO, Al2O3, CO   3) Na2O, ZnO, P2O5  
2) K2O, SO3, NO    4) MgO, SO2, Mn2O7

36. Ո՞ր շարքի բոլոր օքսիդներն են աղ առաջացնող.

1) Al2O3, CuO, SiO   3) P2O5, SO3, NO 
2) MgO, SO2, N2O   4) MgO, SO2, Mn2O7

37. Ո՞ր նյութի հետ չի փոխազդում նատրիումի հիդրօքսիդը. 

1) Al(OH)3   2) ZnO   3) H2SO4  4) Ba(OH)2

38. Ո՞ր շարքում են միայն աղերի բանաձևեր.

1) CuSO4, H2SO3, KHSO4   3) KHSO4, HClO3, NaOH
2) BaSO3, Ba(HCO3)2, KNaSO4  4) Na2S, Fe2(SO4)3, CCl4 

39. Ո՞րն է եռահիմն թթվի բանաձևը. 

1) CH3COOH  2) H3PO4  3) H2SO3  4) H3PO3 

40.  Ո՞ր զույգի հիդրօքսիդներից առաջինն է օժտված ավելի ուժեղ հիմնային հատ
կու թյուններով. 

1) Fe(OH)3 և Fe(OH)2   3) Mg(OH)2 և Ba(OH)2 
2) Cu(OH)2 և Ca(OH)2   4) Cr(OH)2 և Cr(OH)3

41. Ո՞ր օքսիդները կարող են ցուցաբերել միայն հիմնային հատկություններ. 

ա) MnO    բ) ZnO   գ) BaO   դ) CrO3

1) ա, բ   2) ա, դ   3) բ, դ   4) ա, գ

42. Ո՞ր նյութերի հետ է CaO–ն փոխազդում, իսկ P2O5–ը՝ ոչ. 

ա) ջուր    գ) նատրիումի հիդրօքսիդ  
բ) քլորաջրածին   դ) ածխածնի(IV) օքսիդ

1) ա, բ  2) բ, գ   3) ա, դ  4) բ, դ

43.  0,02 մոլ Ba(OH)2–ի և 0,04 մոլ H3PO4–ի փոխազդեցությունից ի՞նչ զանգվածով (գ) 
աղ կգոյանա. 

1) 12,02  2) 6,62  3) 4,66  4) 9,32 
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44.  Օքսիդների ո՞ր զույգի ջրային լուծույթներում լակմուսը կստանա կապույտ 
գունավորում. 

1) BaO և Na2O    3) CuO և ZnO
2) N2O5 և CuO    4) BaO և CuO 

45. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցությունից թթու կգոյանա.

1) SO3 և H2O    3) N2O և H2O  
2) SiO2 և H2O    4) CO և H2

46. Ո՞ր նյութերը կփոխազդեն ամոնիումի սուլֆատի հետ.

1) KCl և KOH   3) HCl և Ba(NO3)2 
2) Ba(OH)2 և NaOH   4) KNO3 և CaCl2

47.  Ո՞ր թթուն է օքսիդավերականգնման ռեակցիաներում ցուցաբերում միայն օք սի
դիչ հատկություններ.

1) HMnO4  2) H2SO3 3) HNO2 4) H2S 

48. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում նոսր H2SO4–ի հետ.

1) Al, CaO, Cu    3) KNO3, BaCl2, Na2CO3

2) Al2O3, Fe(OH)3, Zn  4) CH3COOK, Ba(OH)2, Ag

49. Ո՞ր շարքում են միայն չեզոք աղերի բանաձևեր.

1) CuCl2, Na2CO3, KHCO3  3) Ca3(PO4)2, (CuOH)2CO3, Fe(NO3)3 

2) K2CO3, NaCl, (CuOH)Cl  4) K3PO4, Ba(NO3)2, FeCl3

50.  Ի՞նչ թվով չեզոք աղեր կարող են ստացվել KCl, Na3PO4, Ba(OH)2 և AgNO3 նյու թերի 
զույգ առ զույգ փոխազդեցությունից. 

1) 6   2) 5  3) 4  4) 3
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1.2.11. Անօրգանական միացությունների հիմնական դասերը, 
դրանց ստացումը, դասակարգումը, անվանումը, 

հատկությունները և կիրառումը: Աղերի հիդրոլիզը 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 18 3 35 2

2 4 19 1 36 4

3 4 20 2 37 4

4 2 21 2 38 2

5 4 22 3 39 2

6 4 23 2 40 4

7 2 24 2 41 4

8 2 25 2 42 4

9 1 26 1 43 2

10 3 27 3 44 1

11 1 28 1 45 1

12 3 29 1 46 2

13 2 30 4 47 1

14 1 31 2 48 2

15 2 32 3 49 4

16 3 33 2 50 1

17 1 34 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. Մետաղները հիմնականում ո՞ր տարրերի շարքին են դասվում.

1) s, p, d  2) s, p, f  3) p, d, f  4) s, d, f

2.  Նշվածներից որո՞նք են X, Y, Z ազդանյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում 

համա  պատաս խանաբար. 

CuCl2 
X  Cu Y  CuSO4 

Z  CuS 

1) Ag, H2SO4(խիտ), K2S   3) Zn, H2SO4(նոսր), H2S
2) Fe, H2SO4(խիտ), Na2S   4) Fe, H2SO4(նոսր), (NH4)2S 

3. Հետևյալ մետաղներից որի՞ ատոմային շառավիղն է առավել մեծ. 

1) Cs  2) Li  3) K  4) Na

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) աղ է գոյացել ցինկի և ծծմբական թթվի նոսր լուծույթի 
փոխազդե ցությունից, եթե անջատվել է 2,8 լ (ն. պ.) գազ. 

1) 2,0125  2) 4,025  3) 10,0625 4) 20,125

5. Հետևյալ պարզ նյութերից որո՞նք են առաջացնում մետաղական բյուրեղավանդակ. 

ա) Li    բ) Ar    գ) Fe    դ) S    ե) F2    զ) K

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

6.  Ո՞ր շարքի տարրերն են դասավորված ըստ մետաղական հատկու թյունների 
թուլացման.

1) Mg, Ca, Ba  2) Na, Mg, Al   3) K, Ca, Cs  4) Ag, Hg, Cu

7.  Ո՞ր զույգի մետաղները սովորական պայմաններում կփոխազդեն ջրի հետ. 

1) Zn և Li   2) Mg և Ba   3) Na և Ca   4) Fe և Li

8.  Հետևյալ նյութերից որի՞ ջրային լուծույթը չի կարելի պահել ցինկապատ տա
րայում. 

1) Na2SO4   2) KCl   3) KNO3   4) NH4Cl 
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9.  Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Տվյալ մետաղի ֆիզիկական հատկու թյունները պայմանավորված են ______________ 
____________________:

1) միջուկի դրական լիցքով 
2) մետաղային կապով 
3) պարբերական համակարգում զբաղեցրած դիրքով 
4) արտաքին էլեկտրոնային շերտի կառուցվածքով 

10.  Արծաթի նիտրատի ջրային լուծույթից հետևյալ մետաղներից ո՞րը չի կարող 
դուրս մղել մետաղական արծաթ.

1) ցինկ   2) երկաթ    3) նիկել   4) ոսկի

11.  Հետևյալ մետաղներից ո՞րը կարող է փոխազդել և՛ աղաթթվի, և՛ կալիումի հիդրօք
սիդի ջրային լուծույթի հետ.

1) բերիլիում  2) բարիում    3) մագնեզիում  4) երկաթ

12.  Ո՞ր նյութն է խիտ ազոտական թթվի հետ փոխազդեցությունից որոշ մետաղների 
մակերեսին առաջացած պաշտպանիչ թաղանթը. 

1) հիդրօքսիդ     2) նիտրատ   3) օքսիդ      4) նիտրիտ

13.  a գ երկաթի, b գ պղնձի և c գ ցինկի փոշիների խառնուրդին ավե լացրել են 
նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի ավելցուկ և թողել մինչև ըն թացող ռեակ
ցիայի(ների) ավարտը: Հնարավոր ռեակցիայի(ների) ավարտից հե տո լուծույթը 
ֆիլտ րել են, նստվածքը՝ չորացրել և նորից կշռել: Որքա՞ն է պինդ մնա  ցորդի 
զանգվածը (գ). 

1) b + c   2) a + c   3) a + b + c  4) a + b

14.  Պղնձի և ալյումինի փոշիների որոշակի զանգվածով խառնուրդին ավելացրել են 
a գ աղաթթու: Որոշ ժամանակ անց՝ նստվածքը հեռացնելուց հետո, լուծույթի 
զանգվածը կազ մել է b գ: Ինչպե՞ս են փոխհարաբերվում այդ զանգվածները. 

1) a = b   2) b > a   3) a > b  4) a >> b

15. Ո՞ր շարքում են միայն մետաղական տարրերի քիմիական նշաններ. 

1) Cs, Be, B   2) K, Ca, Sr  3) H, Li, Na  4) Bi, W, F

16. Հետևյալ մետաղներից որի՞ իոնացման էներգիան է առավել մեծ.

1) Li   2) Na   3) Mg   4) K
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17. Ո՞ր պնդումն է սխալ տարրերի հետևյալ` Ba–Sr–Ca–Mg, շարքի վերաբերյալ. 

1) ատոմային շառավիղները փոքրանում են
2) էլեկտրաբացասականությունը մեծանում է 
3) իոնացման էներգիան մեծանում է 
4) ատոմների արտաքին էներգիական մակարդակում էլեկտրոնների թիվը փոխվում է

18.  Ո՞ր շարքի մետաղներն են դասավորված ըստ ջրային լուծույթում վերա կանգնիչ 
հատկությունների ուժեղացման.

1) Na, K, Li   2) Li, Na, K  3) K, Na, Li  4) Na, Li, K

19.  Հետևյալ մետաղներից որի՞ ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալի արժեքն է 
առավել մեծ. 

1) Al   2) Fe  3) Pb   4) Cu

20.  Ո՞ր պնդումն է սխալ ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալների շարքում 
մետաղների դիրքի վերաբերյալ. 

1)  որքան փոքր է մետաղի էլեկտրոդային պոտենցիալի արժեքը, այնքան հեշտ է 
էլեկտրոն կորցնում 

2)  որքան մեծ է մետաղի էլեկտրոդային պոտենցիալի արժեքը, այնքան դրա իոնը 
դժվար է էլեկտրոն ձեռք բերում 

3)  յուրաքանչյուր մետաղ (բացի ալկալիական և հողալկալիական մետաղներից) 
աղերի ջրային լուծույթներից դուրս է մղում իրենից ավելի մեծ էլեկտրոդային պո
տենցիալի արժեք ունեցող մետաղը 

4)  որքան փոքր է մետաղի էլեկտրոդային պոտենցիալի արժեքը, այնքան ավելի ուժեղ 
վերականգնիչ է 

21.  Ո՞ր շարքի բոլոր մետաղներն են բնության մեջ հանդիպում ազատ վիճակում. 

1) Cu, Na, K  2) Fe, Al, Na   3) Cu, Au, Ag   4) V, Ni, Mg

22. Հետևյալ նյութերից ո՞րը չի փոխազդի մետաղական մագնեզիումի հետ.

1) խիտ ազոտական թթուն    3) նոսր ծծմբական թթուն
2) նատրիումի հիդրօքսիդը    4) պղնձի(II) սուլֆատը

23.  Քանի՞ կենտ էլեկտրոն է առկա համապատասխանաբար Mn2+ և Fe3+ իոնների 
3d են թամակարդակներում.

1) 25 և 26   2) 5 և 4   3) 5 և 5   4) 4 և 5

24.  Ինչպե՞ս են փոխվում d–տարրերի օքսիդների և համապատասխան հիդրատների 
հատկությունները մետաղի օքսիդացման աստիճանի մեծացմանը զուգընթաց.

1) հիմնային հատկություններն ուժեղանում են 
2) տեղի է ունենում ոչ օրինաչափ անցում հիմնային հատկություններից թթվայինի 
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3) հիմնային հատկություններն ամֆոտերության վրայով անցնում են թթվայինի 
4) հիմնային հատկությունները կտրուկ անցնում են թթվայինի 

25.  Ո՞ր շարքի օքսիդներն են դասավորված ըստ թթվային հատկություն ների ուժե
ղացման. 

1) Na2O, Al2O3, CrO3  3) MgO, Na2O, Al2O3

2) CrO3, Cr2O3, CrO   4) Fe2O3, FeO, Al2O3

26.  Ո՞ր զույգի իոններն ունեն վալենտային շերտի 3d104s0 էլեկտրոնային բանաձև. 

1) K+, Ca2+   2) Cu+, Zn2+   3) Cu+, K+  4) Cu2+, Zn2+

27.  Հետևյալ շարքերից որո՞ւմ են մետաղները դասավորված ըստ ատոմային 
շառավիղների մեծացման.

1) Na, Mg, Al        2) K, Na, Li   3) Mg, Na, K   4) K, Sr, Mg

28. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.

ա) կովալենտային կապը տեղայնացված է երկու ատոմների միջև.
բ)  մետաղային կապը տեղայնացված չէ և առկա է մետաղի ամբողջ բյուրեղա

վանդակում 

1) ճիշտ է միայն ա–ն   3) ճիշտ է միայն բ–ն
2) երկուսն էլ ճիշտ են   4) երկուսն էլ սխալ են 

29.  Ո՞ր շարքի մետաղներն են դասավորված ըստ ատոմային շառավիղ ների փոք
րացման. 

1) Mg, Na, Al  2) Na, K, Li   3) Mg, Na, K   4) K, Ca , Mg

30. Ինչպե՞ս է փոխվում կատիոնների շառավիղը Na+, Mg2+, Al3+ շարքում.

1) փոքրանում է, ապա մեծանում   3) մեծանում է, ապա փոքրանում
2) փոքրանում է     4) մեծանում է

31. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ մետաղների վերաբերյալ. 

1) արտաքին էներգիական մակարդակներում առկա են քիչ թվով էլեկտրոններ
2) արտաքին էներգիական մակարդակներում առկա են մեծ թվով էլեկտրոններ 
3)  արտաքին էներգիական մակարդակներում առկա են քիչ թվով դատարկ օրբի

տալներ 
4) տվյալ պարբերությունում առավել փոքր ատոմային շառավիղներով տարրերն են

32.  Ո՞ր շարքի բոլոր մետաղները սենյակային ջերմաստիճանում կփո խազդեն խիտ 
ծծմբական թթվի հետ. 

1) Al, Ni, Be  2) Sn, Cu, Fe   3) Ba, Mg, Zn   4) Ca, AI, Sr 
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33.  Հետևյալ աղերից որի՞ ջրային լուծույթի մեջ ընկղմելիս երկաթե թիթեղի զանգ
վածը կմեծանա.

1) CuSO4  2) ZnCl2 3) MgBr2 4) CaCl2 

34. Ո՞րն է առավել թեթև մետաղին համապատասխան օքսիդի բանաձևը.

1) Li2O  2) PbO2  3) Al2O3 4) CaO

35. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ IV պարբերության d–տարրերի վերաբերյալ. 

ա) միացություններում ցուցաբերում են հաստատուն օքսիդացման աստիճան 
բ)  միացություններում հիմնականում ցուցաբերում են փոփոխական օքսիդացման 

աստիճան 
գ) դրանց օքսիդներն ու հիդրօքսիդները միայն ամֆոտեր են 
դ) 4s ենթամակարդակում հիմնականում ունեն երկու էլեկտրոն

1) ա, բ  2) ա, գ  3) բ, դ  4) գ, 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 4 13 4 25 1

2 2 14 2 26 2

3 1 15 2 27 3

4 4 16 3 28 2

5 3 17 4 29 4

6 2 18 1 30 2

7 3 19 4 31 1

8 4 20 2 32 3

9 2 21 3 33 1

10 4 22 2 34 1

11 1 23 3 35 3

12 3 24 3
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2.1.2. Ալկալիական մետաղներ, ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները 

1.  Ո՞ր նյութի ձևով են հիմնականում հանդիպում ալկալիական մետաղները բնու
թյան մեջ. 

1) կարբոնատների   3) հիդրօքսիդների
2) օքսիդների   4) քլորիդների

2.  Ո՞ր շարքի տարրերի էլեկտրոնային բանաձևերն են համապատասխանորեն 
[Kr] 5s1; [Xe] 6s1; [Ar] 4s1.

1) Rb, Cs, K  2) Cs, K, Rb 3) Rb, K, Na 4) Na, K, Li

3. Քանի՞ պրոտոն է պարունակում 7 գ լիթիումը.

1) 6,02æ1023  2) 7æ1023  3) 1,806æ1024   4) 4,214æ1024 

4.  Ո՞ր պարզ նյութը սենյակային ջերմաս տիճանում կարող է միանալ մոլեկուլային 
ազոտին. 

1) Li  2) Na  3) C  4) P

5.  Մետաղական լիթիումի խտությունը 20 °C–ում 0,534 գ/սմ3 է: Ի՞նչ ծավալ (սմ3) 
կզբա  ղեցնեն նշված ջերմաստիճանում լիթիումի 6,02æ1023 թվով ատոմները.

1) 3,738  2) 11,27  3) 13,11  4) 26,22

6.  Որքա՞ն է քիմիական միացության զանգվածային բաժինը (%) լուծույթում, որը 
ստացվել է 14 գ լիթիումի և 88 գ ջրի փոխազդեցությունից.

1) 47,06  2) 14,00  3) 48,98  4) 48,00

7.  Ո՞րն է HCO3
– + OH– º ուրվագրին համապատասխանող կրճատ իոնական հա վա

սարման աջ մասում գոյացող իոնի մոլային զանգվածը.

1) 18  2) 44  3) 60  4) 61

8. Ո՞ր հատկությունն է բնորոշ ալկալիական մետաղներին.

1) ուժեղ վերականգնիչներ են   3) օժտված են վերօքս երկակիությամբ
2) ուժեղ օքսիդիչներ են    4) թույլ վերականգնիչներ են

9.  Ինչպե՞ս կփոխվի կալիումի քլորիդի մոլային բաժինը կալիումի քլորիդի և 
Բերթոլեյի աղի հավասարամոլային խառնուրդը բաց անոթում MnO2 կատա
լիզատորի առկայությամբ տաքացնելիս.

1) կմեծանա 100 %–ով   3) կփոքրանա 100 %–ով
2) կփոքրանա 50 %–ով   4) կմեծանա 50 %–ով 
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10.  Նատրիումի քլորիդի և կալիումի քլորատի հավասարամոլային a գ զանգվածով 
խառնուրդը տաքացրել են բաց անոթում (առանց կատալիզատորի) և ստացել 
b գ պինդ մնացորդ: Ո՞րն է զանգվածների փոխհարաբերությունը.

1) a > b   2) a = b   3) b > a   4) b >> a 

11.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կստացվի 10 % խառնուկ պարունակող 61,25 գ 
Բեր   թոլեյի աղը MnO2 կատալիզատորի առկայությամբ տաքացնելիս.

1) 6,72   2) 15,12  3) 22,4   4) 33,6

12.  Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի ընթացքում է տեղի ունենում ջրի կա
թո դային վերականգնում.

1) AgNO3   2) K2SO4  3) CuSO4  4) CuCl2

13.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթի հետ.

1) FeCl3, KHS, NH4NO3   3) CH4, K2S, Al(OH)3  
2) CuO, FeCl2, Zn(OH)2  4) NO2, H2S, CaCO3

14. Հետևյալ ռեակցիաներից ո՞րն է ընթանում MnO2 կատալիզատորի առկայությամբ. 

1) 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2   3) 2KClO3 = 2KCl + 3O2

2) 4KClO3 = KCl + 3KClO4   4) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

15.  Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Նատրիումի հիդրօքսիդի արդյու նաբերական ստացման եղանակ է նատրիումի 
քլորիդի ______________________:

1) և բարիտաջրի փոխազդեցությունը  3) և կրաջրի փոխազդեցությունը
2) հալույթի էլեկտրոլիզը    4) ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը 

16. Նատրիումի ո՞ր միացությունից կարելի է ստանալ նատրիումի օքսիդ.

1) հիդրօքսիդի ջերմային քայքայումից
2) նիտրատի ջերմային քայքայումից
3) հիդրօքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզից
4) պերօքսիդի և մետաղական նատրիումի փոխազդեցությունից 

17. Ո՞ր միացության և՛ կատիոնը, և՛ անիոնն ունեն նույն էլեկտրոնային բանաձևը.

1) LiF   2) NaF   3) NaCl  4) KBr

18. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ է փոխազդում նատրիումը. 

ա) Cl2       բ) H2O   գ) S  դ) C2H6   ե) HCl   զ) C6H6

1) ա, բ, գ, դ   2) բ, գ, դ, ե  3) գ, դ, ե, զ  4) ա, բ, գ, ե
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19. Ո՞ր մեծությունն է նույնը ալկալիական մետաղների ատոմներում.

1) էներգիական մակարդակների թիվը
2) երկրորդ էներգիական մակարդակում էլեկտրոնների թիվը
3) վալենտային էլեկտրոնների թիվը
4) պրոտոնների ու էլեկտրոնների գումարը

20. Հետևյալ օքսիդներից ո՞րը կփոխազդի ալկալու հետ.  

1) N2O  2) Al2O3 3) CaO  4) Ag2O

21.  Ո՞ր նյութն(երն) է(են) ստացվում FeCl2 և AlCl3 խառնուրդը ավելցուկով կալիումի 
հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով մշակելիս և ստացված նստվածքն առանց օդի 
մուտքի շիկացնելիս.

1) FeO և Al2O3 2) Al2O3 և Fe2O3  3) FeO  4) Fe2O3

22.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք են փոխազդում նատրիումի հիդրօքսիդի հետ՝ երկու 
տարբեր թթուների աղեր առաջացնելով. 

ա) Cl2     բ) CO2   գ) NO2   դ) N2O   ե) CO    զ) SiO2

1) ա, բ   2) գ, դ   3) ե, զ   4) ա, գ

23.  Ո՞ր նյութն է գոյանում նատրիումի օքսիդի և երկաթի(II) սուլֆատի ջրային լու
ծույթի փոխազդեցությունից ստացված նստվածքն առանց օդի մուտքի շիկաց
նելիս. 

1) FeO   2) NaOH  3) Fe(OH)2  4) Fe2O3

24. Ո՞ր աղի ջրային լուծույթում լակմուսը չի փոխի գույնը.

1) K2S   2) KCN  3) KNO3  4) KNO2

25.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հագեցած ջրային լուծույթի և մագնեզիումի տաշեղ ների 
փոխազդեցությունից կանջատվի ջրածին.

1) KOH   2) KHSO4  3) K2CO3  4) K2SO3

26.  Ո՞րն է արդյունաբերական եղանակով նատրիումի հիդրօքսիդի ստացման 
ռեակցիայի հավասարումը. 

1) Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4

2) Na2CO3 + Ca(OH)2 = 2NaOH + CaCO3

3) 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2

 4) 2NaCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2NaOH 
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27.  Ո՞րն է X + 1n º 3H + 4He միջուկային ռեակցիայում փոխարկման ենթարկված 
X իզո տոպը.

1) 63Li   2) 7
3Li   3) 74Be   4) 76Be

28.  Կալիումի ո՞ր միացությունից և ի՞նչ եղանակով են արդյունաբերության մեջ 
ստանում այդ մետաղը.

1) քլորիդի լուծույթի էլեկտրոլիզով
2) նիտրատի ջերմային քայքայումով 
3) քլորիդի լուծույթի և նատրիումի փոխազդեցությամբ
4) հիդրօքսիդի հալույթի և նատրիումի գոլորշու փոխազդեցությամբ

29.  Լիթիումի ատոմի վալենտային էլեկտրոնը գլխավոր և օրբիտալային քվանտային 
թվերի ի՞նչ արժեքներով է բնութագրվում. 

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

30.  Ո՞ր ուրվագրերը չեն համապատասխանում  H+ + (OH)– = H2O կրճատ իոնային հա
վասարմանը.

ա) NaOH + CH3COOH º  գ) LiOH + HBr º
բ) KOH + HClO4 º    դ) NH4OH + HCl º

1) ա, դ   2) ա, գ   3) բ, գ   4) գ, դ

31. Համապատասխանեցրե՛ք աղի անվանումը և ջրային լուծույթի միջավայրը. 

 Անվանում Միջավայր 

ա) ցինկի սուլֆատ 
բ) կալիումի նիտրատ 
գ) կալիումի ֆտորիդ

1) թթվային
2) հիմնային
3) չեզոք

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ1  2) ա3, բ1, գ2   3) ա1, բ3, գ2  4) ա3, բ2, գ1 

32. Հետևյալ նյութերից որո՞նք կփոխազդեն ջրի հետ՝ առաջացնելով NaOH.

ա) NaH     բ) Na2SO3     գ) Na     դ) Na2CO3

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, գ

33. Ո՞ր աղի հալույթի էլեկտրոլիզից ջրածին կստացվի. 

1) NaHCO3   2) KHSO3 3) KH  4) KHCO3

34.  Ո՞ր իոնի օքսիդիչ հատկությունն է ջրային լուծույթում առավել ուժեղ արտա
հայտ ված.

1) Li+  2) Ag+  3) Rb+  4) K+
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35.  Քանի՞ պրոտոն է առկա ատոմի միջուկում 19 պրոտոն պարունակող տարրի օք
սիդի մեկ մոլեկուլում. 

1) 23   2) 21   3) 46   4) 27

36.  Ռեակցիաների ո՞ր տեսակն է ներկայացված 2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O հա
վասարումով. 

1) փոխանակման   3) տեղակալման
2) քայքայման   4) միացման

37. Հետևյալ նյութերից որո՞նք կփոխազդեն NaOH–ի հետ ջրային լուծույթում.

ա) NaNO3  բ) KHCO3  գ) BaO  դ) CuSO4

1) ա, գ  2) բ, դ  3) բ, գ  4) ա, բ 

38.  Ի՞նչ նյութեր են ստացվում ալկալիական մետաղների և սպիրտների փոխազ
դեցությունից.

1) հիդրօքսիդ և եթեր   3) ալկոհոլատ և ջրածին
2) հիդրիդ և ալդեհիդ  4) էսթեր և ջրածին

39.  Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի I խմբի 
գլխավոր ենթախմբի տարրերի վերաբերյալ. 

1) վերականգնիչներ են  
2) հեշտությամբ վերցնում են էլեկտրոն՝ ցուցաբերելով օքսիդիչ հատկություն
3) ակտիվ մետաղներ են   
4) օժտված են իոնացման էներգիայի համեմատաբար փոքր արժեքներով

40.   Հիմնականում ո՞ր նյութն է ստացվում մետաղական նատրիումը թթվածնի 
մթնոլորտում այրելիս. 

1) Na2O   2) Na2O2 3) NaO2  4) (NaO2)n

41.  Հետևյալ մետաղներից ո՞րն է միացություններում ցուցաբերում հաստատուն 
օքսիդացման աս տիճան. 

1) Cr  2) Mn  3) Na  4) Fe

42.  Ո՞ր շարքի նյութերն են առաջանում ջրի և մետաղական կալիումի փոխազ դե
ցությունից. 

1) K2O2, H2Օ  2) KOH, H2Օ  3) K2O, H2    4) KOH, H2

43.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պոտաշը կարող է չեզոքացնել այնքան աղաթթու, որքան 
չեզոքացնում է 53 գ նատրիումի կարբոնատը. 

1) 53  2) 69  3) 138  4) 13,8
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44.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի մետաալյումինատ կառաջանա 20 գ նատրիումի 
հիդրօքսիդի և ավելցուկով վերցրած ալյումինի օքսիդի միահալումից. 

1) 20,5  2) 41  3) 48  4) 56

2.1.2. Ալկալիական մետաղներ, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 16 4 31 3

2 1 17 2 32 4

3 3 18 4 33 3

4 1 19 3 34 2

5 3 20 2 35 3

6 4 21 3 36 2

7 3 22 4 37 2

8 1 23 1 38 3

9 1 24 3 39 2

10 2 25 2 40 2

11 2 26 4 41 3

12 2 27 1 42 4

13 1 28 4 43 2

14 3 29 1 44 2

15 4 30 1
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2.1.3. Հողալկալիական մետաղներ, դրանց ֆիզիկական և 
քիմիական հատկությունները: 

Ջրի կոշտությունը և դրա վերացման եղանակները 

1.  Ի՞նչ ծավալով (մլ, ն. պ.) գազ կանջատվի 0,8 գ կալցիումի և բավարար քանակով 
ջրի փոխազդեցությունից. 

1) 448  2) 224  3) 112  4) 56

2. Հետևյալ համակարգերից որի՞ անվանումն է կրաջուր.

1) CaCl2–ի ջրային լուծույթի
2) CaCO3–ի ջրային սուսպենզիայի
3) Ca(OH)2–ի ջրային սուսպենզիայի
4) Ca(OH)2–ի թափանցիկ ջրային լուծույթի

3.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կգոյանա 74 գ մագնեզիումի նիտրատ պարունա
կող ջրային լուծույթին 0,8 մոլ լիթիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս.

1) 11,6  2) 23,2  3) 29,0  4) 46,4

4.  Որքա՞ն է մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածը, եթե դրա MeO օքսիդում 
թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը 64 % է.

1) 9   2) 24  3) 40  4) 64

5.  Ժամանակավոր կոշտության վերացման նպատակով ջուրը եռացնելիս ո՞ր նյու
թերն են հեռանում. 

ա) CaCl2       բ) CaCO3               գ) MgCO3        դ) H2O 

1) ա, բ, դ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) բ, դ

6.  Ո՞ր ազդանյութով կարելի է տարբերել CaSO4 և CaCO3 աղերի սպիտակ փոշիները. 

1) ալկալու սպիրտային լուծույթ 3) աղաթթու
2) ջուր    4) կերակրի աղի ջրային լուծույթ

7. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի Mg(NO3)2–ը.

ա) NH4OH  գ) CuCl2    ե) K2SO4

բ) AgCl  դ) Na2CO3  զ) KOH

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

8.  Հետևյալ մետաղներից ո՞րն է սենյակային ջերմաստիճանում փոխազդում ջրի 
հետ. 

1) Zn   2) Ca   3) Ag   դ) Fe 
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9. Ի՞նչ գույնով են ներկում կրակի բոցը կալցիումի միացությունները. 

1) աղյուսակարմիր    3) նարնջագույն
2) մանուշակագույն    4) դեղին

10. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում կալցիումի հիդրիդի և աղաթթվի փոխազդեցությունից.

1) աղ և ջուր    3) ալկալի և ջրածին 
2) աղ և ջրածին    4) ալկալի և թթվածին

11.  Հետևյալ նյութերից ո՞րը պետք է ավելացնել բարիումի հիդրօքսիդի և ածխածնի(IV) 
օքսիդի փոխազ դեցությունից ստացված նստվածքը լուծելու համար. 

1) NaOH   2) էթանոլ   3) աղաթթու   4) K2SO4 

12.  Որքա՞ն է K3PO4–ի և Ba(NO3)2–ի ջրային լու ծույթների խառնումից առաջացած 
նստվածքի մոլեկուլում ատոմների գումարային թիվը. 

1) 6   2) 9   3) 13   4) 15

13. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում ո՞րը կարող է լինել C նյութի բանաձևը. 

CaO 
H2O

 A 
HCl

 B 
Na2CO3  C 

1) CaO   2) CaCO3  3) Ca(OH)2   4) Ca

14. Հետևյալ փոխարկումներից որի՞ արգասիքն է կալցիումի հիդրօքսիդը. 

1) մետաղական Ca–ի և ջրածնի փոխազդեցության
2) CaCl2–ի հալույթի էլեկտրոլիզի
3) CaCO3–ի և նատրիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցության
4) CaO–ի և ջրի փոխազդեցության

15.  Հետևյալ փոխարկումներից որի՞ն է համապատասխանում Ca2+  +  CO3
2–  =  CaCO3 

կրճատ իո նային հավասարումը.

1) CaCl2 + Na2CO3 º   3) Ca + H2CO3 º
2) CaCO3 + Na2CO3 º   4) CaO + H2CO3 º

16. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ է փոխազդում կալցիումի հիդրօքսիդը.

1) KOH, HCl, CO    3) NaOH, KCl, SO3

2) Na2CO3, CO2, HNO3   4) H2O, K2CO3, MgO

17.  Կալիումի հիդրօքսիդի և հետևյալ նյութերից որի՞ փոխազդեցությունից է նստվածք 
առաջանում.

1) Ba(NO3)2  2) Mg(NO3)2 3) NH4NO3 4) Sr(NO3)2 
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18.  Ինչպե՞ս է կոչվում բժշկության մեջ լայնորեն կիրառվող բյուրեղահիդրատը, որը 
ստացվում է գիպսից` CaSO4æ2H2O, ջրի 3/4–ը կորցնելիս. 

1) բնական գիպս    3) կեսջրյա գիպս
2) մեռած գիպս    4) անջուր գիպս 

19.  Հետևյալ ո՞ր զույգ տարրերն են համարվում միկրոտարրեր, որոնք կազմում են 
օրգանիզմում պարունակվող բոլոր ատոմների 0,01–1 %–ը. 

1) նատրիում և ալ յումին   3) մագնեզիում և բրոմ
2) կալցիում և ֆտոր   4) կալցիում և ֆոսֆոր 

20.  Կշեռքի նժարների վրա հավասարակշռված նոսր աղաթթու պարունակող երկու 
անոթներից մեկին ավելացրել են 1 գ CaCO3: Ի՞նչ զանգվածով (գ) BaO է անհրա
ժեշտ ավելացնել մյուս անոթին, որպեսզի հավասարակշռությունը չխախտվի. 

1) 1,05   2) 1,53  3) 0,56  4) 2,09 

21.  Ի՞նչ հատկանիշով են տարբերվում CaCO3 բանաձևին համապատասխանող բնա
կան միացությունները՝ կրաքարը, կավիճը և մարմարը.

1) լուծելիությամբ   3) բյուրեղավանդակի կառուցվածքով
2) ագրեգատային վիճակով  4) մոլեկուլի բաղադրությամբ

22.  Երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբի ո՞ր մետաղի առաջացրած հիդրօքսիդն է 
լուծվում և՛ թթվի, և՛ ալկալու լուծույթում.

1) կալցիումի   3) մագնեզիումի
2) բարիումի    4) բերիլիումի

23. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ. 

ա)  մագնեզիումը և կալցիումը ընդունակ են վերականգնելու մոլիբդենը և վոլֆրամը 
դրանց օքսիդներից 

բ)  պարբերական համակարգի II խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերի օքսիդները 
ստաց  վում են համապատասխան կարբոնատների քայքայումից 

գ)  կալցիումի օքսիդի տեխնիկական անվանումն է չհանգած կիր 

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

24. Ի՞նչ գույն է ստանում ֆենոլֆտալեինը կրաջրում.

1) դեղին  2) կապույտ  3) մորեգույն   4) կանաչ 

25.  Ինչպե՞ս կփոխվի 0,2 մոլ Ba(OH)2 պարունակող լուծույթի զանգվածը դրանում 
0,3 մոլ ածխաթթու գազ լուծելիս. 

1) կմեծանա 13,2 գ–ով  3) կփոքրանա 6,5 գ–ով
2) կփոքրանա 13,2 գ–ով  4) կմեծանա 8,8 գ–ով 
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26.  Ո՞ր նյութն է ստացվում CaCO3–ի ջրային սուսպենզիայի մեջ ածխածնի(IV) օքսիդ 
անցկացնելիս. 

1) կալցիումի կարբիդ  3) կալցիումի հիդրօքսիդ
2) կալցիումի հիդրիդ  4) կալցիումի հիդրոկարբոնատ

27. Ո՞ր աղերով է պայմանավորված ջրի կարբոնատային կոշտությունը.

1) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2  3) NaHCO3, KHCO3

2) CaCl2, MgSO4   4) MgSO4, KHCO3

28. Ո՞ր նյութը պետք է օգտագործել չհանգած կրից հանգած կիր ստանալու համար.

1) HCl   2) NaOH           3) H2O  4) CO2

29. Արդյունաբերության մեջ ի՞նչ եղանակով են ստանում կալցիումի օքսիդը.

1) հանգած կրի տաքացումով  3) կրաքարի շիկացումով
2) կալցիումի քլորիդի օքսիդացմամբ 4) օդում կալցիումի այրմամբ 

30.  Ո՞րն է Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակ ցիայի 
հավասարման աջ մասում նստվածք առաջացնող միացության գործակիցը. 

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

31.  Ո՞րն է Ca + WO3 
t  … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հա վա սար

ման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը.

1) 8   2) 3   3) 4   4) 5

32. Ինչպե՞ս են անվանվում Ca, Sr, Ba, Ra տարրերը.

1) ալկալիական մետաղներ   3) հողալկալիական մետաղներ
2) հալոգեններ    4) հալկոգեններ

33.  Ո՞ր նյութերի փոխազդեցությանն է համապատասխանում հետևյալ կրճատ 
իոնային հավասարումը. H+ + (OH)– = H2O. 

ա) NaOH + CH3COOH º   գ) LiOH + HBr º
բ) Ba(OH)2 + HClO4 º   դ) RbOH + HNO2 º

1) ա, բ  2) բ, դ  3) բ, գ  4) ա, դ

34. Հետևյալ իոններից ո՞րն ունի նեոն իներտ գազի էլեկտրոնային բանաձևը.

1) Li+   2) Ca2+   3) K+   4) Mg2+ 

35. Բարիումի քանի՞ ատոմ է պարունակվում 169 գ բարիումի պերօքսիդում.

1) 0,5  2) 6,02æ1023   3) 3,01æ1023   4) 1,5
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36.  Ո՞րն է Ca + H2 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասարման 
քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը.

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

37.  Ո՞րն է Ca + C º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասարման 
քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը.

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

38.  Համապատասխանեցրե՛ք բնական հանքատեսակների անվանումները և քիմիա
կան բանաձևերը.

Անվանումներ Բանաձևեր

ա) մագնետիտ
բ) դոլոմիտ
գ) դառը աղ

1) MgCO3æCaCO3

2) MgSO4æ7H2O
3) Fe3O4

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ2, գ3  2) ա2, բ3, գ1     3) ա3, բ1, գ2   4) ա3, բ2, գ1

39.  Որո՞նք են ջրի ժամանակավոր կոշտության վերացման ռեակցիաների հավա
սարումներ. 

ա) Ca(HCO3)2 + H2SO4 º CaSO4 + 2H2O + 2CO2

բ) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 º 2CaCO3 + 2H2O
գ) Mg(HCO3)2 + Na2CO3 º MgCO3 + 2NaHCO3

դ) MgSO4 + Na2CO3 º MgCO3 + Na2SO4

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, դ

40.   Ո՞ր նյութերը hաջորդաբար կգոյանան կրաջուրը ծծմբի(IV) օքսիդով հագեց
նելիս. 

1) Ca(HSO3)2 և CaSO3  3) CaSO4 և Ca(HSO4)2  
2) CaSO3 և Ca(HSO3)2  4) Ca(HSO4)2 և CaSO4

41.  Ալյումինի և կալցիումի կարբիդների խառնուրդը ջրով մշակելիս ի՞նչ գազային 
նյութեր են առաջանում.

ա) CH4  բ) H2  գ) C2H2  դ) C2H6 

1) ա, բ  2) ա, գ  3) բ, դ  4) բ, գ 

42.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) արծաթի քլորիդ կգոյանա 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով կալ
ցիումի քլորիդի 0,2 լ լուծույթին 30,6 գ արծաթի նիտրատ ավելացնելիս. 

1) 0,1  2) 0,12  3) 0,15  4) 0,18 
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43. Արդյունաբերության մեջ ինչպե՞ս են ստանում կալցիում. 

1) CaCl2 և CaF2 խառնուրդի հալույթի էլեկտրոլիզով
2) կալցիումի քլորիդի լուծույթի էլեկտրոլիզով
3) կրաքարի ջերմային քայքայումով
4) կալցիումի սուլֆատի ջերմային քայքայումով

44.  Հետևյալ աղերից որի՞ մոլեկուլում է մետաղի զանգվածային բաժինն առավել մեծ. 

1) MgCl2  2) CaCl2          3) SrCl2  4) BaCl2

45.  Ինչպե՞ս է փոխվում հողալկալիական մետաղների իոնացման էներգիան կար
գաթվի աճմանը զուգընթաց.

1) մեծանում է  3) նախ փոքրանում է, ապա մեծանում
2) փոքրանում է  4) նախ մեծանում է, ապա փոքրանում

46. Ո՞ր էլեկտրոնային բանաձևն է համապատասխանում Ca2+ իոնին.

1) 3p64s2  2) 3p64s23d0  3) 3p64s0 4) 3p63s23p4

2.1.3. Հողալկալիական մետաղներ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները: Ջրի կոշտությունը և դրա վերացման եղանակները 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 17 2 33 3

2 4 18 3 34 4

3 2 19 4 35 2

4 1 20 3 36 2

5 2 21 3 37 3

6 3 22 4 38 3

7 1 23 4 39 2

8 2 24 3 40 2

9 1 25 3 41 2

10 2 26 4 42 4

11 3 27 1 43 1

12 3 28 3 44 4

13 2 29 3 45 2

14 4 30 2 46 3

15 1 31 1

16 2 32 3



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

119

2.1.4. Ալ յումին և երկաթ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական 
հատկությունները 

1.  Հետևյալ մետաղներից ո՞րն է բնության մեջ հանդիպում միայն միացությունների 
ձևով.

1) Cu  2) Ag  3) Al  4) Au

2. Քանի՞ տոկոսով է փոխվում ալյումինի զանգվածը այն օդում այրելիս. 

1) ավելանում է 88,9 %–ով  3) ավելանում է 11,1 %–ով
2) պակասում է 88,9 %–ով  4) պակասում է 11,1 %–ով

3. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի ալյումինը. 

ա) Cl2 բ) Ca(NO3)2       գ) N2 դ) H2  ե) KCl  զ) C

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

4.  Որքա՞ն է A նյութում մեծ ատո մային զանգված ունեցող տարրի ատոմի զանգ
վածային բաժինն (%) ըստ հետևյալ փոխարկումների. AlCl3 

A  Al(OH)3 
A  NaAlO2.

1) 57,5  2) 40  3) 2,5  4) 1,0

5. Ո՞ր նյութերի հետ կարող է փոխազդել Al(OH)3–ը. 

ա) NaOH(հալույթ)  գ) H2SO4   ե) FeSO4

բ) NaOH(լուծույթ)  դ) BaSO4  զ) CuS

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

6.  Որքա՞ն է 1 մոլ Fe2O3–ի ընդունած էլեկտրոնների քանակն (մոլ) ըստ հետևյալ 
ռեակցիայի. Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe.

1) 2   2) 4   3) 6  4) 12 

7. Ո՞րն է A նյութի բանաձևն ըստ հետևյալ ռեակցիայի հավասարման.
 Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2A + 3K2SO4.

1) Fe(OH)2  2) Fe(OH)3   3) FeSO4 4) Fe2O3

8. Ո՞ր ռեակցիայի հավասարման աջ մասում է գործակիցների գումարային թիվը 5. 

1) Al + O2 =   2) Al + Cl2 =   3) Al + S =        4) Al + HCl =

9. Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի հետ կարող է փոխազդել ալյումինի հիդրօքսիդը. 

1) CuSO4   2) MgSO4  3) NaOH  4) KNO3
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10. Ո՞ր զույգի նյութերի փոխազդեցությունից կստացվի ալյումինի հիդրօքսիդ.

1) AlCl3 և Cu(OH)2    3) Al2O3 և H2O
2) AlBr3 և CH3COOH   4) AlCl3 և NH4OH 

11.  Ո՞ր նյութից պատրաստված տարայում չի կարելի պահել պղնձարջասպի 
լուծույթը.

1) ապակի   2) արծաթ  3) երկաթ  4) պղինձ

12. Ո՞ր հատկանիշն է բնորոշ ալյումինի հիդրօքսիդին. 

1) ուժեղ հիմք է    3) ջրում լուծելի է
2) ալկալի է     4) երկդիմի հիդրօքսիդ է

13.  Հիմնականում ի՞նչ նյութեր են անջատվում գրաֆիտե անոդի վրա ալյումինն 
արդյունա բերական եղանակով ստանալիս. 

1) CO, CO2, Al  2) CO, CO2 3) CO, Al 4) CO2, CF4, Al

14. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ալյումինի վերաբերյալ. 

ա) բնության մեջ հանդիպում է բացառապես միացությունների ձևով 
բ) օդում պատվում է օքսիդային թաղանթով 
գ) հեշտությամբ փոխազդում է ջրածնի հետ 
դ) ստացվում է ալ յումինի օքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզով 
ե) նոսր ծծմբական թթվի հետ փոխազդելիս առաջացնում է ծծմբային գազ 

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

15.  Ո՞ր շարքում են մետաղները դասավորված ըստ էլեկտրահաղորդականության 
նվազման. 

1) Au, Ag, Cu, Al   3) Au, Ag, Al, Cu
2) Ag, Al, Au, Cu   4) Ag, Cu, Au, Al

16.  Ո՞րն է K3[Fe(CN) 6] + FeCl2 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
հավա սարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը. 

1) 16   2) 12   3) 13   4) 20

17.  Ո՞ր նյութերն են օգտագործվում ալյումինի սուլֆատի լուծույթում համա պա
տասխանաբար Al3+ և SO4

2– իոնների հայտաբերման համար. 

ա) BaCl2    բ) HCl   գ) NaOH   դ) NaNO3

1) ա, բ   2) բ, գ   3) գ, դ   4) գ, ա
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18.  Ո՞րն է հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայի հավա սարման քանակաչա փական գոր
ծակիցների գումարային թիվը. 

Al + NaOH + H2Օ º NaAlO2 + H2

1) 11   2) 10   3) 14   4) 15

19.  Ո՞րն է հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայի հավա սարման քանակաչա փական գոր
ծակիցների գումարային թիվը.

 Fe + HNO3 º Fe(NO3)3 + NO2 + H2O 

1) 12   2) 18   3) 14   4) 15

20.  Ո՞րն է KSCN + FeCl3 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավա
սարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը. 

1) 6   2) 8   3) 11   4) 12

21. Ո՞րն է Fe2+ իոնի որակական ռեակցիայի կրճատ իոնային հավասարումը.

1) Fe2+ + [Fe(CN)6]
4– = Fe4[Fe(CN)6]3

2) Fe2+ + [Fe(CN)6]
3– = Fe3[Fe(CN)6]2

3) 3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]
3– = Fe3[Fe(CN)6]2

4) 3Fe2+ + 4[Fe(CN)6]
4– = Fe4[Fe(CN)6]3

22.  Ո՞րն է K4[Fe(CN)6] + FeCl3 º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
հավա սարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը.

1) 12  2) 13   3) 20   4) 21

23.  Երկաթի(III) օքսիդի և ալյումինի փոխազդեցության ռեակցիայում որքա՞ն է 1 մոլ 
վե րականգնիչի տրամադրած էլեկտրոնների քանակը (մոլ).

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

24. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ չի փոխազդում երկաթը. 

ա) ջրածին     դ) նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ
բ) աղաթթու   ե) քլոր
գ) ածխածնի(IV) օքսիդ

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

25. Սենյակային ջերմաստիճանում ալյումինը ո՞ր թթվի հետ չի փոխազդում.

1) H2SO4(խիտ)      2) H2SO4(նոսր)    3) HNO3(նոսր)    4) HCl(խիտ) 
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26. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ելանյութերն իրենց արգասիքներին. 

Ելանյութ Արգասիք

ա) Fe + HCl 
բ) Fe + Cl2 

t

գ) Fe + H2SO4(ն) 
դ) Fe + H2SO4(խ)  

t

1) FeSO4 + H2

2) Fe2(SO4)3 + H2

3) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
4) FeCl2 + H2

5) FeCl3

6) FeCl3 + H2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ 4, գ2, դ3   3) ա6, բ5, գ2, դ1

 2) ա4, բ5, գ3, դ2   4) ա4, բ5, գ1, դ3

27.  Ինչպե՞ս կփոխվի ալյումինի թիթեղի զանգվածը այն պղնձար ջասպի լուծույթի 
մեջ ընկղմելիս.

1) կմեծանա   3) կփոքրանա
2) կմնա նույնը   4) շատ կփոքրանա 

28.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք կարող են լինել X–ը և Y–ը՝ ըստ հետևյալ ուր  վագրի. 
Al(OH)3 + X º Al3+ + Y. 

1) NaOH և H2O   3) NaOH և H2SO4

2) H2SO4 և H2O   4) H2SO4 և NaOH

29. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերը կփոխազդեն մետաղական երկաթի հետ. 

1) HCl, CuCl2, FeCl3   3) Al2O3, C, H2O
2) AgNO3, S, ZnSO4    4) HNO3, Cu(NO3)2, Cu

30.  Ի՞նչ նյութեր կարող են լինել X–ը և Y–ը փոխարկումների հետևյալ` Al º X º Y º Al2O3, 
շղթայում. 

1) Al(NO3)3 և Al(OH)3  3) Al(OH)3 և NaAlO2

2) AlPO4 և Al(OH)3   4) Al2O3 և AlCl3

31. Ո՞ր մասնիկի և Fe2+ իոնի էլեկտրոնային կառուցվածքներն են նույնը.

1) Ar  2) Co3+  3) Mn2+  4) Cr2+

32. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի երկաթի(II) քլորիդը.

1) MgO, HCl, H2SO4  3) HNO3, Cu, NaOH
2) Mg, AgNO3, Cl2  4) CuSO4, Ca(OH)2, CO2 
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33. Ի՞նչ նյութեր կարող են լինել X–ը և Y–ը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 
FeCl3 º X º Y º Fe(OH)3

1) Fe(NO3)3 և Fe2O3   3) Fe2(SO4)3 և Fe2O3

2) FePO4 և Fe3O4   4) Fe(OH)3 և Fe2(SO4)3

34.  Ո՞րն է ալյումինի վալեն տային շերտի էլեկտրոնային բանաձևը ատոմի հիմ
նական վիճակում.

1) 4s24p1  2) 3s23p1 3) 2s22p1 4) 5s25p1

35.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պղինձ կստացվի 5 գ պղնձարջասպ պարունակող լուծույթի 
և ավելցու  կով երկաթի փոխազդեցությունից. 

1) 1,6   2) 2,0   3) 0,64   4) 1,28

36. Ո՞րն է ալյումինի կարբիդի բանաձևը. 

1) AlC  2) Al2C3  3) AlC2  4) Al4C3

37. Հետևյալ օքսիդներից ո՞րն է օժտված երկդիմի հատկություններով.

1) FeO  2) Al2O3 3) Cu2O  4) CaO

38.  Ո՞րն է Al + NaOH + H2O º NaAlO2 + … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
հավասարման մեջ բաց թողած նյութի գործակիցը. 

1) 4  2) 15  3) 8  4) 3

39. Ո՞ր շարքում են միայն երկդիմի հիդրօքսիդների բանաձևերը.

1) Ca(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3  3) Al(OH)3, Fe(OH)3, Zn(OH)2

2) Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2   4) Be(OH)2, Pb(OH)2, LiOH

40. Ո՞ր փոխազդեցության արդյունքում է առաջանում ջրում չլուծվող հիդրօքսիդ.

1) Fe + HNO3(նոսր)= …  3) FeCl2 + KOH = … 
2) Fe2O3 + NaOH = …  4) Fe + H2O = … 

41. Ո՞րն է թթվային միջավայրում Fe2+ իոնի օքսիդացման արգասիքը. 

1) Fe2O3  2) Fe  3) Fe3+  4) FeO4
2–

42. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ երկաթ տարրի վերաբերյալ.

ա) երկաթի բարձրագույն օքսիդացման աստիճանը +3 է
բ) երկաթի(II) օքսիդն օժտված է վերօքս երկակիությամբ 

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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43.  Ո՞րն է Al + H2SO4 (նոսր) º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավա
սար ման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 5  2) 8   3) 7   4) 9 

44.  Ո՞րն է Al + NaOH + H2O º NaAlO2 + … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի 
հավասարման մեջ աղի մոլային զանգվածը (գ/մոլ).

1) 82  2) 92   3) 78   4) 128

45. Որքա՞ն է երկաթի ատոմների թիվը մեկ մոլ երկաթի հարուկում.

1) 1,806æ1024     2) 6,02æ1023    3) 3,01æ1023   4) 3

2.1.4. Ալ յումին և երկաթ, դրանց ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 16 2 31 2

2 1 17 4 32 2

3 4 18 1 33 4

4 1 19 3 34 2

5 4 20 2 35 4

6 3 21 3 36 4

7 2 22 3 37 2

8 4 23 3 38 4

9 3 24 4 39 3

10 4 25 1 40 3

11 3 26 4 41 3

12 4 27 1 42 2

13 2 28 2 43 4

14 3 29 1 44 1

15 4 30 1 45 1
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2.1.5. Մետաղների ստացման եղանակները: Կոռոզիա: 
Համաձուլվածքներ: Թուջ և պողպատ 

1.  Ի՞նչ ծավալով (լ) ջրածին է անհրաժեշտ 1160 գ վոլֆրամի(VI) օքսիդից մետաղ 
ստանալու համար.

1) 22,4  2) 33,6  3) 22,4  4) 336

2.  Համապատասխանեցրե՛ք մետաղարտադրությունը և դրանց հիմ քում ընկած քի
միա կան ռեակցիաների հավասարումները.

Մետաղարտադրություն Ռեակցիայի հավասարումներ

ա) ջրածնամետաղար տադ րություն
բ) ջրամետաղարտադրություն
գ) էլեկտրամետաղարտադ րություն
դ) ալ յումաջերմային

1) 2Al2O3 = 4Al + 3O2

2) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu
3) 3Fe3Օ4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe
4) 2NaCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2NaOH
5) WO3 + 3H2 = W + 3H2O

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ2, գ1, դ3    3) ա5, բ1, գ3, դ2
2) ա3, բ4, գ1, դ2    4) ա2, բ4, գ1, դ5

3.  Ո՞ր նյութի լուծույթում կարելի է ամբողջությամբ լուծել արույր (Zn–Cu) համաձուլ
վածքի նմուշը.

1) նոսր աղաթթու   3) նոսր ծծմբական թթու
2) ալկալու ջրային լուծույթ  4) խիտ ազոտական թթու

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթվածին է մասնակցել 784 գ ժանգի առաջացմանն ըստ 
հետևյալ ուրվագրի.
Fe + O2 + H2O º Fe2O3æ2H2O 

1) 384   2) 192   3) 144   4) 64

5.  Ո՞ր մետաղի հետ հպումը կնպաստի երկաթե իրի էլեկտրաքիմիական կոռոզիային.

1) Mg  2) Zn  3) Cu  4) Cr

6. Արդյունաբերության մեջ ինչպե՞ս են ստանում մետաղը սուլֆիդային հանքից. 

1) հալված հանքը ենթարկում են էլեկտրոլիզի
2) ջրածնով սուլֆիդը վերականգնում են
3) կիրառում են ալ յումաջերմային եղանակ
4) հանքն այրում են և ստացված օքսիդից վերականգնում մետաղը
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7.  Ո՞ր նյութերը կարելի է օգտագործել ջրամետաղարտադրական եղանակով 
պղնձի(II) քլորիդի լուծույթից պղինձ ստանալու համար. 

ա) K       բ) Zn       գ) Ag       դ) Fe

1) բ, դ  2) ա, բ  3) գ, դ  4) ա, դ

8.  Ի՞նչ ծավալով (մ3, ն. պ.) ջրածին կծախսվի մոլիբդենի(VI) օքսիդից 192 կգ մոլիբ դեն 
ստանալիս. 

1) 124,4   2) 134,4  3) 164,4  4) 144,4

9.  Ո՞ր ազդանյութով կարելի է տարբերել պղնձի(II) օքսիդի, երկաթի և արծաթի 
փոշիները. 

1) KOH  2) HCl  3) Na2CO3   4) CuSO4

10. Ո՞ր արտադրությունն է զբաղվում ալկալիական մետաղների ստացմամբ. 

1) հրամետաղարտադրություն   3) ջրամետաղարտադրություն
2) էլեկտրամետաղարտադրություն  4) հանքամետաղարտադրություն

11.  Ո՞ր զույգի մետաղներն են արդյունաբերության մեջ կիրառվում առա վել մեծ 
չափով. 

1) կալիում և ոսկի    3) ցինկ և վոլֆրամ
2) նատրիում և երկաթ   4) ալ յումին և երկաթ

12. Ո՞ր մետաղն է մտնում բոլոր ամալգամների բաղադրության մեջ.

1) անագ   2) կապար    3) սնդիկ   4) ոսկի 

13. Պղնձի և ո՞ր մետաղի համաձուլվածքն է մելքիորը. 

1) կապարի  2) նիկելի 3) երկաթի 4) սնդիկի

14. Թվարկվածներից որո՞նք համաձուլվածք չեն. 

ա) արույր  գ) թուջ   ե) մելքիոր
բ) ցեմենտիտ դ) մալաքիտ   զ) դյուրալ յումին

1) ա, բ   2) բ, դ  3) ե, զ  4) դ, զ

15.  Ո՞ր շարքի մետաղներից յուրաքանչյուրի հետ հպումը կդանդաղեցնի երկաթի 
էլեկտրաքիմիական կոռոզիան. 

1) Cu, Ni, Zn      2) Zn, Mg, Ca  3) Ag, Hg, Mg  4) Cu, Ag, Au

16. Ո՞րը մետաղների ստացման արդյունաբերական եղանակ չէ.

1) հրամետաղարտադրություն  3) հանքամետաղարտադրություն
2) ջրամետաղարտադրություն  4) էլեկտրամետաղարտադրություն 
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17. Ո՞րն է բաց թողած բառակապակցությունը. 

Պողպատը չեն ստանում ______________________________________________________:

1) դոմնային վառարանում   3) մարտենյան վառարանում
2) կոնվերտորում    4) էլեկտրաաղեղային վառարանում

18.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են կիրառվում որպես վերականգնիչ հրամետաղ
արտադրական եղանակով մետաղների ստացման համար. 

1) C, NH3, Na, Au    3) CH4, Al, CO, CO2

2) H2, C, CO, Al    4) Ag, Hg, Zn, Mg 

19.  Ո՞ր շարքում են երկաթի միացությունները ճիշտ դասավորված ըստ դոմնային 
վառարանում կատարվող գործընթացների հաջորդականության.

1) Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe   3) Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe
2) Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4   4) Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 

20.  Քանի՞ մոլ էլեկտրոն է ձեռք բերել օքսիդիչ նյութի մեկ մոլն ըստ հետևյալ ուր
վագրի.
 Fe3O4 + Al º Fe + Al2O3

1) 3   2) 8   3) 8/3   4) 3/8

21.  Ինչպե՞ս է անվանվում չոր գազի ազդեցությամբ տեղի ունեցող մետաղների 
կոռոզիան.

1) էլեկտրաքիմիական   3) մթնոլորտային
2) քիմիական    4) օդային

22. Ինչպե՞ս է փոխվում ջերմաստիճանը դոմնային վառարանում. 

1) տարբեր բարձրություններում մնում է հաստատուն 
2) նվազում է ներքևից վերև 
3) նվազում է վերևից ներքև 
4) փոխվում է պարբերականորեն

23. Արդյունաբերության մեջ ո՞ր եղանակով են ստանում կալցիումը.

1) մետաղաջերմային   3) էլեկտրամետաղարտադրական
2) ջրամետաղարտադրական 4) ածխածնաջերմային

24. Երկաթի և հիմնականում ո՞ր տարրի համաձուլվածքն է թուջը.

1) մանգան  2) ֆոսֆոր  3) ածխածին    4) սիլիցիում 

25. Երկաթի և ածխածնի ո՞ր միացությունն է կազմում սպիտակ թուջի բաղադրամաս.

1) Fe C   2) Fe4C3  3) FeC2   4) Fe3C
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26.  Որքա՞ն է ածխածնի պարունակությունը (%) պողպատում, եթե դրա 10 գ նմուշը 
թթվածնում այրելիս առաջացել է 0,88 գ CO2.

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

27. Ո՞րն է ալյումինի ստացման արդյունաբերական եղանակ.

1) ալ յումինի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը
2) ալ յումինի քլորիդի հալույթի էլեկտրոլիզը
3) կրիոլիտի առկայությամբ բոքսիտի հալույթի էլեկտրոլիզը
4) կալցիումով բոքսիտի վերականգնումը

28.  Ո՞ր շարքի բոլոր մետաղները կարելի է ստանալ ալյումաջերմային եղանակով. 

1) Na, K, Li   2) Ba, Mg, Ca   3) Rb, Cs, Fe   4) Mn, Cr, Fe

29. Ո՞րն է մետաղական նատրիումի ստացման արդյունաբերական եղանակ. 

1) նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը 
2) նատրիումի քլորիդի հալույթի էլեկտրոլիզը 
3) ալ յումաջերմային եղանակով նատրիումի օքսիդի վերականգնումը
4) նատրիումի նիտրատի ջերմային քայքայումը

30.  Որքա՞ն է դոմնային վառարանում Fe2O3–ի՝ CO–ով վերականգնման առաջին փուլի 
հավասարման գործակիցների գումարային թիվը.

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

2.1.5. Մետաղների ստացման եղանակները: Կոռոզիա: Համաձուլվածքներ:  
Թուջ և պողպատ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 11 4 21 2

2 1 12 3 22 3

3 4 13 2 23 3

4 2 14 2 24 3

5 3 15 2 25 4

6 4 16 3 26 4

7 1 17 1 27 3

8 2 18 2 28 4

9 2 19 3 29 2

10 2 20 2 30 2
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2.2. ՈՉՄԵՏԱՂՆԵՐ

2.2.1. Ոչմետաղներ: Ջրածին, ջուր, հալոգեններ

1.  Ո՞րն է VII խմբի երկրորդական ենթախմբի տարրի ատոմի վալենտային շերտի 
էլեկտրոնային բանաձևը.

1) 2s22p5  2) 3d54s1 3) 3d54s2 4) 3s23p4

2.  Ո՞ր տարրի ատոմն է միացություններում ցուցաբերում –1 հաստատուն օքսիդաց
ման աստիճան.

1) H  2) Na  3) F  4) Ca

3.  Ինչո՞ւ են ջրածին քիմիական տարրը հաճախ տեղադրում պարբերական հա
մակարգի և՛ առաջին, և՛ յոթերորդ խմբերի գլխավոր ենթախմբերում.

1) ալկալիական մետաղների նման դրսևորում է միայն վերականգնիչ հատկություն 
2) ֆտորի նման դրսևորում է միայն օքսիդիչ հատկություն 
3)  ալկալիական մետաղների նման դրսևորում է +1 բարձրագույն և հալոգենների 

նման՝ –1 ցածրագույն օքսիդացման աստիճան 
4) թեթև իզոտոպում նեյտրոններ չկան

4. Ո՞ր շարքի բոլոր միացություններում են ջրածնի մոլային բաժինները նույնը.

1) H2O, C4H8, CH3OH    3) NaH, C2H2, CaH2

2) H2O2, C6H6, C2H4     4) NH3, C2H6, C3H7OH

5. Ո՞րն է հիդրիդ իոնի էլեկտրոնային բանաձևը. 

1) 1s2   2) 1s1   3) 1s22s1 4) 2s2

6. Որո՞նք են իոնային բյուրեղավանդակով ջրածնային 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) բ, ե, զ 

7. Որո՞նք են մոլեկուլային բյուրեղավանդակով պարզ նյութեր. 

ա) Cալմաստ  գ) S8    ե) I2  է) Pսև

բ) P4  դ) Si  զ) Cգրաֆիտ   ը) Br2 

1) բ, գ, է, ը  2) ա, դ, զ, է 3) բ, դ, զ, ը 4) բ, գ, ե, ը 
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8. Ջրածնի հնարավոր մոլեկուլներից որո՞նք ունեն հավասար զանգվածներ.

ա) 1H2   բ) 2H2  գ) 3H2  դ) 1H2H ե) 1H3H զ) 2H3H 

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

9.  Ո՞րն է H2 + CH3CHO º … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայում վե
րականգնիչի մեկ մոլեկուլի տրամադրած էլեկտրոնների թիվը. 

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

10.  Որքա՞ն է H2 + Fe3O4 º Fe + … ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հա
վասարման վերականգնիչ նյութի գործակիցը.

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

11. Ջրածնի ստացման հետևյալ եղանակներից ո՞րն է արդյունաբերական.

1) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2    3) Zn + 2KOH = K2ZnO2 + H2

2) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2    4) 2H2O + CH4 = CO2 + 4H2 

12.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) HD գազում կպարունակվի նույնքան նեյտրոն, որքան պրո
տոն է պարունակվում 5 մոլ H2 գազում. 

1) 2  2) 6  3) 8  4) 10 

13.  Հիդրոլիզի ռեակցիաների հետևյալ հավասարումներից ո՞րն է օքսիդացման–վե
րա կանգնման ռեակ ցիայի հավասարում.

1) Na3N + 3H2O = 3NaOH + NH3   3) CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2

2) CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2  4) Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S

14. Ջրածին տարրի ի՞նչ թվով իզոտոպներ են հայտնի. 

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

15.  Ո՞ր մասնիկն է օժտված լիցքի առավել մեծ խտությամբ.

1) H+   2) H–   3) OH–   4) H3O
+

16. Ո՞ր արտահայտությունն է ճիշտ ջրածին պարզ նյութի վերաբերյալ.

ա) օդից թեթև է 14,5 անգամ
բ) թթվածնից թեթև է 16 անգամ

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.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցությունից կանջատվի 12 գ 
գազ. 

1) 65   2) 130   3) 260   4) 390 

18. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ լրացումը.

Ջրածինը փոխազդում է որոշ ակտիվ մետաղների հետ՝ հանդես գալով որպես ______: 

1) օքսիդիչ     3) և՛ օքսիդիչ, և՛ վերականգնիչ
2) վերականգնիչ    4) էլեկտրոնի դոնոր

19.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ջրածին կպահանջվի պղնձի(II) օքսիդից 96 գ մետաղ 
վերա կանգնելու համար. 

1) 11,2   2) 33,6   3) 44,8   4) 56,8

20.  Ո՞ր շարքի տարրերն են առաջացնում երկատոմ մոլե կուլներ. 

1) կրիպտոն, սիլիցիում, ազոտ  3) թթվածին, ֆոսֆոր, ծծումբ
2) ազոտ, ֆտոր, թթվածին   4) ծծումբ, ջրածին, հելիում

21.  Համապատասխանեցրե՛ք քիմիական ռեակցիաների հավասարումները և դրան
ցում ջրածնի ցուցաբերած հատկությունները. 

Ռեակցիայի հավասարում Ջրածնի հատկություն

1) 2Li + H2 = 2LiH
2) 2H2 + O2 = 2H2O
3) CuO + H2 = Cu + H2O
4) F2 + H2 = 2HF

ա) օքսիդիչ 
բ) վերականգնիչ 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

22. Ջրածնի ստացման հետևյալ եղանակներից որո՞նք են արդյունաբերական. 

ա) ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցությունը 
բ) մեթանի կոնվերսիան 
գ) նատրիումի և էթիլսպիրտի փոխազդեցությունը 
դ) ջրի էլեկտրոլիզը 
ե) մեթանի պիրոլիզը 
զ) նատրիումի հիդրիդի հիդրոլիզը

1) բ, ե, զ   2) ա, գ, դ  3) ա, գ, զ  4) բ, դ, ե 
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23.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) ջրածին է անհրաժեշտ 44 գ ազոտի(I) օքսիդը մինչև ազոտ 
վերականգնելու համար.

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

24.  Ո՞ր շարքում են բացասական օքսիդացման աստիճանով ջրածնի ատոմ 
պարունակող նյութերի բանաձևերը.

1) H2O, SiH4    2) BH3, LiH   3) LiH, C2H2   4) C2H2, LiOH

25. Ո՞ր արտահայտությունն է վերաբերում ջրածին պարզ նյութին.

1) բոլոր օրգանական նյութերի բաղադրամաս է
2) մտնում է ջրի բաղադրության մեջ
3) բոլոր հիդրիդների բաղադրամաս է
4) ստացվում է ջրի էլեկտրոլիզից

26. Ո՞րն է քլորի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևը հիմնական վիճակում.

1) 1s22s22p5     3) 1s22s22p63s23p6

2) 1s22s22p63s23p5    4) 1s22s22p63s23p54s24p5

27.  Քլորաջրածնի և ո՞ր նյութի փոխազդեցությունից են լաբորատորիայում քլոր 
ստանում. 

1) NaCl  2) MnO2  3) K2SO4  4) CaCl2

28. Ո՞ր նյութի օքսիդացումից են լաբորատորիայում քլոր ստանում. 

1) NaCl  2) HCl   3) KClO3  4) MnO2

29. Հետևյալ նյութերից ո՞րը կփոխազդի ալկալու հետ.

1) ածխածին 2) թթվածին   3) ջրածին 4) քլոր

30. Որո՞նք են հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայի վերջանյութերը. K2SO3 + Br2 + H2 O º … 

1) SO2, HBr, KOH    3) K2SO4, HBr
2) H2S, KBr    4) K2S, HBr

31.  Ո՞րն է վերականգնման արգասիքի գործակիցը հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայում. 
KOH + … t  KCl + KClO3 + H2O.

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

32.  Ո՞րն է օքսիդացման արգասիքի գործակիցը հետևյալ ուրվագրով ռեակ ցիայում. 
KMnO4 + ... º Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.

1) 2  2) 5   3) 8   4) 16
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33. Ո՞րն է առավել ուժեղ վերականգնիչ անիոնը.

1) F–  2) Cl–  3) Br–  4) I–

34. Ո՞ր պնդումն է սխալ քլոր գազի վերաբերյալ. 
1) սուր հոտով հեղձուցիչ գազ է 
2) փոխազդում է ալկալիների հետ
3) ստացվում է աղաթթվի և մանգանի(IV) օքսիդի փոխազդեցությունից 
4) օդից ծանր է 1,5 անգամ 

35. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ քլորաջրածնի վերաբերյալ. 

ա) սուր հոտով հեղձուցիչ գազ է 
բ) օդից ծանր է 2,5 անգամ 
գ) ստացվում է կերակրի աղի և խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցությունից 
դ) փոխազդում է սնդիկի հետ

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, գ

36.  Որո՞նք են X1 և X2 նյութերի բանաձևերը հետևյալ փոխարկումներին համա պա
տասխանող ռեակցիաների հավասարումներում. NaCl X1  HCl X2  CaCl2.

1) H2, Ca(NO3)2              2) H2CO3, CaO         3) H2SO4, CaO    4) H2, CaSO4

37. Ո՞ր շարքում են աղաթթվի հետ փոխազդող նյութերի բանաձևեր. 

1) NaHCO3, KMnO4, P2O5  3) Na2SO4, KClO3, CuO 
2) Na2CO3, MnO2, Cu(OH)2  4) CH3COONa, SiO2, K2S 

38. Ո՞ր թթուն է թույլ էլեկտրոլիտ.

1) պերքլորական    3) ֆտորաջրածնային
2) ծծմբական   4) ազոտական

39.  Որքա՞ն է քլորաջրի լուսավորման արդյունքում ստացվող գազի հա րաբերական 
խտությունն ըստ հելիումի.

1) 17,75  2) 5  3) 9,12  4) 8

40. Ո՞րն է VII խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերի ընդհանուր անվանումը.

1) քալկոգեններ    3) հալոգեններ
2) ազնիվ գազեր    4) ոչ աղածիններ

41. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ պարզ նյութերի F2–Cl2–Br2–I2 շարքի վերաբերյալ. 

ա) խտությունը մեծանում է 
բ) հալման ջերմաստիճանը փոքրանում է 
գ) միջմոլեկուլային փոխազդեցության ուժերն աճում են 
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դ) ագրեգատային վիճակը փոխվում է գազ–գազ–գազ–հեղուկ կարգով 
ե) ագրեգատային վիճակը փոխվում է գազ–գազ–հեղուկ–պինդ կարգով 

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

42. Ո՞ր ռեակցիայում է Cl2 պարզ նյութը դրսևորում վերօքս երկակիություն.

1) H2S + 4Cl2 + H2O = H2SO4 + 8HCl  3) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3

2) Cl2 + 3F2 = 2ClF3     4) Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O 

43.  Ո՞րն է հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիա յի հավա սա րման 
քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը. Cl2 + Na º …  

1) 6   2) 5   3) 7   4) 9

44. Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

ա) քլորաջրում քլորի մոտ 30 %–ը դարձելիորեն փոխազդում է ջրի հետ 
բ) բրոմաջրում և յոդաջրում հալոգենները գերազանցապես մոլեկուլային ձևով են 
գ) հալոգենների լուծելիությունը ջրում մեծանում է Cl2–Br2–I2 շարքում 

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

45.  Որքա՞ն է օքսի դացման արգասիքի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը 
հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայում. Cl2 + KOH 100 °C  …

1) 90,5  2) 74,5   3) 122,5  4) 36,5

46.  Որքա՞ն է վերա կանգնման արգասիքի գործակիցը հետևյալ ուրվագրին հա մա
պատասխանող ռեակցիայում. Cl2 + KOH 100 °C  … 

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

47.  Համապատասխանեցրե՛ք հալոգենաջրածնային թթուների և դրանց թթվային 
մնա ցորդ ների անվանումները. 

Թթու Թթվային մնացորդ

ա) ֆտորաջրածնային թթու
բ) քլորաջրածնային թթու

1) քլորիդ
2) քլորիտ
3) ֆտորիդ
4) ֆտորիտ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2   2) ա3, բ2  3) ա3, բ1 4) ա3, բ4

48.  Ո՞րն է օքսիդիչ մասնիկը հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող ռեակ ցիա
յում. HCl + Al º …
1) Cl–  2) H+  3) Al0  4) Cl0
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49. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ջրային լուծույթում քլորաջրածնի վերաբերյալ.

ա) դասվում է ուժեղ էլեկտրոլիտների շարքին
բ) դասվում է օքսիդիչ թթուների շարքին 

1) ճիշտ է միայն բ–ն   3) ճիշտ է միայն ա–ն
2) ճիշտ են և՛ ա–ն, և՛ բ–ն  4) երկու պնդումներն էլ սխալ են 

50.  Ո՞ր թթուն են օգտագործում ապակին խածատելու հա մար.

1) յոդաջրածնային    3) ֆտորաջրածնային
2) բրոմաջրածնային   4) քլորաջրածնային

51. Ո՞ր մետաղների հետ չի փոխազդում աղաթթուն. 

ա) Au գ) Ag    ե) Cu  է) Hg  
բ) Fe դ) Zn  զ) Al  ը) Mg  

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

52.  Քլորաջրածնի հնարավոր մոլեկուլներից որո՞ւմ է նեյտրոնների թիվը հավա սար 
պրոտոնների թվին.

1) 1H35Cl   2) 1H37Cl  3) 2H35Cl  4) 2H37Cl

53. Ի՞նչ կապ է առկա ջրի մոլեկուլների միջև.

1) իոնային   3) կովալենտ բևեռային  
2) ջրածնային  4) կովալենտ ոչ բևեռային

54.  0,3 մոլ քանակով R– անիոնում պարունակվում է 5,4 մոլ էլեկտրոն: Ո՞րն է այդ 
անիոնը.

1) I–   2) Br–  3) Cl–  4) F–

55. Ո՞ր անիոնի շառավիղն է առավել մեծ.

1) I–   2) Br–  3) Cl–  4) F–

56.  6 լ ծավալով անոթը լցված է 4 գ ջրածին գազով: Որքա՞ն է գազի մոլային կոն
ցենտրացիան (մոլ/լ).

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

57.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ մոլեկուլում կապի երկարության 
մեծացման.

1) F2, BrCl, Br2   3) Cl2, BrCl, I2

2) I2, Br2, F2    4) HI, HBr, HF
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58.  Ո՞ր շարքի նյութերն են ստացվում նատրիումի բրոմիդի ջրային լուծույթի էլեկտ
րոլիզով (իներտ էլեկտրոդներ).

1) Na, HBr, Br2    3) H2, Br2, NaOH
2) H2, Br2, NaBr   4) Na, HBr, NaH

59.  0,2 մոլ կալիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթի մեջ անցկացրել են 4,0 լ 
(ն. պ.) քլորաջրածին: Ստացված լուծույթում ի՞նչ գույն կունենա լակմուսը.

1) կապույտ  2) կարմիր 3) դեղին 4) մորու գույն

60. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում աղաթթվի հետ. 

1) Zn, Al2O3, K2SO3   3) Al(OH)3, ZnO, BaSO4  
2) NaNO2, KF, Ca(NO3)2  4) CuO, NaOH, NaNO3 

61.  Ո՞րն է տարրի էլեկտրոնային բանաձևը, եթե դրա բարձրագույն օքսիդացման 
աստիճանով թթվածնավոր թթվի բանաձևն է HRO4. 

1) [He]2s22p5  2) [Ne]3s23p5  3) [Ar]3d64s2  4) [Ar]3d34s2

62. Ինչո՞վ են նման 35Cl և 79Br ատոմները.

1) զանգվածով  
2) չափերով
3) արտաքին էներգիական մակարդակում առկա էլեկտրոնների թվով  
4) հիմնական վիճակում էլեկտրոնային շերտերի թվով

63.  Ի՞նչ քիմիական կապ կարող է առաջանալ երկու ոչմետաղային տարրերի ատոմ
ների միջև. 

1) մետաղային  2) իոնային 3) կովալենտային   4) ջրածնային 

64. Որքա՞ն է «ծանր» ջրի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը.

1) 18  2) 19  3) 20  4) 22 

65. Նյութերի ո՞ր զույգի փոխազդեցությունից ջրածին կանջատվի. 

1) կալցիումի հիդրիդ և ջուր   3) խիտ ծծմբական թթու և պղինձ
2) կալցիումի կարբիդ և ջուր   4) խիտ ազոտական թթու և ցինկ 

66. Որքա՞ն է 44,8 մ3 (ն. պ.) ծավալով ջրածնի զանգվածը (կգ). 

1) 5  2) 10  3) 2  4) 4

67. Ո՞ր փոխազդեցության հետևանքով մետաղ կստացվի. 

1) Cu + O2 º   3) Cu + H2O º
2) Cu2O + O2 º   4) CuO + H2 º
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68.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի ջրածինը համապատաս խան պայ
մաններում. 

1) թթվածին, ազոտ, պղնձի(II) օքսիդ 3) թթվածին, ծծումբ, ջուր
2) ջուր, թթվածին, երկաթի(III) օքսիդ 4) ջուր, քլոր, վոլֆրամի(VI) օքսիդ

69. Ո՞ր տարրի օքսիդը չի փոխազդում ջրի հետ.

1) նատրիում 2) արծաթ 3) կալցիում 4) ածխածին(IV) 

70.  Ո՞ր նյութերն են առաջանում կալցիումի և ջրի փոխազ դե ցությունից.

1) CaO և H2  2) Ca(OH)2 և H2 3) Ca2O       4) Ca(OH)2 և CaO2

71.  Կրաքարի և աղաթթվի փոխազդեցությունից անջատվել է 44,8 լ (ն. պ.) գազ: Ի՞նչ 
քանակով (մոլ) քլորաջրածին է փոխազդել.

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

72. Ո՞ր նյութերի հետ փոխազդելիս ջուրը կցուցաբերի օքսիդիչ հատկություն. 

ա) Na   բ) C   գ) CaO   դ) CO   ե) SO2

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

73. Ո՞ր նյութը կարելի է օգտագործել Cl2 գազը խոնավազրկելու համար. 

ա) CuSO4   բ) Na2SO4   գ) KOH   դ) H2SO4   ե) FeCl2

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

74. Ո՞ր նյութի և ջրի փոխազդեցության արդյունքում գազ չի անջատվում.

1) CaC2  2) NaH  3) BaO  4) Al4C3

75. Համապատասխանեցրե՛ք մասնիկի լիցքը և էլեկտրոնային բանաձևը.

Մասնիկի լիցք Էլեկտրոնային բանաձև

ա) Cl+7

բ) Cl+5

գ) Cl0 
դ) Cl–1

1) 1s22s22p63s23p6 
2) 1s22s22p63s23p2

3) 1s22s22p63s2

4) 1s22s22p6

5) 1s22s22p63s23p5

6) 1s22s22p63s23p4

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2, գ6, դ1    3) ա4, բ3, գ5, դ1
2) ա2, բ6, գ4, դ3    4) ա6, բ2, գ4, դ5
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76.  Համապատասխանեցրե՛ք քիմիական տարրի նշանը և այդ տարրի բարձրագույն 
օքսի դաց ման աստիճանով քլորիդի բանաձևը. 

Տարրի նշան Քլորիդի բանաձև

ա) C
բ) AI
գ) S
դ) P

1) XCl
2) XCl4

3) XCl2

4) XCl5

5) XCl3

6) XCl6

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա6, բ5, գ6, դ5    3) ա2, բ5, գ6, դ4
2) ա2, բ3, գ4, դ3    4) ա3, բ3, գ2, դ5

77. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ջրածնի համար.

ա) ակտիվ մետաղների հետ առաջացնում է իոնական միացություններ
բ) ոչմետաղների հետ միացություններ չի առաջացնում 

1) երկու պնդումներն էլ ճիշտ են   3) երկու պնդումներն էլ սխալ են
2) ճիշտ է միայն ա–ն    4) ճիշտ է միայն բ–ն 

78. Ո՞ր նյութերի հետ են փոխազդում և՛ ջրածինը, և՛ քլորը. 

ա) ջուր   բ) էթիլեն   գ) կալցիումի հիդրօքսիդ   դ) մետաղական կալցիում

1) ա, բ  2) բ, դ   3) ա, դ   4) բ, գ

79. Ո՞ր պնդումն(ներն) է(են) ճիշտ.

ա)  պարբերական համակարգի VII խմբի բոլոր տարրերը կոչվում են հալոգեններ 
բ)  բոլոր հալոգենները միացություններում կարող են ցուցաբերել –1 նվազագույն 

և +7 առավելագույն օքսիդացման աստիճաններ 
գ) ֆտորը բոլոր միացություններում ցուցաբերում է –1 օքսիդացման աստիճան 

1) բ  2) բ, գ   3) ա, գ   4) գ

80.  Համապատասխանեցրե՛ք քիմիական ռեակցիաների ելանյութերը և վերջա
նյութերը. 

Ելանյութեր Վերջանյութեր 

ա) HCl + Fe3O4

բ) HCl + Fe2O3 
գ) HCl + FeO
դ) HCl + Cu2O

1) FeCl3 + H2O 
2) FeCl2 + FeCl3 + H2O
3) CuCl2 + H2O 
4) FeCl2 + H2O 
5) CuCl + H2O
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Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ4, դ3    3) ա4, բ1, գ1, դ5
2) ա4, բ1, գ4, դ5    4) ա2, բ1, գ4, դ5

81.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի քիմիական բանաձևը և դրանում քլորի օքսի
դացման աստիճանը. 

Քիմիական 
բանաձև

 Քլորի օքսիդացման 
աստիճան

ա) KClO4

բ) KClO3

գ) NaOCl
դ) PCl5

1) +5
2) +7
3) +1
4) –1
5) 0

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2, գ5, դ1    3) ա2, բ1, գ3, դ4
2) ա2, բ1, գ4, դ3    4) ա4, բ2, գ1, դ5
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2.2.1. Ոչմետաղներ: Ջրածին, ջուր, հալոգեններ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 28 2 55 1

2 3 29 4 56 1

3 3 30 3 57 3

4 1 31 3 58 3

5 1 32 2 59 1

6 2 33 4 60 1

7 4 34 4 61 2

8 4 35 4 62 3

9 2 36 3 63 3

10 4 37 2 64 3

11 4 38 3 65 1

12 4 39 4 66 4

13 2 40 3 67 4

14 2 41 4 68 1

15 1 42 4 69 2

16 3 43 2 70 2

17 4 44 4 71 3

18 1 45 3 72 1

19 2 46 4 73 1

20 2 47 3 74 3

21 1 48 2 75 3

22 4 49 3 76 3

23 4 50 3 77 2

24 2 51 2 78 2

25 4 52 1 79 4

26 2 53 2 80 4

27 2 54 3 81 3
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2.2.2.  Թթվածնի ենթախումբ: Թթվածին և ծծումբ 

1. Ի՞նչ օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում թթվածինը միացություններում.

1) միայն –1    3) –2, հիմնականում –1
2) միայն –2   4) –1, հիմնականում –2, ավելի հազվադեպ +1, +2

2.  Որքա՞ն է թթվածին տարրի ատոմի զանգվածը` m0 (կգ), եթե հարաբերական ատո
մային զանգվածը 16 է.

1) 2,66æ10–23  2) 1,66æ10–23   3) 2,66æ10–26   4) 1,674æ10–28 

3. Հետևյալ գազերից որո՞նք են օդի հիմնական բաղադրամասերը.

1) ջրածին և ազոտ   3) թթվածին և ազոտ
2) ջրածին և թթվածին   4) ջրային գոլորշի և արգոն

4.  Քանի՞ պրոտոն է պարունակվում թթվածնի համապատասխանաբար 16O, 17O, 18O 
իզոտոպների միջուկներում.

1) 6, 7, 8  2) 8, 8, 8   3) 8, 9, 10   4) 16, 17, 18 

5.  Ո՞ր տարրի առաջացրած պարզ նյութն է կազմում օդի բաղադրության 1/5 մասը` 
ըստ ծավալի. 

1) ազոտ  2) քլոր  3) ջրածին  4) թթվածին 

6. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի ջերմային քայքայումից թթվածին կստացվի.

1) BaO, Fe3O4, Al(OH)3  3) CaO, NH4NO3, BaO2

2) Na2O, CaCO3, Al2O3  4) KMnO4, Ca(NO3)2, KClO3 

7.  Միացությունների ո՞ր շարքում են նյութերը դասավորված թթվածնի օքսիդաց ման 
աստիճանի աճման կարգով. 

1) BaO, O2, Al(OH)3   3) Na2O2, NH4NO3, OF2

2) Na2O, O2, OF2   4) KMnO4, O2, KClO3

8.  Ո՞րն է VI խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերի ցնդող ջրածնային միացություն
ների ընդհանուր բանաձևը.

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

9.  Ո՞ր շարքում են պարբերական համակարգի միայն VI խմբի գլխավոր ենթախմբի 
տարրերի անվանումներ.

1) ծծումբ, սելեն, տելուր և վոլֆրամ   3) քրոմ, մոլիբդեն և վոլֆրամ
2) թթվածին, ծծումբ, քրոմ և սելեն   4) թթվածին, ծծումբ, սելեն և տելուր 
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10. Ինչպե՞ս են անվանվում 16O, 17O և 18O ատոմները.

1) իզոմերներ  2) իզոտոպներ   3) հոմոլոգներ   4) ալոտրոպներ 

11. Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթով կարելի է օզոնը տարբերել թթվածնից.

1) կալիումի յոդիդի    3) ջրածնի պերօքսիդի
2) կալիումի նիտրատի   4) կաուստիկ սոդայի 

12.  H2O, H2S, H2Se, H2Te շարքում ինչպե՞ս է փոխվում հետևյալ բանաձևերից յու
րաքանչյուրին համապատասխան մոլեկուլի կայունությունը. 

1) մեծանում է 
2) փոքրանում է 
3) H2O, H2S, H2Se շարքում մեծանում է, իսկ H2Se, H2Te շարքում՝ փոքրանում 
4) H2O, H2S, H2Se շարքում փոքրանում է, իսկ H2Se, H2Te շարքում՝ մեծանում

13.  Ջրային լուծույթներում ինչպե՞ս է փոխվում H2O, H2S, H2Se, H2Te  բանաձևերին հա
մապատասխանող թթուների ուժը. 

1) մեծանում է 
2) փոքրանում է 
3) H2O, H2S, H2Se շարքում մեծանում է, իսկ H2Se, H2Te շարքում՝ փոքրանում 
4) H2O, H2S, H2Se շարքում փոքրանում է, իսկ H2Se, H2Te շարքում՝ մեծանում

14. Ի՞նչ քանակով (մոլ) օզոն կստացվի 120 գրամ թթվածինը օզոնի փոխարկելիս. 

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

15.  Ո՞ր օքսիդացման–վերականգնման գործընթացն է տեղի ունենում կալիումի յոդի
դի ջրային լուծույթի մեջ օզոն անցկացնելիս. 

1) թթվածին տարրը ենթարկվում է ինքնաօքսիդացման–ինքնավերականգնման 
2) յոդը ենթարկվում է ինքնաօքսիդացման–ինքնավերականգնման 
3) յոդը վերականգնվում է, թթվածինը՝ օքսիդանում 
4) յոդն օքսիդանում է, թթվածինը՝ վերականգնվում 

16. Հետևյալ գործընթացներից որի՞ դեպքում է թթվածին ստացվում.

1) մալաքիտի քայքայում
2) կալցիումի կարբոնատի շիկացում
3) կալիումի պերմանգանատի քայքայում 
4) նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզ

17.  Ինչպե՞ս են փոխվում թթվային հատկությունները օքսիդների հետևյալ շարքում. 
SO2–SeO2–TeO2.

1) ուժեղանում են   3) SO2–SeO2–ը ուժեղանում է, SeO2–TeO2–ը՝ թուլանում
2) թուլանում են   4) SO2–SeO2–ը թուլանում է, SeO2–TeO2–ը՝ ուժեղանում 
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18. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ է անմիջականորեն փոխազդում թթվածինը.

1) արծաթի   2) ոսկու  3) բրոմի  4) ազոտի(II) օքսիդի 

19. Հետևյալ միացություններից որի՞ բյուրեղավանդակն է իոնային. 

1) H2S  2) H2O  3) SO2  4) Na2S

20.  Ինչպե՞ս է փոխվում քալկոգենների իոնացման էներգիան կարգաթվի մեծաց
մանը զուգընթաց.

1) մեծանում է օրինաչափորեն  3) մեծանում է ոչ օրինաչափ
2) փոքրանում է օրինաչափորեն  4) փոքրանում է ոչ օրինաչափ

21.  Ինչպե՞ս են փոխվում մոլեկուլների քանակը և զանգվածը փակ անոթում գտնվող 
թթվածինն օզոնի փոխարկելիս.

1) և՛ քանակը, և՛ զանգվածը մեծանում են 
2) քանակը փոքրանում է, իսկ զանգվածը մնում է նույնը
3) քանակը մեծանում է, իսկ զանգվածը՝ փոքրանում
4) քանակը մնում է նույնը, իսկ զանգվածը՝ մեծանում

22.  Ո՞ր շարքում են ներկայացված թթվածին տարրի օքսիդացման աստիճանները 
Cl2O7, H2O2, OF2 միացություններում համա պա տաս խանաբար.

1) –2, –2, –2  2) +2, –1, –2  3) –2, –1, +2  4) –2, +1, –2

23.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օզոն կստացվի 6,72 լ (ն. պ.) թթվածինն օզոնարարում 
ամբող ջությամբ օզոնի փոխարկելիս.

1) 6,72  2) 2,24  3) 4,48  4) 1,12

24.  Ո՞ր նյութն է առաջանում հավասար նյութաքանակներով նատրիումի հիդրօք
սիդի և ծծմբի(IV) օքսիդի փոխազդեցությունից. 

1) Na2SO3   2) Na2SO4  3) NaHSO4  4) NaHSO3 

25.  Ո՞րն է օքսիդիչը հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայում. H2S + K2SO3 º S + KOH + H2O. 

1) H2S   2) K2SO3  3) KOH  4) S

26.  Ո՞ր նյութերն են փոխազդում ծծմբի(IV) օքսիդի հետ համա պա տասխան պայ
մաններում.

1) նատրիումի սուլֆիտ և ծծմբաջրածին 
2) կալիումի սուլֆատ և թթվածին
3) նատրիումի քլորիդ և բրոմաջուր 
4) արծաթի նիտրատ և ածխածնի(IV) օքսիդ
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27. Ո՞ր ռեակցիայում է մանգանի(IV) օքսիդը կիրառվում որպես կատալիզատոր.

1) 2KNO3 = 2KNO2 + O2    3) 2KClO3 = 2KCl + 3O2

2) 4KClO3 = KCl + 3KClO4    4) 2H2O = 2H2 + O2 

28. Ո՞ր նյութերի հետ է փոխազդում ծծումբը. 

ա) O2  գ) HCl    ե) KOH
բ) H2O  դ) H2SO4(խիտ)  զ) HNO3 

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

29. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի նոսր ծծմբական թթուն.

1) Cu(OH)2, ZnO, SiO2   3) CaCO3, MgO, Cu
2) BaCl2, Na2CO3, Si    4) Al(OH)3, CuO, Zn 

30.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կառաջանա 0,02 մոլ S2– իոն պարունակող լուծույ
թին 0,04 մոլ Cu2+ իոն ավելացնելիս.

1) 0,192   2) 0,384  3) 1,92  4) 3,84 

31.  4 % չայրվող խառնուկներ պարունակող 500 գ ծծմբի այրումից ստացվել է 268,8 լ 
(ն. պ.) ծծմբի(IV) օքսիդ: Որքա՞ն է ռեակցիայի ելքը (%).

1) 50   2) 75   3) 80   4) 90 

32.  Քանի՞ նեյտրոն է պարունակվում թթվածնի 16O, 17O, 18O իզո տոպների միջուկ
ներում համապա տասխանաբար.

1) 8, 8, 8   2) 8, 9, 10     3) 16, 17, 18   4) 24, 25, 26 

33. Ո՞րն է CuՕ + H2SO4 = CuSO4 + H2O ռեակցիայի կրճատ իոնային հավասարումը.

1) 2H+ + 2OH– = 2H2O   3) Cu2+ + SO4
2– = CuSO4

2) CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O   4) Cu2+ + H2SO4 = CuSO4 + 2H+ 

34. Ո՞ր ռեակցիայում է ծծմբի(IV) օքսիդը ցուցաբերում վերականգնիչ հատկություն.

1) SO2 + NaOH = NaHSO3 
2) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 
3) SO2 + 4HI = S + 2I2 + 2H2O 
4) SO2 + H2O = H2SO3
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35. Համապատասխանեցրե՛ք մասնիկը և էլեկտրոնային բանաձևը.

Մասնիկ Էլեկտրոնային բանաձև

ա) S+4

բ) S
0

գ) S+6

1) 1s22s22p63s23p6

2) 1s22s22p63s23p4 
3) 1s22s22p63s23p2

4) 1s22s22p63s2

5) 1s22s22p6

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2, գ1  2) ա3, բ2, գ5    3) ա4, բ2, գ5      4) ա2, բ3, գ4 

36. Ծծումբ պարունակող հանքանյութերից ո՞րը սուլֆիդային չէ.

1) ցինկի խաբուսակ  3) գիպս
2) պիրիտ   4) կապարափայլ

37. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ ծծմբային թթվի համար. 

ա) դիսոցվում է աստիճանաբար 
բ) դրանում ծծմբի օքսիդացման աստիճանը +6 է 
գ) երկհիմն թույլ թթու է 
դ) ստացվում է կալիումի սուլֆատի և աղաթթվի փոխազդեցությունից 

1) ա, բ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) ա, գ

38.  Սուֆիդ–, սուլֆատ– և սուլֆիտ իոններ պարունակող լուծույթը մշակել են բա
րիումի քլորիդի ավելցուկով, նստվածքն առանձնացրել են, դրա վրա ավելացրել 
աղա թթվի ավել ցուկ և եռացրել: Ո՞րն է (որո՞նք են) վերջնական լուծույթում 
հայտաբերված անիոն(ներ)ը. 

1) SO4
2–  2) S2–, Cl– 3) SO3

2–, Cl– 4) Cl–

39. Հետևյալ մասնիկներից որո՞նք են գտնվում ծծմբաջրածնի ջրային լուծույթում. 

ա) H ատոմ       բ) S ատոմ       գ) HS – անիոն       դ) S 2– անիոն       ե) H2S մոլեկուլ 

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

40.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք կփոխազդեն ծծմբական թթվի նոսր ջրային լուծույ թի 
հետ. 

ա) K2S       բ) Na2SO3       գ) K2SO4       դ) Hg       ե) Fe       զ) NaNO3

1) ա, դ, զ  2) բ, գ, դ 3) բ, ե, զ 4) ա, բ, ե
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41.  Ո՞րն է բաց թողած բառը հետևյալ արտահայտությունում. 

Ծծմբական թթվի և սուլֆատների որակական հայտաբերման համար կիրառում են 
________________ լուծելի աղեր: 

1) պղնձի  2) բարիումի  3) նատրիումի  4) երկաթի

42.  Որքա՞ն է ծծմբի մոլային բաժինը (%) հետևյալ ուրվագրում բաց թողած նյութի 
մոլեկուլում. SO2 + NO2 º NO + …
1) 15  2) 25  3) 35  4) 45

43. Ո՞ր վերօքս ռեակցիայում է ծծումբ տարրը հանդես գալիս որպես վերականգնիչ. 

1) S + Cu = CuS   2) S + Hg = HgS 3) S + H2 = H2S  4) S + O2 = SO2

44.  Ո՞ր շարքի տարրերն են դասավորված ատոմային շառավիղների մե ծացման 
կարգով.

1) O, S, Se, Te  2) I, Br, Cl, F   3) C, N, O, F   4) Sb, As, P, N 

45. Առավելագույնը ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) SO2 կփոխազդի 10 գ NaOH–ի հետ.

1) 1,4   2) 2,8   3) 5,6   4) 11,2 

46.  Հետևյալ ռեակցիաներից որոնցո՞ւմ է ջրածնի պերօքսիդը դրսևորում միայն 
օքսիդիչ հատկություն. 

ա) 2H2O2 = 2H2O + O2

բ) H2O2 + 2KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + 2H2O
գ) 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5O2 + 2Mn + K2SO4 + 8H2O
դ) 4H2O2 + PbS = PbSO4 + 4H2O 

1) ա, բ  2) բ, դ  3) գ, դ  4) ա, գ

47.  Հետևյալ ռեակցիաներից որո՞ւմ է ջրածնի պերօքսիդը դրսևորում վերօքս երկա
կիություն. 

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.  Որքա՞ն է հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասարման 
քանակաչափական գործակիցների գումարը. S + HNO3 (խ) º H2SO4 + … + …
1) 7   2) 9  3) 17  4) 16

49.  Որքա՞ն է ծծմբաջրածնի լրիվ այրման ռեակցիայի հավասարման քա նա կա չա
փական գործակիցների գումարը. 

1) 7   2) 8   3) 9   4) 10
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50.  Ո՞րն է հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի կրճատ իո նա յին 
հավասարումը. CuCl2 + H2S º … + …

1) Cu2+ + S2– = CuS   3) CuCl2 + 2H+ = Cu2+ + 2HCl
2) CuCl2 + S2– = CuS + 2Cl–  4) Cu2+ + H2S = CuS + 2H+

51.  Համապատասխանեցրե՛ք ծծումբ պարունակող թթուների քիմիական բանա
ձևերը և թթու աղերի անվանումները.

Թթուների բանաձևեր Աղերի անվանումներ

ա) H2SO3

բ) H2S
գ) H2SO4

1) սուլֆատներ
2) հիդրոսուլֆատներ
3) սուլֆիդներ
4) հիդրոսուլֆիդներ
5) սուլֆիտներ
6) հիդրոսուլֆիտներ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա6, բ5, գ1  2) ա5, բ3, գ1   3) ա6, բ4, գ2   4) ա4, բ6, գ2

52. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի ծծմբի(IV) օքսիդը.

ա) O2      բ) CO2      գ) H2S      դ) H2SO3      ե) KOH      զ) H2O 

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

53.  Որքա՞ն է նոսր ծծմբական թթվի և երկաթի(III) օքսիդի փոխազդեցության ռեակ
ցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 7   2) 8   3) 11   4) 9

54.  Որքա՞ն է տաքացման պայմաններում խիտ ծծմբական թթվի և երկաթի(II, III) 
օքսիդի (երկաթի հարուկի) փո խազդեցության ռեակցիայի հավասարման 
քանակաչափական գործակից ների գումարը.

1) 24   2) 28   3) 25   4) 26

55. Քանի՞ մոլեկուլ բյուրեղաջուր է պարունակվում երկաթարջասպի մեկ մոլեկուլում. 

1) 7   2) 5   3) 2   4) 8

56.  Ո՞ր շարքում են ծծմբի միացությունները դասավորված ըստ ծծմբի ատոմի օքսի
դացման աստիճանի մեծացման. 

1) H2SO4, H2SO3, H2S  2) FeS2, H2S, S      3) H2S, FeS2, H2SO3     4) S, H2S, FeS2
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57.  Ո՞րն է քիմիական տարրի ջրածնային միացության բանաձևը, եթե այդ տարրին 
համապատասխանող R2– իոնի և արգոնի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևերը 
նույնն են.

1) СH4  2) H2S  3) HF   4) PH3

58. Ո՞ր միացության մոլեկուլում է ծծմբի ատոմի օքսիդացման աստիճանը –1.

1) Cu2S  2) FeS2  3) H2S  4) FeS

59. Ո՞ր գրառումներն են ճիշտ.

ա) Mr(SO2) = 64   գ) M(SO4
2–) = 96 գ/մոլ

բ) Ar(H) = 1 գ/մոլ    դ) M(H 2
18O) = 20 գ/մոլ 

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

60.  Ո՞ր աղը կգոյանա RO3 բանաձևն ունեցող օքսիդի և ավելցուկով վերցրած NaOH–ի 
լուծույթի փոխազդեցությունից.

1) NaR3О4   2) Na2RО4  3) Na2RО3  4) NaRО3

61. Ո՞ր աղի ջրային լուծույթի հետ կփոխազդի նատրիումի հիդրօքսիդը.

1) CuSО4   2) BaCl2  3) K2S   4) Ba(NO3)2

62. Ո՞ր թթուներն են համապատասխանում ծծմբի(VI) օքսիդին.

1) H2SO3  և H2SO4   3) H2S2O3  և H2SO4 
2) H2SO4  և H2S2O7   4) H2S2O7  և H2SO3

63.  Ո՞ր թթուն կցուցաբերի միայն վերականգնիչ հատկություն ծծմբի(IV) օքսիդի հետ 
փոխազդելիս.

1) ազոտական   3) ծծմբաջրածնային 
2) ծծմբական   4) ֆոսֆորական

64.  CuO–ի, CuS–ի և CuCO3–ի խառնուրդն աղաթթվի ավելցուկով մշակելուց և լու
ծույթը ֆիլտրելուց հետո ի՞նչ նյութ կմնա ֆիլտրի թղթի վրա. 

1) CuO   2) CuS  3) CuCl2 4) CuCO3 

65.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք կարելի է կիրառել ծծմբի(IV) օքսիդը կլանելու համար. 

ա) NaOH    բ) P2O5   գ) CaO   դ) CaCl

1) ա, գ  2) ա, բ  3) բ, գ  4) բ, դ

66. Ո՞ր ռեակցիայում է SO2–ը ցուցաբերում վերականգնիչ հատկություն.

1) SO2 + Na2SO3 + Н2О = 2NaHSO3   3) SO2 + Сl2 + 2Н2О = H2SO4 + 2HCl
2) SO2 + 2CO = S + 2CO2   4) SO2 + Na2CO3 = Na2SO3 + CO2
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67.  Գազի հավաքման ո՞ր եղանակը կարելի է օգտագործել լաբորատորիայում 
թթվածին ստանալիս.

1) խոր սառեցման    3) միայն ջրի դուրսմղման
2) միայն օդի դուրսմղման   4) և՛ ջրի, և՛ օդի դուրսմղման

68.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) օզոնի և թթվածնի խառնուրդ (օզոնացված թթվածին) 
կստացվի օզոնարարում, եթե a գ թթվածնի 10 %–ը փոխարկվի օզոնի. 

1) 0,1 a  2) 0,15 a    3) a  4) 1,5 a 

69. Ո՞ր նյութերի հետ կփոխազդի թթվածինը համապատասխան պայմաններում. 

ա) SO2      բ) CO2      գ) SO3      դ) H2S      ե) CH3OH 

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

70. Ի՞նչ զանգվածով (գ) O2–ի հետ կարող է միանալ 5,6 գ ծծումբը.

1) 32  2) 16  3) 8,6  4) 5,6
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2.2.2.  Թթվածնի ենթախումբ: Թթվածին և ծծումբ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 4 25 2 49 3

2 3 26 1 50 4

3 3 27 3 51 3

4 2 28 3 52 2

5 4 29 4 53 2

6 4 30 3 54 4

7 2 31 3 55 1

8 1 32 2 56 3

9 4 33 2 57 2

10 2 34 2 58 2

11 1 35 3 59 3

12 2 36 3 60 2

13 1 37 4 61 1

14 4 38 4 62 2

15 4 39 2 63 3

16 3 40 4 64 2

17 2 41 2 65 1

18 4 42 2 66 3

19 4 43 4 67 4

20 2 44 1 68 3

21 2 45 3 69 4

22 3 46 2 70 4

23 3 47 1

24 4 48 4
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2.2.3. Ազոտի ենթախումբ: Ազոտ և ֆոսֆոր 

1.  Ի՞նչ նվազագույն և առավելագույն օքսիդացման աստիճաններ են բնորոշ ազոտի 
ենթախմբի տարրերին. 

1) –3, +5  2) –2, +5 3) –3, +4 4) –1, +5

2. Լաբորատորիայում ո՞ր նյութի ջերմային քայքայումով են ազոտ ստանում.

1) NH4OH  2) NH4Cl 3) NH4NO3 4) NH4NO2

3.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ամոնիակ կստացվի 7 գ ազոտի և ավելցուկով վերցրած ջրած
նի խառ նուրդը կատալիզատոր պարունակող խողովակի միջով անցկացնելիս. 

1) 1,5  2) 7,5  3) 8,5  4) 17

4. Ո՞րն է ամոնիումային աղի ստացման ռեակցիայի հավասարման ձախ մասը.

1) NH3 + H2O º   3) NH3 + HCl º
2) NH3 + CuO º   4) NO2 + HCl º

5.  Որքա՞ն է A ազդանյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն ըստ հետևյալ 
ուրվագրի. NH3 

A  NO A  NO2 
A, H2O  HNO3.

1) 2  2) 16  3) 17  4) 32

6.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթու կառաջանա 44,8 լ (ն. պ.) ազոտի(IV) օքսիդի և ավելցու
կով թթվածնի խառնուրդը ջրի մեջ անցկացնելիս. 

1) 17 2) 63  3) 126  4) 252 

7.  Որքա՞ն է մետաղական պղնձի և նոսր ազոտական թթվի փոխազդեցության ռեակ
ցիայի քանակաչափական գործակիցների գումարը. 

1) 5  2) 8  3) 12  4) 20

8. Ո՞ր շարքում են ընդգրկված միայն ազոտի ենթախմբի տարրեր. 

1) N, P, V, As, Fe   3) C, Si, Ge, Sn, Pb
2) N, P, As, Sb, Bi   4) V, Nb, Fe, Db, Ta

9. Ո՞ր զույգում թթուն և անհիդրիդը միմյանց չեն համապատասխանում. 

1) P2O5, H3PO4   3) SO2, H2SO3

2) N2O3, HNO3   4) Cl2O7, HClO4

10. Ազոտի ո՞ր օքսիդն է ստացել «ուրախացնող գազ» անվանումը. 

1) N2O5  2) NO2  3) N2O3  4) N2O



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

152

11.  Ածխի և խիտ ազոտական թթվի միջև ընթացող ռեակցիայի հետևանքով ի՞նչ 
գազեր են առաջանում.

1) H2, NO2  2) CՕ2, NO2  3) NO2, NO 4) NO2, CO

12.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) և ո՞ր գազն է ստացվել 6 մոլ կալիումի նիտրիտի և 4 մոլ 
ամոնիումի քլորիդի խառնուրդը տաքացնելիս. 

1) 44,8 լ N2  2) 89,6 լ N2 3) 89,6 լ N2O 4) 22,4 լ NH3

13. Ո՞ր զույգի աղերի քայքայումից կստացվի համապատասխան նիտրիտը.

1) AgNO3, NaNO3    3) NaNO3, LiNO3

2) LiNO3, Zn(NO3)2    4) Cu(NO3)2, NaNO3

14.  Ինչպե՞ս են փոխվում N, P, As, Sb, Bi շարքում տարրերի ոչմետաղական հատկու
թյուն ները.

1) ուժեղանում են    3) թուլանում են
2) ուժեղանում, հետո թուլանում են   4) թուլանում, հետո ուժեղանում են

15.  Ի՞նչ ծավալով (ն. պ.) և ո՞ր գազն է ստացվում 80 լ ամոնիակը շիկացած պղնձի(II) 
օքսիդի ավելցուկի վրայով անցկացնելիս. 

1) 40 լ N2O  2) 20 լ NO  3) 40 լ N2  4) 25 լ N2

16. Հետևյալ օքսիդներից որո՞ւմ է ազոտ տարրի զանգվածային բաժինը նվազագույնը.

1) NO  2) N2O  3) NO2  4) N2O5

17. Ո՞րն է X նյութի մոլային զանգվածն (գ/մոլ) ըստ հետևյալ հավասարման.

4Mg + 5H2SO4 = X + 4MgSO4 + 4H2O

1) 32  2) 34  3) 64  4) 80

18.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Ալկալիական և հողալկալիական մետաղները տաքացման պայմաններում փոխազ
դում են ազոտի հետ՝ առաջացնելով _______ կապով _______________: 

1) իոնային, նիտրատներ   3) իոնային, նիտրիդներ
2) կովալենտային, նիտրիդներ  4) կովալենտային, նիտրատներ

19.  Որքա՞ն է ազոտի և նատրիումի տաքացման արգասիքի հիդրոլիզից ստացված 
գազի հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի. 

1) 9,5  2) 8,5  3) 7,5  4) 6,5
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20. Ո՞ր աղի ջերմային քայքայումից է ստացվում երկդիմի օքսիդ.

1) NH4NO3  2) NH4NO2 3) NH4HCO3  4) (NH4)2Cr2O7

21.  56 լ (ն. պ.) ազոտի և 168 լ (ն. պ.) ջրածնի խառնուրդը տաքացրել են կատալի
զորդի առկայությամբ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) ամոնիակ կստացվի, եթե ռեակցիայի 
ելքը 60 % է. 

1) 21  2) 31  3) 41  4) 51 

22.  Հետևյալ օքսիդներից ո՞րն է փոխազդում կալիումի հիդրօքսիդի հետ առանց 
ազոտի օքսիդացման աստիճանի փոփոխության. 

1) N2O   2) NO   3) NO2  4) N2O5 

23.  Ո՞ր զույգում են ճիշտ ներկայացված ազոտի վալենտականությունն ու օքսի
դացման աստիճանը ազոտական թթվի մոլեկուլում. 

1) V և +5   2) IV և +5  3) V և +4 4) IV և +4 

24.  Ո՞ր մետաղի նիտրատի քայքայման արգասիքներում է մեկ գազային նյութ 
պարունակվում.

1) նատրիում  2) պղինձ 3) սնդիկ 4) ալ յումին

25.  25 գ պղնձի(II) նիտրատի մասնակի քայքայումից ստացվել է 22,84 գ պինդ մնա
ցորդ: Որքա՞ն է ստացված փոքր մոլային զանգվածով գազի ծավալը (լ, ն. պ.). 

1) 0,112  2) 0,224  3) 0,336  4) 0,448

26. Ի՞նչ կապեր են առկա ազոտի մոլեկուլում.

1) երեք σ   2) երեք π 3) մեկ σ  և երկու π  4) երկու σ  և մեկ π 

27.  Որքա՞ն է ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացման ռեակցիայի հավասարման աջ 
մասի քա նակաչափական գործակիցների գումարը.

1) 6  2) 8   3) 10   4) 12 

28.  Ի՞նչ հատկություն է ցուցաբերում օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիանե
րում ազոտի ատոմն ամո նիակի մոլեկուլում. 

1) միայն օքսիդիչ   3) միայն վերականգնիչ 
2) օքսիդիչ և վերականգնիչ   4) վերօքս հատկություն չի ցուցաբերում 

29.  Որքա՞ն է թթվածնում ամոնիակի այրման ռեակցիայի հավասարման աջ մասի 
քանա կա չափական գործակիցների գումարային թիվը.

1) 4   2) 7   3) 8   4) 10 
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30. Ո՞ր զույգ միացություններում ազոտն ունի նույն օքսիդացման աստիճանը.

1) HNO2, N2O3  2) Li3N, HNO3   3) Mg3N2, N2H4  4) NH3, HNO2

31. Ո՞ր նյութի հետ է փոխազդում ազոտական թթուն.

1) CuSO4  2) Au  3) CaCO3 4) CO2

32.  Ո՞րն է ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացման ռեակցիայի հավասարման 
ուրվագիրը. 

1) NH3 + O2 ºNO + H2O   3) NH3 + O2 º N2 + H2O
2) NH3 ºN2 + H2    4) NH3 + HCl º NH4Cl 

33. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացումից.

1) NO2 և H2O 2) NO և H2O   3) N2 և O2 4) N2O3 և H2O

34. Ի՞նչ նյութեր են առաջանում ամոնիումի նիտրատը շիկացնելիս.

1) ազոտի(II) օքսիդ և ջուր    3) ազոտ և ջուր
2) ամոնիակ և ազոտական թթու   4) ազոտի(I) օքսիդ և ջուր 

35. Ի՞նչ նյութ(եր) է(են) առաջանում ազոտի(IV) օքսիդը ջրի հետ փոխազդելիս.

1) միայն HNO3    2) միայն HNO2  3) NH4NO3    4) HNO3 և HNO2 

36. Ո՞ր նյութի 3,01æ1023 մոլեկուլների զանգվածն է 49 գրամ. 

1) Ca(H2PO4)2  2) Mg3(PO4)3   3) (NH4)2HPO4   4) H3PO4

37.  Ո՞ր օքսիդներն են փոխազդում ալկալու հետ ազոտի օքսի դաց ման աստիճանի 
փոփոխությամբ.

1) N2O3, N2O5 2) N2O3, NO2        3) NO2, N2O4   4) N2O3, N2O

38.  Ո՞ր շարքի մետաղների նիտրատներն են քայքայվում ըստ հետևյալ ուրվագրի. 
Me(NO3)n º Me + NO2 + O2.

1) Na, K, Ru  2) Fe, Al, Zn   3) Ca, Ba, Mg   4) Au, Hg, Ag

39.  Ո՞ր շարքում են ներկայացված ֆոսֆորի օքսիդացման աստիճանները Ca3P2, P2O5, 
H3PO4 միացություններում համա պատասխանա բար. 

1) +3, +5, –3  2) –3, +5, +3   3) –3, +5, +5  4) +3, –5, –3

40. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցության արգասիքն է ֆոսֆինը. 

1) կալցիումի ֆոսֆիդ և ջրածին   3) ֆոսֆոր և ջրածին
2) ֆոսֆորի(III) օքսիդ և քլորաջրածին  4) կալցիումի ֆոսֆիդ և ջուր
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41. Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կարող է փոխազդել ֆոսֆորի(V) օքսիդը. 

ա) H2O      բ) HCl      գ) NaOH      դ) KNO3      ե) Na2O

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

42.  Ո՞ր աղը կառաջանա 0,04 մոլ/լ կոնցենտրացիայով Н3РО4 և 0,06 մոլ/լ կոն
ցենտ րա ցի ա յով Ва(ОН)2 պարունակող հավա սար ծավալ ներով լուծույթները 
խառ նե լիս.

1) Ва3(РО4)2  2) ВаНРО4 3) Ва(Н2РО4)2  4) (ВаОН)3РО4

43.  Ո՞ր միջավայրում է հնարավոր իրականացնել Ag+ իոններով ֆոսֆատ իոնների 
հայտաբերման ռեակցիան.

1) թթվային     2) հիմնային   3) չեզոք   4) ցանկացած

44. Ո՞ր շարքում են օրթոֆոսֆորական թթվի առաջացրած աղերի անունները. 

1) ֆոսֆիդներ, ֆոսֆիտներ, ֆոսֆատներ 
2) ֆոսֆիտներ, օրթոֆոսֆատներ, երկֆոսֆատներ 
3) երկհիդրոֆոսֆատներ, հիդրոֆոսֆատներ, ֆոսֆատներ
4) ֆոսֆիտներ, մետաֆոսֆատներ, հիդրոֆոսֆատներ 

45.  Նյութերի ո՞ր զույգն է առաջանում ֆոսֆորի(V) քլորիդը տաք ջրի հետ փո
խազդելիս.

1) HPO3 և HCl    2) H3PO3 և PH3  3) H4P2O7 և H2  4) H3PO4 և HCl 

46.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) օրթոֆոսֆորական թթու կարելի է ստանալ 20 % խառնուկներ 
պարունակող 1550 գ կալցիումի ֆոսֆատից. 

1) 274  2) 374  3) 784   4) 474

47. Ո՞ր ռեակցիայում է ֆոսֆորը դրսևորում օքսիդիչ հատկություն.

1) 2P + 5Cl2 = 2PCl5   3) 3Mg + 2P = Mg3P2

2) 4P + 5O2 = 2P2O5   4) 4P + 3O2 = 2P2O3

48. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ է փոխազդում ազոտը սենյակային ջերմաստիճանում.

1) H2  2) Ca   3) Li   4) O2

49.  Հետևյալ գործոններից ո՞րը PCl3(գ) + Cl2(գ) º PCl5(գ) + Q համակարգում հավա սա րա
կշռությունը կտեղաշարժի դեպի աջ. 

1) ջերմաստիճանի բարձրացումը   3) PCl5–ի կոնցենտրացիայի մեծացումը
2) ճնշման մեծացումը   4) ճնշման փոքրացումը 
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50. Ֆոսֆորի ալոտրոպ ձևափոխություններից ո՞րն է առավել ռեակցունակ.

1) սպիտակը   3) կարմիրը
2) սևը   4) և՛ սպիտակը, և՛ կարմիրը հավասարաչափ 

51.  Հետևյալ միացություններից որի՞ մոլեկուլում է ֆոսֆորը ցուցաբերում –3 օքսի
դացման աստիճան. 

1) K3P  2) K3PO4   3) KPO3   4) K4P2O7

52. Հիմնական վիճակում քանի՞ կենտ էլեկտրոն է առկա ֆոսֆորի ատոմում. 

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

53.  Ո՞ր միացության մոլեկուլում են ֆոսֆոր տարրի վալենտականության և օք սի
դացման աստիճանի թվային արժեքները տարբեր.

1) PCl3  2) P4  3) HPO3 4) PF5

54. Ո՞ր թթուն է ստացվում օրթոֆոսֆորական թթվի տաքացումից. 

1) մետաֆոսֆորական   3) ֆոսֆորային
2) երկֆոսֆորական   4) մետաֆոսֆորային 

55.  4,11 գ մետաղի և ավելցուկով ֆոսֆորի փոխազդեցությունից առաջացել է 4,73 գ 
մետաղի(II) ֆոսֆիդ: Ո՞րն է այդ մետաղը.

1) ցինկ  2) կալցիում   3) մագնեզիում 4) բարիում

56.  Որքա՞ն է աղերի հետևյալ շարքում առկա հիդրոֆոսֆատների հարաբերական 
մոլեկուլային զանգվածների գումարը. 

ա) Na3PO4      բ) Na2HPO4      գ) (NH4)2HPO4       դ) KH2PO4      ե) (NH4)3PO4

1) 164  2) 274  3) 394  4) 498

57.  Ո՞ր նյութը կստացվի թթվածնի ավելցուկում կարմիր ֆոսֆորի այրման արգա
սիքը տաք ջրում լուծելիս.

1) H4P2O7  2) H3PO4 3) HPO3 4) PH3

58.  Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում ածխածնի և ստորև բերված ո՞ր նյութի 
փոխազդեցությամբ են ստանում ֆոսֆոր.

1) PH3  2) H3PO4 3) P2O5  4) Ca3P2 

59.  Ի՞նչ լիցք կունենա օրթոֆոսֆորական թթվի դիսոցման երկրորդ փուլում առա
ջա  ցած անիոնը. 

1) +2  2) +1  3) –2  4) –3 
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60.  Որքա՞ն է 1 մոլեկուլ վերականգնիչից օքսիդիչին տրամադրած էլեկտրոնների 
թիվն ըստ հետևյալ վերօքս ռեակցիայի ուրվագրի. P + HNO3(խիտ) º.

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

61.  Ի՞նչ զանգվածով և ո՞ր աղը կառաջանա ջրային լուծույթում 49 գ օրթոֆոսֆորա
կան թթուն մեկ մոլ նատրիումի հիդրօքսիդով չեզոքացնելիս. 

1) 71 գ Na2HPO4   3) 60 գ NaH2PO4

2) 142 գ Na2HPO4   4) 120 գ NaH2PO4

62. Որքա՞ն է կովալենտային անկյունը NH+
4 իոնում.

1) 90°  2) 106,7° 3) 120°  4) 109,5°

63. Ո՞րն է կրկնակի սուպերֆոսֆատի քիմիական բանաձևը.

1) (NH4)2HPO4    3) Ca(H2PO4)2

2) CaHPO4æ2H2O    4) Ca(H2PO4)2  + 2CaSO4

64. Ո՞րն է պրեցիպիտատի քիմիական բանաձևը.

1) (NH4)2HPO4    3) Ca(H2PO4)2

2) CaHPO4æ2H2O    4) Ca(H2PO4)2  + 2CaSO4
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2.2.3. Ազոտի ենթախումբ: Ազոտ և ֆոսֆոր 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 23 2 45 4

2 4 24 1 46 3

3 3 25 2 47 3

4 3 26 3 48 3

5 4 27 3 49 2

6 3 28 3 50 1

7 4 29 3 51 1

8 2 30 1 52 3

9 2 31 3 53 2

10 4 32 1 54 2

11 2 33 2 55 4

12 2 34 4 56 2

13 3 35 4 57 2

14 3 36 4 58 3

15 3 37 3 59 3

16 4 38 4 60 2

17 2 39 3 61 1

18 3 40 4 62 4

19 2 41 4 63 3

20 4 42 1 64 2

21 4 43 3

22 4 44 3
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2.2.4. Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածին և սիլիցիում 

1. Հետևյալ նյութերից ո՞րն ունի մոլեկուլային բյուրեղավանդակ.

1) CaF2   2) CO2  3) SiO2   4) AlF3 

2.  Հետևյալ ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցությամբ կարելի է ստանալ կալցիումի 
կարբոնատ.

1) CO2 և Ca(NO3)2          2) CO2 և CaO    3) CO2 և CaCl2  4) CO2 և CaC2 

3. Ո՞ր իոնի միջոցով կարելի է հայտաբերել կարբոնատ իոնը. 

1) Na+   2) Ca2+   3) NH4
+    4) K+

4.  Ո՞ր շարքում են միայն կովալենտային բևեռային կապով նյութերի բա նաձևեր.

1) CO2, H2, HBr     2) K3P, H2, NH3  3) CO, CS2, CCl4 4) O2, P4, O2

5.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում է ածխածնի ատոմը ածխածնի(IV) օքսիդի մոլեկուլում, 
և ինչպիսի՞ կապ է առկա ածխածնի ու թթվածնի ատոմների միջև.

1) sp2 և բևեռային կովալենտային  3) sp3 և բևեռային կովալենտային
2) sp և ոչ բևեռային կովալենտային  4) sp և բևեռային կովալենտային

6.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 2 մոլ կալցիումի կարբիդի և ջրի փոխազ
դեցությունից.

1) 2,24  2) 11,2  3) 22,4  4) 44,8

7.  Որքա՞ն է մեկ մոլ ածխածնի և խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցության արգա
սիքների գումարային քանակը (մոլ). 

1) 3   2) 5  3) 6  4) 8

8. Ո՞րն է CaC2, SiC, AI4C3 բանաձևերն ունեցող նյութերի ընդհանուր անվանումը. 

1) կարբոնատներ   3) կարբիդներ
2) հիդրոկարբոնատներ  4) կարբոնիլներ

9.  Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կփոխազդի SiO2–ը համապատասխան պայ
մաններում. 

ա) O2      բ) C      գ) Mg      դ) H2SO4      ե) NaOH      զ) NaCl 

1) բ, գ, ե  2) ա, դ, ե 3) ա, ե, զ 4) բ, ե, զ
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10.  Որքա՞ն է 4,8 գ ածխածնի լրիվ այրման համար պահանջվող օդի ծավալը (լ, ն. պ.) 
(թթվածնի ծավալային բաժինն օդում ընդունել 20 %).

1) 22,4   2) 44,8   3) 56   4) 67,2

11. Հետևյալ հատկանիշներից ո՞րն է բնորոշ ածխածնի(IV) օքսիդի մոլեկուլին.

1) ունի կանոնավոր քառանիստային կառուցվածք
2) պարունակում է միայն բևեռային կովալենտային կապեր 
3) բևեռային մոլեկուլ է
4) վալենտային անկյունը 120° է

12.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ համապատասխան պայմաններում կփոխազդի 
ածխածնի(IV) օքսիդը.

1) Na2CO3   2) HCl   3) CuO   4) SiO2 

13. Հետևյալ  նյութերից ո՞րն ածխաթթվի աղ չէ.

1) կրաքար  2) դոլոմիտ       3) մալաքիտ              4) սիլվինիտ 

14.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք կարող են լինել A–ն և B–ն՝ ըստ A + O2 º B + H2O 
ուրվագրի, եթե A գազային նյութի խտությունը հավասար է թթվածնի խտությանը.

1) SiH4, Si  2) CH4, CO2  3) H2S, SO2 4) SiH4, SiO2 

15.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կառաջանա 1120 մլ (ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդը 12 % 
զանգվածային բաժնով բարիումի հիդրօքսիդի 80 գ լուծույթի մեջ անցկացնելիս.

1) 1,46  2) 9,85  3) 3,46  4) 4,46

16. Ո՞ր զույգի տարրերն են քիմիական հատկություններով նման.

1) Mg և Al  2) Al և S 3) C և Si 4) Al և C

17.  Ո՞ր նյութի հետ կարող է փոխազդել ածխածնի(II) օքսիդը համապատասխան 
պայմաններում.

1) KCl   2) Cl2   3) CO2   4) HCl 

18.  Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի միջոցով կարելի է տարբերել մագնեզիումի և բա
րիու մի կարբոնատների սպիտակ փոշիները. 

1) HCl   2) HNO3  3) H2SO4  4) CH3COOH

19.  Ի՞նչ նյութեր կառաջանան սովորական պայմաններում ածխածնի(IV) օքսիդը 
նատ    րիումի պերօքսիդի հետ փոխազդելիս. 

1) Na2CO3   2) Na2C2O4 3) Na2CO3 և O2    4) Na2C2O4 և O2 
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20. Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ ածխածնի(IV) օքսիդի մոլեկուլի վերաբերյալ.

1) ունի կանոնավոր քառանիստային կառուցվածք
2) ածխածնի ատոմը sp3 հիբրիդային վիճակում է
3) ունի գծային կառուցվածք 
4) ածխածնի ատոմը sp2 հիբրիդային վիճակում է

21.  Հետևյալ նյութերից որո՞նց հետ կարող է փոխազդել ածխածնի(IV) օքսիդը համա
պա տասխան պայմաններում. 

ա) նատրիումի հիդրօքսիդ  ե)  նատրիումի քլորիդ 
բ) քլոր    զ) կալիումի կարբոնատ 
գ) պղնձի(II) սուլֆատ  է) ջուր 
դ) ծծմբական թթու

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

22.  Ո՞ր նյութի և խիտ ծծմբական թթվի խառնուրդը տաքացնելիս կարելի է ստանալ 
ածխածնի(II) օքսիդ.

1) CH3COOH  2) HCOOH   3) H2CO3   4) C3H7COOH 

23. Հետևյալ նյութերից ո՞րն ածխածնի ալոտրոպ ձևափոխություն չէ. 

1) մալաքիտ 2) գրաֆիտ  3) կարբին  4) ալմաստ 

24. Հետևյալ կարբիդներից ո՞րն է փոխազդում ջրի հետ՝ ացետիլեն առաջացնելով.

1) CaC2   2) Fe3C        3) Al4C3   4) SiC 

25. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ալմաստի վերաբերյալ.

1) ունի մոլեկուլային բյուրեղավանդակ  3) փափուկ է
2) ամենակարծր բնական նյութն է   4) էլեկտրահաղորդիչ է

26.  Ո՞ր քիմիական ռեակցիայում է ածխածինը ցուցա բերում միայն օքսիդիչ հատ
կություն.

1) C + 3Fe2O3 = 2Fe3O4 + CO  3) C + H2O = CO + H2

2) 3C + CaO = CaC2 + CO   4) C + 2H2 = CH4

27.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմներն ալմաստում և գրա   ֆիտում 
համապատասխանաբար. 

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

28.  Հետևյալ նյութերի ո՞ր զույգն են օգտագործում սիլիցիումի(IV) օքսիդից սիլիցիումը 
վերականգ նելու համար. 

1) Cu և Fe   2) CO2 և H2O  3) Cl2 և C 4) Mg և C
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29.  Համապատասխան պայմաններում ո՞ր նյութի հետ են անմիջականորեն փո խազ
դում և՛ ածխածինը, և՛ սիլիցիումը.

1) մոլեկուլային ջրածին  2) թթվածին     3) ալկալու լուծույթ   4) աղաթթու

30. Ո՞ր հատկություններով են նման ածխածնի(IV) և սիլիցիումի(IV) օքսիդները. 

ա) ագրեգատային վիճակով  
բ) բյուրեղավանդակի տեսակով  
գ) ալկալիների հետ փոխազդեցությամբ
դ) ջրում լուծվելու ընդունակությամբ
ե) ածխածնի հետ փոխազդելու ընդունակությամբ

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

31. Ո՞ր պնդում(ներ)ն է (են) ճիշտ ածխածնի(IV) օքսիդի վերաբերյալ.

ա) մոլեկուլի կառուցվածքը գծային է 
բ) 1,5 անգամ թեթև է օդից 
գ) ստացվում է ալկալիական մետաղների կարբոնատների ջերմային քայքայումից 
դ) ջրային լուծույթը չի փոխում լակմուսի գույնը 
ե) մասնակցում է ֆոտոսինթեզին 

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

32. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդի ածխածնի(IV) օքսիդը.

1) CaCO3   2) HCl   3) Mg   4) NaOH

33.  Ո՞ր նյութը կառաջանա կրաջրի մեջ քիչ քանակությամբ ածխածնի(IV) օքսիդ 
անցկացնելիս. 

1) CaCO3   2) Ca(OH)2     3) Ca(HCO3)2   4) CaO 

34.  Քանի՞ գրամով կփոքրանա 42 գ նատրիումի հիդրոկարբոնատի զանգվածը այն 
մինչև հաստատուն զանգված շիկացնելիս. 

1) 7,75   2) 15,5    3) 31    4) 62 

35.  Ո՞ր շարքում են համապատասխանաբար կալցինացված սոդայի, բյուրեղային 
սոդայի և խմելու սոդայի բանաձևերը.

1) CaCO3, Na2CO3, NaHCO3   3) NaOH, Na2CO3, Ca(HCO3)2

2) CaCO3, Na2CO3æ10 H2O, NaHCO3  4) Na2CO3, Na2CO3æ10 H2O, NaHCO3

36.  Ո՞ր շարքում են համապատասխանաբար ածխածին և սիլիցիում տարրերի 
նվազագույն և առա վելագույն օքսիդացման աստիճանները. 

1) –4, +4 և –4, +4    3) –4, +2 և –4, +2
2) –2, +4 և –4, +4   4) –1, +4 և –2, +4 
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37.  Ո՞ր զույգի նյութերն են օգտագործվում լաբորատորիայում ածխած նի(IV) օքսիդ 
ստանալու համար.

1) CaC2, HCl   3) CaCO3, Na2SO4

2) CaCO3, HCl   4) (NH4)2CO3, KOH

38.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ կստացվի 10 գ կալցիումի կար բո
նատի և 18,25 % զանգ վածային բաժնով քլորաջրածին պարունակող 10 գ աղա
թթվի փոխազ դե ցու  թյունից.

1) 11,2  2) 5,6  3) 0,56   4) 0,28

39. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ձախ և աջ մասերը. 

Ձախ մաս Աջ մաս

ա) SiO2 + Mg º
t  

բ) SiO2 + Na2CO3 º
t 

գ) SiO2 + HCl º
դ) SiO2 + HF º

1) չեն փոխազդում
2) SiCl4 + 2H2O
3) Na2SiO3 + CO2

4) SiF4 + H2O
5) MgO + Si

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ2, դ4   3) ա5, բ3, գ1, դ4 
2) ա5, բ3, գ2, դ2   4) ա1, բ3, գ1, դ1

40.  Սենյակային ջերմաստիճանում հետևյալ նյութերից որի՞ հետ կփոխազդի ամորֆ 
սիլիցիումը. 

1) Cl2  2) O2  3) F2  4) C

41.  Ո՞ր նյութերի հետ կփոխազդի ածխածնի(II) օքսիդը համապատասխան պայ
մաններում. 

ա) O2       բ) Ag       գ) CuO       դ) H2O       ե) Fe3O4       զ) CO2

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

42.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պարզ նյութ կստացվի 3,36 լ (ն. պ.) ածխածնի(II) օքսիդի և 
ավելցուկով Fe2O3–ի փոխազդեցությունից. 

1) 2,8  2) 5,6  3) 8,4  4) 11,2 

43.  Որքա՞ն կլինի (NH4)2CO3 աղի զանգվածի կորուստը (%) այն ջերմային քայքայման 
ենթարկելիս.

1) 21,52  2) 22,78  3) 55,70  4) 100 
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44.  Հետևյալ միացություններից որոնցո՞ւմ է սիլիցիումը ցուցաբե րում բարձրագույն 
օքսիդացման աստիճան. 

ա) Na2SiO3         բ) Ca2Si          գ) SiO2       դ) SiC

1) ա, բ, գ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) բ, դ

45. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի հետ կփոխազդի հեղուկ ապակին. 

1) CO2, CaCl2, HCl   3) H2SO4, Ba(NO3)2, KCl
2) CO2, SO2, (NH4)2SO4  4) HNO3, CaCl2, K2CO3

46.  Ջրային լուծույթում ո՞ր զույգի նյութերի փոխազդեցությունից սիլիկաթթու 
չի կարող ստացվել. 

ա) K2SiO3 և CO2      բ) SiO2 և H2O      գ) Na2SiO3 և H3PO4      դ) Si և HNO3 

1) ա, բ  2) գ, դ   3) բ, դ  4) բ, գ

47. Ո՞ր նյութի և աղաթթվի փոխազդեցությունից է նստվածք առաջանում.

1) CaCO3   2) Cu(OH)2  3) Na2SiO3  4) K2SO3 

48. Ո՞րն է X նյութը հետևյալ ռեակցիայի հավասարման մեջ. Ca2Si + 4HBr = 2CaBr2 + X .

1) SiO  2) SiO2  3) SiH4  4) H2SiO3

49.  Հետևյալ բանաձևերով նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդում սիլիցիումի(IV) 
օքսիդը. 

1) Mg  2) HF(լուծույթ)  3) NaOH(լուծույթ)   4) H2O

50.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չեն փոխազդում և՛ նատրիումի սիլիկատը, և՛ նատ
րիումի կարբոնատը.

1) CO2  2) HCl  3) Ba(NO3)2 4) KNO3

51. Ո՞ր նյութերի հետ սիլիցիումը չի փոխազդում. 

ա) HCl      բ) H2      գ) FeO      դ) H2SO4      ե) C 

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

52.  Ինչպե՞ս է փոխվում սիլիցիում ստանալու նպատակով վերցված քվարցային 
ավազի և մագնեզիումի փոշու խառնուրդի զանգվածը այն հալանոթում (անօդ 
պայմաններում) տաքացնելիս.

1) մնում է անփոփոխ   3) նվազում է կրկնակի չափով
2) մեծանում է    4) նվազում է եռակի չափով 
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53.  Համապատասխանեցրե՛ք ածխածին պարունակող նյութի անվանումը և դրա 
բյուրեղա վանդակը.

Նյութի անվանում Բյուրեղավանդակ

ա) ալմաստ 
բ) ածխաթթու գազ
գ) գրաֆիտ 

1) իոնային
2) ատոմային
3) մոլեկուլային
4) մետաղային

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ4   2) ա2, բ3, գ3         3) ա2, բ3, գ2   4) ա3, բ1, գ4 

54. Ո՞րն է երկրակեղևում առավել տարածված տարրը.

1) ածխածին 2) սիլիցիում     3) մագնեզիում 4) ալ յումին

55. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ սիլիկաթթվի վերաբերյալ.

1) միահիմն ուժեղ թթու է  3) ավելի թույլ թթու է, քան ածխաթթուն
2) լուծույթում լրիվ դիսոցված է 4) լուծույթից անջատվում է սև նստվածքի ձևով

56.  Ո՞ր օքսիդն են օգտագործում ճենապակյա և հախճապակյա իրերը կապույտ 
գունավորելու համար.

1) FeO  2) MgO  3) CaO   4) CoO 

57. Ո՞ր օքսիդն է պարունակվում բյուրեղապակում. 

1) PbO   2) CuO  3) CoO   4) NiO

58. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդում ածխածնի(IV) օքսիդը. 

1) Mg  2) HF(լուծույթ)  3) NaOH(լուծույթ)   4) H2O

59. Ո՞ր գազը չի փոխազդում թթվածնի հետ.

1) H2   2) CO    3) CO2   4) SO2

60.  Ո՞ր նյութի մոլեկուլում առկա չէ դոնորակցեպտորային մեխանիզմով առա ջա
ցած կովալենտային կապ.

1) CO2   2) CO   3) HNO3   4) NH4Cl

61.  Ո՞րն է սիլիցիումի(IV) օքսիդի և նատրիումի հիդրօքսիդի միջև ընթացող 
ռեակցիայի կրճատ իոնային հավասարումը.

1) 2SiO2 + 2OH– = 2SiO3
2– + H2            3) SiO2 + 2OH– = SiO3

2– + H2O
2) SiO2 + 2Na+ + 2OH– = Na2SiO3 + H2O       4) Si + 2OH– + H2O = SiO3

2– + 2H2
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62.  Ո՞րն է Si0 º Si–4 փոխարկմանը համապատասխանող ռեակցիայի հավասար 
ման ձախ մասը.

1) Si + KOH + H2O º  2) SiO2 + C º      3) SiO2 + KOH º    4) Si + Mg º

63. Ո՞ր նյութի հիդրոլիզն է օքսիդացման–վերականգնման գործընթաց.

1) CaC2   2) Al4C3  3) Mg2Si  4) PCl5

64.  Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերը համապատասխան պայմաններում կփոխազդեն սի
լի  ցիումի(IV) օքսիդի հետ.

1) C, KOH, HF    3) Ca, NaOH, H2

2) HCl, Mg, H2O    4) Al2O3, CaO, N2

65.  Որքա՞ն է մագնեզիումի և մագնեզիումի սիլիցիդի խառնուրդն աղաթթվով մշա
կելիս անջատված գազային խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի.

1) >16   2) <16   3) 0,9   4) 16

66. Ի՞նչ բյուրեղավանդակ ունի կարբորունդը.

1) մոլեկուլային    3) իոնային
2) մետաղային    4) ատոմային

67.  Ո՞ր նյութերի հետ կփոխազդի սիլիցիումը.

ա) HCl      բ) HNO3      գ) Cl2      դ) Mg      ե) H2

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

68. Ո՞րն է լուծելի ապակու բանաձևը.

1) CaOæSiO2  2) MgOæSiO2               3) Na2OæSiO2  4) Al2O3æSiO2

69.  Ո՞ր խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերն են առաջացնում RО2 ընդհանուր բա
նաձևով բարձրագույն օքսիդ.

1) III  2) IV   3) V  4) VI

70.  Ո՞ր զույգի տարրերի հետ առաջացրած միացություններում է ածխածնի ատոմը 
ցուցաբերում բարձրագույն օքսիդացման աստիճան.

1) H և O  2) O և Cl  3) Fe և Ca 4) Si և Br

71.  Ո՞ր զույգի նյութերում է ածխածինը գտնվում համապատասխանաբար sp2 և sp3 
հիբրիդային վիճակներում. 

1) ալմաստ և գրաֆիտ   3) կարբին և մուր
2) գրաֆիտ և ալմաստ   4) գրաֆիտ և կարբին 
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72. Համապատասխանեցրե՛ք ռեակցիաների ելանյութերը և վերջանյութերը. 

Ելանյութ Վերջանյութ

ա) SiO2 + Na2O ºt 
բ) SiO2 + H2O º
գ) SiO2 + Na2CO3 º

t 
դ) SiO2 + NaOH ºt 

1) Na2SiO3 + CO2

2) Na2SiO3

3) H2SiO3

4) Na2SiO3 + H2O
5) Na2SiO3 + CO
6) չեն փոխազդում

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ5, գ3, դ2  3) ա2, բ6, գ1, դ4  
2) ա4, բ1, գ3, դ5  4) ա2, բ6, գ6, դ2
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2.2.4. Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածին և սիլիցիում 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 25 2 49 4

2 2 26 4 50 4

3 2 27 4 51 2

4 3 28 4 52 1

5 4 29 2 53 3

6 4 30 1 54 2

7 2 31 4 55 3

8 3 32 2 56 4

9 1 33 1 57 1

10 2 34 2 58 2

11 2 35 4 59 3

12 1 36 1 60 1

13 4 37 2 61 3

14 4 38 3 62 4

15 2 39 3 63 3

16 3 40 3 64 1

17 2 41 1 65 2

18 3 42 2 66 4

19 3 43 4 67 1

20 3 44 4 68 3

21 1 45 1 69 2

22 2 46 3 70 2

23 1 47 3 71 2

24 1 48 3 72 3
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ԳԼՈՒԽ 3. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

3.1. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Որո՞նք են օրգանական միացությունների բազմաթվության պատճառները. 

ա) իզոմերիա   բ) հոմոլոգիա         գ) ալոտրոպիա    դ) հիբրիդացում

1) ա, դ  2) բ, գ  3) ա, բ  4) գ, դ

2. Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Իզոմերիան նույն քանակական և որակական ____________________, բայց տարբեր 
________________________ ու հատկություններ ունեցող նյութերի գոյության երևույթն է:

1) բանաձևը, մոլային զանգված  3) կառուցվածքը, բաղադրություն
2) զանգվածը, բաղադրություն  4) բաղադրությունը, կառուցվածք

3. Համապատասխանեցրե՛ք իզոմերիայի տեսակը և զույգ իզոմերները.

Իզոմերիայի տեսակ Իզոմերներ

1) ածխածնային կմախքի
2) կապի դիրքի
3) ֆունկցիոնալ խմբի դիրքի
4) միջդասային

 ա) պենտեն–1 և պենտեն–2
 բ) բութան և իզոբութան
 գ) ացետոն և պրոպանալ
 դ) ցիսբութեն–2 և տրանսբութեն–2
 ե) պրոպանոլ–1 և պրոպանոլ–2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

4. Հետևյալ բանաձևով միացություններից ո՞րը կառաջացնի ցիս–տրանս իզոմերներ.

1) CH2 = CH2    3) CH2 = CH – CH2 – CH3

2) CHCl = CHCl    4) CH3 – CH = CH2

5. Ո՞ր զույգ նյութերն իզոմերներ չեն.

1) պրոպեն–1 և ցիկլոպրոպան   3) ցիկլոպենտան և 2–մեթիլբութան
2) պենտադիեն–1,3 և պենտին–2  4) պենտան և երկմեթիլպրոպան

6. Ո՞ր զույգ նյութերը հոմոլոգներ չեն.

1) էթան և պրոպան     3) քացախալդեհիդ և բութանալ
2) կումոլ և ֆենոլ     4) պրոպիոնաթթու և կարագաթթու
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7. Ո՞ր զույգ թթուներն են հոմոլոգներ.

1) քացախաթթու և պիկրինաթթու   3) մրջնաթթու և կաթնաթթու
2) պալմիտինաթթու և ստեարինաթթու 4) օլեինաթթու և բենզոյաթթու

8. Ո՞րն է C5H10Օ բանաձևով իզոմերային ալդեհիդների թիվը.

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

9. Ո՞ր զույգի նյութերն իզոմերներ չեն.

1) գլ յուկոզ և ֆրուկտոզ   3) մալթոզ և լակտոզ
2) ֆրուկտոզ և գալակտոզ   4) ռիբոզ և դեզօքսիռիբոզ

10. Հետևյալ նյութերից որո՞նք ունեն նույն մոլեկուլային բանաձևը.

ա) հեքսին–1    դ) ն–պենտան
բ) հեքսեն–1   ե) մեթիլցիկլոպենտան 
գ) ն–հեքսան 

1) բ, ե  2) ա, գ  3) դ, ե  4) ա, բ

11. Քանի՞ իզոմեր է համապատասխանում C3H5CI3 բանաձևով միացությանը.

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

12. Ո՞ր միացությունը կարող է առաջացնել ցիս–տրանս իզոմերներ. 

1) պրոպեն   3) 2–պենտեն
2) 1– պենտեն   4) 2–մեթիլ–1–բութեն

13.  Ո՞ր միացության մոլեկուլում են ածխածնի ատոմները sp հիբրիդային վիճակում. 

1) C2H2   2) C2H4    3) C2H6    4) C6H6

14. Ո՞ր միացության մոլեկուլում են ածխածնի ատոմները sp2 հիբրիդային վիճակում. 

1) C3H8   2) C2H6   3) C2H2   4) C6H6

15.  Հետևյալ միացություններից որի՞ մոլեկուլում են ածխածնի բոլոր ատոմները նույն 
հիբ րիդային վիճակում.

1) CH ≡ C – CH2 – C ≡ CH  3) CH2 = CH – CH = CH2

2) C6H5CH3    4) CH2 = CH – CH3

16.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում է ածխածնի ատոմը մեթանի մոլեկուլում, և ի՞նչ 
քիմիական կապ է առկա.

1) sp2 և կովալենտային բևեռային   3) sp3 և կովալենտային բևեռային
2) sp3 և կովալենտային ոչ բևեռային  4) sp և կովալենտային բևեռային
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17.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմներն էթիլենի հոմոլոգների մոլե
կուլներում.

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

18. Առաջնային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,3–երկմեթիլբութանի մոլեկուլում. 

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

19.  Չորրորդային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,2,3–եռմեթիլ–3–էթիլհեքսանի 
մոլե  կուլում.

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

20. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և դրա մոլեկուլում σ–կապերի թիվը.

Նյութ σ–կապերի թիվ

1) քացախաթթու
2) ացետոն
3) ֆորմալդեհիդ
4) էթիլֆորմիատ

ա) 9
բ) 3
գ) 10
դ) 7

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

21. Ո՞ր նյութի մոլեկուլում են առկա միայն σ –կապեր.

1) էթիլեն  2) բութադիեն  3) բենզոլ 4) ցիկլոպենտան

22.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և այդ բանաձևով միացության մոլե
կուլում σ–կա պերի թիվը.

Բանաձև σ–կապերի թիվ

1) CH4

2) C2H2

3) C2H4

4) CH3OH

ա) 2
բ) 4
գ) 3
դ) 5

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

23.  Հետևյալ նյութերից որի՞ մոլեկուլում են տարբերվում ածխածնի օքսիդացման 
աստիճանի և վալենտականության թվային արժեքները.

1) մեթան    3) ածխածնի(IV) օքսիդ
2) քառաքլորածխածին  4) եռքլորմեթան
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24. Ո՞րը կառուցվածքային իզոմերիայի տարատեսակ չէ.

1) ածխածնային կմախքի    3) կրկնակի կապի դիրքի
2) ֆունկցիոնալ խմբի դիրքի   4) ցիս–տրանս 

25. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերին են բնորոշ միացման ռեակցիաները. 

1) ցիկլոպրոպան, էթեն, էթին   3) մեթանալ, էթանալ, էթան
2) պրոպան, ցիկլոպրոպան, պրոպեն  4) բութին, բութան, բութեն

26. Հետևյալ նյութերից որի՞ մոլեկուլն է երկբևեռ իոն.

1) գլիցերին  2) գլիցին  3) էթիլենգլիկոլ   4) էթանոլ

27.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հիմնային հատկություններն են առավել ուժեղ արտա
հայտված. 

1) երկմեթիլամին   2) մեթիլամին   3) անիլին 4) ամոնիակ

28.  Համապատասխանեցրե՛ք ածխաջրածինների դասերը և դրանց ընդհանուր բա
նա  ձևերը.

Ածխաջրածինների դաս Ընդհանուր բանաձև

1) ցիկլոալկաններ
2) ալկադիեններ
3) ալկաններ
4) արեններ

ա) CnH2n+2

բ) CnH2n

գ) CnH2n–2

դ) CnH2n–6

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

3.1. Քիմիական կառուցվածքի տեսություն 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 11 3 21 4

2 4 12 3 22 2

3 1 13 1 23 4

4 2 14 4 24 4

5 3 15 3 25 1

6 2 16 3 26 2

7 2 17 3 27 1

8 4 18 3 28 3

9 4 19 2

10 1 20 4
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3.2. ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ. ԱԼԿԱՆՆԵՐ ԵՎ 
ՑԻԿԼՈԱԼԿԱՆՆԵՐ

1. Որո՞նք են բաց թողած բառերը համապատասխանաբար. 

Ալկանների համար բնութագրական է ____________________, բայց բնութագրա կան չէ 
____________________ իզոմերիան:

1) միջդասային, ֆունկցիոնալ խմբի դիրքի
2) ածխածնային կմախքի, ցիս–տրանս
3) բազմակի կապի, ածխածնային կմախքի
4) օպտիկական, միջդասային

2. Ածխածնի ո՞ր ալոտրոպի կառուցվածքն է նման մեթանի կառուցվածքին.

1) գրաֆիտի  2) ֆուլերենի   3) կարբինի  4) ալմաստի

3. Հետևյալ բանաձևերով նյութերից որո՞նք են մեթանի հոմոլոգներ.

ա) C2H6     բ) C4H10     գ) C5H8     դ) C6H6     ե) C8H18     զ) C6H14 

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

4.  Որքա՞ն է քիմիական կապերի առաջացմանը մասնակցած sp3 հիբրիդային օրբի
տալների թիվը բութանի մոլեկուլում.

1) 12   2) 14   3) 15  4) 16 

5.  Առաջնային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,2,4,4 –քառամեթիլպենտանի մոլե 
կուլում.

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

6. Ո՞ր նյութը չի ստացվում մեթանի կատալիտիկ օքսիդացումով.

1) մեթանոլ  2) մեթանալ  3) մեթիլֆորմիատ 4) մրջնաթթու

7.  Չորրորդային ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա 2,2,5,5–քառամեթիլհեքսանի մոլե
կուլում.

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

8.  Որո՞նք կարող են լինել X1 և X2 նյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 
Al4C3 º X1 º X2 º CH3OH. 

1) մեթան և ջուր    3) մեթան և քլորմեթան
2) էթան և քլորէթան   4) ացետիլեն և քլորմեթան
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9. Համապատասխանեցրե՛ք ածխաջրածնի անվանումը և բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) 2,3–երկմեթիլպենտան
բ) իզոբութան 
գ) 2,2,3–եռմեթիլբութան
դ) 2,2,4,4–քառամեթիլպենտան

1) CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH2 – CH3 
2) CH3 – C(CH3)2 – CH3

3) CH3 – CH2 – CH2 – CH3 
4) CH3 – CH(CH3) – CH3 
5) CH3 – C(CH3)2 – CH(CH3) – CH3 
6) CH3 – C(CH3)2 – CH2 – C(CH3)2 – CH3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

 1) ա1, բ4, գ2, դ5      2) ա4, բ3, գ1, դ6  3) ա4, բ2, գ6, դ5 4) ա1, բ4, գ5, դ6

10.  Ո՞ր նյութի կատալիտիկ օքսիդացումից են արդյունաբերության մեջ  քացախաթթու 
ստանում.

1) մեթան     2) պրոպան  3) բութան  4) հեքսան 

11. Ո՞ր շարքի բոլոր միացություններն են իզոմերներ.

1) բութեն–1, ցիկլոբութեն, 2–մեթիլպրոպեն
2) 2–մեթիլպրոպեն, բութեն–1, հեքսեն–2
3) բութան, բութեն–2, 2–մեթիլբութեն–1
4) պենտան, 2–մեթիլբութան, 2,2–երկմեթիլպրոպան

12.  Որքա՞ն է ալկանի մոլային զանգվածը (գ/մոլ), եթե դրա մոլեկուլում ածխածնի 
առաջնային ատոմների թիվը չորս անգամ մեծ է չորրորդային ատոմների թվից, 
իսկ ածխածնի երկրորդային և երրորդային ատոմներ չկան.

1) 58   2) 72  3) 78   4) 86

13.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Ալկաններ են անվանվում _____________, ________________ ածխա ջրա ծին ները, որոնք 
ունեն ___________ ընդհանուր բանաձևը և մոլեկուլում միայն միակի կապեր:

1) ցիկլիկ, հագեցած, CnH2n+2   3) ացիկլիկ, հագեցած, CnH2n+2

2) ացիկլիկ, չհագեցած, CnH2n  4) ացիկլիկ, չհագեցած, CnH2n–2

14.  Ո՞ր նյութն է ստացվում տաքացման պայմաններում 2,4–երկբրոմ–2–մեթիլ պեն
տանի և նատրիումի փոխազդեցությունից.

1) 1,2,3 –եռմեթիլցիկլոպրոպան  3) 1,3–երկմեթիլցիկլոբութան
2) 1,1–երկմեթիլցիկլոբութան  4) 1,1,2–եռմեթիլցիկլոպրոպան

15. Ո՞ր ալկանի մեկ մոլում են առկա 8,428æ1024 թվով ածխածնի և ջրածնի ատոմներ.

1) բութան  2) պրոպան  3) էթան  4) մեթան
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16. Որքա՞ն է ջրածին տարրի ատոմների մոլային բաժինը (%) մեթանում.

1) 25   2) 40  3) 50  4) 80

17.  Որքա՞ն է ջրածնի 12 ատոմ պարունակող ալկանի բոլոր իզոմերների մոլեկուլ
ներում առաջնային ածխածնի ատոմների գումարային թիվը.

1) 7   2) 12  3) 9  4) 8

18.  Ո՞ր հալոգենածանցյալի և ակտիվ մետաղների փոխազդեցությամբ է հնարավոր 
ստանալ ցիկլոալկան.

1) CH2–CHBr–CHBr–CH2–CH3  3) Br–CH2–CH2Br–CH3

2) Br–CH2–CH2–Br    4) Br–CH2–CH2–CH2– Br

19. Ո՞ր երկհալոգենածանցյալից կարելի է ստանալ 1,2–երկմեթիլցիկլոբութան.

1) 1,3–երկբրոմհեքսան   3) 1,6–երկքլորհեքսան    
2) 2,5–երկբրոմհեքսան  4) 1,4–երկքլորբութան

20.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և դրանում առաջնային ածխածնի 
ատոմների թիվը.

Նյութի անվանում Առաջնային ածխածնի 
ատոմների թիվ

1) 1,1–երկմեթիլցիկլոպրոպան
2) մեթիլցիկլոբութան
3) էթիլցիկլոպրոպան
4) ցիկլոպենտան

 ա) 2
 բ) 3
 գ) 0
 դ) 1

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

21. Որո՞նք են X1, X2, X3 օրգանական նյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.
HBr H+KOH/H2O

–H2O
X1 X3X2

1) պրոպիլբրոմիդ, պրոպիլեն, պրոպիլսպիրտ
2) իզոպրոպիլբրոմիդ, իզոպրոպիլսպիրտ, պրոպան
3) իզոպրոպիլբրոմիդ, պրոպիլսպիրտ, պրոպան
4) պրոպիլբրոմիդ, պրոպիլսպիրտ, պրոպիլեն

22.  Ո՞րն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկանի մոլե կու լային 
զանգվածի որոշման բանաձևը.

1) 14n+2   2) 14n   3) 14n–2  4) 14n–6
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23.  Ո՞րն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկանում ջրածնի զանգ վա
ծային բաժնի որոշ ման բանաձևը.

1) n/7n+1   2) n/14n–2  3) n+1/7n+1  4) n/7n–3

24.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) թթվածին է անհրաժեշտ n–թվով ածխածնի ատոմներ 
պարունակող 2 մոլ ալկանի լրիվ այրման համար.

1) 1,5n+0,5   2) 3n+1   3) 2n+2  4) 2n–1

25.  Ո՞րն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկանի մոլեկուլում σ–կապերի 
գումարային թվի որոշ ման բանաձևը.

1) n+1  2) 2n+2  3) 3n–1  4) 3n+1 

26. Ո՞ր նյութի հետ չի կարող փոխազդել մեթանը. 

1) թթվածին  2) քլոր   3) ազոտական թթու     4) քլորաջրածին

27.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ցիկլիկ ածխաջրածին է գոյացել 34,5 գ նատրիումի և 113 գ 
1,3 – երկքլոր պր ո պանի փոխազդեցությունից.

1) 147,5  2) 78,5  3) 31,5   4) 63

28. Հետևյալ ռեակցիաներից ո՞րը բնութագրական չէ ալկանների համար.

1) այրման   2) տեղակալման  3) պոլիմերացման 4) դեհիդրման

29. Ո՞ր ռեակցիաներն են առավել բնութագրական ալկանների համար. 

1) էլեկտրաֆիլ տեղակալման  3) ռադիկալային տեղակալման
2) ռադիկալային միացման   4) էլեկտրաֆիլ միացման

30. Որո՞նք են X1, X2, X3, X4 նյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

Al4C3 
+H2O  X1 

+1մոլ Cl2  X2 
+Na, t

 X3 
–H2  X4

1) մեթան, մեթիլքլորիդ, էթան, էթեն  3) էթին, էթիլքլորիդ, բութան, բութեն
2) մեթան, մեթիլենքլորիդ, էթեն, էթան 4) մեթան, քլորոֆորմ, էթան, էթեն

31.  Ո՞ր զույգի նյութերն են պարունակում միայն sp3 հիբրիդային վիճակում գտնվող 
ածխածնի ատոմներ. 

ա) էթանոլ և բութան  դ) 2,2–երկմե թիլպրոպան և էթան  
բ) էթիլեն և էթիլենգլիկոլ  ե) պրոպանոլ–2 և պենտան  
գ) էթանալ և պրոպան

1) ա, բ, դ  2) բ, գ, դ 3) գ, դ, ե 4) ա, դ, ե
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32.  Ո՞ր նյութը կառաջանա 2–բրոմբութանի և ավելցուկով վերցրած մետաղական 
նատրիումի փոխազդեցությունից.

1) 2,3–երկմեթիլհեքսան  3) 3,4–երկմեթիլհեքսան
2) 2,4–երկէթիլբութան  4) 3–մեթիլ–4–էթիլպենտան

33.  Որքա՞ն է sp3 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների թիվը 3–բրոմ–
2– մեթիլպենտանի և ալկալու սպիրտային լուծույթի փոխազդեցությունից գո յա
ցած ածխաջրածնի մոլեկուլում.

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

34.  Ո՞ր նյութը կստացվի 2–մեթիլ–2–բրոմպրոպանը մետաղական նատրիումի հետ 
տա քաց նելիս. 

1) 2,3–երկմեթիլհեքսան   3) ն–օկտան 
2) 2–մեթիլհեպտան    4) 2,2,3,3–քառամեթիլբութան

35.  Ո՞ր ալկանը կստացվի պրոպանաթթվի նատրիումական աղից Դյումայի եղա
նակով.

1) C3H8  2) C2H6  3) CH4  4) C4H10

36.  Մեթանի և քլորի միջև փոխազդեցությունը ռեակցիաների ո՞ր դասին է պատկանում.

1) միացման  3) օքսիդացման 

2) տեղակալման  4) պոլիմերացման

37. Հետևյալ նյութերից ո՞րը կարող է ստացվել մեթանի քայքայումից.

1) պրոպան  2) էթան   3) բենզոլ  4) մուր

38.  Ի՞նչ ծավալային հարաբերությամբ են փոխազդում պրոպանն ու թթվածինը 
պրոպանի լրիվ այրման ռեակցիայում.

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

39.  Որքա՞ն է ածխածնի ատոմների թիվն ալկանի մոլեկուլում, եթե դրա 2,24 լ այրման 
համար ծախսվել է 11,2 լ թթվածին. 

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

40.  Ո՞րը կարող է լինել պրոպանի և բութանի խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի (ն. պ.).

1) 22  2) 26  3) 29  4) 44
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3.2. Սահմանային ածխաջրածիններ. ալկաններ և ցիկլոալկաններ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 15 1 29 3

2 4 16 4 30 1

3 1 17 3 31 4

4 4 18 4 32 3

5 4 19 2 33 4

6 3 20 3 34 4

7 1 21 4 35 2

8 3 22 1 36 2

9 4 23 3 37 4

10 3 24 2 38 3

11 4 25 4 39 3

12 2 26 4 40 2

13 3 27 3

14 4 28 3
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3.3. ՉՀԱԳԵՑԱԾ (ԱԼԿԵՆՆԵՐ, ԱԼԿԻՆՆԵՐ, ԱԼԿԱԴԻԵՆՆԵՐ) 
ԵՎ ԱՐՈՄԱՏԻԿ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ

1. Համապատասխանեցրե՛ք միացության բանաձևը և անվանումը.

Բանաձև Անվանում

1) CH3 – CH = C – CH2 – CH3

CH3

ա) 3–մեթիլպենտեն–2

բ) 2–մեթիլբութեն–2

գ) 3,4–երկմեթիլպենտեն–1

դ) պենտեն–2

2) CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

3) CH3 – CH = C – CH3

CH3

4) CH3 – CH – CH – CH = CH2

CH3 CH3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

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

2. Ո՞ր շարքի միացություններն են էթիլենի հոմոլոգներ.

1) բութեն, պրոպեն, պրոպան   3) հեքսադիեն, բութեն, հեքսեն
2) բութադիեն, պենտեն, պենտան  4) էթեն, պենտեն, բութեն

3.  Ո՞րն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկենի հարաբերական մոլե
կուլային զանգվածի որոշման բանաձևը.

1) 14n+2   2) 14n   3) 14n–2   4) 14n–6

4. Քանի՞ և ինչպիսի՞ քիմիական կապեր են առկա պենտենի մոլեկուլում.

1) 15σ   2) 14σ և 1π   3) 13σ և 1π  4) 14σ և 2π

5. Ո՞ր միացության մոլեկուլը π–կապ չի պարունակում.

1) էթին  2) իզոբութան  3) պրոպեն  4) ցիկլոհեքսեն

6.  Ո՞ր ազդանյութով կարելի է տարբերել էթիլենային և սահմանային ածխաջրա
ծինները. 

1) պղնձի(II) հիդրօքսիդով    3) ֆենոլֆտալեինով
2) մեթիլնարնջագույնով    4) բրոմաջրով

7.  Ալկենի մոլեկուլում առավելագույնը քանի՞ կապով կարող են միանալ հարևան 
ածխածնի ատոմները. 

1) մեկ  2) երկու  3) երեք   4) չորս
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8.  Համապատասխանեցրե՛ք միացության քիմիական բանաձևը և մոլեկուլի տա րա
ծական կառուցվածքը.

Բանաձև Կառուցվածք

ա) CH4

բ) C2H4

գ) C2H2

դ) NH3

1) բրգաձև
2) գծային
3) հարթ եռանկյուն
4) կանոնավոր քառանիստային

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ3, գ4, դ2 2) ա4, բ3, գ2, դ1  3) ա4, բ4, գ2, դ1 4) ա2, բ3, գ2, դ1

9.  Ի՞նչ հիբրիդային վիճակում են ածխածնի ատոմները երկբրոմէթիլենի` C2H2Br2, 
մոլեկուլում.

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

10. Ո՞ր շարքի բոլոր միացություններին է հատուկ ցիս–տրանս իզոմերիան. 

1) բութան, պենտան, հեքսան
2) բութին–2, պենտին–2, հեքսին–3
3) բութեն–2, պենտեն–2, հեքսեն–3 
4) 2–մեթիլբութեն–2, 2–մեթիլպենտեն–2, 2–մեթիլհեքսեն–3

11. Հետևյալ միացություններից որի՞ն է հատուկ ցիս–տրանս իզոմերիան. 

1) 1,1–երկքլորէթեն  2) պենտեն–2        3) վինիլքլորիդ 4) բութեն–1

12.  Քանի՞ իզոմեր ունի մոլեկուլում 24 էլեկտրոն պարունակող ալկենի և բրո մա
ջրածնի փոխազդեցության արգասիքը.

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

13.  Բութենի և բրոմաջրի փոխազդեցության արգասիքի զանգվածը քանի՞ անգամ է 
մեծ փոխազդած ածխաջրածնի զանգվածից.

1) 1,929  2) 2,857  3) 3,857  4) 7,714 

14.  Ո՞րն է ածխաջրածնի բանաձևը, եթե դրա այրումից գոյացած ածխաթթու գազի և 
ջրային գոլորշու ծավալային հարաբերությունը 3 : 2 է. 

1) C3H6  2) C3H4  3) C3H8  4) C6H6

15. Ո՞ր միացության հիդրոհալոգենացման արգասիքն է 2–բրոմբութանը.

1) 1–բութենի 2) 2–մեթիլ–1–բութենի      3) մեթիլպրոպենի   4) 1–բութինի 
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16. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ պենտեն–2–ի վերաբերյալ.

1) իզոմեր է ցիկլոբութանին     3) առաջացնում է ցիս–տրանս իզոմերներ
2) պոլիմերացվում է      4) իզոմեր է էթիլցիկլոպրոպանին

17.  Ո՞ր միացությունը կարող է լինել A նյութն ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի.
 C2H5OH º C2H4 º A º C2H5Cl.

1) էթան  2) ացետիլեն         3) երկքլորէթան     4) էթիլենգլիկոլ 

18. Ո՞րն է 2–մեթիլպրոպենի հիդրոքլորացման հիմնական արգասիքը.

1) 2–քլոր–2–մեթիլպրոպան  3) 1,2–երկքլոր–2–մեթիլպրոպան
2) 2–մեթիլպրոպան   4) 1–քլոր–2–մեթիլպրոպան 

19.  Քանի՞ ալկեն կարող է լինել ն–հեպտանի ջերմային կրեկինգի արգասիքներում 
(իզոմերումն անտեսել).

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

20.  Հետևյալ միացություններից հիմնականում ո՞րը կստացվի դիվինիլին 1 : 1 մոլա
յին հարաբերությամբ բրոմաջրածին միանալիս.

1) 1–երկբրոմբութեն–3  3) 1–երկբրոմբութեն–1
2) 1–բրոմբութեն–2   4) 2–բրոմբութեն–1

21.  Ո՞րն է ալկալու սպիրտային լուծույթի հետ 2–բրոմբութանի փոխազդեցության 
արգասիքը. 

1) բութեն–1  2) բութեն–2       3) բութանոլ–1  4) բութանոլ–2

22. Հետևյալ միացություններից որի՞ քլորացման արգասիքն է 1,2–երկքլորպրոպանը. 

1) պրոպեն   2) պրոպան   3) պրոպին    4) պրոպադիեն

23.  Ինչպե՞ս է փոխվում ածխածին տարրի մոլային բաժինը էթիլենային ածխաջրա
ծիններում ածխածնի ատոմների թվի մեծացմանը զուգընթաց. 

1) մեծանում է    3) մնում է անփոփոխ
2) փոքրանում է   4) նախ մեծանում է, ապա փոքրանում 

24.  Ո՞ր շարքում են ներկայացված X1, X2, X3 օրգանական միացություններն ըստ 
հետևյալ փո խար կումների շղթայի.

H2C

H2C

CH2

CH2

  
H2

 X1 
համաչափ կրեկինգ  X2 

O2, Ag, 300 °C
 X3 

1) բութան, էթան, ածխաթթու գազ   3) բութան, էթիլեն, ածխաթթու գազ
2) բութան, էթիլեն, էթիլենօքսիդ  4) բութեն–1, էթան, էթիլենօքսիդ
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25.  Համապատասխանեցրե՛ք դեհիդրոքլորացման արգասիքի և ելային քլորալ
կանի բանաձևերը.

Դեհիդրոքլորացման արգասիք Քլորալկան

 ա) CH3–CH=CH–CH3 1) CH3–CH2–CH2–Cl

 բ) CH2=CH–CH2–CH3 2) CH3–CH2–CH2–CH2–Cl

գ) CH3 – CH = C – CH3

CH3

3) CH3 – CH2 – CH – CH3

Cl
 դ) CH3–CH=CH2 4) CH3 – CH – CH – CH3

CH3Cl
Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ4, գ2, դ3   3) ա3, բ2, գ1, դ4
2) ա1, բ2, գ3, դ4   4) ա3, բ2, գ4, դ1

26.  Որքա՞ն է n–թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող 4 մոլ ալկենի լրիվ այրման 
համար անհրաժեշտ թթվածնի քանակը (մոլ).

1) 2n   2) 3n   3) 6n   4) n

27. Որքա՞ն է ածխածին տարրի ատոմի զանգվածային բաժինը մեթիլֆորմիատում.

1) 0,07  2) 0,32  3) 0,40  4) 0,53

28.  Որքա՞ն է ջրածին տարրի ատոմի զանգվածային բաժինը (%) գազային ածխա
ջրածնում, եթե դրա 14 գրամը զբաղեցնում է 5,6 լ (ն. պ.) ծավալ. 

1) 7,15  2) 14,29  3) 17,24  4) 85,71 

29.  Որքա՞ն է մոլեկուլում ածխածնի 4 ատոմ պարունակող չճյուղավորված շղթայով 
իզոմերային ալկենների թիվը (ներառյալ տարածական իզոմերները).

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

30.  Ո՞ր ազդանյութով է իրականացվում ալկեններից գլիկոլների ստացման ռեակ
ցիան.

1) HNO3(H2O)  2) KOH(H2O)   3) H2SO4(H2O)              4 ) KMnO4(H2O) 

31.  Որքա՞ն է A և B նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածների գումարն 
ըստ հետևյալ ռեակցիայի հավասարման.

2C2H5OH º CH2 = CH – CH = CH2 + 2A + B

1) 18  2) 20  3) 24  4) 38

32. Ո՞ր միացությունը չի կարող պոլիմերացվել. 

1) քլորոպրեն 2) դիվինիլ 3) իզոպրոպիլբենզոլ 4) իզոպրեն
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33. Ո՞րն է «Նաիրիտ» 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 զույգ ածխաջրածինների դասերն ունեն CnH2n–2 ընդհանուր բա նաձևը.

1) ալկան և ալկին   3) ցիկլոալկան և ալկադիեն
2) ալկեն և արեն   4) ալկին և ալկադիեն

35. Հետևյալ ածխաջրածիններից ո՞րը զուգորդված ալկադիեն չէ.

1) բութադիեն–1,3   3) իզոպրեն
2) բութադիեն–1,2   4) 3–մեթիլ–1,3–պենտադիեն

36.  Ո՞ր շարքում են հաջորդաբար ածխածնի ատոմների հիբրիդացման տե սակները 
հետևյալ դիենային ածխաջրածնի մոլեկուլում. CH2=C=CH–CH3 (ձա խից աջ).

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

37.  Ո՞րն է ածխածնի n–թվով ատոմ պարունակող դիենային ածխաջրածնում 
ածխածին տարրի զանգվածային բաժնի որոշման բանաձևը.

1) 6n/7n+1   2) 7n/7n+1    3) 7n/7n–1   4) 6n/7n–1

38. Ո՞ր զույգի նյութերը կարող են ենթարկվել պոլիմերացման. 

1) պրոպեն և պրոպան   3) պրոպան և իզոպրեն
2) բենզոլ և տոլուոլ    4) ստիրոլ և քլորոպրեն

39. Ո՞ր նյութից հնարավոր չէ մեկ փուլով ստանալ իզոպրեն.

1) 2–մեթիլբութան   3) 2–մեթիլբութեն–1
2) 3–մեթիլ–4–քլորբութեն–1  4) էթանոլ

40.  Ո՞ր միացությունն է հիմնականում գոյանում հավասար նյութաքանակներով 
վերցրած 1,3–բութադիենի և բրոմի փոխազդեցությունից.

1) 1,2–երկբրոմբութեն–2  3) 1,3–երկբրոմբութեն–2
2) 1,4 –երկբրոմբութեն–2  4) 1,3–երկբրոմբութեն–1

41. Ո՞ր միացության դեհիդրոհալոգենացումից կարող է ստացվել դիվինիլ.

1) 1,1–երկբրոմբութան  3) 1,2–երկբրոմբութան
2) 1,4–երկբրոմբութան  4) 2,3–երկբրոմբութան
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42. Ո՞ր նյութը կստացվի պրոպինի և ավելցուկով բրոմաջրի փոխազդեցությունից. 

1) 1,2–երկբրոմպրոպան   3) 1,1,2,3–քառաբրոմպրոպան
2) 1,1–երկբրոմպրոպան   4) 1,1,2,2–քառաբրոմպրոպան 

43.  Ո՞րն է օքսիդիչ նյութի գործակիցը ացետիլենի լրիվ այրման ռեակցիայի հա վա
սարման մեջ. 

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

44. Ո՞ր արտահայտություններն են ճիշտ մեթիլացետիլենի վերաբերյալ.

ա) ածխածնի ատոմներից մեկն է sp3 հիբրիդային վիճակում 
բ) բոլոր ածխածնի ատոմները sp2 հիբրիդային վիճակում են
գ) մոլեկուլում առկա են միայն σ–կապեր
դ) ածխածնի երկու ատոմները sp հիբրիդային վիճակում են

1) ա, բ  2) ա, գ  3) բ, գ  4) ա, դ

45. Քանի՞ և ինչպիսի՞ կովալենտային կապեր են առկա պրոպինի մոլեկուլում. 

1) երկու π, երկու σ    2) չորս σ, երկու π  3) երեք π, երեք σ 4) վեց σ, երկու π 

46. Որքա՞ն է π–կապերի թիվը վինիլացետիլենի մեկ մոլեկուլում.

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

47.  Ալկինների հոմոլոգիական շարքում իրար հաջորդող երկու անդամների մեկա
կան մոլեկուլներում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը 3–ով մեծ է ածխածնի 
ատոմների գումարային թվից: Քանի՞ իզոմերային ալկին է համապատասխանում 
մեծ մոլային զանգվածով ալ կինին.

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

48.  Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ կարող է փոխազդել ացետիլենը. 

ա) NaOH      բ) Cl2      գ) HCl      դ) KCl      ե) H2O

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

49.  Ո՞րն է փոխարկումների CaC2 º X º CH3CHO շղթայում X նյութի գծային դիմեր   
ման արդյունքում ստացված նյութի մեկ մոլեկուլում sp2 հիբրիդային օրբի տալ
ների թիվը.

1) 4   2) 6   3) 8   4) 10

50. Ո՞ր շարքի նյութերը կփոխազդեն ացետիլենի հետ.

1) H2O, NaCl, [Ag(NH3)2]OH, H2  3) HCl, H2O, [Ag(NH3)2]OH, H2

2) Cu, NaCl, [Ag(NH3)2]OH, H2  4) H2, H2O, [Ag(NH3)2]OH, Cu
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51. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ էթենի և էթինի համար.

1) հիդրատացվում են
2) չեն ենթարկվում հիդրման
3) գունազրկում են բրոմաջուրը
4) գունազրկում են կալիումի պերմանգանատի լուծույթը 

52.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ջրածին կանջատվի մեկ մոլ հեպտանը համապատաս
խան պայմաններում տոլուոլի վերածելիս. 

1) 22,4  2) 33,6  3) 89,6  4) 67,2

53.  Ո՞րն է թթվածնի գործակիցն ըստ էթիլբենզոլի լրիվ այրման ռեակցիայի հավա
սարման.

1) 10  2) 15  3) 20  4) 21 

54.  Ո՞րն է նատրիումի ացետատից եռափուլ սինթեզով բենզոլի ստացման երեք 
ռեակցիաների հավասարումների գործակիցների գումարային թիվը. 

1) 9   2) 12  3) 13  4) 14

55. Ո՞րն է արենների ընդհանուր բանաձևը.

1) CnH2n   2) CnH2n–2  3) CnH2n–6  4) CnH2n+2 

56. Համապատասխանեցրե՛ք միացության բանաձևը և իր անվանումը. 

Բանաձև Անվանում

ա) CH3 = CH – CH = CH3

բ) Cl – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH3

գ) H3C CH3

 դ) Cl

1) 1,4–երկմեթիլբենզոլ
2) քլորբենզոլ
3) 1–քլոր–2–մեթիլբութան
4) բութադիեն–1,3

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ1, դ4   3) ա4, բ3, գ1, դ2
2) ա2, բ3, գ1, դ2   4) ա4, բ3, գ1, դ4

57. Ո՞րն է վինիլբենզոլի մոլեկուլում σ–կապերի թիվը.

1) 16  2) 14  3) 15  4) 17
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58.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Ստիրոլի մոլեկուլում ածխածնի ________ ատոմ գտնվում են ______ հիբրիդային 
վիճակում:

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

59. Որքա՞ն է եռքլորբենզոլի բենզոլային օղակ պարունակող իզոմերների թիվը.

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

60.  C8H10 բանաձևն ունեցող ի՞նչ թվով իզոմեր արոմատիկ ածխաջրածիններ կարող 
են գոյություն ունենալ.

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

61. Ո՞ր զույգի նյութերն են իզոմերներ.

1) 1,2–երկմեթիլբենզոլ և պրոպիլբենզոլ
2) 1–մեթիլ–3–էթիլբենզոլ և 1,4–երկմեթիլբենզոլ
3) վինիլբենզոլ և էթիլբենզոլ
4) 1,2–երկմեթիլբենզոլ և 1,4–երկմեթիլբենզոլ 

62.  Քանի՞ զ.ա.մ–ով կմեծանա վինիլքլորիդի մեկ մոլեկուլի զանգվածն այն հիդ րելիս.

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

63.  Ո՞րն է օքսիդիչ նյութի գործակիցը բենզոլի լրիվ այրման ռեակցիայի հավասար
ման մեջ. 

1) 2   2) 12  3) 15   4) 18 

64. Ո՞ր զույգ նյութերի հետ կարող են փոխազդել և՛ հեքսանը, և՛ բենզոլը. 

1) քլոր և կալիումի հիդրօքսիդի սպիրտային լուծույթ 
2) նատրիումի հիդրօքսիդ և բրոմաջրածին 
3) կալիումի պերմանգանատի ջրային լուծույթ և բրոմաջուր 
4) քլոր և թթվածին

65. Ո՞րն է X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

C2H2 º X º C6H5 Br 

1) 1–քլորհեքսան   2) ցիկլոհեքսան  3) հեքսեն   4) բենզոլ

66. Որո՞նք են X1 և X2 նյութերն ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի. 

 C6H12 º X1 º X2 º C6H5COOH 

1) բենզոլ և ստիրոլ    3) ն–հեքսան և ն–հեքսեն
2) հեքսան և բենզոլ    4) բենզոլ և տոլուոլ
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67.  Որքա՞ն է տոլուոլի այրման ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գոր
ծա կիցների գումարը.

1) 9   2) 10  3) 17  4) 21

3.3.  Չհագեցած (ալկեններ, ալկիններ, ալկադիեններ) և արոմատիկ 
ածխաջրածիններ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 24 2 47 2

2 4 25 4 48 3

3 2 26 3 49 2

4 2 27 4 50 3

5 2 28 2 51 2

6 4 29 4 52 3

7 2 30 4 53 4

8 2 31 2 54 4

9 2 32 3 55 3

10 3 33 3 56 3

11 2 34 4 57 1

12 2 35 2 58 3

13 3 36 3 59 2

14 2 37 4 60 3

15 1 38 4 61 4

16 1 39 4 62 2

17 1 40 2 63 3

18 1 41 2 64 4

19 4 42 4 65 4

20 2 43 4 66 4

21 2 44 4 67 4

22 1 45 4

23 3 46 1
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3.4. ՍՊԻՐՏՆԵՐ ԵՎ ՖԵՆՈԼՆԵՐ

1. Ո՞րն է սահմանային միատոմ սպիրտի բանաձև.

1) C6H5O H   2) CH3COOH  3) C5H11OH  4) CH3COH

2.  CnH2n+2O2 մոլեկուլային բանաձևը օրգանական միացությունների ո՞ր դասի ընդհա
նուր բանաձևն է. 

1) միատոմ սպիրտների  3) կարբոնաթթուների 
2) երկատոմ սպիրտների   4) էսթերների 

3.  Միատոմ սպիրտներն անվանելու համար ո՞ր վերջածանցն է ավելացվում հա մա
պա տաս խան ածխաջրածնի միջազգային անվանը. 

1) –ալ  2) –ոլ  3) –ոն  4) –իլ

4. Քանի՞ հիդրօքսիլային խումբ է պարունակում գլիցերինի մոլեկուլը.

1) մեկ  2) երկու 3) երեք  4) չորս

5. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի քիմիական բանաձևը և հնարավոր անվանումը. 

Նյութի բանաձև Հնարավոր անվանում

ա) C2H6O
բ) CH4O
գ) C3H8O3

դ) C7H8O

1) պրոպանտրիոլ–1,2,3
2) ֆենոլ
3) երկմեթիլեթեր
4) մեթանոլ
5) բենզիլսպիրտ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ4, գ1, դ5    2) ա1, բ4, գ3, դ5  3) ա3, բ4, գ3, դ2  4) ա1, բ4, գ5, դ2

6. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և օրգանական միացության դասը.  

Անվանում Դաս

ա) բութին
բ) բութանալ
գ) բութանոլ 

դ) կարագաթթու

1) կարբոնաթթու
2) սպիրտ
3) ածխաջրածին
4) ալդեհիդ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ1, գ3, դ4   3) ա3, բ4, գ2, դ1
2) ա4, բ2, գ1, դ3   4) ա4, բ3, գ1, դ2
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7. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և բանաձևը. 

Նյութի անվանում Նյութի բանաձև

ա) 1,2–երկօքսիբենզոլ

բ) պիկրինաթթու

գ) կարբոլաթթու

դ) կումոլ 1) 

OH

OH

    2) 

H3C
CH

CH3

    3) 

OH

4) 

Br

Br

        5) 

NO2NO2

NO2

OH

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ5, գ1, դ4    3) ա1, բ5, գ3, դ2
2) ա1, բ3, գ5, դ4    4) ա4, բ3, գ1, դ5

8.  Ո՞ր կառուցվածքային բանաձևում է ճիշտ պատկերված էթիլսպիրտի մոլեկուլում 
էլեկտրոնային զույգերի տեղաշարժը. 

1) C

H

H

H

C

H

H

O H1)    3) C

H

H

H

C

H

H

O H3)

2)     4) C

H

H

H

C

H

H

O H4)

9.  Ո՞ր շարքում է բութեն–1–ի փոխարկումների հիմնական ուղղությունների ճիշտ 
հաջորդականությունը.

1) բութեն–1 º բութանոլ–1 º բութեն–1 
2) բութեն–1 º բութանոլ–2 º բութեն–1 
3) բութեն–1 º բութանոլ–2 º բութեն–2 
4) բութեն–1 º բութանոլ–1 º բութեն–2

10.  Բութանոլ–1–ի դեհիդրատացման արգասիքի մոլեկուլում ո՞րն է σ– և π–կապերի 
թվերի հարաբերությունը. 

1) 8 : 1  2) 10 : 1  3) 12 : 1  4) 11 : 1

11. Քանի՞ C–H կապ է առկա էթանդիոլ–1,2–ի մոլեկուլում.

1) 6   2) 9   3) 1   4) 4
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12.  Իզոմերիայի ո՞ր տեսակներն են բնորոշ մոլեկուլում ածխածնի երեք ատոմ պա
րունակող հագեցած միատոմ սպիրտին.

1) ածխածնային կմախքի և հիդրօքսիլային խմբի դիրքի
2) հիդրօքսիլային խմբի դիրքի և միջդասային
3) միջդասային և տարածական
4) ածխածնային կմախքի և տարածական.

13.  C7H8O բանաձևն ունեցող քանի՞ իզոմեր արոմատիկ միացություններ կարող են 
գոյություն ունենալ.

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

14.  Որքա՞ն է C4H10O քիմիական բանաձևն ունեցող իզոմեր առաջնային սպիրտների 
թիվը. 

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

15.  Ո՞րն է C4H10O2 քիմիական բանաձևն ունեցող իզոմեր երկատոմ սպիրտների թիվը.

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

16.  Որքա՞ն է 74 հարաբերական մոլեկուլային զանգված ունեցող սահմանային 
միատոմ սպիրտի մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվը. 

1) 7   2) 9   3) 12   4) 15

17.  Որքա՞ն է ածխածնի ատոմների թիվը սահմանային միատոմ սպիրտի մոլեկու լում, 
որի գոլորշու հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի 30 է.

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

18.  Հետևյալ փոխարկումներից ո՞րը բնորոշ  չէ  ֆենոլին. 

1) դեհիդրատացում 3) չեզոքացում 
2) բրոմա ցում  4) նիտրացում

19.  Որքա՞ն է ֆենոլի նիտրացման ռեակցիայի ելքը (%), եթե 2,35 գ ֆենոլից ստա ցել 
են 4,58 գ զանգվածով 2,4,6–եռնիտրոֆենոլ.

1) 70   2) 40   3) 80   4) 60

20. Ո՞ր ռեակցիաների արդյունքում է հնարավոր ստանալ առաջնային սպիրտ.

1) CH3 — CH2 — CH2 — Br Zn   3) CH3 — CH2 — CH2 — Br KOH
սպիրտ

2) CH3 — CH2 — CH2 — Cl KOH
ջուր   4) CH3 — CH2 — CH2 — I 

KOH
սպիրտ   
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21. Ո՞ր պնդումն(երն) է(են) ճիշտ գլիցերինի համար.

ա) ջրում հեշտ լուծվող պինդ նյութ է 
բ) ստացվում է ճարպերի հիդրոլիզից 
գ) թանձր քաղցրահամ հեղուկ է

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

22.  Ո՞ր ազդանյութի հետ փոխազդեցությունն է համարվում որակական ֆենոլի 
համար. 

1) FeCl3   2) NaCl   3) FeCl2  4) CaCl2 

23.  Ո՞ր քլորալկանի հիդրոլիզից է առաջանում սպիրտ, որը KMnO4–ով ծծմբական 
թթվի միջա վայ րում օքսիդանում է մինչև 2–մեթիլպրոպանաթթու.

1) 2–քլոր–2–մեթիլպրոպան    3) 1–քլոր–2–մեթիլպրոպան
2) 2–քլորպրոպան     4) 1–քլորբութան

24.  Ո՞ր քլորալկանի հիդրոլիզից գոյացող սպիրտը համապատասխան պայման
ներում կօքսիդանա մինչև 3–մեթիլ պեն տանալ.

1) 1–քլոր–3–մեթիլպենտան    3) 2–քլոր–2–մեթիլպենտան
2) 2–քլոր–3–մեթիլպենտան    4) 2– քլորպենտան

25.  Հետևյալ միացություններից ո՞րը կառաջանա բութեն–2–ը կալիումի պերման
գանատի ջրային լուծույթով օքսիդացնելիս. 

1) 1,2–բութանդիոլ    3) 2,2–բութանդիոլ
2) 2,3–բութանդիոլ    4) մեթիլ–պրոպիլկետոն 

26.  Բրոմաջրածնի ավելցուկի և 12,4 գ երկատոմ սպիրտի փոխազդեցությունից գո
յա ցել է 37,6 գ երկհալոգենածանցյալ: Ի՞նչ թվով մեթիլենային խմբեր են առկա 
երկատոմ սպիրտի մոլեկուլում.

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

27.  Ո՞ր ազդանյութն են օգտագործում բազմատոմ սպիրտների հայտաբերման 
համար. 

1) NaOH  2) Cu(OH)2  3) HNO3  4) Na

28.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ացետալդեհիդ կստացվի 56 լ (ն. պ.) ացետիլենից. 

1) 100   2) 110    3) 120    4) 140

29. Ո՞ր ռեակցիայի արդյունքում էթանոլ չի առաջանում. 

1) CH3COOC2H5 + NaOH t   3) CH2 = CH2 + H2O H+, t

2) CH3CH = O + Ag2O t   4) CH3CH = O + H2 
Ni, t
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30. Ո՞ր նյութն է ցուցաբերում առավել արտահայտված թթվային հատկություններ. 

1) ջուր   2) ֆենոլ 3) էթանոլ 4) էթիլենգլիկոլ

31.  Ո՞ր նյութը կստացվի էթանոլը խիտ ծծմբական թթվի առկայությամբ 140º C–ից 
ցածր ջերմաստիճանում տաքաց նելիս.

1) էթան   2) էթին  3) էթանալ 4) երկէթիլեթեր

32. Ո՞ր նյութը կստացվի համապատասխան պայմաններում ացետոնը հիդրելիս.

1) պրոպան     3) պրոպանոլ–1 
2) պրոպանաթթու    4) պրոպանոլ–2 

33. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում ո՞րը կարող է լինել X նյութը.

C2H4 º X º C2H5OC2H5 

1) էթանոլ   2) էթանալ  3) բութանալ    4) քացախաթթու

34. Փոխարկումների հետևյալ շղթայում ո՞րը կարող է լինել X նյութը. 

C6H6 º X º C6H5OH

1) տոլուոլ   2) քսիլոլ  3) քլորբենզոլ  4) նիտրոբենզոլ

35. Ո՞ր նյութի հիդրոլիզից էթանոլ կստացվի.

1) էթիլֆորմիատ    3) նատրիումի մեթիլատ
2) մեթիլացետատ    4) էթանաթթվի մեթիլէսթեր 

36. Ո՞ր նյութի հետ կփոխազդեն և՛ էթանոլը, և՛ ֆենոլը. 

1) մետաղական նատրիում   3) բրոմաջրածնային թթու
2) նատրիումի հիդրօքսիդ   4) բրոմաջուր

37.  Ո՞ր նյութը կստացվի մեկ մոլ էթիլենգլիկոլի և երկու մոլ քլորաջրածնի փոխազ
դեցությունից.

1) 2,2–երկքլորէթանոլ–1   3) 1,1–երկքլորէթան
2) 1,2 –երկքլորէթանոլ–1   4) 1,2–երկքլորէթան

38.  Ո՞ր նյութը կստացվի ավելցուկով խիտ ազոտական թթվի և ֆենոլի փոխազ
դեցությունից. 

1) 1–նիտրոֆենոլ    3) եռնիտրոֆենոլ
2) երկնիտրոֆենոլ    4) նիտրոբենզոլ

39. Հետևյալ նյութերից որի՞ հետ չի փոխազդի ֆենոլը. 

1) NaCl   2) Br2  3) HNO3   4) NaOH 
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40.  Որքա՞ն է ածխածնի ատոմների մոլային բաժինը (%) C3H8O բանաձևն ունեցող 
նյութերում. 

1) 40   2) 60   3) 25   4) 80 

41.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ֆենոլ է փոխազդել ավելցուկով բրոմաջրի հետ, եթե փո
խազ դեցության արդյունքում ստացվել է 165,5 գ նստվածք.

1) 94   2) 47   3) 39   4) 23

42. Ո՞ր նյութի սպիրտային խմորումից կստացվի էթանոլ.

1) գլ յուկոզ   2) գլիցին       3) գլիցերին  4) բջջանյութ

43. Համապատասխանեցրե՛ք փոխազդող նյութերը և ռեակցիաների վերջանյութերը. 

Փոխազդող նյութեր Ռեակցիայի վերջանյութեր

ա) C2H5OH + Na º 
բ) CH3COOC2H5  + H2O NaOH, t   
գ) CH3OH + HCOOH º
դ) C2H5OH + CuO t

1) HCOOCH3 + H2O 
2) CH3CH = O + H2O + Cu 
3) CH3COOH + H2O + Cu
4) CH3COONa + C2H5OH 
5) C2H5ONa + H2 
6) CH3COOH + C2H5ONa

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

 1) ա5, բ4, գ2, դ1  2) ա4, բ3, գ1, դ2  3) ա4, բ6, գ1, դ3           4) ա5, բ4, գ1, դ2 

44. Ո՞ր նյութի ազդեցությամբ թարմ պատրաստված Cu(OH)2–ի նստվածքը կլուծվի. 

1) պրոպեն   3) պրոպանտրիոլ–1,2,3
2) պրոպանոլ–1  4) պրոպանոլ–2

45.  Ո՞ր օրգանական նյութը կառաջանա հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող 
ռեակցիայի արդյունքում.
CH2 = CH2 + KMnO4 + H2O º ……….

1) էթիլենգլիկոլ   3) քացախաթթու
2) քացախալդեհիդ   4) էթիլենօքսիդ

46. Ինչո՞վ է պայմանավորված ջրում էթանոլի լավ լուծելիությունը. 

1) սպիրտի մոլեկուլների միջև ջրածնային կապերի առաջացմամբ
2) ջրի մոլեկուլների միջև ջրածնային կապերի առաջացմամբ 
3) ջրի և սպիրտի մոլեկուլների միջև ջրածնային կապերի առաջացմամբ 
4) ներմոլեկուլային ջրածնային կապերի առաջացմամբ
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47.  Ո՞ր նյութերը կստացվեն մեթանոլի և էթանոլի խառնուրդի միջմոլեկուլային 
դեհիդրատացումից. 

1) երկմեթիլեթեր և երկէթիլեթեր 3) մեթիլէթիլեթեր, էթիլեն և երկմեթիլեթեր
2) երկէթիլեթեր և էթիլեն  4) երկմեթիլեթեր, երկէթիլեթեր և մեթիլէթիլեթեր

48.  Ի՞նչ ծավալով (լ) գազ կանջատվի 100 գ մեթանոլը 23 գ մետաղական նատրիումի 
հետ փոխազդելիս. 

1) 22,4  2) 11,2  3) 5,6  4) 2,8 

49.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) եռբրոմֆենոլ կստացվի 18,8 գ ֆե նո լից.  

1) 6,62  2) 13,24  3) 66,2  4) 331 

50.  Հետևյալ նյութերից որո՞նք կփոխազդեն նատրիումի հիդրօքսիդի հետ. 

ա) էթանդիոլ  գ) բենզոլ    ե) մեթանոլ
բ) պրոպանտրիոլ  դ) ֆենոլ   զ) բենզիլսպիրտ
1) ա, բ, դ   2) գ, դ, զ        3) ա, ե, զ   4) բ, դ, ե

51. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի և օքսիդացման արգասիքի անվանումները. 

Նյութ Օքսիդացման արգասիք

ա) էթանոլ
բ) տոլուոլ
գ) պրոպեն
դ) մեթան

1) պրոպանդիոլ–1,2
2) պրոպան
3) էթանալ
4) մեթանոլ
5) բենզիլսպիրտ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ5, գ1, դ4    3) ա2, բ5, գ1, դ4
2) ա3, բ4, գ5, դ4    4) ա2, բ4, գ5, դ3

52.  Համապատասխանեցրե՛ք ալկենի և հիդրատացման հիմնական արգասիքի անվա
նում  ները. 

Ալկեն Հիդրատացման արգասիք

ա) պրոպեն
բ) բութեն–1
գ) բութեն–2
դ) էթեն

1) պրոպանոլ–2
2) բութանոլ–1
3) էթանոլ
4) բութանոլ–2
5) պրոպան

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ4, գ4, դ3    3) ա1, բ4, գ4, դ3
2) ա1, բ2, գ2, դ3    4) ա5, բ2, գ2, դ3
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53. Ո՞ր սպիրտը չի ստացվի համապատասխան ալկենի հիդրատացումով.

 1) պրոպանոլ–2     2) պրոպանոլ–1   3) էթանոլ   4) բութանոլ–2

54.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի 23 գ պրոպանտրիոլ–1,2,3–ը 11,5 գ մետա
ղական նատրիումի հետ փոխազդելիս. 

1) 1,4  2) 2,8  3) 5,6  4) 11,2
 

3.4.  Սպիրտներ և ֆենոլներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 19 3 37 4

2 2 20 2 38 3

3 2 21 2 39 1

4 3 22 1 40 3

5 1 23 3 41 2

6 3 24 1 42 1

7 3 25 2 43 4

8 2 26 1 44 3

9 3 27 2 45 1

10 4 28 2 46 3

11 4 29 2 47 4

12 2 30 2 48 2

13 3 31 4 49 3

14 2 32 4 50 1

15 4 33 1 51 1

16 4 34 3 52 3

17 4 35 1 53 2

18 1 36 1 54 3
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3.5. ԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ

1. Ո՞ր շարքի նյութերն ունեն CnH2nO ընդհանուր բանաձևը. 

1) միատոմ սահմանային սպիրտներ 3) միահիմն կարբոնաթթուներ
2) ալդեհիդներ    4) էսթերներ

2. Ո՞րն է ֆորմալդեհիդի էլեկտրոնային բանաձևը.

1)       3)  

2)              4) 

3.  Ո՞ր ալդեհիդի մոլեկուլում է ածխածնի sp3 և sp2 հիբրիդային վիճակում գտնվող 
ատոմների թվի հարաբերությունը 3 : 1. 

1) էթանալ     3) մեթիլպրոպանալ
2) պրոպանալ     4) պենտանալ

4.  Որքա՞ն է σ–կապերի թիվը պարզագույն երկհիմն կարբոնաթթվի (C2H2O4) մո
լեկուլում.

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

5. Որքա՞ն է հետևյալ միացությունների մեկական մոլեկուլներում առկա մեթիլենային 
խմբերի գումարային թիվը. 2–քլորպրոպանալ, 3–մեթիլբութանալ, 2,3–երկմե թիլ
բութանալ, 3–հիդրօքսի–4–մեթիլհեքսանալ.

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

6. Համապատասխանեցրե՛ք ալդեհիդի անվանումը և բանաձևը. 

Անվանում Բանաձև

ա) մեթանալ
բ) պրոպանալ
գ) բութանալ
դ) 2–մեթիլպրոպանալ

1) CH3CH(CH3)CHO
2) HCHO 
3) CH3CHO
4) C2H5CHO
5) CH3CH2CH2CHO

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ4, գ5, դ1    3) ա2, բ4, գ5, դ1
2) ա3, բ2, գ1, դ5    4) ա2, բ3, գ5, դ4 
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7. Որքա՞ն է σ–կապերի թիվը քացախաթթվի մոլեկուլում.

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

8. Համապատասխանեցրե՛ք կարբոնաթթվի անվանումը և բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) պալմիտինաթթու
բ) օլեինաթթու
գ) վալերիանաթթու
դ) օքսալաթթու

1) C17H33COOH
2) C17H35COOH
3) HOOC–COOH
4) C4H9COOH
5) C3H7COOH
6) C15H31COOH

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ5, դ4    3) ա6, բ1, գ4, դ3
2) ա6, բ2, գ4, դ1    4) ա2, բ5, գ1, դ6

9. Ո՞ր զույգի նյութերն են հոմոլոգներ. 

1) պրոպիոնաթթու, կարագաթթու  3) ֆենոլ, բենզոլ
2) կարբոլաթթու, պիկրինաթթու  4) ստեարինաթթու, օլեինաթթու

10. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և ստացման եղանակը. 

Անվանում Ստացման եղանակ

ա) ֆորմալդեհիդ
բ) քացախալդեհիդ
գ) քացախաթթու 
դ) մեթիլացետատ

1) էթիլենի հիդրատացում
2) ացետիլենի հիդրատացում
3) մեթանի կատալիտիկ օքսիդացում
4) բութանի կատալիտիկ օքսիդացում
5) պրոպիլսպիրտի օքսիդացում
6) քացախաթթվի և մեթանոլի փոխազդեցություն

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ5, գ2, դ3    3) ա1, բ4, գ6, դ2
2) ա3, բ2, գ5, դ6    4) ա3, բ2, գ4, դ6 

11.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) աղ կստացվի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 100 մլ քացախա
թթվի լուծույթին 5,6 գ կալիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս. 

1) 19,6  2) 9,8  3) 5,6  4) 4,9 

12.  Ո՞ր շարքում են ացետոնի հիդրման ռեակցիայի տեսակը և վերջա նյութի անվա
նումը.

1) միացման, պրոպանոլ–2   3) տեղակալման, պրոպանոլ–1 
2) քայքայման, պրոպանոլ –1  4) փոխանակման, պրոպանոլ–2 
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13. Ո՞ր սպիրտի օքսիդացումից կստացվի մեթիլէթիլկետոն.

1) 1–պրոպանոլ     3) 1–բութանոլ
2) 2–պրոպանոլ     4) 2–բութանոլ

14.  Ո՞ր շարքում են X1, X2 և X3 նյութերի բանաձևերն ըստ հետևյալ փոխար կումների.

CH ≡ CH  Hg2+, H2SO4  X1 
Ag2O/NH3  X2 

Na2CO3  X3

1) CH3COH, C2H5ՕH, CH3CH2ONa  3) CH3COH, CH3COOH, CH3COONa
2) CH3COOH, C2H5OH, CH3CH2ONa 4) CH3COH, C2H5ՕH, CH3COONa

15.  Որքա՞ն է սահմանային ալդեհիդի գոլորշու խտությունն ըստ ջրածնի, եթե դրա 
պարզագույն և իրական բանաձևերը համընկնում են, իսկ մոլեկուլում ած խածնի 
զանգվածային բաժինը 54,55 % է.

1) 60   2) 45   3) 15   4) 22

16.  Ո՞ր շարքում են բաց թողած բառերը. 

Արծաթի օքսիդի ամոնիակային լու ծույթով քացախալդեհիդը օքսիդանում է մինչև 
___________________, իսկ մրջնալդեհիդը` ____________________________________: 

1) քացախաթթու, ածխածնի(IV) օքսիդ և ջուր 
2) էթիլսպիրտ, մրջնաթթու
3) քացախաթթու, մեթանոլ
4) մրջնաթթու, ածխածնի(IV) օքսիդ և ջուր

17. Ո՞ր զույգի նյութերը կփոխազդեն NaOH–ի հետ. 

1) քացախաթթու, էթան    3) մրջնաթթու, ֆենոլ
2) գլիցին, էթին     4) կարագաթթու, բենզոլ

18. Ո՞ր նյութն է պրոպանոլ–2–ի օքսիդացման արգասիքը. 

1) երկմեթիլկետոն    3) երկմեթիլպրոպանոլ
2) երկմեթիլպրոպան    4) պրոպանալ

19.  Որքա՞ն է էթիլենից ացետալդեհիդի ստացման ռեակցիայի ելքը (%), եթե 280 լ 
(ն. պ.) ելանյութից ստացվել է 330 գ ացետալդեհիդ. 

1) 60  2) 70  3) 80   4) 90 

20. Ո՞ր զույգի նյութերի հետ կփոխազդի ֆորմալդեհիդը. 

1) N2, [Ag(NH3)2]OH   3) N2, Cu(OH)2

2) [Ag(NH3)2]OH, Cu(OH)2   4) HNO3, CH3COOH
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21. Հետևյալ նյութերից ո՞րը կգոյանա պրոպենալի լրիվ հիդրումից. 

1) պրոպանոլ–1 2) պրոպեն  3) պրոպանալ     4) պրոպանաթթու 

22. Ո՞րն է X նյութը հետևյալ փոխարկումներում. CH3Cl º X º HCHO. 

1) մեթան   2) էթան  3) մեթանոլ   4) մրջնաթթու

23. Ո՞ր նյութը կստացվի պրոպանալի հիդրումից.

1) պրոպանաթթու     3) պրոպանոլ–1
2) պրոպանոն     4) պրոպանոլ–2

24.  Ի՞նչ տեսակի և ի՞նչ թվով քիմիական կապեր են առկա ալդեհիդում, որը պարու
նակում է 27,586 % զանգվածային բաժնով թթվածին. 

1) 9σ և 1π  2) 8σ և 2π  3) 6σ և 1π  4) 12σ և 1π

25.  Ռեակցիաների ո՞ր դասին է պատկանում ֆորմալդեհիդից և ֆենոլից ֆենոլ ֆոր
մալդեհիդային խեժի ստացման ռեակցիան. 

1) հիդրատացման     3) պոլիկոնդենսացման
2) դեհիդրման     4) պոլիմերացման

26.  Ո՞ր ազդանյութով է հնարավոր տարբերել էթանոլի, էթանալի, էթիլենգլիկոլի և 
քացախաթթվի լուծույթները.

1) CuO   2) NaOH      3) Cu(OH)2  4) CuSO4

27. Հետևյալ նյութերից որի՞ն է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան.

1) C2H5OH   2) CH3CHO      3) CH3COOH 4) CH3OH 

28.  Ի՞նչ զանգվածով և ո՞ր նյութն է գոյանում 58 գ պրոպանալը ջրածնով վերա
կանգնելիս. 

1) 60 գ պրոպանոլ    3) 44 գ պրոպան   
2) 74 գ պրոպանաթթու    4) 46 գ երկպրոպիլեթեր

29.  Ի՞նչ դասի նյութ կառաջանա պղնձի(II) օքսիդով միատոմ առաջնային սպիրտի 
օքսիդա ցումից.

1) ածխաջրածին 2) կետոն 3) էսթեր 4) ալդեհիդ 

30.  Հավասար ծավալներով նույն կոնցենտրացիայի հետևյալ թթուներից որի՞ լու
ծույ թում կպարունակվեն առավել մեծ քանակությամբ ջրածնի իոններ.

1) քացախաթթվի    3) քլորքացախաթթվի
2) երկքլորքացախաթթվի   4) պրոպանաթթվի
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31. Ո՞ր զույգի նյութերը կփոխազդեն NaOH–ի հետ. 

1) քացախաթթու, էթան   3) մրջնաթթու, ֆենոլ
2) գլիցին, էթին    4) կարագաթթու, բենզոլ

32.  Քանի՞ իզոմեր կարբոնաթթուների մոլեկուլներում է պրոտոնների թիվը 10–ով 
մեծ նեյտրոնների թվից. 

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

33. Ո՞ր զույգի նյութերի հետ կփոխազդի քացախաթթուն.

1) էթանոլ և էթան  3) նատրիումի կարբոնատ և մագնեզիում
2) քլոր և ջուր  4) նատրիումի հիդրօքսիդ և մագնեզիումի քլորիդ

34.  Վալերիանաթթվի և երրորդային բութիլսպիրտի փոխազդեցությունից ստաց
ված օրգանական միացության մոլեկուլում գումարային ի՞նչ թվով ատոմներ են 
առկա.

1) 26   2) 29   3) 23   4) 20

35.  Քանի՞ զ.ա.մ–ով է վալերիանաթթվի մեկ մոլեկուլի զանգվածը մեծ կարագա
թթվի մեկ մոլեկուլի զանգվածից.

1) 12  2) 13  3) 14  4) 16

36. Ո՞ր շարքի զույգ նյութերի փոխազդեցությունից թթու կառաջանա. 

1) C4H10 և O2 (t, p, կատ.)   3) CH3CHO և H2 (t, կատ.)
2) CH3CH2OH և CuO  4) CO2 և H2 (t, կատ, p) 

37. Ո՞ր նյութերի ջրային լուծույթների հետ կփոխազդի մրջնաթթուն. 

ա) նատրիումի կարբոնատ   գ) պղնձի սուլֆատ
բ) քլորաջրածին    դ) արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթ
1) ա, բ  2) բ, գ  3) ա, դ  4) բ, դ

38. Ո՞ր նյութի հետ կփոխազդի նատրիումի ացետատը. 

 1) նատրիումի հիդրօքսիդ   3) քացախաթթու
2) էթան      4) էթանալ

39. Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցության արգասիքն է էթիլացետատը. 

1) CH3CHO և C2H5OH    3) CH3COOH և C3H7OH
2) CH3COOH և C2H5OH    4) CH3COOH և CH3OH
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40.  Որո՞նք են X և Y նյութերի բանաձևերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

 CH3 COOH NaOH  X NaOH, t
 Y

1) CH3CH2OH և CH4    3) CH3CH2ONa և CH4

2) Na2CO3 և CH3OH    4) CH3COONa և CH4 

41. Ո՞ր նյութն է քացախաթթվի հոմոլոգ.

1) օլեինաթթու     3) թրթնջկաթթու 
2) կաթնաթթու     4) պրոպանաթթու

42.  Ո՞ր սպիրտը և թթուն կստացվեն C3H6O2 բանաձևն ունեցող էսթերի հիդրոլիզից. 

1) պրոպանոլ և մրջնաթթու   3) մեթանոլ և պրոպիոնաթթու
2) էթանոլ և մրջնաթթու   4) էթանոլ և քացախաթթու

43.  Որո՞նք են պղնձի(II) հիդրօքսիդով քացախալդեհիդի օքսիդացման վեր
ջանյութերի բանաձևերը.

1) CuO, CH3COOH, H2O    3) Cu, CH3CH2OH 
2) CuO, CH3CH2OH    4) Cu2O, CH3COOH, H2O 

44. Ո՞ր շարքում են քացախաթթվի հետ փոխազդող նյութերի բանաձևերը.

 1) Mg, Na2CO3, C2H5OH    3) NaOH, C2H4, HCHO
 2) CuO, HCOOH, CH4    4) Cu, C6H5OH, NaHCO3

45.  Ի՞նչ զանգվածով(գ) քացախաթթու կպահանջվի 20 գ նատրիումի հիդրօքսիդը 
չեզոքացնելու համար.

1) 10   2) 15  3) 20  4) 30

46. Ո՞րն է առավել ուժեղ թթվային հատկություններ ցուցաբերող նյութը.

1) էթիլենգլիկոլ  2) մրջնաթթու      3) քացախաթթու  4) քլորքացախաթթու

47.  Ո՞ր շարքի նյութերն են դասավորված ըստ թթվային հատկությունների ուժե
ղացման. 

1) քլորքացախաթթու, քացախաթթու, ֆենոլ 
2) քլորքացախաթթու, քացախաթթու, մրջնաթթու 
3) ֆենոլ, քացախաթթու, մրջնաթթու 
4) աղաթթու, մրջնաթթու, կարագաթթու

48.  Ո՞ր զույգի նյութերի փոխազդեցությունից էթիլպրոպիոնատ կստացվի.

1) պրոպանոլ և քացախաթթու  3) մեթանոլ և պրոպիոնաթթու
2) էթանոլ և պրոպիոնաթթու  4) մեթանոլ և քացախաթթու
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49. Համապատասխանեցրե՛ք կարբոնաթթվի անվանումը և բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) պրոպիոնաթթու 
բ) կաթնաթթու
գ) կարագաթթու
դ) մրջնաթթու

1) CH3CH(OH)COOH
2) CH3CH2COOH
3) HCOOH
4) CH3COOH 
5) CH3CH2CH2COOH

 

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ4, գ5, դ4   2) ա2, բ1, գ4, դ3 3) ա2, բ1, գ5, դ3 4) ա1, բ2, գ4, դ5

50. Հետևյալ միացություններից որի՞ն է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան. 

1) C2H5OH  2) CH3COOH  3) HCOOH  4) C3H7OH 

3.5. Ալդեհիդներ և կարբոնաթթուներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 18 1 35 3

2 4 19 1 36 1

3 3 20 2 37 3

4 4 21 1 38 1

5 1 22 3 39 2

6 3 23 3 40 4

7 1 24 1 41 4

8 3 25 3 42 2

9 1 26 3 43 4

10 4 27 2 44 1

11 2 28 1 45 4

12 1 29 4 46 4

13 4 30 2 47 3

14 3 31 3 48 2

15 4 32 4 49 3

16 1 33 3 50 3

17 3 34 2
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3.6. ԷՍԹԵՐՆԵՐ, ՃԱՐՊԵՐ, ԱԾԽԱՋՐԵՐ 

1. Հետևյալ ռեակցիաներից որի՞ հետևանքով է օճառ առաջանում. 

1) ճարպերի հիդրում   3) ալկինների հիդրատացում
2) ճարպերի հիմնային հիդրոլիզ  4) սպիրտների օքսիդացում

2. Ո՞ր լուծիչում ճարպերը չեն լուծվում.

1) բենզին  2) ջուր  3) բենզոլ 4) քլորոֆորմ

3. Ո՞ր զույգի նյութերը կգոյանան C5H10O2 բաղադրությամբ էսթերի հիդրոլիզից. 

1) մեթանոլ և պենտանալ   3) էթանոլ և բութանալ
2) պրոպիոնաթթու և էթանալ   4) էթանաթթու և պրոպանոլ

4.  Ո՞ր նյութերն են էթիլացետատի հիմնային հիդրոլիզի արգասիքները, եթե լու
ծույթում նատրիումի հիդրօքսիդն ավելցուկով է.

ա) նատրիումի ացետատ   գ) էթանոլ
բ) նատրիումի  էթիլատ                     դ) քացախաթթու

1) ա, գ  2) բ, գ   3) բ, դ  4) ա, դ

5. Ո՞րն է էսթերի կառուցվածքային բանաձև.

1) CH3 — CH2 —  CH2 —  CH2 — C
O

H

2) CH3 — CH2 —  CH2 — HN — C — CH2 — CH3

O

3) CH3 — CH2 —  CH2 —  CH2 — C
O

O –  CH2 –  CH3

4) CH3 — CH2 —  CH2 —  CH2 — C
O

OH

6.  Որքա՞ն է իզոպրոպիլսպիրտի և իզոկարագաթթվի փոխազդեցությունից ստաց
ված էսթերի մոլեկուլում երրորդային ածխածինների թիվը.

1) 3   2) 2  3) 1  4) 4
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7. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և անվանումը.

Բանաձև Անվանում

ա) CH3COOCH2CH3

բ) CH3COOCH3

գ) CH3COOCH2CH2CH3

դ) CH3CH2CH2COOH

1) էթիլպրոպիոնատ 
2) մեթիլացետատ
3) կարագաթթու
4) էթիլացետատ 
5) պրոպիոնաթթու
6) պրոպիլացետատ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ2, գ1, դ5    3) ա6, բ4, գ2, դ5
2) ա4, բ2, գ6, դ3    4) ա6, բ2, գ1, դ3

8. Ո՞րն է C4H8O2 բանաձևն ունեցող էսթերների թիվը.

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

9. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցությունից կստացվի պրոպիոնաթթվի ն–բութիլէսթեր.

1) կարագաթթու և էթանոլ    3) բութանաթթու և պրոպանոլ–1 
2) պրոպիոնաթթու և բութանոլ–1   4) բութիլսպիրտ և պրոպանոլ 

10.  Ո՞ր ճարպի հիդրոլիզից կստացվեն 1 : 1 : 2 մոլային հարաբերությամբ գլիցերին, 
կա րագաթթու և ստեարինաթթու. 

1) եռօլեատ      3) եռպալմիտատ 
2) եռստեարատ     4) բութիրոերկստեարատ

11. Ո՞ր նյութերի փոխազդեցությունից օճառ չի ստացվի. 

1) ճարպ և ծծմբական թթու                   3) ճարպ և նատրիումի կարբոնատ
2) ճարպ և նատրիումի հիդրօքսիդ              4) ճարպաթթու և նատրիումի հիդրօքսիդ

12. Ո՞ր ազդանյութով է հնարավոր հեղուկ ճարպը փոխարկել պինդ ճարպի.

1) Na2CO3   2) մետաղական Na  3) թթվածին  4) ջրածին 

13.  Ո՞րն է իզոպրոպիլպրոպիոնատի հիդրոլիզից ստացված սպիրտի մոլեկուլում 
C–C–C կովալենտային անկյան մեծությունը. 

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

14.  Ճարպաթթուների ո՞ր զույգն է գունազրկում բրոմաջուրը. 

1) օլեինաթթու և լինոլաթթու   3) ստեարինաթթու և պալմիտինաթթու
2) օլեինաթթու և կարագաթթու   4) ստեարինաթթու և օլեինաթթու 
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15.  Ո՞ր նյութի ջրային լուծույթի և ճարպի փոխազդեցությունից է առաջանում պինդ 
օճառ.

1) NaOH   2) KOH  3) NaCl  4) KCl 

16. Ո՞ր ճարպն է պարունակում առավել մեծ թվով կրկնակի կապեր.

1) եռօլեատ     3) եռպալմիտին
2) եռստեարատ    4) բութիրոերկստեարատ

17. Ո՞ր էսթերին է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան.

1) էթիլպրոպիոնատ   3) իզոպրոպիլպրոպիոնատ 
2) էթիլացետատ    4) բութիլֆորմիատ

18. Ո՞րն է C3H6O2 բաղադրությամբ իզոմերային էսթերների թիվը.

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

19.  Ո՞ր զույգի նյութերն են առաջանում տաքացման պայմաններում ճարպերի հիմ
նային հիդրոլիզից.

1) գլիցերին և ճարպաթթու   3) ճարպաթթու և օճառ
2) գլիցերին և օճառ    4) էսթեր և օճառ

20.  Ո՞րն է բաց թողած բառը. 

Հեղուկ ճարպերը փոխարկվում են պինդ ճարպերի ________ ռեակցիայի արդյունքում.

1) պոլիմերացման   3) հիդրման
2) պոլիկոնդենսացման   4) հիդրատացման

21. Միացությունների ո՞ր դասին են պատկանում օճառները.

1) սպիրտների     2) էսթերների  3) աղերի 4) կարբոնաթթուների

22. Ո՞ր կարբոնաթթվի էսթերներին է բնորոշ արծաթահայելու ռեակցիան.

1) կարագաթթվի   2) վալերիանաթթվի   3) կապրոնաթթվի  4) մրջնաթթվի 

23.  Օրգանական նյութերի ո՞ր դասերին են պատկանում նիտրոբենզոլ և եռնիտ րո
գլիցերին միացությունները համապատասխանաբար. 

1) էսթեր և եթեր     3) էսթեր և նիտրիլ
2) նիտրոմիացություն և էսթեր  4) ածխաջրածին և նիտրոմիացություն 
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24. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և քիմիական բանաձևը. 

Անվանում Բանաձև

ա) մեթիլացետատ
բ) էթիլֆորմիատ
գ) պրոպանաթթու 
դ) բենզոյաթթու

1) C2H4O2

2) C7H6O2

3) C3H6O2

4) C2H6O2

5) C7H8O2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա3, բ3, գ3, դ2    3) ա1, բ3, գ3, դ3
2) ա1, բ4, գ5, դ5    4) ա3, բ4, գ5, դ5

25.  Ո՞ր պնդումն է ճիշտ միահիմն կարբոնաթթվի և ստացված էսթերների վերա
բերյալ.

ա)  կարբոնաթթվի և էթանոլի փոխազդեցությունից ստացված էսթերի Mr–ը 28 միա
վորով մեծ է այդ կարբոնաթթվի Mr–ից

բ)  միահիմն կարբոնաթթվի և մեթանոլի փոխազդեցությունից ստացված էսթերի Mr–ը 
14 միավորով մեծ է այդ կարբոնաթթվի Mr–ից

1) ճիշտ է միայն բ–ն   3) ճիշտ է միայն ա–ն
2) երկու պնդումներն էլ ճիշտ են  4) երկու պնդումներն էլ սխալ են

26. Ո՞րն է գլյուկոզի սպիրտային խմորման գազային արգասիք.

1) CO2  2) CO    3) CH4   4) O2 

27. Ո՞րն է α–գլյուկոզի բնական պոլիմեր.

1) կաուչուկ    3) կապրոն մանրաթել
2) օսլա    4) բնական կաուչուկ

28. Ո՞ր զույգի նյութերը կօքսիդացնեն գլյուկոզին. 

1) Cu(OH)2, NaOH    3) Cu(OH)2, H2   
2) Ag2O, NaOH   4) Ag2O, Cu(OH)2

29. Հետևյալ փոխարկումներից ո՞րն է հիդրոլիզի ռեակցիա.

1) C6H12 + H2O º C6H13OH
2) (C6H10O5)n + nH2O º nC6H12O6 
3) C6H12O6 + H2 º C6H14O6

4) C2H5OH + CH3COOH º CH3COOC2H5 + H2O
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30.  Ի՞նչ զանգվածով (տ) քացախաթթու է անհրաժեշտ 324 տ բջջանյութը եռացե
տատի փոխարկելու համար.

1) 45  2) 90  3) 180  4) 360 

31. Ո՞ր զույգի նյութերն են երկշաքարներ.

1) մալթոզ, ֆրուկտոզ 3) սախարոզ, բջջանյութ  
2) օսլա, գլ յուկոզ   4) սախարոզ, մալթոզ

32. Ո՞րն է օսլայի հիդրոլիզի վերջնական արգասիքը.

1) α–գլ յուկոզ 2) β–գլ յուկոզ  3) սախարոզ  4) դեքստրին

33. Օրգանիզմում գլյուկոզի լրիվ օքսիդացումից ի՞նչ նյութեր են գոյանում.

1) CO2, CH3COOH  2) CO2, H2O     3) CO, H2O          4) CO, CH2O 

34. Ո՞րն է բնական պոլիմեր.

1) պոլիէթիլեն 2) բջջանյութ    3) պոլիպրոպիլեն   4) կապրոն 

35. Ո՞ր ածխաջուրը հիդրոլիզի չի ենթարկվում.

1) մալթոզ  2) սախարոզ    3) գլ յուկոզ    4) օսլա

36.  Ո՞ր նյութը պղնձի(II) հիդրօքսիդի հետ փոխազդելիս Cu2O կարմիր նստվածք 
չի առաջացնում.

1) մալթոզ  2) ֆրուկտոզ  3) ռիբոզ   4) գլ յուկոզ

37.  Որքա՞ն է հիդրօքսիլային խմբերի թիվը ֆրուկտոզի մոլեկուլում. 

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

38.  Ag2O–ի ամոնիակային լուծույթով օքսիդացող միաշաքարի մեկ մոլի այրումից 
ստացվում են 5–ական մոլ CO2 և ջուր: Ո՞րն է այդ միաշաքարը.

1) գլ յուկոզ  2) ֆրուկտոզ  3) ռիբոզ  4) դեզօքսիռիբոզ

39.  Ո՞ր նյութին է համապատասխանում հետևյալ կառուցվածքային բանաձևը.

1) β–ռիբոզ  
2) β–ֆրուկտոզ 
3) β–գլ յուկոզ
4) α–ռիբոզ 
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40. Որո՞նք են X և Y նյութերն ըստ հետևյալ փոխարկումների.

(C6H10O5)n º X º C2H5OH º Y º (–CH2 – CH2–)n

1) ֆրուկտոզ և էթիլեն    3) ֆրուկտոզ և էթան
2) գլ յուկոզ և էթիլեն    4) գլ յուկոզ և էթան

41. Ո՞րն է X օրգանական նյութն ըստ հետևյալ փոխարկումների.

C6H10O6 º X º CH3COH

1) էթանալ   2) էթանոլ 3) ածխաթթու գազ  4) կաթնաթթու

42.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Գլյուկոզի վերականգնումից առա ջանում է _______________, իսկ էթանալի վերա
կանգնման արդյունքում` _______________________:

1) գլ յուկոնաթթու, քացախաթթու   3) սորբիտ, էթիլսպիրտ
2) ֆրուկտոզ, էթիլսպիրտ    4) սորբիտ, էթիլացետատ

43. Ո՞ր նյութին է համապատասխանում ներկայացված կառուցվածքային բանաձևը.

1) գլ յուկոզի β–ձևին 
2) ֆրուկտոզին 
3) մալթոզին 
4) գլ յուկոզի α–ձևին

44.  Համապատասխանեցրե՛ք նյութի անվանումը և գլյուկոզից դրա ստացման 
եղանակը.

Անվանում Ստացման եղանակ

ա) սորբիտ
բ) գլ յուկոնաթթու
գ) պենտաացետիլգլ յուկոզ
դ) կաթնաթթու

1) վերականգնում
2) խմորում 
3) էսթերացում
4) հիդրոլիզ
5) օքսիդացում
6) հիդրատացում

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ1, գ6, դ2    3) ա1, բ2, գ4, դ5
2) ա1, բ5, գ3, դ2    4) ա5, բ3, գ2, դ1

45. Որքա՞ն է ածխածնի զանգվածային բաժինը (%) գլյուկոզում.

1) 20  2) 6,64  3) 53,3  4) 40
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46.  Որքա՞ն է հիդրօքսիլային խմբերի թիվը գլյուկոզի ացիկլային (գծային) և ցիկլային 
ձևերի մեկական մոլեկուլներում համապատասխանաբար.

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

47. Ո՞րն է β–գլյուկոզի բնական պոլիմերը.

1) բջջանյութ  2) օսլա  3) մալթոզ  4) եռնիտրոցել յուլոզ

48.  Ո՞ր զույգի նյութերից յուրաքանչյուրը կփոխազդի պղնձի(II) հիդրօքսիդի հետ.

1) պրոպան, ցել յուլոզ  3) մրջնաթթու, դեզօքսիռիբոզ
2) գլիցերին, էթեն   4) էթիլենգլիկոլ, ցիկլոպենտան 

49. Առավելագույնը քանի՞ մոլ քացախաթթու կփոխազդի մեկ մոլ գլյուկոզի հետ.

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

50.  Քանի՞ զ.ա.մ–ով է սահմանային միահիմն կարբոնաթթվի մեկ մոլեկուլի զանգ
վածը մեծ համապատասխան ալդեհիդի մեկ մոլեկուլի զանգվածից.

1) 12   2) 16  3) 18   4) 19

51. Ո՞ր նյութի ազդանյութն է Ag2O–ի ամոնիակային լուծույթը.

1) գլիցերին  2) էթանոլ  3) ֆրուկտոզ  4) գլ յուկոզ 

52.  Ո՞ր նյութն է ստացվում գլյուկոզը Ag2O–ի ամոնիակային լուծույթով օքսի
դացնելիս. 

1) կաթնաթթու    3) գլ յուկոնաթթու
2) կարագաթթու    4) վեցատոմ սպիրտ (սորբիտ) 

53.  Որքա՞ն է թթվածնի ատոմների թիվը գլյուկոզի կաթնաթթվային խմորման արգա
սիքի 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 2 37 1

2 2 20 3 38 3

3 4 21 3 39 1

4 1 22 4 40 2

5 3 23 2 41 2

6 2 24 1 42 3

7 2 25 2 43 4

8 3 26 1 44 2

9 2 27 2 45 4

10 4 28 4 46 4

11 1 29 2 47 1

12 4 30 4 48 3

13 4 31 4 49 4

14 1 32 1 50 2

15 1 33 2 51 4

16 1 34 2 52 3

17 4 35 3 53 1

18 4 36 2
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3.7. ԱԶՈՏ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 
ԱՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 

1.  Ալկիլամոնիումային աղի և հետևյալներից որի՞ փոխազդեցությունից ամին 
կստացվի. 

1) աղաթթու  2) բրոմաջուր      3) ալկալի (ջուր)   4) ջուր

2.  Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը մեթիլամինի մոլեկուլում.

1) –3  2) 0    3) –1  4) –2

3. Ո՞ր նյութերի հետ կարող են փոխազդել և՛ անիլինը, և՛ ֆենոլը. 

ա) Br2 (բրոմաջուր)   բ) NaBr (լ–թ)    գ) O2    դ) CH4

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

4.  Հետևյալ միացություններից որի՞ և ամինաթթվի փոխազդեցությունից կստացվի 
այդ ամինաթթվի մերձավոր հոմոլոգի իզոմեր էսթերը.

1) CH3COCl 2) CH3OH     3) HBr  4) C2H5OH

5. Ո՞ր նյութերի հետ կփոխազդեն և՛ մեթանոլը, և՛ ֆենիլամինը. 

ա) H2   բ) HBr   գ) O2    դ) NO

1) ա, գ  2) բ, գ  3) գ, դ  4) բ, դ 

6. Ո՞ր մոլեկուլների միջև կարող են առաջանալ ջրածնային կապեր.

1) (CH3)3N և (C2H5)3N  3) NH2CH2COOH և H2O
2) CH3Br և (C2H5)3N  4) C2H5NH2 և C2H6

7. Ո՞ր նյութն է կապրոնի ստացման հումքը.

1) երկնիտրոբջջանյութ  3) նիտրոգլիցերին
2) կապրոլակտամ   4) եռնիտրոբջջանյութ

8.  Որքա՞ն է ամինաքացախաթթվի և կալիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունից 
գոյացած աղի զանգվածը (գ), եթե որպես ռեակցիայի արգասիք ստացվել է նաև 
54 գ ջուր. 

1) 339  2) 226  3) 113  4) 33,9
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9.  Որքա՞ն է A և B նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածների գումարն 
ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի.

 NH2CH2COOH NaOH  A B  ClNH3CH2COOH

1) 36,5  2) 75  3) 111,5  4) 133,5 

10. Ո՞ր զույգ պոլիմերներն ունեն նույն տարրական օղակները.

1) լավսան և կապրոն  3) օսլա և գլիկոգեն
2) կապրոն և նայլոն   4) լավսան և նայլոն

11. Ո՞րն է գլիցինի հոմոլոգը. 

1) սերին  2) ցիստեին    3) լիզին 4) ալանին

12. Ո՞րն է առաջնային ամինի բանաձև. 

1) (CH3)2NH  2) C2H5NH2     3) (CH3)2NC2H5  4) C6H5NHCH3 

13. Ո՞ր ամինն է ցուցաբերում առավել ուժեղ հիմնային հատկություններ. 

1) մեթիլամին  2) ֆենիլամին      3) ամոնիակ     4) երկմեթիլամին 

14. Ո՞ր ամինն է ցուցաբերում առավել թույլ արտահայտված հիմնային հատկություններ. 

1) էթիլամին    2) անիլին 3) ամոնիակ 4) երկմեթիլամին 

15. Ո՞ր շարքում են նշված էթիլամինի լրիվ այրման վերջանյութերի բանաձևերը.

1) CO2, H2O, NO2      2) CO2, H2O, NO    3) CO, H2O, N2  4) CO2, H2O, N2

16. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ անիլինի վերաբերյալ. 

ա) ավելի հեշտությամբ է փոխազդում բրոմի հետ, քան բենզոլը 
բ) ավելի թույլ հիմք է, քան ամոնիակը 
գ) ստացվում է բենզոլի հիդրումից

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

17. Ո՞րը կարող է լինել X նյութը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

C6 H6 º X º C6H5NH2 

1) տոլուոլ   2) քսիլոլ  3) քլորբենզոլ   4) նիտրոբենզոլ 

18. Ո՞ր նյութի հետ է մեթիլամինը փոխազդում. 

1) C2H5OH   2) NaOH  3) NH3  4) HCl
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19. Ո՞ր նյութն է ստացվում անիլինի և ավելցուկով բրոմի փոխազդեցությունից. 

1) 2–բրոմանիլին    3) 2,6–երկբրոմանիլին
2) 4–բրոմանիլին    4) 2,4,6–եռբրոմանիլին

20. Ո՞ր ազդանյութով է հնարավոր հայտաբերել անիլինը. 

1) NaOH (սպիրտային)   3) Ag2O (ամոնիակային)
2) Na2CO3 (ջրային)    4) Br2 (ջրային) 

21.  Ո՞րն է մեթիլամինի այրման ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գոր
ծակիցների գումարային թիվը. 

1) 12   2) 20   3) 26   4) 29

22. Հետևյալ ամինաթթուներից ո՞րն է երկամինամիակարբոնաթթու. 

1) ալանին   2) ֆենիլալանին 3) գլիցին 4) լիզին

23. Ո՞ր ամինաթթուն է պարունակում –COOH, –NH2 և –OH ֆունկցիոնալ խմբեր. 

1) ալանին  2) գլիցին 3) սերին 4) վալին

24. Ո՞ր ամինաթթուն է ստացվում քլորէթանաթթուն ամոնիակի հետ փոխազդելիս.

1) գլիցին  2) ալանին 3) լիզին 4) օրնիտին

25.  Որքա՞ն է ազոտի զանգվածային բաժինը (%) A նյութում՝ ըստ փոխարկումների 
հետևյալ շղթայի.

C6H5NO2 º A º C6H5NH3Cl

1) 7,53  2) 14,89  3) 15,05  4) 15,22 

26. Ո՞ր զույգի նյութերի հետ է փոխազդում α–ալանինը. 

1) ֆենոլ և բենզոլ    3) էթանոլ և էթանալ
2) մեթան և մեթիլամին   4) քլորաջրածին և էթանոլ 

27. Ինչպիսի՞ն է միջավայրը լիզինի ջրային լուծույթում. 

1) թույլ թթվային    3) չեզոք
2) հիմնային    4) ուժեղ թթվային 

28. Ի՞նչ զանգվածով (գ) անիլին կարող է փոխազդել 11,2 լ (ն. պ.) քլորաջրածնի հետ. 

1) 23   2) 46,5   3) 78   4) 93 
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29. Համապատասխանեցրե՛ք ամինաթթուների անվանումներն ու բանաձևերը. 

Անվանում Բանաձև

 ա) գլիցին 
 բ) սերին 
 գ) α–ալանին
 դ) ցիստեին

 1) CH3NH2CHCOOH
 2) H2NCH2COONH2 
 3) CH2(SH)NH2CHCOOH
 4) NH2CH2COONa  
 5) NH2CH2COOH 

 6) CH2(OH)NH2CHCOOH

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա5, բ2, գ3, դ1      2) ա1, բ6, գ3, դ1    3) ա5, բ6, գ1, դ3  4) ա1, բ4, գ6, դ3 

30. Հետևյալ ամիններից ո՞րն է արոմատիկ.

1) C6H5NH2  2) C6H13NH2  3) C5H11NH2  4) (C2H5)3N 

31. Ո՞րն է C3H9N բանաձևով իզոմերային ամինների թիվը.

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

32. Ո՞րն է C4H11N բանաձևով իզոմերային առաջնային ամինների թիվը.

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

33. Ո՞րն է C4H11N բանաձևով իզոմերային երրորդային ամինների թիվը.

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

34. Համապատասխանեցրե՛ք ամինների անվանումը և քիմիական բանաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) երկմեթիլամին
բ) էթիլամին
գ) իզոպրոպիլամին
դ) ֆենիլամին

1) C6H5NH2

2) CH3CH(CH3)NH2 
3) (CH3)2NH
4) C2H5NH2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա4, բ1, գ2, դ3   2) ա4, բ3, գ1, դ4   3) ա3, բ4, գ1, դ2 4) ա3, բ4, գ2, դ1

35. Ինչպե՞ս են ստանում կապրոն սինթետիկ մանրաթելի մոնոմերը` կապրոլակտամը.

1) ամինակապրոնաթթվի միջմոլեկուլային դեհիդրատացումից
2) կապրոնաթթվի ներմոլեկուլային դեհիդրատացումից
3) ամինակապրոնաթթվի ներմոլեկուլային դեհիդրատացումից 
4) կապրոնաթթվի միջմոլեկուլային դեհիդրատացումից 
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36.  Ո՞ր բանաձևում է ճիշտ արտացոլված էլեկտրոնային զույգերի տեղաշարժն անի
լինի մոլեկուլում.

1)        2)        3)        4) 

37. Ո՞րն է –COOH, –NH2 և –SH ֆունկցիոնալ խմբեր պարունակող ամինաթթուն.

1) ալանին   2) թիրոզին   3) ցիստեին   4) սերին

38. Նյութերից ո՞րն ալանինի իզոմերը չէ.

1) գլիցինի մեթիլէսթեր    3) g– ամինակարագաթթու
2) β–ամինապրոպիոնաթթու   4) 1–նիտրոպրոպան

39.  Ո՞րն է բաց թողած բառը. 

Ամինները _____________________ ածանցյալներն են, որոնց մոլեկուլ ներում ջրածնի 
մեկ, երկու կամ երեք ատոմներ տեղակալ ված են ածխաջրածնային ռադիկալներով:

1) մեթանի     3) ամոնիակի
2) ամինաթթուների    4) էթանոլի

40.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Սպիտակուցի հիմնային լուծույթին մի քանի կաթիլ CuSO4–ի լուծույթ ավելացնելիս 
առա ջանում է ________________ միացություն: Այդ ռեակցիան անվանում են ______________:

1) մանուշակագույն, բիուրետային 
2) դեղին, քսանտոպրոտեինային 
3) մանուշակագույն, քսանտոպրոտեինային 
4) դեղին, բիուրետային 

41.  Հետևյալ ամինաթթուներից որի՞ հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է 
առավել մեծ. 

1) ալանին   2) գլիցին  3) վալին  4) սերին

42. Քանի՞ իզոմերային ամինաթթուներ ունեն C4H9NO2 ընդհանուր բանաձևը.

 1) 2   2) 4   3) 5   4) 6
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43. Համապատասխանեցրե՛ք ամինաթթվի բանաձևը և անվանումը.

Բանաձև Անվանում

ա)     գ) 

բ)      դ) 

1) ալանին
2) գլիցին
3) օրնիտին
4) սերին
5) գլուտամինաթթու
6) ցիստեին

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ4, գ1, դ5    3) ա1, բ3, գ2, դ5
2) ա1, բ2, գ3, դ4    4) ա2, բ4, գ6, դ3

44. Ո՞րն է ալիֆատիկ ամինների ընդհանուր բանաձևը.

1) CnH2n+1NO2  2) CnH2nNH2             3) CnH2n+1NH2   4) CnH2n–1N 

45.  Ո՞ր ամինաթթուների մնացորդներն են մտնում երկպեպտիդի բաղադրության 
մեջ, եթե նրա մեկ մոլը փոխազդում է քլորաջրածնի հետ 1 : 1, իսկ կալիումի հիդ
րօքսիդի հետ 1 : 2 մոլային հարաբերությամբ. 

1) ալանին և ֆենիլալանին  3) գլիցին և գլուտամինաթթու
2) ալանին և գլիցին   4) ֆենիլալանին և գլիցին

46. Որքա՞ն է σ–կապերի թիվը մեթիլամինի մեկ մոլեկուլում.

1) 3   2) 5   3) 6   4) 7

47. Ջրային լուծույթում մեթիլամոնիումի քլորիդը ո՞ր նյութի հետ կփոխազդի.

1) AgNO3   2) NaNO3  3) HCl   4) Ba(NO3)2

48. Ո՞ր ամինի հիմնային հատկություններն են առավել ուժեղ արտահայտված.

1) անիլին   2) բենզիլամին   3) երկֆենիլամին  4) մեթիլամին

49. Ո՞ր օրգանական միացություններն են ամֆոտեր.

1) կարբոնաթթուներ   3) ամիններ
2) էսթերներ    4) ամինաթթուներ
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50.  Համապատասխանեցրե՛ք օրգանական նյութի անվանումը և քիմիական բա
նաձևը.

Անվանում Բանաձև

ա) նիտրոբութան
բ) ալանին
գ) անիլին
դ) եռմեթիլամին

1) C4H9NO2

2) (CH3)3N 
3) C4H11N
4) CH3CH(NH2)COOH
5) C6H5NH2

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ4, գ3, դ2   3) ա1, բ4, գ5, դ2
2) ա4, բ4, գ5, դ4   4) ա4, բ1, գ5, դ3

51. Ո՞ր ամինաթթվի ջրային լուծույթում լակմուսը կգունավորվի կարմիր. 

1) սերին  2) լիզին 3) գլուտամինաթթու   4) գլիցին

52.  Որքա՞ն է ազոտի ծավալային բաժինը (%) գլիցինի լրիվ այրումից ստացված 
գազագոլորշային խառնուրդում. 

1) 4   2) 5  3) 10   4) 20

53. Որքա՞ն է C3H9N բանաձևով իզոմերային ամինների թիվը. 

1) 8   2) 7   3) 5   4) 4

54. Քանի՞ իզոմեր ամինաթթուներ են համապատասխանում C3H7NO2 բանաձևին.

1) 2   2) 4   3) 5   4) 6
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3.7. Ազոտ պարունակող օրգանական միացություններ: Ամիններ և ամինաթթուներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 19 4 37 3

2 1 20 4 38 3

3 2 21 4 39 3

4 2 22 4 40 1

5 2 23 3 41 3

6 3 24 1 42 3

7 2 25 3 43 1

8 1 26 4 44 3

9 4 27 2 45 3

10 3 28 2 46 3

11 4 29 3 47 1

12 2 30 1 48 4

13 4 31 1 49 4

14 2 32 3 50 3

15 4 33 1 51 3

16 1 34 4 52 3

17 4 35 3 53 4

18 4 36 1 54 1
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3.8. ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ: ՆԱՎԹ: ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ

1. Ո՞ր մետաղի ացետիլենիդն է պայթյունավտանգ.

1) կալցիում  2) արծաթ  3) ալ յումին  4) նատրիում 

2. Հետևյալ նյութերից որի՞ և ացետիլենի փոխազդեցությունից կգոյանա վինիլքլորիդ.

1) քլոր  2) ջրածին 3) քլորաջրածին 4) քլորաջուր 

3.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) էթեն կպահանջվի 42 գրամ պոլիէթիլեն ստանալու համար, 
եթե ռեակցիայի ելքը 80 % է.

1) 14  2) 28  3) 42   4) 56

4.  Որքա՞ն են 240 գ շիկացած կոքսի և 672 լ (ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդի փո խազ
դեցությունից ստացված գազային խառնուրդում առկա նյութերի ծավալային 
բաժին ները (%), եթե կոքսը ամբողջությամբ է փոխազդել. 

1) 80 % CO, 20 % CO2   3) 60 % CO, 40 % CO2  

2) 20 % CO, 80 % CO2   4) 50 % CO, 50 % CO2

5.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը.

Բնական գազում պարունակվող ____________ կատա լիտիկ փոխազդեցությունը ջրային 
գոլորշու հետ բարձր ջերմաստիճանում հան  գեց նում է ____________________ առաջացմանը: 
Այն լայնորեն կիրառվում է _________________ ստաց ման համար: 

1) էթանի, էթանալի, կաուչուկների  3) պրոպանի, պրոպիլենի, պրոպանոլի
2) մեթանի, սինթեզ գազի, մեթանոլի 4) բութանի, սինթեզ գազի, էթանոլի

6.  Նավթի թորամասերից ո՞րն ունի առավել ցածր եռման ջերմաստիճան.

1) բենզին   2) լիգրոին  3) կերոսին   4) գազոյլ

7. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ նավթի վերաբերյալ. 

ա)  ռեկտիֆիկացիոն աշտարակում չի թույլատրվում 350 °C–ից բարձր ջերմաս տի
ճանի գերազանցում 

բ) հայտնի է կրեկինգի երկու տեսակ` ջերմային և կատալիտիկ 
գ) կա տա լիտիկ կրեկինգը իրականացվում է ցանկացած մետաղի առկայությամբ 
դ)  հեպտանի կրե կինգի հնարավոր արգասիքներից է պրոպենը 
ե)  կատալիտիկ կրեկինգի պայմաննե րում ճեղքման ռեակցիայի հետ մեկտեղ 

ընթանում է հիդրատացում 

1) ա, գ, դ   2) բ, դ, ե   3) բ, գ, դ  4) ա, բ, դ
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8. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ բնական գազի վերաբերյալ. 

ա) հիմնական բաղադրիչը մեթանն է 
բ) հիմնական բաղադրիչը ացետիլենն է 
գ) կիրառվում է որպես վառելանյութ մեքենաների ներքին այրման շարժիչներում 
դ) կիրառվում է օդապարիկները լցնելու համար

1) ա, գ  2) ա, դ  3) ա, բ  4) գ, դ 

9.  Ո՞րն է բաց թողած բառը. 

Կատալիտիկ կրեկինգի պայմաններում ճեղքման ռեակցիաների հետ մեկտեղ ընթա
նում են _______________________ ռեակցիաներ:

1) իզոմերացման   3) դեհիդրատացման
2) հիդրատացման   4) տեղակալման

10. Նավթամշակման ո՞ր գործընթացում քիմիական ռեակցիաներ չեն ընթանում. 

1) թորման    3) ջերմային կրեկինգի
2) կատալիտիկ կրեկինգի  4) ռիֆորմինգի

11. Նավթի թորամասերից ո՞րն ունի առավել բարձր եռման ջերմաստիճան.

1) բենզին  2) լիգրոին 3) գազոյլ 4) կերոսին

12. Համապատասխանեցրե՛ք մանրաթելի տեսակը և անվանումը. 

Տեսակ Անվանում

ա) բուսական
բ) կենդանական
գ) հանքային
դ) արհեստական

1) բուրդ
2) բամբակ
3) կապրոն 
4) ասբեստ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ1, գ3, դ4    3) ա4, բ1, գ2, դ3
2) ա2, բ1, գ4, դ3    4) ա4, բ2, գ1, դ3

13.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Հեղուկ գազը _______________ և ____________ խառնուրդ է, կիրառվում է որպես կեն
ցաղային վառելանյութ:

1) մեթանի, էթանի   3) պրոպանի, բութանի
2) էթանի, պրոպանի  4) բութանի, պենտանի
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14.  Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Եթե բենզինը տաքացնում են պլատին կատա լիզատորի առկայությամբ, ապա տեղի է 
ունենում ածխաջրածինների արո մատացում` ալկանների և ցիկլոալկանների փոխարկում 
___________________ ածխա ջրա ծինների, և զգալիորեն մեծանում է _______________ թիվը:

1) էթիլենային, օկտանային  3) դիենային, դեկանային
2) արոմատիկ, օկտանային  4) ացետիլենային, նոնոնային

15.  Ո՞ր շարքում են պինդ վառելանյութը գազայինի փոխարկելու ռեակ ցիաների 
հավասարումները.

1) 2C + O2 = 2CO և 2CO + O2 = 2CO2   3) C + O2 = CO2 և CO2 + C = 2CO
2) CO2 + C = 2CO և 2CO + O2 = 2CO2   4) 2CO + O2 = 2CO2 և CO2 + C = 2CO 

16. Ո՞րն է պոլիէթիլենի տարրական օղակը.

1) CH2 = CH2   3) (–CH2 – CH2–)
2) (–CH2 – CH2–)n   4) (–CH2 – CH(CH3 –)

17.  Ո՞րն է X նյութի մեկ մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվն ըստ հետևյալ 
փոխարկումների. 

 ացետիլեն º X º քլորոպրեն 

1) 6   2) 8  3) 9  4) 11

18.  Ո՞րն է X նյութի մեկ մոլեկուլում π–կապերի թիվն ըստ հետևյալ փոխարկում ների.

 էթանոլ º X º բութադիենային կաուչուկ

1) 2   2) 3  3) 8  4) 9

19.  Ի՞նչ ծավալով (մ3, ն. պ.) օդ է անհրաժեշտ 3 : 1 ծավալային հարաբերությամբ բու
թա նից և պրոպանից կազմված 80 մ3 գազային խառնուրդն այրելու համար. 

1) 325  2) 650  3) 1500  4) 2450 

20.  Ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են գոյանում ալկանը և ալկենը բութանի ոչ 
սիմետրիկ կրեկինգի ժամանակ.

1) 1 : 1  2) 1 : 3  3) 2,625 : 1 4) 1 : 2,625 

21.  Որքա՞ն է A նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն ըստ հետևյալ փո
խարկման.

CH ≡ C – CH = CH2 
A  CH2 = CCl – CH = CH2 

1) 73  2) 71  3) 36,5  4) 35,5
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22.  Որքա՞ն է ըստ ծավալի 90 % CH4, 5 % C2H6, 3 % CO2, 2 % N2 պարունակող բնական 
գազի նմուշի միջին մոլեկուլային զանգվածը.

1) 16,74  2) 17,57  3) 17,78  4) 1778 

23. Որո՞նք են հեքսադեկանի` C16H34, ջերմային կրեկինգի հիմնական վերջանյութերը. 

1) C16H32 և H2   3) C8H16 և C8H18

2) C15H30 և CH4   4) C և H2 

24. Ո՞րն է բնական պոլիմեր.

1) սպիտակուց   3) պոլիստիրոլ 
2) պոլիէթիլեն   4) բութադիենային կաուչուկ 

25.  Համապատասխանեցրե՛ք կենսապոլիմերը և ստացմանը մասնակցող ցածրա
մոլեկուլային նյութերը. 

Կենսապոլիմեր Ցածրամոլեկուլային 
նյութեր

ա) սպիտակուց 
բ) պոլիսախարիդ
գ) դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու
դ) ռիբոնուկլեինաթթու

1) ամինաթթուներ
2) նուկլեոտիդներ 
3) մոնոսախարիդներ

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա2, բ3, գ1, դ2    3) ա2, բ2, գ3, դ1
2) ա1, բ1, գ2, դ3   4) ա1, բ3, գ2, դ2

3.8. Բնական գազ: Նավթ: Վառելանյութեր

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 10 1 19 4

2 3 11 3 20 4

3 3 12 2 21 3

4 1 13 3 22 3

5 2 14 2 23 3

6 1 15 3 24 1

7 4 16 3 25 4

8 1 17 2

9 1 18 1
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3.9. ՔԻՄԻԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ

1. Ո՞րն է ռեակցիայի ելքը հաշվելու բանաձևը. 

1) η = 
mտ

mգ
 æ100 %   3) η = 

mգ

mտ + mգ
 æ100 %

   

2) η = 
mգ

mտ
 æ100 %   4) η = mգæmտæ100 %

2.  Ի՞նչ ծավալով (մ3) գազ չի կլանվի ազոտի(IV) օքսիդի և թթվածնի 2 : 1 ծավալային 
հարաբերությամբ 120 մ3 խառնուրդը ճնշման տակ ջրի միջով անցկացնելիս, եթե 
օքսիդն ամբողջությամբ փոխազդել է. 

1) 2   2) 10  3) 15  4) 20 

3. Ո՞րն է թթվածնի ստացման արտադրական եղանակը.

1) հեղուկ օդի թորումը
2) նատրիումի նիտրատի քայքայումը
3) Բերթոլեյի աղի քայքայումը
4) կալիումի պերմանգանատի քայքայումը

4.  Որքա՞ն է վերականգնիչ նյութի գործակիցն ըստ ֆոսֆորի(V) օքսիդի և ածխի 
փոխազդեցության ռեակցիայի հավասար ման. 

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

5.  Ո՞ր շարքի նյութերը կարող են ազոտական թթվի ստացման հումք լինել. 

1) օդ, ամոնիակ, չիլիական սելիտրա 
2) մագնիսական երկաթաքար, ազոտ, թթվածին 
3) սիլվինիտ, ազոտ, թթվածին 
4) ամոնիակ, կերակրի աղ, թթվածին

6.  Ծծմբական թթվի արտադրության ո՞ր փուլն է իրականացվում կատալիզատորի 
առկայությամբ. 

1) MeS º SO2   3) SO3 º H2SO4

2) SO2 º SO3   4) H2SO4 º H2SO4æոSO3 

7. Ո՞րը էթանոլի ստացման արտադրական եղանակ չէ.

1) էսթերի հիդրոլիզ    3) գլ յուկոզի սպիրտային խմորում
2) բջջանյութի հիդրոլիզ  4) էթիլենի հիդրատացում
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8. Համապատասխանեցրե՛ք նյութի բանաձևը և ստացման եղանակը.

Բանաձև Ստացման եղանակ

ա) NH3 
բ) HNO3 
գ) H2SO4 
դ) CH3COOH

1) ազոտի և ջրածնի փոխազդեցություն
2) ացետիլենի հիդրատացում
3) բութանի կատալիտիկ օքսիդացում
4) ջրով NO2–ի կլանում O2–ի առկայությամբ 
5) էթանոլի միջմոլեկուլային դեհիդրատացում
6) SO3–ի կլանում ջրով

Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ.

1) ա1, բ4, գ6, դ3    3) ա4, բ1, գ6, դ5 
2) ա4, բ1, գ3, դ2    4) ա1, բ4, գ6, դ5

9. Հետևյալ նյութերից ո՞րն են ստանում Լեբեդևի եղանակով.

1) էթանալ   3) ֆենոլ և ացետոն
2) 1,3–բութադիեն  4) անիլին

10. Ո՞ր նյութն են ստանում հեղուկ ճարպերի կատալիտիկ հիդրումով. 

1) գլիցերին   2) օլեինաթթու  3) պինդ ճարպ  4) օճառ

11.  Ո՞րն է բաց թողած բառը. 

Տոլուոլի արտադրական ստացման գործընթացում օգտագործում են նավթի այն 
թորամասերը, որոնք պարունակում են ____________________________:

1) բութան  2) պենտան  3) հեքսան  4) հեպտան

12.  Ո՞ր ապարատում են իրականացնում օլեումի ստացումը ծծմբական թթվի 
արտադ րությունում. 

1) ցիկլոն    3) չորացնող աշտարակ
2) էլեկտրազտիչ   4) կլանող աշտարակ

13. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է պոլիվինիլացետատի ստացման ելանյութ.

1) ացետիլեն 2) բութադիեն  3) քլորոպրեն  4) պոլիէթիլեն

14. Ո՞ր ռեակցիան չի կիրառվում  էթանոլի արտադրությունում.

1) CH2 = CH2(գ) + H2O(գ) º C2H5OH(գ) 
2) (C6H10O5)n + nH2O º nC6H12O6 
3) C6H12O6 º 2C2H5OH + 2CO2

4) CH3CH2Cl + H2O º C2H5OH + HCl 
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15.  Որքա՞ն է պոլիմերացման աստիճանը բնական կաուչուկի նմուշում, որի միջին 
մոլային զանգվածը 1000000 է.

1) 16706,25  2) 15706,88 3) 14705,88 4) 14806,58

16.  Շիկացած կոքսի վրայով անցկացրել են 200 լ ջրային գոլորշի: Որքա՞ն է ստացված 
գազագոլորշային խառնուրդի խտությունն ըստ հելիումի, եթե փոխարկումն ըն
թացել է 90 % ելքով.

1) 3,75  2) 3,79  3) 7,58  4) 15,16 

17.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պղնձի(I) օքսիդ կարելի է վերականգնել A գազով, որը ստաց
վել է 116 գ բութանից՝ ըստ հետևյալ փոխարկման. 

C4H10 
t, Cr2O3  C4H6 + A

1) 144  2) 288  3) 320  4) 576 

18. Ո՞րը բնական վառելանյութ չէ. 

1) ջրագազ   2) քարածուխ   3) նավթ  4) բնական գազ

19.  Որքա՞ն է քլորաջրածնի գոյացման ջերմությունը (կՋ/մոլ), եթե ավելցուկով 
վերց րած ջրածնի և 2 լ (ն. պ.) քլորի փոխազդեցությունից անջատվում է 16,4 կՋ 
ջերմություն.

1) 92,84  2) 91,84  3) 90,24  4) 89,24

20.  Ի՞նչ քանակով (կՋ) ջերմություն կանջատվի 2 մոլ մեթանի այրումից, եթե այդ ռեակ
ցիայի ջերմաքիմիական հավասարումն է CH4(գ) + 2O2(գ) = CO2(գ) + 2H2O(հ) + 802 կՋ/մոլ.

1) 401  2) 1600  3) 1604  4) 1203

21.  Ի՞նչ քանակությամբ ջերմություն (կՋ) կանջատվի 111 գ կալցիումի քլորիդի և 
ջրա յին գոլորշու փոխազդեցությունից՝ ըստ հետևյալ ջերմաքիմիական հա վա
սարման. CaCl2 + 6H2O(գ) = CaCl2æ6H2O + 1967 կՋ.

1) 1967  2) 327,8  3) 3934  4) 2951

22.  Ո՞ր նյութերով են պայմանավորված թթվային անձրևներ առաջացնող արտանե
տումները. 

1) NH3, CO2, NO    3) SO2, NO, NO2

2) CO, NO2, N2    4) NH3, CO2, NO2 

23. Հետևյալ նյութերից ո՞րն է պոլիմեր.

1) օճառ   2) ճարպ 3) սախարոզ  4) ռետին
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24.  Ո՞ր շարքում են տարրերը ներկայացված ըստ մարդու օրգանիզմում դրանց 
զանգվածային բաժնի նվազման.

1) ջրածին, թթվածին, ածխածին, ազոտ
2) թթվածին, ածխածին, ջրածին, ազոտ
3) ջրածին, ազոտ, թթվածին, ածխածին
4) ածխածին, թթվածին, ջրածին, ազոտ

25.  Ո՞ր շարքում են հետևյալ բանաձևերն ունեցող նյութերը ներկայացված ըստ 
օդում դրանց ծավալային բաժնի նվազման.

1) CO2, N2, O2   3) N2, O2, CO2

2) O2, N2, CO2   4) N2, CO2, O2

26. Ո՞ր միացություններով է պայմանավորված ջրի կոշտությունը.

1) երկաթի աղերով     3) քլորիդներով և սուլֆատներով
2) կալցիումի և մագնեզիումի լուծելի աղերով           4) ալ յումինի լուծելի աղերով

27.  Ջրի գոլորշացման ջերմությունը 44 կՋ/մոլ է: Ի՞նչ զանգվածով ջուր է ենթարկվել 
գոլորշացման, եթե ծախսվել է 220 կՋ ջերմություն.

1) 9   2) 18  3) 90  4) 180 

28.  Ամինային խումբ պարունակող դեղամիջոցների լուծելիությունը ջրում մեծաց
նելու նպատակով դրանք փոխարկում են.

1) ամիդների    3) նիտրոմիացությունների
2) կարբոնաթթուների   4) թթուների աղերի

29.  Ո՞ր մետաղի իոնն է մարդու օրգանիզմում պարունակվում առավել մեծ քանա
կությամբ. 

1) երկաթ   2) կալիում 3) նատրիում  4) կալցիում

30. Ո՞ր շարքում են միայն կենսածին քիմիական տարրերի նշաններ. 

1) Ca, I, C, N  2) C, H, O, N      3) Fe, K, P, H  4) Zn, Na, S, N

31.  Ո՞ր պոլիմերն է ստացվում բնական կաուչուկը չափավոր քանակությամբ ծծմբի 
հետ տաքացնելիս.

1) կապրոն   2) պոլիէթիլեն  3) ռետին 4) էբոնիտ

32. Սննդանյութերից ո՞րն է էներգիայով առավել հարուստ.

1) ածխաջրեր    3) ածխաջրեր և սպիտակուցներ 
2) ճարպեր    4) սպիտակուցներ
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33.  Ո՞րն է երկշաքար. 

1) գլ յուկոզ  2) ֆրուկտոզ  3) մալթոզ  4) ռիբոզ

34.  Որո՞նք են բաց թողած բառակապակցությունները. 

Վերքերը 3  %–անոց ջրածնի պերօքսիդով մշակելիս այն փրփրում է, քանի որ 
_______________________ ազդեցությամբ ջրածնի պերօքսիդը քայքայվում է` անջատելով 
____________________________:

1) կատալազ ֆերմենտի, ատոմային ջրածին
2) ուրեազ ֆերմենտի, ատոմային թթվածին 
3) ուրեազ ֆերմենտի, ատոմային ջրածին 
4) կատալազ ֆերմենտի, ատոմային թթվածին

35.  Ո՞րն է բաց թողած արտահայտությունը. 

Մաշկին ալկալի թափվելիս անհրաժեշտ է այն լվանալ _________________________:

1) ծծմբական թթվի 2  %–անոց լուծույթով
2) սոդայի 3  %–անոց լուծույթով
3) բորաթթվի 2  %–անոց լուծույթով
4) ազոտական թթվի 1  %–անոց լուծույթով

36. Որո՞նք են բաց թողած բառերը. 

Ֆերմենտները գլոբուլային բնույթի _________________ են, որոնք առկա են բոլոր 
կեն դանի օրգանիզմներում և կատարում են կենսաբանական __________________ դեր:

1) ամիններ, ինհիբիտորների   3) ածխաջրեր, սուբստրատների
2) սպիտակուցներ, կատալիզատորների  4) ճարպեր, վիտամինների

37. Որո՞նք են բաց թողած բառերը.

Կենդանի օրգանիզմում պոլիպեպտիդների կենսասինթեզում ___________________ 
պահանջ վող հերթականությունը ապահովում է ________________________________ : 

1) β–ամինաթթուների, դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուն 
2) α–ամինաթթուների, դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուն 
3) α–ամինաթթուների, ռիբոնուկլեինաթթուն 
4) β–ամինաթթուների, ռիբոնուկլեինաթթուն 

38.  Կենդանի օրգանիզմների նյութերից որի՞ բաղադրությունում է առկա ազոտ 
տարրը.

1) սպիրտներ 2) ճարպեր    3) ածխաջրեր  4) սպիտակուցներ 
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39.  Կատալազ ֆերմենտի 1 մոլեկուլը 1 վրկ–ում քայքայում է ջրածնի պերօքսիդի 
40  000 մո լեկուլ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) H2O2 կարող է քայքայել կատալազի 3,01æ1018 
մո լեկուլը 10 վ–ում. 

1) 170  2) 34  3) 68  4) 680 

40.  Ո՞ր պնդումն(երն) է(են) ճիշտ օրգանոգեն տարրերի վերաբերյալ. 

ա) ունեն փոքր շառավիղ 
բ) ունեն փոքր հարաբերական ատոմային զանգված 
գ) ընդունակ չեն ամուր կովալենտային կապեր առաջացնելու

1) ա, գ  2) բ, գ  3) գ  4) ա, բ

41. Ո՞րն է ատոմային բյուրեղավանդակով նյութը.

1) նատրիումի քլորիդ   3) կարբորունդ
2) ածխածնի(IV) օքսիդ   4) սիլիցիումի(IV) քլորիդ 

42. Հետևյալ օքսիդներից ո՞րն է մտնում բոլոր ապակիների բաղադրության մեջ.

1) SiO2   2) Cr2O3 3) CuO  4) PbO 

43. Ո՞րն է բնական գիպսի բանաձևը.

1) CaSO4     3) CaSO4æ2H2O 
2) CaSO4æ1/2H2O    4) CaSO4æ3/4H2O 

44. Ո՞ր նյութերից կստացվի սիլիկոնային կաուչուկ. 

1) սոդա և գլիցերին   3) հեղուկ ապակի և էթանոլ
2) սոդա և մեթանոլ    4) հեղուկ ապակի և մեթանոլ

45. Ի՞նչ նյութ է ստացվում օրգանիզմում էթիլսպիրտի օքսիդացման հետևանքով.

1) ֆենոլ  2) էթանալ    3) էթիլենգլիկոլ 4) ամինաթթու 

46.  Ո՞ր կարևորագույն օրգանական նյութերում ազոտ չի պարունակվում, թեև այն 
օրգանածին տարր է.

1) ճարպերում   3) ֆերմենտներում
2) սպիտակուցներում  4) նուկլեինաթթուներում
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3.9. Քիմիան և կյանքը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 2 17 4 33 3

2 4 18 1 34 4

3 1 19 2 35 3

4 2 20 3 36 2

5 1 21 1 37 2

6 2 22 3 38 4

7 1 23 4 39 3

8 1 24 2 40 4

9 2 25 3 41 3

10 3 26 2 42 1

11 4 27 3 43 3

12 4 28 4 44 3

13 1 29 4 45 2

14 4 30 2 46 1

15 3 31 3

16 1 32 2
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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 ջա
դրանք 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 յուրաքանչյուրումգրելովմեկթվա
նշան: Ա ռա ջադ րան քի պա տաս խան կա րող է լի նել 0 –ից 9999 –ը ամ բողջ թվե րից որ ևէ մե
կը: Ե թե պա տաս խա նը մի ա նիշ թիվ է, ա պա այն պետք է լրաց նել վեր ջին` չորրորդ վան
դա կում` բաց թող նե լով ա ռա ջին, ե րկ րորդ և եր րորդ վան դակ նե րը, ի սկ ե թե ե րկ նիշ թիվ է, 
ա պա պետք է լրաց վի երրորդ և չորրորդ վան դակ նե րում` բաց թող նե լով ա ռա ջին և ե րկ
րորդ վան դակ նե րը: Ե թե պա տաս խա նը ե ռա նիշ թիվ է, ա պա պետք է լրաց նել երկրորդ,
երրորդ և չորրորդ վան դակ նե րում` բաց թող նե լով ա ռա ջին վան դա կը (տե՛ս նկ. 2): 

24 2 2

23 8

26 3 8 8 3

25 3 8 3

նկ.2

Հաշվարկներումպետքէօգտագործելհարաբերականատոմայինզանգվածների
կլորացվածարժեքները,բացիքլորից՝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.  Քա նի՞ ան գամ է եր կա թի մեկ ա տո մի զանգ վա ծը մեծ ա զո տի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծից: 

2.  Քա նի՞ ան գամ է յո դաջ րած նի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծը մեծ պղն ձի մեկ ա տո մի զանգ
վա ծից:   

3. Որ քա՞ն է պղինձ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) պղն ձի(II) սուլ ֆա տում:  

4.  Որ քա՞ն է ծծմ բի այն օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը, ո րում տար րե րի 
զանգ վա ծային բա ժին նե րը հա վա սար են: 

5.  Որ քա՞ն է 12 և 17 կար գա թիվ ու նե ցող տար րե րին հա մա պա տաս խա նող պարզ  նյու թե րի 
մի աց ման ար գա սի քի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

6.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի 2 մլն ա տոմ նե 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 նատ րի ու մի կար բո նա տի բյու րե ղա հիդ րատ նե րից մե կի հա րա բե րա կան մո լե
կու լային զանգ վա ծը, ե թե այդ բյու րե ղա հիդ րա տի մո լե կու լում ջրած նի ա տոմ նե րի թի վը 
չոր սով մեծ է թթ ված նի ա տոմ նե րի թվից: 

8.  Օր գա նա կան նյու թե րի հո մո լո գի ա կան շար քում յու րա քան չյուր ան դա մի մեկ մո լե կու լի 
զանգ վա ծը քա նի՞ զ.ա.մ–ով է փոքր հա ջորդ ան դա մի մեկ մո լե կու լի զանգ վա ծից: 

9.  Մե տա ղի(III) օք սի դի 30,6 գրա մում պա րու նակ վում է նույն քան թթ ված նի ա տոմ, որ քան 
ա տոմ պա րու նակ վում է նույն մե տա ղի 21,3 գ նիտ րա տում: Ո՞րն է այդ մե տա ղի կար
գաթի վը: 

10.  Ած խած նի(II) օք սի դի և թթ ված նի 20 լ (ն. պ.) խառ նուր դը պայ թեց րել են և ստա ցել 11 գ 
ած խած նի(IV) օք սիդ: Ո րքա՞ն է ե լա յին խառ նուր դում ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լա յին 
բա ժի նը (%), ե թե թթ վա ծի նը փո խազ դել է ամ բող ջութ յամբ: 

11.  Ո րո շա կի ծա վա լով (ն. պ.) թթ ված նի և ա վել ցու կով վերց րած ջրած նի խառ նուր դը պայ
թեց նե լիս ա ռա ջա ցել է 45 գ ջուր: Որ քա նո՞վ է կր ճատ վել խառ նուր դի ծա վա լը (լ, ն. պ.) 
սկզբ նա կան պայ ման նե րի բե րե լուց հե տո: 
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12.  Ջրա ծի նը խառ նել են 2,5 մոլ օ դին և այ րել: Ջու րը հե ռաց նե լուց հե տո ստաց ված գա զա
յին խառ նուր դի խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի դար ձել է 1,8: Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ջրա ծին են 
խառ նել օ դին:  

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՝ Na(21,60 %), Cl (33,33 %), O (45,07 %): 

14.  Օր գա նա կան մի ա ցու թյան 1,5 գրամն այ րե լիս ստաց վել են 2,2 գ ած խած նի(IV) օք սիդ և 
0,9 գ ջուր: Որ քա՞ն է մի ա ցու թյան բա նաձ ևում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը, ե թե մի ա
ցու թյան գո լոր շի նե րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 45 է:  

15.  Մագ նե զի ու մի և եր կա թի 40 գ խառ նուր դի վրա բա վա րար քա նա կով ա ղաթթ վով ազ
դե լիս ան ջատ վել է 2 գ ջրա ծին: Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) 
սկզբնա կան խառ նուր դում:  

16.  Ա ծուխն այ րել են տե սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ օ դի քա ռա պա տիկ ծա վա լում: Որ քա՞ն է 
թթ ված նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում: 

17.  Որ քա՞ն է ար գո նի և հե լի ու մի 88,48 լ (ն. պ.) խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ), ե թե հե լի ու մի 
զանգ վա ծային բա ժի նը դրա նում 24 % է: 

18.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) օ զոն պետք է ա վե լաց նել 45 լ օ դին, որ պես զի օ զո նի լրիվ քայ քա յու
մից հե տո վերջ նա կան գա զային խառ նուր դում թթ ված նի ծա վա լա յին բա ժի նը դառ
նա 40 %:  

19.  Ած խած նի 12C և 13C ի զո տոպ նե րից կազմ ված 2,41 գ նմու շի լրիվ այր ման հա մար պա
հանջ վել է 4,48  լ (ն. պ.) թթ վա ծին: Ո րքա՞ն է ծանր ի զո տո պի մո լային բա ժի նը (%) ած
խած նի այդ նմու շում: 

20.  Մե թա նո լը լու ծել են ծանր ջրում (D2O) և ստա ցել լու ծույթ, ո րում թթ վա ծին տար րի  
զանգ վա ծային բա ժի նը 56 % է: Որ քա՞ն է մե թա նո լի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) այդ լու
ծույ թում: 

21.  Մագ նե տիտ հան քա քա րի նմու շում Fe3O4–ի զանգ վա ծային բա ժի նը 58 % է: Որ քա՞ն է եր
կաթ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%)  հան քա քա րի այդ նմու շում: 

22.  Ըստ զանգ վա ծի 38,71 % ած խա ծին, 45,16 % ա զոտ և 16,13 % ջրա ծին պա րու նա կող օր
գա նա կան մի ա ցու թյան գո լոր շի նե րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 15,5 է: Որ քա՞ն է մի ա
ցու թյան մո լե կու լում բո լոր ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

23.  Է թի լե նի ո րո շա կի թվով մո լե կուլ ներ պա րու նա կող նմու շում ա տոմ նե րի թի վը քա նի՞ 
անգամ է մեծ նույն քան մո լե կուլ ներ պա րու նա կող օ զո նում առ կա ա տոմ նե րի թվից:  
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24.  Ած խաջ րած նի մո լե կու լում ած խա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը 80 % է: Որ քա՞ն է 
այդ նյու թի մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը:  

25.  Քա նի՞ ա տոմ է պա րու նակ վում նյու թի մեկ մո լե կու լում, ե թե դրա 3,4 գ զանգ վա ծով նմու
շի այ րու մից ստաց վում են 2,8 գ ա զոտ և 5,4 գ ջուր:  

26.  Ա զո տից և ա զո տի(I) օք սի դից կազմ ված գա զային խառ նուր դի խտու թյունն ը ստ ջրա
ծնի 16 է: Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լային բա ժինն (%) այդ խառ նուր դում: 

27.  Տա քաց ման պայ ման նե րում 7,1 գ ֆոս ֆո րի(V) օք սի դը լու ծել են 2,36 գ օր թո ֆոս ֆո րա
կան թթու պա րու նա կող 30 մլ լու ծույ թում (ρ = 1,03 գ/սմ3): Որ քա՞ն է թթ վի զանգ վա ծային 
բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

28.  Որ քա՞ն է 4,816æ1024 թվով թթ ված նի ա տոմ ներ պա րու նա կող ծանր ջրի (D2O) զանգ վա ծը (գ): 

29.  Մե տա ղի(II) օք սի դի 2 գ նմու շից ստաց վում է 6 գ այդ մե տա ղի սուլ ֆատ: Որ քա՞ն է մե
տա ղի զանգ վա ծային բա ժինն (%) այդ օք սի դում:  

30.  Որ քա՞ն է մի ա ցու թյուն նե րում հաս տա տուն օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող 6 գ 
զանգ վա ծով մե տա ղի ա տոմ նե րում պրո տոն նե րի քա նա կը (մոլ), ե թե այդ մե տա ղի յո
դի դի և բրո մի դի մո լային զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 1,47 : 1 է:   

31.  Պար բե րա կան հա մա կար գի IV խմ բի տար րե րից մե կի բարձ րա գույն օք սի դի և ջրած
նային մի ա ցու թյան մո լային զանգ ված նե րի հարա բե րու թյու նը 15 : 8 է: Ի ՞նչ թվով պրո
տոն ներ են պա րու նակ վում այդ տար րի ա տո մի մի ջու կում:  

32.  Պար բե րա կան հա մա կար գի V խմ բի տար րե րից մե կի ջրած նային մի ա ցու թյան մո լե
կու լում ջրած նի զանգ վա ծային բա ժի նը 3,846 % է: Որ քա՞ն է այդ տար րի բարձ րա գույն 
օք սի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):   

33.  Կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի կար բո նատ նե րի խառ նուր դում ած խա ծին տար րի զանգ
վա ծային բա ժի նը 1/8 է: Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի կար բո նա տի մո լային բա ժինն (%) այդ 
խառ նուր դում:    

34.  Ա զո տի օք սի դի մո լե կու լում որ քա՞ն է ա զո տի և թթ ված նի ա տոմ նե րի գու մա րային թիվը,  
ե թե 11,2 լ (ն. պ.) այդ օք սի դը ջրած նով վե րա կանգ նե լիս ստաց վում են 11,2 լ (ն. պ.) ա զոտ 
և 9 գ ջուր:    

35. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կա թի(III) սուլ ֆա տում կպա րու նակ վի 2,8 գ եր կաթ տարր:  

36. Որ քա՞ն է 284 գ զանգ վա ծով ֆոս ֆո րի(V) օք սի դի քա նա կը (մոլ): 
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37.  Որ քա՞ն է N2O, N2O3, N2O4, N2O5 մի ա ցու թյուն նե րից ա զո տի ա ռա վե լա գույն զանգ վա
ծային բա ժին ու նե ցող մի ա ցու թյան մեկ մո լե կու լում ա տոմ նե րի գու մա րային թի վը: 

38.  Ալ կա նում ած խա ծին տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը 0,01503–ով փոքր է, քան նույն 
թվով ած խած նի ա տոմ ներ պա րու նա կող ալ կե նում է: Որ քա՞ն է ջրած նի ա տոմ նե րի գու
մա րային թիվն ալ կա նի և ալ կե նի մե կա կան մո լե կուլ նե րում:  

39.  Ա զո տի օք սիդ նե րից մե կում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 53,33 % է: Որ քա՞ն է այդ 
օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

40.  Փո խազ դել են ած խած նի 100 ա տոմ և թթ ված նի 50 մո լե կուլ: Որ քա՞ն է ստաց ված մի ա
ցու թյան մեկ մո լե կու լում ա տոմ նե րի ը նդ հա նուր թի վը: 

41.  Որ քա՞ն է NO2 + O2 + KOH º … ո ւր վագ րին հա մա պա տաս խա նող ռե ակ ցի այի ի ո նային 
կա ռուց ված քով ար գա սի քի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

42.  Որ քա՞ն է 2–ք լորպ րո պա նից Վյուր ցի ռե ակ ցի այով ստաց ված մի ա ցու թյան մեկ մո լե կու
լում σ–կա պե րի թի վը:   

43–44. Սի լի ցի ու մի ջրած նային մի ա ցու թյու նը՝ սի լանը, այ րել են օ դում: 

43. Որ քա՞ն է ա տո մային կա ռուց ված քով վեր ջա նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

44.  Որ քա՞ն է այր ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման մեջ մո լե կու լային կա ռուց ված քով նյու թե
րի քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը:  

45–46. Եր կա թի(III) օք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը եր կա թա հան քում 60 % է: 

45. Որ քա՞ն է եր կաթ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) հան քա նյու թում: 

46.  Որ քա՞ն է 100 գ եր կա թա հան քում պա րու նակ վող օք սի դը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
36,5 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վի զանգ վա ծը (գ):  

47–48.  Ե րկ տարր մի ա ցու թյան մո լե կու լում կա լի ում և ծծումբ տար րե րի զանգ ված նե րի հա
րա բե րու թյու նը 39 : 16 է:

47.  Որ քա՞ն է այդ մի ա ցու թյան 68,75 գ զանգ վա ծով նմու շի և ա վել ցու կով ա ղաթթ վի փո
խազ դե ցու թյու նից ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (մլ, ն. պ.): 

48.  Քա նի՞ պրո տոն է բա ժին ը նկ նում կա լի ու մին ե րկ տարր մի ա ցու թյան մեկ մո լե կու լում: 
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49–50.  Բեր թո լեյ ի ա ղի և ֆոս ֆո րի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված 26,4 գ ֆոս ֆո րի(V) օք
սի դը տա քաց ման պայ ման նե րում լու ծել են 85,2 գ օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու պա րու
նա կող 214,8 գ լու ծույ թում: 

49.  Ի՞նչ քա նա կով (մոլ) Բեր թո լե յի աղ կծախս վի 85,2 գ ֆոս ֆո րի(V) օք սի դի ստաց ման 
համար:  

50. Որ քա՞ն է թթ վի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

51–52.  Յու րա հա տուկ հո տով ա զո տի օք սի դը սո վո րա կան պայ ման նե րում գորշ գազ է: 
Ճնշու մը բարձ րաց նե լիս կամ ջեր մաս տի ճանն ի ջեց նե լիս այն վե րած վում է բաց դեղ
նա վուն հե ղու կի: 

51. Որ քա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանի թվային արժեքը այդ միացության մեջ: 

52.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա զո տա կան թթու կս տաց վի բա վա րար քա նա կով թթ ված նի առ
կա յու թյամբ 4 մոլ գորշ օք սի դը ջրում լու ծե լիս:  

53–54. Ալ կա նի մեկ մո լի այ րու մից ա ռա ջա նում է 7 մոլ գա զա գո լոր շային խառ նուրդ: 

53. Քա նի՞ ատոմ է առ կա ած խաջ րած նի մեկ մո լե կու լում: 

54.  Ի՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ կծախս վի այդ ած խաջ րած նի մեկ մո լը լրիվ այ րե լու հա մար:  

55–56.  Մի ա ցու թյուն նե րում հաս տա տուն օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղի 
ո րո շա կի զանգ վա ծով նմուշն ան մնա ցորդ փո խազ դել է 960 գ հա լո գե նի հետ: Այդ մե
տա ղի նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմուշ փո խազ դել է 245 գ զանգ վա ծով Բեր թո լե յի 
ա ղի ջեր մային քայ քայ ման ար դյուն քում ստաց ված գա զի հետ: 

55.  Որ քա՞ն է Բեր թո լեյ ի ա ղի ջեր մային քայ քայ ման գա զային ար գա սի քի նյու թա քա
նակը (մոլ):  

56. Որ քա՞ն է հա լո գե նի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը: 

57–58.  Պրո պա նի, պրո պե նի և պրո պի նի 186 գ խառ նուրդն այ րե լիս ստաց վել է 302,4 լ (ն. պ.) 
ած խած նի(IV) օք սիդ, ո րը լրիվ կլան վել է 1092 գ կա լի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 
ջրային լու ծույ թով: 

57. Որ քա՞ն է ծախս ված թթ ված նի զանգ վա ծը (գ): 
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58. Որ քա՞ն է գո յա ցած թթու ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

59–60.  Եր կա թի(II) սուլ ֆա տի 27,8 գ բյու րե ղա հիդ րա տը, ո րի մեկ մո լե կու լում բո լոր է լեկտ
րոն նե րի թի վը 9 ան գամ մեծ է ծծմ բի ա տոմ նե րին բա ժին ը նկ նող է լեկտ րոն նե րի 
թվից, լու ծել են ջրում և ստա ցել լու ծույթ: 

59. Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ րա տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

60.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կգո յա նա ստաց ված լու ծույ թում 0,3 մոլ քա նա կով մե
տաղա կան նատ րի ում «լու ծե լիս»:    

61–62.  Պղն ձի և պղն ձի(II) օք սի դի 40 գ խառ նուր դին 10 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա
կան թթու ա վե լաց նե լիս ան ջատ վել է 4,48 լ (ն. պ.) գազ:

61. Որ քա՞ն է պղն ձի(II) օք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

62.  Ի՞նչ ծա վա լով (մլ) 10 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի լու ծույթ (ρ = 1,05  գ/ մլ) է 
ծախս վել ե լային խառ նուրդն ան մնա ցորդ լու ծե լու հա մար:  

63–64.  Պայ թեց րել են մե թան, ա րգոն և ա վել ցու կով թթ վա ծին պա րու նա կող 20 մլ գա զային 
խառ նուր դը, ո րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 14,6 է: Հա մա կար գը սկզբ նա կան պայ
ման նե րի բե րե լուց հե տո մնա ցել է 10 մլ  գազ: 

63. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) թթ վա ծին է պա րու նա կում ե լային խառ նուր դը: 

64. Որ քա՞ն է ար գո նի ծա վա լային բա ժի նը (%) վերջ նա կան խառ նուր դում: 

65–66.  Թթ ված նի, ջրածնի, մե թա նի և ած խած նի(II) օք սի դի խառնուրդի խտությունն ըստ 
ջրածնի 9 է: 12 լ ծավալով այդ խառնուրդը լրիվ այրման համար ծախսվել է 30 լ օդ, և 
առաջացել է 8 լ ջրային գոլորշի:

65. Ի՞նչ ծավալով (լ) ջրածին է պարունակել ելային խառնուրդը:

66. Որ քա՞ն է ածխածնի(IV) օքսիդի ծավալային բաժինը (%) վերջնական չոր խառնուրդում:

67–68.  Ջրած նի և պրո պա նի 13,44 լ (ն. պ.) խառ նուր դի լրիվ այր ման հա մար ծախս վել է 
84 լ (ն. պ.) օ դ: 

67. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 
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68.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ա զոտ է բա ժին ը նկ նում մեկ մոլ ած խած նի(IV) օք սի դին ջրա յին գո
լոր շի նե րի կոն դեն սա ցու մից հե տո մնա ցած գա զա յին խառ նուր դում:  

69–70. Ծծմ բի օք սիդ նե րից մե կում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 0,6 է: 

69. Որ քա՞ն է այդ օք սի դին հա մա պա տաս խա նող թթ վի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

70.  Որ քա՞ն է այդ թթ վի մո լե կու լի է լեկտ րո նային բա նաձ ևում պատ կեր վող է լեկտ րոն նե րի 
ընդ հա նուր թի վը: 

71–73.  Ցին կի սուլ ֆի դի 194 գ նմու շը բով ման վա ռա րա նում փո խազ դե ցու թյան մեջ են դրել 
1010 գ կա լի ու մի նիտ րա տի ջեր մային քայ քա յու մից ստաց ված A գա զի հետ: 

71. Որ քա՞ն է A գա զային նյու թի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

72.  Որ քա՞ն է վա ռա րա նից դուրս ե կող գա զային խառ նուր դի հա րա բե րա կան խտու թյունն 
ը ստ հե լի ու մի: 

73.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա վա ռա րա նից դուրս ե կող գա զային խառ
նուր դը բա րի ու մի հիդ րօք սի դի 2,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 1000 մլ լու ծույ թի մեջ անց
կաց նե լիս:  

74–76.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 80 գ նմու շը հա լել են օր գա նա կան թթ վի նատ րի ու մա կան 
A ա ղի հետ: Ստաց վել են է թան և 212 գ B պինդ նյութ: Ռե ակ ցի ան ըն թա ցել է քա նա
կա պես:

74. Որ քա՞ն է փո խազ դած A նյութի զանգ վա ծը (գ):  

75.  Ա ռա վե լա գույնն ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ած խած նի(IV) օք սիդ կա րող է փո խազ դել B պինդ 
նյու թի հետ ջրային լու ծույ թում:   

76.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) միա հա լո գե նա ծան ցյալ կգո յա նա, ե թե ստաց ված է թա նը լու սա
վոր ման պայ ման նե րում փո խազ դե ցու թյան մեջ դր վի բա վա րար քանակով քլո րի հետ: 

77–79.  Էթա նո լի և ջրի 10 : 1 մո լային հա րա բե րու թյամբ 717 գ խառ նուր դը փո խազ դե ցու
թյան մեջ են դրել 57,5 գ մե տա ղա կան նատ րի ու մի հետ: 

77. Որ քա՞ն է մո լե կու լում ե րեք ա տոմ պա րու նա կող ար գա սի քի զանգ վա ծը (գ): 

78. Որ քա՞ն է գա զային ար գա սի քի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 
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79. Որ քա՞ն է ե լա նյու թե րից մե կի ա վել ցու կի զանգ վա ծը (գ): 

80–82.  Որո շա կի զանգ վա ծով եր կա թի(III) նիտ րա տի և 40 գ ա մո նի ու մի նիտ րա տի խառ
նուր դը մինչև հաս տա տուն զանգ ված շի կաց նե լիս խառ նուր դի զանգ վա ծը փոք րա
ցել է 4,025 ան գամ:

80.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) չոր գազ կս տաց վի խառ նուր դում պա րու նակ վող ա մո նի ու մի նիտ
րա տի ջեր մային քայ քա յու մից:  

81. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող եր կա թի(III) նիտ րա տի զանգ վա ծը (գ): 

82.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) նեյտ րոն ներ են պա րու նակ վում շի կա ցու մից հե տո ստաց ված պինդ 
մնա ցոր դում:  

83–85. 54 գ գլ յու կո զը լու ծել են 54 գ ջրում և ստա ցել լու ծույթ:

83.  Քա նի՞ ան գամ է ջրի մո լե կուլ նե րի թի վը մեծ գլ յու կո զի մո լե կուլ նե րի թվից այդ լու 
ծույթում:  

84.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) գլ յու կո զում են առ կա այն քան թթ ված նի ա տոմ ներ, որ քան 54 գ 
ջրում: 

85.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջրում են առ կա այն քան ջրած նի ա տոմ ներ, որ քան 45 գ գլյու կո զում:

86–88.  Մե տա ղի(III) օք սի դից ստաց ված մե տա ղի(III) սուլ ֆա տի զանգ վա ծը 2,5 ան գամ 
մեծ է օք սի դի զանգ վա ծից: 

86. Քա նի՞ է լեկտ րոն է առ կա մե տա ղի մեկ ա տո մում: 

87. Որ քա՞ն է մե տա ղի(III) օք սի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

88.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տա ղի(III) հիդ րօք սի դի քայ քա յու մից կս տաց վի 1 մոլ մե տա
ղի(III) սուլ ֆատ ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ քա նա կով մե տա ղի(III) օք սիդ: 

89–91.  Պղն ձի(II) ան ջուր չե զոք ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը դրա հինգջ րյա բյու րե ղա
հիդրա տում 64 % է:

89. Քա նի՞ մոլ ա տոմ է պա րու նա կում այդ բյու րե ղա հիդ րա տի մեկ մո լը:  
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90. Որ քա՞ն է պղինձ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ան ջուր ա ղում: 

91.  Որ քա՞ն է բյու րե ղաջ րի զանգ վա ծը (գ) այդ բյու րե ղա հիդ րա տի և Գլաու բե րի ա ղի 
1 – ա կան մոլ պա րու նա կող խառ նուր դում:  

92–94. Տար րի RO2 բա նաձ ևով օք սի դում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 72,72 % է: 

92. Ո՞րն է այդ տար րի կար գա թի վը: 

93.  Որ քա՞ն է շի կա ցած ած խի հետ RO2 օք սի դի լրիվ փո խազ դե ցու թյու նից գո յա ցող նյու թի 
հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

94.  Որ քա՞ն է RO2 օք սի դի մեկ մո լի հետ փո խազ դող կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 28 % զանգ վա
ծային բաժ նով լու ծույ թի ա ռա վե լա գույն զանգ վա ծը (գ): 
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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 2 33  25 65 4

2 2 34 3 66 20

3 40 35 10 67 9

4 64 36 2 68 10

5 95 37 3 69 98

6 78 38 34 70 32

7 232 39 30 71 112

8 14 40  2 72 12

9 13 41 101 73 434

10 86 42 19 74 192

11 84 43 60 75 88

12 9 44 5 76 129 

13 5 45 42 77 60

14 12 46 225 78 28

15 30 47 14 79 644

16 15 48 38 80 22

17 50 49 1 81 121

18 10 50 48 82 21

19 5 51 4 83 10

20 80 52 252 84 90

21 42 53 11 85 27

22 7 54 560 86 26

23 2 55  3 87 160

24 8 56 80 88 214

25 4 57 624 89 21

26 75 58 750 90  40

27 32 59 278 91 270

28 160 60 9 92 6

29 60 61 52 93 28

30 3 62 792 94 400

31 14 63 12 95

32 230 64 30 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 պրո տոն նե րի թի վը 2–ով մեծ է է լեկտ րոն նե րի թվից. 
ա) S2–, բ) Ca2+, գ) Na+, դ) Al3+: Որ քա՞ն է ը նտր ված մաս նի կին հա մա պա տաս խա նող օք սի
դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:   

2.  Հետ ևյալ ի զո տոպ նե րից մե կի մի ջու կում նեյտ րոն նե րի թի վը 2–ով մեծ է պրո տոն նե րի 
թվից. ա)16O, բ)2H, գ)18O, դ)1H: Որ քա՞ն է ը նտր ված ի զո տո պի ա տոմ պա րու նա կող է թա
նոլի  հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

3. Քա նի՞ լրիվ լրաց ված s–օր բի տալ է առ կա նե ո նի ա տո մում: 

4. Քա նի՞ չզույգ ված է լեկտ րոն է առ կա եր կա թի Fe2+ ի ո նում: 

5.  Որ քա՞ն է ա տո մի մի ջու կում 16 պրո տոն պա րու նա կող տար րի բարձ րա գույն օք սի դի մո
լե կու լում պրո տոն նե րի գու մա րային թի վը: 

6.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջու րը կպա րու նա կի նույն քան պրո տոն, որ քան պա րու նա կում է 98 գ 
ծծմ բա կան թթուն:  

7.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա մո նի ա կը կպա րու նա կի այն քան պրո տոն, որ քան է լեկտ րոն է պա
րու նա կում 80 գ զանգ վա ծով մե թա նը:  

8.  Որ քա՞ն է ալկալիական մետաղի կարգաթիվը, եթե դրա ատոմի միջուկում նեյտրոնների 
թիվը 11–ով մեծ է պրոտոնների թվից:

9.  Որ քա՞ն է հողալկալիական մետաղի կար գա թի վը, ե թե դրա մեկ ա տո մի միջուկում 
պրոտոնների թի վը 12–ով փոքր է նեյտրոնների թվից: 

10.  Բնա կան սի լի ցի ու մը ե րեք ի զո տոպ նե րի խառ նուրդ է, ո րոնց մո լա յին բա ժին նե րն ե ն՝ 
28Si – 92%, 29Si – 5% և եր րորդ ի զո տո պի նը՝ 3 %: Ո ՞րն է եր րորդ ի զո տո պի զանգ վա ծային 
թի վը, ե թե սի լի ցի ու մի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը 28,11 է:  

11.  Որ քա՞ն է ար գո նի և ծծմ բի(IV) օք սի դի 3 լ (ն. պ.) ծա վա լով  գա զա յին խառ նուր դի զանգ
վա ծը (գ), ե թե խառ նուր դում մեկ ծա վալ ծծմ բի(IV) օք սի դին բա ժին է ը նկ նում չորս ծա
վալ ար գո ն: 

12.  Օ զո նա տո րի մի ջով 25 լ թթ վա ծին բաց թող նե լիս  ծա վա լը կր ճատ վել է 3 լ–ով: Թթ վա ծնի 
ո ՞ր մասն է (%) վե րած վել օ զո նի:  

13.  Ա զո տի(II) և (IV) օք սիդ նե րի 1 լ ծա վա լով  խառ նուր դին ա վե լաց րել են 3 լ թթ վա ծին: 
Ռեակ ցի ա յի հետ ևան քով գա զե րի ը նդ հա նուր ծա վա լը կր ճատ վել է 1,5 %–ով: Ըն դու
նե լով, որ գա զե րի ծա վալ նե րը չափ ված են նույն պայ ման նե րում, հաշ վե՛ք ա զո տի(II) 
օքսի դի ծա վա լա յին բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 
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14.  Տար րի ա տո մում պրո տոն նե րի, նեյտ րոն նե րի և է լեկտ րոն նե րի թվե րի գու մա րը 115 է, 
ի սկ նեյտ րոն նե րի թի վը 10–ով մեծ է է լեկտ րոն նե րի թվից: Ո՞րն է տար րի կար գա թի վը:  

15.  Ո՞րն է 226
88Ra ի զո տո պի α–տ րոհ ման հետ ևան քով ստաց վող տար րի ի զո տո պի զանգ վա

ծային թի վը:  

16.  14C ի զո տո պը ռա դի ոակ տիվ է և են թարկ վում է β–տ րոհ ման: Ո՞րն է ստաց վող տար րի 
ա տո մային հա մա րը: 

17.  Տար րե րի մի այն կա յուն և տա րած ված ի զո տոպ ներ պա րու նա կող ֆոր մալ դե հի դի 
ջրային լու ծույ թում յու րա քան չյուր 11 պրո տո նին բա ժին է ը նկ նում 9 նեյտ րոն: Որ քա՞ն է 
ֆոր մալ դե հի դի զանգ վա ծային բա ժինն այդ լու ծույ թում (%):  

18.  Որ քա՞ն է ա տո մի [Ar]3d104s2 է լեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող տար րի կար գաթ վի և 
ա վարտ ված է լեկտ րո նային մա կար դակ նե րի թվի գու մա րը:  

19.  Որ քա՞ն է Х տար րի ա տո մում նեյտ րոն նե րի թիվն ը ստ հետ ևյալ մի ջու կային ռե ակ ցի այի 
հա վա սար ման՝ 238

92 U + 14
7N º X + 41

0n:  

20.  Հաշ վե՛ք ստորև բեր ված այն նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի գու մա րը, ո րոն ցում ա զո
տի օք սի դաց ման աս տի ճա նը –3 է`NH3, NH2OH, N2H4, NH4I, N2O, HNO3: 

21.  Որ քա՞ն է 35Cl ի զո տո պի մո լային բա ժի նը (%) 35Cl և 37Cl ի զո տոպ նե րի խառ նուր դում, ե թե 
քլո րի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը 35,5 է:  

22.  Որ քա՞ն է 20Ne ի զո տո պի մո լային բա ժի նը (%) 20Ne և 22Ne ի զո տոպ նե րի խառ նուր դում, 
ե թե բնա կան նե ո նի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը 20,18 է:  

23.  Ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի 2s22p6 էլեկտ րո նային բա նաձև ու նե ցող ա տո
մում որ քա՞ն է s–է լեկտ րոն նե րի մո լային բա ժի նը (%):  

24.  Որ քա՞ն է վալենտային էլեկտրոնների քանակը (մոլ) 1s22s22p63s23p4 էլեկտրոնային 
բանաձևն ունեցող քիմիական տարրի մեկ ատոմում (մոլ):

25.  1s22s22p63s23p5 է լեկտ րո նային բա նաձևն ու նե ցող քի մի ա կան տար րի ջրած նային մի ա
ցու թյան և բարձ րա գույն օք սի դի մե կա կան մո լե կուլ նե րում որ քա՞ն է ա տոմ նե րի ը նդ
հա նուր թի վը:  

26.  14C ի զո տո պի ճա ռա գայ թու մը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ մի ջու կային ռե ակ ցի այով. 
14
6 C º X + ē: Ո՞րն է X քի մի ա կան տար րի կար գա թի վը:  

27.  Ո ՞րն է քի մի ա կան տար րի կար գա թի վը, ե թե նրա ա տո մի զանգ վա ծը 2,1809æ10–22 գ է, 
ի սկ ա տո մի մի ջու կում նեյտ րոն նե րի թի վը` 77: 
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28.  Ծծմ բի ի զո տոպ նե րից մե կի ա տոմ նե րից կազմ ված շե ղան կյուն ծծմ բի (S8) 0,1 մոլ քա
նակում պա րու նակ վում են 40 մոլ տար րա կան մաս նիկ ներ` պրո տոն, նեյտ րոն, է լեկտ
րոն: Որ քա՞ն է ի զո տո պի զանգ վա ծային թի վը: 

29.  Որ քա՞ն է տար րի ջրած նային մի ա ցու թյան մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ), ե թե այդ տար րի 
0,1 մոլ քա նա կով R2– ի ոն նե րը պա րու նա կում են 1,8 մոլ է լեկտ րոն ներ:   

30.  Որ քա՞ն է քի մի ա կան տար րի բարձ րա գույն օք սի դի մո լե կու լում թթ ված նին բա
ժին ը նկ նող պրո տոն նե րի թի վը, ե թե այդ տար րի ա տո մում է լեկտ րոն ներն ու նեն 
1s22s22p63s23p63d24s2 փոխ դա սա վո րու թյուն:   

31.  Բնու թյան մեջ պղին ձը գտն վում է եր կու կա յուն ի զո տոպ նե րի ձևով` 63 և 65 զանգ վա
ծային թ վե րով: Ե թե դրանց մո լային հա րա բե րու թյու նը լի ներ 1 : 1, ա պա որ քա՞ն կլի ներ 
այդ մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը:   

32.  Որ քա՞ն են HSO
–

4, HCO
–

3 և NH+
4 ի ոն նե րում առ կա բո լոր պրո տոն նե րի գու մա րային թի վը:  

33.  Որ քա՞ն է X մաս նի կի զանգ վա ծային թիվն ը ստ 2H + 3H º n + X մի ջու կային ռե ակ ցի այի 
հա վա սար ման: 

34. Որ քա՞ն է 10 մոլ պրո տոն պա րու նա կող մե թա նի զանգ վա ծը (գ):  

35–36.  Կա տա լի զորդ պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով ան ցկաց րել են 1 : 2 մո լային հա րա բե
րությամբ է թի լե նի և ջրային գո լոր շու 336 լ (ն. պ.) խառ նուրդ: 

35.  Որ քա՞ն է է թի լե նի և ջրի փո խազ դե ցու թյան ար գա սի քի զանգ վա ծը (գ), ե թե հիդ րա
տաց ման ռե ակ ցի ան ըն թա ցել է 80 % ել քով: 

36. Որ քա՞ն է է լեկտ րոն նե րի քա նա կը (մոլ) ստաց ված ար գա սի քի մեկ մո լում: 

37–38.  Տար րի ի զո տոպ նե րից մե կի մի ջու կում առ կա է 16 նեյտ րոն, ի սկ է լեկտ րոն նե րի թվի 
հա րա բե րու թյու նը նեյտ րոն նե րի թվին 0,875 է: 

37. Քա նի՞ p–է լեկտ րոն է առ կա այդ տար րի ա տո մում: 

38.  Որ քա՞ն է այդ ի զո տո պի ա ռա ջաց րած բարձ րա գույն օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու
լային զանգ վա ծը: 

39–40.  Մե թա նի և է թա նի խառ նուր դում պրո տոն նե րի թի վը 1,6 ան գամ մեծ է նեյտ րոն նե րի թվից: 

39. Որ քա՞ն է մե թա նի ծա վա լային բա ժինն(%) այդ խառ նուր դում: 
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40.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) թթ վա ծին կպա հանջ վի 200 լ ե լային խառ նուր դում պա րու նակ վող 
է թանն այ րե լու հա մար:  

41–42.  Փակ ա նո թում պայ թեց րել են ջրա ծին, ա զոտ և ա վել ցու կով վերց րած թթ վա ծին պա
րու  նա կող 102 մլ  ծա վա լով գա զա յին խառ նուրդ: Հա մա կար գը սկզբ նա կան պայ ման
նե րի բե րե լուց և ջրա յին գո լոր շի նե րի խտա ցու մից հե տո մնա ցել է 96 մլ ծա վա լով 
 գա զային խառ նուրդ, ո րի խտութ յունն ը ստ օ դի 1 է:

41. Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լա յին բա ժի նը (%) վերջ նա կան խառ նուր դում: 

42. Որ քա՞ն է սկզբ նա կան խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

43–44.  Ած խած նի(II) և (IV) օք սիդ նե րի խառ նուր դի խտութ յունն ը ստ ջրած նի 18 է: 10 լ ծա
վա լով այդ խառ նուր դին ա վե լաց րել են օդ և այ րել: Նախ նա կան պայ ման նե րի բե րե
լուց հե տո ստաց ված նոր խառ նուր դի խտութ յունն ը ստ ջրած նի դար ձել է 17,6:

43. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ) օդ է ա վե լաց վել: 

44.  Ստաց ված նոր խառ նուր դն ի ՞նչ ծա վա լով (լ) սկզբ նա կան խառ նուր դի հետ կա րող է փո
խազ դել:  

45–46.  Ա ծխած նի(II) և (IV) օք սի դնե րի խառ նուր դի մի ջին մո լա յին զանգ վա ծը 40 գ/ մոլ է: 
Այդ խառ նուր դը նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 25 % զանգ վա ծային բաժ նով 640 գ լու ծույ
թի մեջ ան ցկաց նե լիս ա ռա ջա ցրել է ա ղե րի 274 գ խառ նուրդ:

45. Որ քա՞ն է ած խած նի(II) օք սի դի ծա վա լա յին բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

46. Որ քա՞ն է թթու ա ղի զանգ վա ծը (գ) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

47–48.  Ե րկ տարր մի ա ցու թյու նը, ո րում տար րե րի ա տոմ ներն ու նեն միև նույն է լեկտ րո նային 
բա նաձ ևը, հիդ րո լիզ վե լիս ա ռա ջաց նում է մի աթ թու հիմք և եր կա տո մա նի ա մե նա
թեթև գա զային պարզ նյու թը:

47. Որ քա՞ն է հիմ քի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

48. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կս տաց վի 2,5 գ մի ա ցու թյան հիդ րո լի զից:   

49–51.  Ալ կան նե րի հո մո լո գի ա կան շար քում ի րար հա ջոր դող եր կու ան դամ նե րի մե կա կան 
մո լե կուլ նե րում պրո տոն նե րի գու մա րային թի վը 18–ով մեծ է նեյտ րոն նե րի գու մա
րային թվից:
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49. Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով ալ կա նի մո լե կու լում C–H կա պե րի թի վը: 

50. Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով ալ կա նի մո լե կու լում C–C կա պե րի թի վը:  

51.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա ալ կան նե րի 0,448 լ (ն. պ.) հա վա սա րա մո
լային խառ նուր դի այ րու մից գո յա ցած գա զը կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի ա վել ցուկ պա րու
նա կող ջրային լու ծույ թի մեջ ան ցկաց նե լիս:  

52–54.  44,8 լ (ն. պ.) ծա վա լով ա մո նի ա կը, ո րի մո լե կուլ նե րը կազմ ված են 14N և 2H ի զո տոպ
նե րից, լու ծել են 10 մոլ ջրում, ո րի մո լե կուլ նե րը կազմ ված են 2H և 18O ի զո տոպ նե
րից: Այ նու հետև ստաց ված լու ծույ թին ա վե լաց րել են 73 գ HCl պա րու նա կող 192  գ 
ա ղաթթու: 

52. Որ քա՞ն է ա մո նի ա կի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ):  

53. Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում գո յա ցած ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):  

54.  Որ քա՞ն է 44,8 լ ա մո նի ակ ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ 14N2 և 2H2 գա զե րի գու մա
րային զանգ վա ծը (գ), ե թե ռե ակ ցի այի ել քը 20 % է: 

55–57.  N2–ի և NO2–ի խառ նուր դի մի ջին մո լա յին զանգ վա ծը 38,8  գ/ մոլ է: Այդ խառ նուր դը 
կա լի ու մի հիդ րօք սի դի ան հրա ժեշտ քա նակ պա րու նա կող 356 գ լու ծույ թի մեջ անց
կաց նե լիս ա ռա ջա ցել է 139,5 գ  ա ղե րի խառ նուրդ:

55. Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լա յին բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում:  

56. Որ քա՞ն է սկզբ նա կան գա զա յին խառ նուր դի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

57. Որ քա՞ն է կա լի ու մի նիտ րի տի զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

58–60.  Է թա նի և է թի լե նի 0,2 մոլ քա նա կով խառ նուրդն ան ցկաց րել են բրո մի ա վել ցուկ պա
րու նա կող բրո մաջ րի մի ջով և ստա ցել 3,76 գ մի աց ման ար գա սիք, ո րը մշա կել են 
կա լի ու մի հիդ րօք սի դի տաք սպիր տային լու ծույ թով:

58. Որ քա՞ն է է թի լե նի մո լային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում:  

59. Որ քա՞ն է ծախս ված բրո մի զանգ վա ծը (մգ):  

60.  Որ քա՞ն է է թի լե նի բրո մաց ման ար գա սի քի և կա լի ու մի հիդ րօք սի դի սպիր տային լու
ծույ թի փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած գա զի մեկ մո լե կու լում σ–կա պե րի 
թի վը:  
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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 56 21 75 41 75

2 48 22 91 42 28

3 2 23 40 43 15

4 4 24 6 44 2 

5 40 25 11 45 25

6 90 26 7 46 168

7 85 27 54 47 24

8 37 28 34 48 7

9 38 29  34 49 8

10 30 30 16 50 3

11 6 31 64 51 7

12 36 32 91 52 260

13 12 33 4 53 25

14 35 34  16 54 200

15 222 35 184 55 40

16 7 36 26 56 56

17 25 37 8 57  15

18 33 38 62 58  10

19 149 39 75 59 3200

20 162 40 175 60  3
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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 մոլեկու լի կա ռուց վածք

1.  Որ քա՞ն է ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի ns2np5 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով եր կու 
տար րե րի կար գաթ վե րի գու մա րը, ե թե դրանց հա մա պա տաս խա նող պարզ նյու թե րի 
մո լային զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 1,5875 : 1 է: 

2.  Որ քա՞ն է ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի ns2np4 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով տար
րե րի բարձ րա գույն օք սիդ նե րին հա մա պա տաս խա նող ա ռա վել ու ժեղ թթ վի մո լային 
զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

3.  Հետ ևյալ շար քե րից մե կում նե րառ ված են մի այն այն տար րե րը, ո րոնց ա ռա վե լա գույն 
վա լեն տա կա նու թյուն նե րը չեն հա մընկ նում պար բե րա կան հա մա կար գում դրանց խմ բի 
հա մա րին՝ 1) N, O, F; 2) P, S, Cl; 3) O, S, Se: Որ քա՞ն է այդ տար րե րի կար գաթ վե րի գու մա րը:

4.  Հետ ևյալ շար քե րից մե կում նե րառ ված օք սիդ նե րը դա սա վոր ված են ը ստ թթ վային հատ
կու թյուն նե րի թու լաց ման. 1) SO3, P2O5, SiO2; 2) CrO, Cr2O3, CrO3; 3) CO2, N2O5, BeO2:  Որ քա՞ն է 
այդ շար քի օք սիդ նե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ ված նե րի գու մա րը: 

5.  Որ քա՞ն է R տար րի բարձ րա գույն օք սի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ), ե թե այդ օք սի դում 
թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 60 % է, ի սկ գա զային ջրած նային մի ա ցու թյունն ու նի 
H2R բա նաձ ևը:  

6.  Որ քա՞ն է մո լե կուլ նե րում դեյ տե րի ում, պրո տի ում և 16O ի զո տոպ ներ պա րու նա կող ջուր 
նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

7.  Մի ա ցու թյուն նե րում +6 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող քի մի ա կան տար րի ա ռա
ջաց րած 0,875 գ զանգ վա ծով ե րկ հիմն թթ վի քայ քա յու մից գո յա ցել է 0,812 գ այդ թթ վին 
հա մա պա տաս խա նող օք սիդ: Որ քա՞ն է թթ վի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):   

8.  RՕ3 բա նաձ ևով բարձ րա գույն օք սիդն ու նե ցող տար րի ջրած նային մի ա ցու թյան մո լե
կու լում ջ րած նի զանգ վա ծային բա ժի նը 5,882 % է: Ո ՞րն է այդ տար րի կար գա թի վը:  

9.  Ա տո մի շա ռա վիղ, մի ջու կի լիցք, s–է լեկտ րոն նե րի թիվ, p–է լեկտ րոն նե րի թիվ, պրո տոն
նե րի թիվ, ի ո նաց ման է ներ գի ա բնու թագ րե րից քա նի՞սն են նույ նը կա լի ում ա տո մի և 
K+  ի ոնի հա մար: 

10.  Պար բե րա կան հա մա կար գի VII խմ բի տար րե րից մեկն ա ռա ջաց նում է HRO4 բա նա
ձևով թթու: Որ քա՞ն է այդ տար րի կար գա թի վը, ե թե նշ ված թթ վին հա մա պա տաս խա նող 
օք սի դում թթ ված նի զանգ վա ծային բա ժի նը 50,45 % է:   
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11.  Եր կու հա լո գեն նե րի բարձ րա գույն օք սի դաց ման աս տի ճա նով թթ ված նա վոր թթու նե
րում հա լո գեն նե րի զանգ վա ծային բա ժին նե րը կազ մում են 35,32 % և 66,16 %: Որ քա՞ն է 
այդ հա լո գեն նե րի կար գաթ վե րի գու մա րը: 

12.  Որ քա՞ն է NH3, H2O, CO2, HCl մո լե կուլ նե րի շար քից ոչ բևե ռային մո լե կու լի զանգ 
վա ծը (զ.ա.մ.):  

13.  Որ քա՞ն է պրո տոն նե րի թի վը հետ ևյալ բա նաձ ևով մի ա ցու թյուն նե րից՝ NH3, CH4, H2O, 
BCl3, այն նյու թի մո լե կու լում, ո րն ու նի հարթ, ոչ բևե ռային կա ռուց վածք:    

14.  Ցիս–2–բու թե նի մո լե կու լում որ քա՞ն է միև նույն՝ sp2 հիբ րի դային օր բի տալ նե րի հար թու
թյու նում գտն վող ա տոմ նե րի թի վը:    

15. 1,3–բու թա դի ե նի 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 լում σ–կա պե րի 
թի վը քա նի սո՞վ է փոքր հա ջորդ ան դա մի մեկ մո լե կու լում առ կա σ–կա պե րի թվից:  

17.  Քա նի՞ կո վա լեն տային կապ է առ կա CH3OH և CH3COOH բա նաձ ևե րով նյու թե րի փո
խազ դե ցու թյան ար գա սի քի մո լե կու լում: 

18.  Որ քա՞ն է CO2, NH3, SiH4, H2O, CCl4, C2H2 մո լե կուլ նե րից ոչ բևե ռային մո լե կուլ նե րին հա
մա պա տաս խա նող նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը:  

19.  Որ քա՞ն է 1) NO2, 2) NH3, 3) NO, 4) Na3N, 5) NH4Cl նյու թե րի շար քում ա զո տի բա ցա սա
կան օք սի դաց ման աս տի ճա նով մի ա ցու թյուն նե րի հա մար նե րի գու մա րային թի վը: 

20.  Որ քա՞ն է HPO3, Na3PO4, PH3 բա նաձ ևե րով նյու թե րի մե կա կան մո լե կու լում կո վա լեն
տային կա պե րի գու մա րային թի վը:  

21.  Ի՞նչ թվով σ–կապ է առ կա քի մի ա կան տար րի բարձ րա գույն օք սի դին հա մա պա տաս
խա նող թթ վի մո լե կու լում, ե թե տար րի ա տո մի ար տա քին է ներ գի ա կան մա կար դա կի 
է լեկտ րո նային բա նաձևն է` 3s23p5:   

22–23.  Եր րորդ պար բե րու թյան տար րի հիմ նա կան վի ճա կում գտն վող ա տոմն ու նի եր կու 
կենտ է լեկտ րոն՝ վա լեն տային է լեկտ րոն նե րի կե սը: 

22. Որ քա՞ն է այդ տար րի ջրած նային մի ա ցու թյան մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

23.  Որ քա՞ն է թթ ված նի ա վել ցու կում այդ տար րի ջրած նային մի ա ցու թյան այ րու մից գո յա
ցող պինդ նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):   
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24–25.  Պար բե րա կան հա մա կար գի գլ խա վոր են թախմ բե րի տար րե րից մե կի բարձ րա գույն  
օք սի դի մո լային զանգ վա ծը 108 գ/ մոլ է, ի սկ այդ օք սի դում թթ ված նի զանգ վա ծային 
բա ժի նը 74 % է:

24. Որ քա՞ն է այդ տար րի ջրած նային մի ա ցու թյան մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

25. Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) թթու կա ռա ջա նա այդ օք սի դի մեկ մո լը ջրում լու ծե լիս: 

26–27.  Մե տա ղի(II) սուլ ֆա տի մո լային զանգ վա ծը ե րեք ան գամ մեծ է դրա օք սի դի մո լային 
զանգ վա ծից:

26. Որ քա՞ն է այդ մե տա ղի ա տո մի մի ջու կում պրո տոն նե րի թի վը: 

27.  Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) օք սիդ կա ռա ջա նա, ե թե այդ մե տա ղի 2,4 գ զանգ վա ծով նմու շը 
տա քաց ման պայ ման նե րում լրիվ փո խազ դի ա վել ցու կով թթ ված նի հետ:  

28–29.  Մե տա ղի(II) հիդ րի դի և նիտ րի դի 1 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ 33,8 գ խառ նուր
դին ջուր ա վե լաց նե լիս ան ջատ վել է 13,44 լ (ն. պ.) գա զային խառ նուրդ:

28. Ո՞րն է այդ մե տա ղի կար գա թի վը: 

29. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զային խառ նուր դի խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի:  

30–31. Քի մի ա կան տար րի ի զո տո պի զանգ վա ծային թի վը 127 է: 

30. Որ քա՞ն է այդ ի զո տո պի ա տո մում պա րու նակ վող նեյտ րոն նե րի թի վը: 

31.  Որ քա՞ն է այդ տար րի բարձ րա գույն օք սի դին հա մա պա տաս խա նող հիդ րա տի հա րա
բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

32–33.  Փո խազ դե ցու թյան մեջ են դրել 2–ք լորբու թա նը կա լի ու մի հիդ րօք սի դի սպիր տային 
տաք լու ծույ թի հետ:.

32.  Որ քա՞ն է C–C–C ան կյան թվային ար ժե քը ստաց ված հիմ նա կան ար գա սի քի մո լե
կուլում:  

33. Ի ՞նչ թվով sp2–հիբ րի դային օր բի տալ ներ են առ կա վեր ջա նյու թի մո լե կու լում:    
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34–35.  N≡N քի մի ա կան կա պի է ներ գի ան 946 կՋ/ մոլ է: 

34. Որ քա՞ն ջեր մու թյուն (կՋ) կկ լան վի 44,8 լ (ն. պ.) ա զոտն ա տոմ նե րի վե րա ծե լիս:  

35.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա զոտ է տրոհ վել ա տոմ նե րի, ե թե կլան վել է 473 կՋ ջեր մու թյուն: 

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 88 13 56 25 126

2 98 14 6 26 12

3 24 15 7 27 4

4 282 16 3 28 20

5 80 17 11 29  3

6 19 18 256 30 74

7 250 19 11 31 192

8 16 20 14 32 120

9 3 21  5 33 6

10 25 22 32 34 1892

11 70 23 60 35 14

12 44 24 17
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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.  Ջրած նի և թթ ված նի 30 լ խառ նուր դը պայ թեց նե լուց հե տո մնա ցել է 3 լ թթ վա ծին: 
Որքա՞ն է ջ րած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում:  

2.  Ած խած նի(II) օք սի դի և մե թա նի 50 դմ3 խառ նուր դը պայ թեց րել են 60 դմ3 թթ ված նի հետ: 
Սկզբ նա կան պայ ման նե րի բե րե լուց հե տո ը նդ հա նուր ծա վա լը կազ մել է 70 դմ3: Որ քա՞ն է 
մե թա նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում:  

3.  Սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում սն դի կը մի ա նում է պինդ ագ րե գա տային վի ճա կում 
գտն վող ոչմե տա ղի հետ՝ ա ռա ջաց նե լով ոչմե տաղ տար րի 50 % մո լային և 13,734 % 
զանգ  վա ծային բա ժին նե րով մի ա ցու թյուն: Որ քա՞ն է մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան մո լե
կու  լային զանգ վա ծը:  

4.  Նոր մալ պայ ման նե րում 178,57 գ զանգ վա ծով մի ա տոմ գա զը զբա ղեց նում է 100 լ ծա վալ: 
Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) է լեկտ րոն ներ են պա րու նակ վում 1 մոլ գա զում:  

5.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի և ար ծա թի նիտ րատ նե րի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի քայ քա
յու մից ստաց վող գա զային խառ նուր դում պարզ նյու թի մո լային բա ժի նը (%): 

6.  10 մոլ ծծմ բի(IV) օք սի դի և 8 մոլ թթ ված նի խառ նուր դը տաք կա տա լի զոր դի վրայով անց
կաց նե լիս ա ռա ջա ցել է 4 մոլ ծծմ բի(VI) օք սիդ: Որ քա՞ն է ծծմ բի(VI) օք սի դի ծա վա լային 
բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում:  

7.  Ար ծա թի և պղն ձի(II) նիտ րատ նե րի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի քայ քա յու մից 
ստաց ված գա զային խառ նուրդն ան ցկաց րել են ա վել ցու կով վերց րած ալ կա լու ջրային 
լու ծույ թով: Կ լան ված գա զի քա նա կը քա նի՞ ան գամ է մեծ չկ լան ված գա զի քա նա կից:  

8.  27 °C ջեր մաս տի ճա նի և 133254 Պա ճնշ ման պայ ման նե րում 400 մլ ծա վա լով գա զի զանգ
վա ծը 0,685 գ է (R  =  8,3 Ջ/ մոլæԿ): Որ քա՞ն է գա զի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

9.  Ջրածի ն, թթ վածին և ինչ–որ գա զ պարունակող խառնուրդում դրանց ծավալային բա
ժիններն են՝ 20 %, 40 % և 40 % համապատասխանաբար, իսկ միջին մոլային զանգվածը 
19,6 գ/մոլ է: Որքա՞ն է անհայտ գազի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):

10.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ած խած ն(IV) օք սի դ են խառ նել 5,6 լ (ն. պ.) ած խած նի(II) օք սի դին,  
ե թե այդ խառ նուր դում է լեկտ րոն նե րի թի վը 25,5 ան գամ գե րա զան ցում է Ա վո գադ րոյի 
թի վը:
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11.  Որ քա՞ն է 1–ա կան գ զանգ ված նե րով հե լի ում, նե ոն և ար գոն պա րու նա կող գա զային 
խառ նուր դի ծա վա լը (մլ, ն. պ.):  

12.  Որ քա՞ն է 8,3 լ ծա վալ ու նե ցող փակ ա նո թում 400 Կ ջեր մաս տի ճա նի և 1600 կՊա ճնշ ման 
պայ ման նե րում գտն վող թթ ված նի զանգ վա ծը (գ) (R  =  8,3 Ջ/ մոլæԿ): 

13.  Միև նույն պայ ման նե րում 10 լ բու թե նի զանգ վա ծը քա նի՞ ան գամ է մեծ 4 լ ա զո տի զանգ
վա ծից:  

14.  Որ քա՞ն է մե թա նի և պրո պա նի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի հա րա բե րա կան խտու
թյունն ը ստ է թա նի:  

15–16.  Ը ստ հե լի ու մի 5,7 հա րա բե րա կան խտու թյամբ ջրած նի, ած խած նի(II) օք սի դի և է թի
լե նի 224 լ (ն. պ.) խառ նուր դի այր ման հա մար ծախս վել է 640 գ թթ վա ծին:

15. Որ քա՞ն է ջրած նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

16. Որ քա՞ն է է թի լե նի զանգ վա ծը(գ) ե լային խառ նուր դում: 

17–18.  12,84 գ նյու թի այ րումն ի րա կա նաց րել են 25 °C ջեր մաս տի ճա նի և 107,28 կՊա 
ճնշման պայ ման նե րում: Ստաց վել են 8,3 լ ած խած նի(IV) oք սիդ, 2,16 գ զանգ վա ծով 
հե ղուկ ջուր և 8,28 գ կա լի ու մի կար բո նատ (R  =  8,3 Ջ/ մոլæԿ, T0  =  273 Կ): 

17. Որ քա՞ն է ած խած նի(IV) oք սի դի նյու թա քա նա կը (մ մոլ):  

18. Որ քա՞ն է ե լա նյու թի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

19–20. Ած խած նի(IV) և (II) oք սիդ նե րի 112 լ (ն. պ.) խառ նուր դի զանգ վա ծը 188 գ է: 

19. Որ քա՞ն է ած խած նի(II) oք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

20. Որ քա՞ն է ած խած նի(IV) oք սի դի զանգ վա ծը (գ) խառ նուր դում: 

21–22.  1,25 մոլ ար ծա թի նիտ րա տը են թար կել են ջեր մային քայ քայ ման և ստաց ված գա
զային խառ նուրդն ան ցկաց րել ալ կա լու ա վել ցուկ պա րու նա կող ջրային լու ծույ թով:

21. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ չի կլան վել:  

22. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պինդ մնա ցորդ է գո յա ցել ջեր մային քայ քա յու մից: 
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23–24.  0,2 մ3 ծա վա լով փակ ա նո թում 500 Կ ջեր մաս տի ճա նի և 4,15æ104 Պա ճնշ ման պայ
ման նե րում ջրա ծին է պա րու նակ վում (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, T0  =  273 Կ):

23. Որ քա՞ն է գա զի զանգ վա ծը (գ): 

24.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) օք սի դի հետ կա րող է փո խազ դել նույն զանգ վա ծով 
ջրա ծի նը: 

25–26.  Կալ ցի ու մի սուլ ֆի տի և հիդ րո կար բո նա տի խառ նուր դը, ո րում կալ ցի ում տար րի 
ա տոմ  նե րի թի վը 6 ան գամ մեծ է ծծմ բի ա տոմ նե րի թվից, մշա կել են ա վել ցու կով 
վերց րած ա ղաթթ վով, ո րի ար դյուն քում ան ջատ վել է գա զային խառ նուրդ:

25. Քա նի՞ ան գամ է ած խած նի(IV) օք սի դի ծա վա լը մեծ ծծմ բի(IV) օք սի դի ծա վա լից: 

26.  Որ քա՞ն է ա ղե րի 0,3 մոլ խառ նուր դի հետ փո խազ դե լու հա մար ան հրա ժեշտ կա լի ու մի 
հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ):   

27–28.  300 լ ծա վալ ու նե ցող փակ ա նո թում –33 °C ջեր մաս տի ճա նում տե ղա վո րել են 2 գ 
հելի ում (R = 8,3 Ջ/ մոլæԿ, T0 = 273 Կ):

27. Ի ՞նչ ճն շում (Պա) կս տեղծ վի ա նո թում: 

28. Ի ՞նչ ճն շում (Պա) կս տեղծ վի ա նո թում, ե թե այն տա քաց վի մինչև +87 °C: 

29–30.  Էթի լե նի 7 գրա մը են թար կել են պո լի մե րաց ման: Ստաց ված պո լի մե րը պա րու նա
կում է 1,05952æ1021 թվով մակ րո մաս նիկ, ի սկ չփո խազ դած է թի լե նը կա րող է գու
նազր կել բրո մի 3 % զանգ վա ծային բաժ նով 160 գ լու ծույ թը: 

29. Որ քա՞ն է պո լի մե րի միջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):   

30. Որ քա՞ն է է թի լե նի պո լի մերաց ման աս տի ճա նը:  

31–33.  Ցին կի և ցին կի օք սի դի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը մշա կել են ա վել ցու կով 
վերց րած ա ղաթթ վով: Ստաց ված լու ծույ թը գո լոր շաց նե լիս մնա ցել է 4,08 գ պինդ 
մնա ցորդ: Փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա յում ծախս ված քլո րաջ րած նի քա նա կը եր կու 
ան գամ մեծ է տե ղա կալ ման ռե ակ ցի ա յում ծախս վա ծից: 

31. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (մգ): 

32. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ, ն. պ.) գազ է ան ջատ վել: 
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33. Որ քա՞ն է ցինկ տար րի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

34–36.  AgNO3  –ի 680 գ զանգ վա ծով նմու շը են թար կել են ջեր մային քայ քայ ման և գա զային 
նյու թերն ան ցկաց րել կա լի ու մի հիդ րօք սի դի ան հրա ժեշտ քա նակ պա րու նա կող լու
ծույ թի մեջ: 

 34. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տա ղա կան ար ծաթ է նս տել:   

35. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է ա ռա ջա ցել լու ծույ թում:   

36. Ի ՞նչ նյու թա քա նա կով (մոլ) գազ չի կլան վել ալ կա լու լու ծույ թի կող մից:  

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 60 13 5 25 10

2 20 14 1 26 28

3 233 15 20 27 3320

4 18 16 168 28 4980

5 50 17 360 29 3500

6 25 18 214 30 125

7  15 19 40 31 2270

8 32 20 132 32 224

9 16 21 7 33 60

10 1 22 135 34 432

11 7280 23 4 35 404

12 128 24 160 36 1
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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.  Որքա՞ն է մեթիլամինի այրման ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գոր
ծակիցների գումարը:   

2.  NaOH, H2SO4, Al(OH)3, Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3 միացություններից մի քանիսը հնա
րավոր է ստանալ համապատասխան օքսիդի և ջրի միացումով: Որքա՞ն է հնարավոր 
ռեակցիաների հավասարումների գործակիցների գումարը:   

3.  Որքա՞ն է կալիումի քլորատի քայքայման հնարավոր երկու ռեակցիաների (կատալիտիկ 
և ոչ կատալիտիկ) հավասարումներում կալիումի քլորիդի գործակիցների գումարը:  

4.  Որքա՞ն է, ըստ երկաթի(II, III) օքսիդի (երկաթի հարուկի) և ազոտական թթվի միջև 
ընթացող ռեակցիայի հավասարման, ստացված աղի գործակիցը, եթե ազոտական 
թթուն վերականգնվում է մինչև NO:  

5.  Ազոտի օքսիդներից մեկը սովորական պայմաններում ինքնաբերաբար միանում է 
թթվածնին՝ առաջացնելով մեկ այլ օքսիդ: Որքա՞ն է համապատասխան ռեակցիայի 
հավասարման գործակիցների գումարը:  

6.  Համապատասխան պայմաններում SO2 և NO2 օքսիդների փոխազդեցությունից 
ստացվում են երկու այլ օքսիդներ: Որքա՞ն է ատոմների թիվը ստացված մեծ մոլային 
զանգվածով օքսիդի մոլեկուլում:   

7.  Որքա՞ն է հետևյալ ուրվագրով ռեակցիայի հավասարման ձախ մասի գործակիցների 
գումարը. 

KMnO4 + H2O2 + H2SO4 º MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O 

8.  Երկտարր գազային նյութի 20 լիտրն այրելիս առաջացել են 10 լ ազոտ և 30 լ ջրային գո
լորշի: Որքա՞ն է գազի մեկ մոլեկուլում պրոտոնների թիվը:  

9.  Օդի և քլորի 4 լ խառնուրդը բավարար քանակով կալիումի յոդիդ պարունակող լու ծույ թի 
միջով անցկացնե լ իս անջատվել է 5,08 գ յոդ: Որքա՞ն է քլորի զանգվածը (մգ) մեկ լիտր 
օդում:  

10.  Բրոմաջրի և 6,8 գ ալկինի փոխազդեցությունից գոյացել է 38,8 գ քառաբրոմածանցյալ: 
Որքա՞ն է ալկինի մոլեկուլում σ–կապերի թիվը:  

11.  Որքա՞ն է օքսիդիչ նյութի մեկ մոլեկուլի ընդունած էլեկտրոնների թիվն ըստ հետևյալ 
ուրվագրով օքսիդացման–վերականգն ման ռեակցիայի հավասարման. 

KI + KIO3 + H2SO4 º I2 + K2SO4 + H2O
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12.  Որքա՞ն է վերականգնիչ նյութի 1 մոլի տրամադրած էլեկտրոնների քանակն (մոլ) ըստ 
հետևյալ ուրվագրով օքսիդացման–վերականգն ման ռեակցիայի հավասարման. 

MnO2 + HCl º MnCl2 + Cl2 + H2O   

13.  Համապատասխան պայմաններում հետևյալ զույգերից մի քանիսի նյութեր փո
խազդում են. 

ա) Zn և FeCl2,   բ) Fe և ZnCl2,   գ) Cu և AgNO3,   դ) CuO և HNO3,   ե) C2H5OH և Na:

Որքա՞ն է տեղակալման ռեակցիաներում ստացվող բարդ նյութերի հարաբերական 
մոլեկուլային զանգվածների գումարը: 

14–15. Ջերմային քայքայման են ենթարկել ցինկի նիտրատը: 

14.  Որքա՞ն է գոյացող գազային նյութերի խառնուրդում պարզ նյութի մոլային բաժինը (%):  

15. Որքա՞ն է պինդ մնացորդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):    

16–17.  Պղնձի և ալ յումինի 10 գ խառնուրդի և նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի փոխազ
դեցությունից անջատվել է 6,72 լ (ն. պ.) գազ: 

16. Որքա՞ն է սկզբնական խառնուրդում պղնձի զանգվածային բաժինը (%):  

17.  Որքա՞ն է փոխազդած նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածը (գ), եթե ռեակցիայի արդ
յունքում ստացվել է Na[Al(OH)4]:  

18–19.  Քլորի և օդի խառնուրդը ավելցուկով կալիումի յոդիդի լուծույթի միջով անցկաց
նելիս առաջացել է 63,5 գ յոդ, և մնացել է չփոխազդած 22,4 լ (ն. պ.) գազ: 

18. Որքա՞ն է քլորի ծավալային բաժինը (%) սկզբնական գազային խառնուրդում:   

19. Որքա՞ն է փոխազդած կալիումի յոդիդի զանգվածը (գ):   

20–22.  Մեկական մոլ FeS և Na2SO3 պարունակող անոթներից յուրաքանչյուրին ավելացրել 
են բավարար քանակով աղաթթու և անջատված գազերը լուծել ջրում: Ջրային լու
ծույթում գազերի փոխազդեցությունից ստացվել է նստվածք: 

 20. Որքա՞ն է FeS պարունակող փորձանոթում անջատված գազի զանգվածը (գ):    

21. Որքա՞ն է Na2SO3 պարունակող փորձանոթում առաջացած աղի զանգվածը (գ):  

22. Որքա՞ն է ջրային լուծույթում ստացված պինդ նյութի զանգվածը (գ): 
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23–25.  Որոշակի ծավալով ծծմբաջրածինը լրիվ այրվել է 3,75 մոլ նատրիումի նիտրատի 
ջեր  մային քայքայումից առաջազած գազում: Այրումից առաջացած գազի կեսը փո
խազ դեցության մեջ են դրել բավարար քանակով վերցրած ծծմբաջրածնի մեկ այլ 
նմուշի հետ, իսկ մյուս կեսն օքսիդացրել են ըստ զանգվածի 20  % բրոմ պարունակող 
բրո մաջրով:

23. Որքա՞ն է այրված ծծմբաջրածնի ծավալը (լ, ն. պ.): 

24. Որքա՞ն է ծախսված բրոմաջրի զանգվածը (գ): 

25.  Որքա՞ն է ծծմբաջրածնի այրումից առաջացած գազի և ծծմբաջրածնի փոխազ դե ցու
թյունից ստացված պինդ նյութի զանգվածը (գ): 

26–28.  Երկաթի, պղնձի և ալ յումինի 87 գ զանգվածով խառնուրդը նատրիումի հիդրօքսիդի 
լուծույթի հետ փոխազդելիս անջատվել է 33,6 լ (ն. պ.) գազ, իսկ նույն զանգվածով 
խառ նուր դի մեկ այլ նմուշ առանց օդի մուտքի աղաթթվի հետ փոխազդելիս` 44,8 լ 
(ն. պ.) գազ: 

26. Որքա՞ն է ալ յումինի զանգվածը (գ) ելային խառնուրդում: 

27. Որքա՞ն է երկաթի զանգվածը (գ) ելային խառնուրդում: 

28.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ազոտի օքսիդ կառաջանա խիտ ազոտական թթվի և ելային խառ
նուրդում պարունակվող պղնձի փոխազդեցությունից: 

1.2.1. Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի դա սա կար գու մը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 29 11  5 21 117

2 10 12 1 22 48

3 3 13  392 23 28

4 9 14  20 24 500

5 5 15 81 25 60

6 80 16 46 26  27

7 10 17 8 27  28

8 10 18 20 28 46

9 355 19 83

10 12 20 34
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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 համակարգում H2(գազ) + I2(գազ) = 2HI(գազ) հավասարումով ընթացող ռեակցիայի 
արագությունը մեծացնելու նպատակով ջրածնի կոնցենտրացիան մեծացրել են 3 ան
գամ: Քանի՞ անգամ պետք է փոքրացնել յոդի կոնցենտրացիան, որպեսզի ռեակցիայի 
արագությունը չփոխվի: 

2.  Որքա՞ն է A + 2B = D ռեակցիայի արագությունն (մոլ/լæր) ըստ B նյութի սպառման, 
եթե 10 րոպեի ընթացքում A նյութի քանակը 10 մլ ծավալով ռեակցիոն խառնուրդում 
պակասել է 0,3–ով:   

3.  A + 2B = D ռեակցիայի արագությունն ըստ A նյութի սպառման 2 մոլ/լæվ է: Որքա՞ն կլինի 
նույն ռեակցիայի արագությունը (մոլ/լæվ) ըստ D նյութի առաջացման: 

4.  20 °C ջերմաստիճանում ընթացող ինչ–որ ռեակցիա ավարտվում է 2,7 ժամում: Քանի՞ 
աստիճանով պետք է բարձրացնել ջերմաստիճանը, որպեսզի նույն ռեակցիան 
ավարտ վի 6 րոպեում (ռեակցիայի արագության ջերմաստիճանային գործակիցը` γ = 3): 

5.  2NO(գազ) + O2(գազ) = 2NO2(գազ) հավասարումով ընթացող ռեակցիան սկսվելուց 5 վրկ հետո 
NO–ի կոնցենտ րացիան պակասել է 0,2 մոլ/լ–ով: Որոշե՛ք NO2–ի առաջացման միջին 
արագությունը (մմոլ/լæվրկ):  

6.  Փակ անոթում ընթանում է քիմիական ռեակցիա՝ ըստ A + B = C հավասարման:  
Ռեակցիան սկսվելուց 10 րոպե հետո A նյութի կոնցենտրացիան 0,8 մոլ/լ–ից դարձել է 
0,55 մոլ/լ: Որքա՞ն է ռեակցիայի միջին արագությունը (մմոլ/լæրոպե): 

7.  10  °C ջերմաստիճանում ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը հավասար է 0,5 մոլ/լæրոպե: Որքա՞ն է 
ռեակցիայի արագությունը (մոլ/լæրոպե) 50 °C ջերմաստիճանում, եթե ռեակցիայի արա
գության ջերմաստիճա նային գործակիցը՝ g = 2:  

8.  Քանի՞ անգամ կմեծանա ռեակցիայի արագությունը ջերմաստիճանը 30 °C–ից մինչ 70 °C 
բարձրացնելիս, եթե ռեակցիայի արագության ջերմաստի ճանային գործակիցը՝ g = 2: 

9.  Քիմիական ռեակցիայի արագությունը 20 °C ջերմաստիճանում հավասար է 2  մոլ/ լæվրկ, 
իսկ 50 °C ջերմաստիճանում`16 մոլ/լæվրկ: Որքա՞ն է ռեակցիայի արագության ջերմաստի
ճանային գործակիցը (g):   

10.  Քանի՞ անգամ կմեծանա 2NO + O2 = 2NO2 համասեռ ռեակցիայի արագությունը, եթե 
ելանյութերից յուրաքանչյուրի մոլային կոնցենտրացիան մեծացվի 2 անգամ:  

11.  A + B = C + D ռեակցիան սկսվելուց որոշ ժամանակ անց A նյու թի կոն ցենտ րա ցիան 
փոքրացել է մինչև 3 մոլ/ լ: Քա նի՞ ան գամ է փոք րացել ռեակ ցիա յի ա րա գութ յու նը, եթե 
A նյու թի սկզբնա կան կոն ցենտ րա ցիան եղել է 5 մոլ/լ, իսկ B նյու թի նը՝ 3 մոլ/լ:   
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12.  Քա նի՞ ան գամ կփոխվի փակ անոթում իրականացվող 2NO(գազ) + Օ2(գազ) = 2NO2(գազ) 
ռեակ ցիայի արագությունը, եթե ճնշու մն այդ անոթում մե ծաց վի 2 ան գամ:   

13.  Քանի՞ անգամ կփոքրանա ռեակցիայի միջին արագությունը, եթե համակարգում 
ջերմաստիճանը 90  °C–ից իջեցվի մինչև 60  °C: Ռեակցիայի արագության ջեր մաս տի
ճանային գործակիցը՝ g = 3: 

14.  Քանի՞ անգամ կմեծանա պարզ նյութերից յոդաջրածնի ստացման ռեակցիայի արա
գությունը, եթե ջերմաստիճանը 20 °C–ից բարձրացվի մինչև 170 °C: Հայտնի է, որ ջեր
մաստիճանը 25 °C–ով բարձրացնելիս ռեակցիայի արագությունը մեծանում է 3 ան գամ:

15.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) պրոպեն կստացվի 5 դմ3 ծավալով անոթում 60 վայրկյանի ըն թաց
քում, եթե դրա առաջացման միջին արագությունը 0,02 մոլ/դմ3æվրկ է:   

16.  Ջերմաստիճանը 60 °C–ից 80 °C բարձրացնելիս ռեակցիայի արագությունը մեծանում է 
4 անգամ: 80 °C ջերմաստիճանում ռեակցիան ընթանում է 5 վրկ–ում: Քանի՞ վրկ–ում 
կըն թանա ռեակցիան 50 °C ջերմաստիճանում: 

17.  Տաքացման պայմաններում խառնել են 4 լ ջրածնի և 1 լ յոդի գոլորշին: Որոշ ժամանակ 
անց ստացվել է հավասարակշռային խառնուրդ, որում յոդաջրածնի ծավալային բա  ժինը 
8 % է: Որքա՞ն է ջրածնի ծավալային բաժինը (%) հավա սա րակշռային խառ նուր դում:

18.  Ռեակցիայի արագության ջերմաստիճանային գործակիցը՝ γ = 3: Քանի՞ անգամ կա
րագա նա ռեակցիան, եթե համակարգում ջերմաստիճանը բարձրացվի 40 °C–ով: 

19.  Ամոնիակի մասնակի քայքայումից ճնշումը փակ անոթում մեծացել է 60 %–ով: Քանի՞ 
տոկոսով (%) կպակասի անոթում ստացված գազային խառնուրդի քանակը, եթե այն 
անցկացվի ծծմբական թթվի ջրային լուծույթով: 

20.  Որքա՞ն է A(գազ) + B(գազ) L C(գազ) + D(գազ) դարձելի ռեակցիայի հավասարակշռու թյան հաս
տատունի արժեքը, եթե ելանյութերի սկզբնական կոնցենտ րա ցիաներն են A = 3 մոլ/լ, 
B = 3 մոլ/լ, իսկ [C] վերջանյութի հավասարակշռային կոն ցենտրացիան` 2 մոլ/լ: 

21.  Պարզ նյութերից մեթանի ստացման ռեակցիայի արդյունքում հաստատված հավա
սարա կշռա յին խառնուրդում մեթանի ծավալային բաժինը 60 % է: Որքա՞ն է ջրածնի փո
խարկման աստիճանը (%): 

22–23.  Հաստատուն ճնշման տակ ընթացող 2CO(գազ) + Օ2(գազ) º 2CO2(գազ) համասեռ ռեակ
ցիայի միջին արագությունն ըստ CO–ի հավասար է 0,05 մոլ/լæվրկ, իսկ CO նյութի 
սկզբնական կոնցենտրացիան` 4,0 մոլ/լ: 

22. Քանի՞ վայրկյան հետո CO նյութի կոնցենտրացիան կդառնա 2,5 մոլ/լ: 

23. Ի՞նչ զանգվածով (գ) CO2 կպարունակվի 1 լ ռեակցիոն խառնուրդում 30 վրկ հետո: 
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24–25.  Գազային նյութերի միջև ռեակցիան ընթանում է ըստ A(գազ) + B(գազ) = C հավա սար
ման, իսկ այդ ռեակցիայի արագության ջերմաստիճանային գործակիցը` g = 2: 

24.  Քանի՞ անգամ կմեծանա ռեակցիայի արագությունը, եթե համակարգում ճնշումը մե
ծացվի 3 անգամ: 

25.  Քանի՞ անգամ կփոքրանա ռեակցիայի արագությունը, եթե ջերմաստիճանը իջեցվի 
20 °C–ով:

26–27.  Ջրած նի և ա զո տի 4 : 1 մոլային հարաբերությամբ խառնուրդը կատալիզորդի առ
կայությամբ փո խազ դե ցութ յան մեջ դնելիս ստացվել է նոր խառնուրդ, որի խտու
թյունն ըստ հե լիու մի 2 է: 

26.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ա մո նիակ կստաց վի, եթե սկզբնական խառնուրդը 2,5 մոլ ազոտ է 
պարունակում:  

27. Որքա՞ն է ամոնիակի ստացման ռեակցիայի ելքը (%):  

28–29. Փակ համակարգում ստեղծվել է A2(գազ) + 2B(գազ) L 2AB(գազ) հավասարակշռությունը: 

28.  Որքա՞ն է հավասարակշռության հաստատունի արժեքը (լ/մոլ), եթե նյութերի հավասա 
րակշռային կոնցենտրացիաներն են [AB] = 1 մոլ/լ, [B] = 1 մոլ/լ, [A2] = 0,5 մոլ/լ:

29. Որքա՞ն է եղել A2 նյութի կոնցենտրացիան սկզբնական խառնուրդում:

30–31.  Երկու համարակալված (1 և 2) փակ անոթներում տեղավորել են 1–ական մոլ I2–ի 
գոլորշի և տաքացրել տարբեր ջերմաստիճաններում: Երկու անոթներում էլ ստեղծ
վել է I2(գազ) L 2I(գազ) հավասարակշռություն: Առաջին անոթում խառնուրդի միջին 
մոլային զանգվածը եղել է 203,2 գ/մոլ, իսկ երկրորդում` 158,75 գ/մոլ:

30. Որքա՞ն է չտրոհված յոդի մոլեկուլների նյութաքանակը (մմոլ) առաջին անոթում: 

31. Որքա՞ն է գոյացած յոդի ատոմների նյութաքանակը (մմոլ) երկրորդ անոթում: 

32–33.  Կատալիզորդի առկայությամբ տա քացրել են ծծմբի(IV) օքսիդի, ծծմբի(VI) օք սի
դի և թթված նի 240 լ (ն. պ.) հավասարամոլային գա զա յին խառ նուրդը: Տաքացումից 
հետո ստացված խառնուրդում ծծմբի(VI) օք սի դի ծա վա լա յին բա ժի նը կազ մել է 
18,75 %.

32. Որքա՞ն է ծծմբի(IV) օք սի դի քանակը (մոլ) վերջնական խառնուրդում: 
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33. Քանի՞ լիտր (ն. պ.) մեթան կայրվի վերջնական խառնուրդում:

34–36.  Ազոտի և ամոնիակի 40 լ (ն. պ.) խառնուրդին ավելացրել են 20 լ (ն. պ.) քլորաջրա
ծին: Փոխազդեցության ավարտից հետո մնացել է ըստ հելիումի 5,9 հարաբերական 
խտու թյամբ գազային խառնուրդ: 

34. Որքա՞ն է ազոտի ծավալային բաժինը (%) սկզբնական խառնուրդում:  

35.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ կպահանջվի սկզբնական խառնուրդում պարունակվող ամո
նիա կի կատալիտիկ օքսիդացման համար:  

36.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) երկաթի(II) օքսիդ կարելի է վերականգնել սկզբնական խառ
նուրդում պարունակվող ամոնիակով: 

37–39.  Ազոտի և ամոնիակի 70 լ (ն. պ.) խառնուրդին ավելացրել են 42 լ (ն. պ.) քլորաջրածին: 
Փոխազդեցության ավարտից հետո մնացել է 30,125 միջին մոլային զանգվածով գա
զային խառնուրդ: 

37. Որքա՞ն է ազոտի ծավալային բաժինը (%) սկզբնական խառնուրդում: 

38.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կպահանջվի սկզբնական խառնուրդում պարունակվող 
ամոնիակն այրելու համար:  

39.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) երկաթի(III) օքսիդ կարելի է վերականգնել սկզբնական խառ նուր
դում պարունակվող ամոնիակով: 

40–42.  3,6 գ զանգվածով քացախաթթու պարունակող 3,6 լ տարողությամբ անոթում 
177  °C– ում հաստատվել է 2CH3COOH L (CH3COOH)2 հավասարակշռությունը, և 
գոլորշու ճնշումն անոթում դարձել է 41,5 կՊա (R = 8,3 Ջ/մոլæԿ):

40.  Որքա՞ն է գազային ֆազում քացախաթթվի և դրա դիմերի գումարային նյութաքա
նակը (մմոլ): 

41. Որքա՞ն է դիմերի մոլային բաժինը (%) խառնուրդում: 

42.  Որքա՞ն է դիմերման գործընթացի հավասարակշռության հաստատունի թվային 
արժեքը:
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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

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 15 252 29 1

2 6 16 40 30 750

3 2 17 76 31 1200

4 30 18 81 32 5

5 40 19 25 33 48

6 25 20 4 34 30

7 8 21 75 35 175

8 16 22 30 36 135

9 2 23 66 37 60

10 8 24 9 38 21

11 5 25 4 39 100

12 8 26 28 40 40

13 27 27 25 41 50

14 729 28 2 42 50



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

263

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.  Որքա՞ն է 2Cu + O2 = 2CuO ռեակցիայի ջերմէֆեկտը (կՋ), եթե Q(գոյ)(CuO) = 202 կՋ/մոլ է: 

2. Որքա՞ն է 3Fe + 2O2 = Fe3O4 ռեակցիայի ջերմէֆեկտը (կՋ), եթե Q(գոյ)(Fe3O4) = 1117 կՋ/մոլ է:

3.  AB3 բաղադրությամբ աղի լուծման ջերմությունը 52,0 կՋ/մոլ է: Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) 
կան ջատ վի այդ աղի իոնների 2,0 մոլ/լ գումարային կոնցենտրացիայով 500 սմ3 լուծույթ 
պատ րաս տելիս:

4.  Նատրիումի սուլ ֆա տի 180 գ  լու ծույ թը են թար կել են է լեկտ րո լի զի ի ներտ էլեկտրոդ
ներով: Էլեկտրոլիզը դադարեցրել են այն պահին, երբ աղի զանգվածային բաժինը լու
ծույթում կրկնապատկվե լ է: Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) կանջատվի, եթե էլեկտրոդների 
վրա անջատված գազերն անմնացորդ փոխազդեն (պարզ նյութերից մեկ մոլ ջուր առա
ջանալիս ան ջատ վում է 286 կՋ  ջեր մութ յուն):  

5.  Ծծմբական թթվի՝ ջրում լուծման ջերմությունը 92 կՋ/մոլ է: Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) 
կանջատվի ծծմբական թթվի 49 % զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթ պատրաստելիս: 

6.  H–Cl կապի էներգիան 431 կՋ/մոլ է, իսկ H–H և Cl–Cl կապերինը՝ համապատասխանա
բար 436 կՋ/մոլ և 242 կՋ/մոլ: Ի՞նչ քանակով ջերմություն (կՋ) կանջատվի պարզ նյութե
րից 1 մոլ քլորաջրածին գոյանալիս: 

7.  H–H քիմիական կապի էներգիան 7æ10–19 Ջ է: Որքա՞ն է ատոմներից 40 գ ջրածին ստա
նալիս անջատվող ջերմությունը (կՋ): 

8.  Օգտվելով հետևյալ էներգիական դիագրամից՝ գտե՛ք A + B = C ռեակցիայի ջերմ
էֆեկտը (կՋ):

Ռեակցիայի ուղին

A + B

C

H(կջ)

60

50

40

30

20

10

 

9.  Թթվածնի ֆտորիդի` OF2, գոյացման ջերմությունը 22 կՋ/մոլ է: Որքա՞ն է O–F կապի 
էներգիան (կՋ/մոլ), եթե Օ2 և F2 մոլեկուլներում կապերի էներգիաները համա պա
տասխանաբար 498 կՋ/մոլ և 159 կՋ/մոլ են:   
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10.  Էթանի և բութանի 67,2 լ (ն. պ.) խառնուրդի այրումից անջատվել է 6855 կՋ ջերմություն: 
Որքա՞ն է էթանի զանգվածը (գ) խառնուրդում, եթե էթանի և բութանի այրման ջեր մու
թյունները համապատասխանաբար 1541 կՋ/մոլ և 2657 կՋ/մոլ են: 

11.  Ի՞նչ քանակությամբ (կՋ) ջերմություն է կլանվել, եթե 200 գ կալցիումի կարբոնատի 
ջեր մային քայքայումից առաջացած կալցիումի օքսիդը փոխազդել է ածխի ավելցուկի 
հետ՝ ըստ հետևյալ ջերմաքիմիական հավասարման. 

CaO(պինդ) + 3C(պինդ) = CaC2(պինդ) + CO(գազ) – 460 կՋ

12.  Ի՞նչ քանակությամբ (կՋ) ջերմություն է անջատվել ծծմբածխածինը լրիվ այրելիս, եթե 
առա ջացած ծծմբի(IV) օքսիդից համապատասխան փոխարկումներով ստացվել է 
392 գ ծծմբա կան թթու: Ծծմբածխածնի այրման ջերմաքիմիական հավասարումն է.

CS2(գազ) + 3O2(գազ) = CO2(գազ) + 2SO2(գազ) + 1080 կՋ/մոլ

13.  3,0 գ մագնեզիումն այրելիս անջատվել է 75,25 կՋ ջերմություն: Որքա՞ն է մագնեզիումի 
օքսիդի գոյացման ջերմությունը (կՋ/մոլ):

14.  Ի՞նչ քանակությամբ ջերմություն (կՋ) կծախսվի 24 գ շիկացած ածխի վրայով ջրային 
գոլորշիներ անցկացնելիս՝ ըստ հետևյալ հավասարման. 

C(պինդ) + H2O(գազ) = CO(գազ) + H2(գազ)

Q(գոյ)(H2O) = 286 կՋ/մոլ, Q(գոյ)(CO) = 112 կՋ/մոլ

15.  Ռեակցիային համապատասխանում է հետևյալ էներգիական գծապատկերը: Որքա՞ն է 
ռեակցիայի ջերմությունը (կՋ):

Ռեակցիայի ընթացքը

Ելանյութերի 
էներգիա

Էներգիա (կՋ)

100

80

60

40

20

16.  Որքա՞ն է A + 2B = D ռեակցիայի ջերմէֆեկտը (կՋ), եթե A, B և D միացությունների 
գո յացման ջերմություններն են՝ Q(գոյ)(A) = 100 կՋ/մոլ, Q(գոյ) (B) = 150 կՋ/մոլ, 
Q(գոյ)  (D)  =  200  կՋ/մոլ: 

17–18.  Արսենի(III) օքսիդի փոխազդեցությունը թթվածնի և օզոնի հետ արտահայտվում է 
հետևյալ ջերմաքիմիական հավասարումներով.

As2O3(պինդ) + O2(գազ) = As2O5(պինդ) + 270,5 կՋ

3As2O3(պինդ) + 2O3(գազ) = 3As2O5(պինդ) + 1096,5 կՋ
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17.  Որքա՞ն է O2(գազ)  =  2/3O3(գազ) ռեակցիայի ջերմէֆեկտն (կՋ) ըստ ջերմաքիմիական 
հավասա րում  ների:  

18. Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) կպահանջվի 112 լ (ն. պ.) թթվածինը լիովին օզոնի վերածելիս: 

19–20. Թթվածնում ալ յումինի այրման ռեակցիայի ջերմէֆեկտը 1670 կՋ/մոլ է:

19. Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) կանջատվի 21,6 գ ալ յումինը թթվածնում այրելիս: 

20. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ալ յումին է այրվել, եթե անջատվել է 5010 կՋ ջերմություն:

21–22.  Սննդանյութում ջրի, սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի զանգվածային բա
ժին ները համապատասխանաբար հավասար են 50 %, 30 %, 15 % և 5 %: 

21.  Որքա՞ն է 700 գ զանգվածով սննդանյութի կալորիականությունը (կՋ), եթե սպիտա
կուցների և ածխաջրերի կալորիականությունը 17 կՋ/գ է, իսկ ճարպերինը` 39 կՋ/գ: 

22.  Որքա՞ն կլիներ նույն զանգվածով սննդանյութի կալորիականությունը (կՋ), եթե դրա
նում սպիտակուցների զանգվածային բաժինը ավելանար 10 %–ով, իսկ ճարպերինը՝ 
պա կա սեր նույն չափով: 

23–24.  Պղնձի(II) քլորիդի լուծույթի մեջ ընկղմել են երկաթե թիթեղ: Որոշ ժամանակ անց, 
երբ թիթեղի զանգվածը փոխվել է 16 գ–ով, այն հանել են, չորացրել, օքսիդացրել 
մինչև MeO օքսիդներ՝ ծախսվելով 78,4 լ (ն. պ.) թթվածին: 

23. Որքա՞ն է երկաթե թիթեղի վրա անջատված պղնձի զանգվածը (գ): 

24.  Որքա՞ն է թիթեղի օքսիդացման ժամանակ անջատված ջերմության քանակը (կՋ), եթե 
CuO–ի և FeO–ի գոյացման ջերմությունները համապատասխանաբար հավասար են 
267,5 կՋ/մոլ և 202 կՋ/մոլ:

25–26.  Մեթանի և ացետիլենի որոշակի ծավալով (ն. պ.) խառնուրդը լրիվ այրելիս ծախս վել է 
179,2 լ (ն. պ.) թթվածին, և անջատվել է 4177 կՋ ջերմություն: 1 մոլ մեթանի այրումից 
անջատվում է 1045 կՋ, իսկ մեկ մոլ ացետիլենի այրումից` 1305 կՋ ջերմություն: 

25. Որքա՞ն է մեթանի զանգվածը (գ) ելային խառնուրդում: 

26.  Որքա՞ն է ելային խառնուրդի լրիվ հիդրումից ստացված գազային խառնուրդի զանգ
վածը (գ):
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27–29. Մեթանի այրման ռեակցիայի հավասարումն է. 

CH4(գազ) + 2O2(գազ) = CO2(գազ) + 2H2O(hեղուկ)

իսկ ռեակցիային մասնակցող նյութերի գոյացման ջերմություններն են. 

Qգոյ(CO2) = 394 կՋ/մոլ, Qգոյ(H2O) = 286 կՋ/մոլ, Qգոյ (CH4) = 75 կՋ/մոլ:

27. Որքա՞ն է մեթանի այրման ռեակցիայի ջերմությունը (կՋ/մոլ):  

28. Ի՞նչ քանակով ջերմություն (կՋ) կանջատվի 32 գ մեթանն այրելիս:

29.  Ի՞նչ զանգվածային բաժնով (%) աղ կառաջանա 32 գ մեթանի այրման արգասիքները 
280 գ կալիումի հիդրօքսիդ պարունակող 1220 գ լուծույթի մեջ անցկացնելիս: 

30–32. Գլ յուկոզի սպիրտային խմորումն ընթանում է ըստ հետևյալ հավասարման.

C6H12O6(լուծույթ) = 2C2H5OH(հեղուկ) + 2CO2(գազ)

իսկ ռեակցիային մասնակցող նյութերի գոյացման ջերմություններն են. 

Qգոյ(C6H12O6) = 1263 կՋ/մոլ, Qգոյ(C2H5OH) = 277 կՋ/մոլ, Qգոյ(CO2) = 393,5 կՋ/մոլ: 

30. Որքա՞ն է գլ յուկոզի սպիրտային խմորման ռեակցիայի ջերմէֆեկտը (կՋ): 

31.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) գլ յուկոզ է ենթարկվել խմորման, եթե անջատվել է 195 կՋ ջեր
մություն: 

32.  Ի՞նչ ծավալով (լ,ն. պ.) գազ կանջատվի 450 գ գլ յուկոզի կաթնաթթվային խմորումից 
ստացված կաթնաթթվի և անհրաժեշտ քանակով մետաղական նատրիումի փո խազ
դեցությունից:

33–35.  Որոշակի քանակով ացետիլենն այրելիս անջատվել է 1631,25 կՋ ջերմություն, իսկ 
ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարումն է. 

C2H2(գազ) + 5/2O2(գազ) = 2CO2(գազ) + H2O(hեղուկ) + 1305 կՋ

33. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ացետիլեն է այրվել: 

34.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) մեթանի այրումից կստացվի այնքան ածխածնի(IV) օքսիդ, որքան 
առաջացել է ելային քանակով ացետիլենի այրումից:  

35.  Որքա՞ն է ելային քանակով ացետիլենի ստացման համար անհրաժեշտ կալցիումի 
կարբիդի զանգվածը (գ):
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36–38.  Երկաթի և ալ յումինի 357 գ խառնուրդը քանակապես փոխազդել է 985,5 գ քլորա
ջրածին պարունակող լուծույթի հետ, իսկ անջատված գազն օգտագործել են ամո
նիակ սինթեզելու համար:

36.  Ի՞նչ քանակով ջերմություն (կՋ) կանջատվի, եթե ամոնիակի սինթեզի ջերմաքիմիա
կան հավասարումն է 1/2N2(գազ) + 3/2H2(գազ) = NH3(գազ) + 46 կՋ:  

37. Որքա՞ն է ելային խառնուրդում երկաթի մոլային բաժինը (%): 

38.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդի 25 % զանգվածային բաժնով լուծույթ 
կպահանջվի ելային խառնուրդում պարունակվող ալ յումինը Na[Al(OH)4æ2H2O] միա
ցության վերածելու համար:  

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

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 404 14 348 27 891

2 1117 15 60 28 1782

3 13 16 200 29 20

4 1430 17 95 30 78

5 92 18 475 31 450

6 92 19 1336 32 112

7  8428 20 81 33 28

8 30 21 8260 34  40

9 215 22 6720 35 80

10 30 23 128 36 414

11 920 24 1545 37  30

12 2160 25 16 38 1120

13 602 26 88
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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

1.  Որոշակի ջերմաստիճանում աղի լուծելիությունը 14,5 գ է 100 գ ջրում: Ի՞նչ զանգվածով 
(գ) հագեցած լուծույթ կստացվի տվ յալ ջերմաստիճանում 58 գ աղից: 

2.  Ծծմբական թթվի 37,5 % զանգվածային բաժնով 400 գ լուծույթից գոլորշացմամբ 100 գ 
ջուր է հեռացվել: Որքա՞ն է ծծմբական թթվի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լու
ծույթում:  

3.  Կալցիումը փոխազդել է 915,5 մլ ջրի հետ, և առաջացել է ստացված նյութի 2 % զանգ
վածային բաժնով լուծույթ: Որքա՞ն է փոխազդած կալցիումի զանգվածը (գ): 

4.  Կալիումի նիտրատի լուծելիությունը 60 °C ջերմաստիճանում 120 գ է 100 գ ջրում: Ի՞նչ 
զանգ վածով (գ) աղ պետք է լուծել ջրում նշված ջերմաստիճանում 550 գ հագեցած լու
ծույթ պատրաստելու համար: 

5.  Ծծմբական թթվի 9 մոլ/լ կոնցենտրացիայով լուծույթում թթվի զանգվածային բաժինը 
61,74 % է: Որքա՞ն է 1000 գ զանգվածով այդպիսի լուծույթի ծավալը (մլ): 

6.  Պատրաստել են KBr, KNO3, CaCl2 և Na2SO4 աղերի միևնույն մոլային կոնցենտրացիա
յով լուծույթներ: Որքա՞ն է այն աղի մոլային զանգվածը (գ/մոլ), որի զանգվածային 
բաժինը լուծույթում առավել մեծ է (ընդունել, որ լուծույթներն ունեն նույն խտությունը):  

7.  Որոշակի ծավալով ջրում լուծել են 224 գ չհանգած կիր և ստացված սուսպենզիայի մեջ 
բաց թողել այնքան ածխածնի(IV) օքսիդ, որ համակարգում նստվածք չմնա: Որքա՞ն է 
ծախս ված ածխածնի(IV) օքսիդի զանգվածը (գ): 

8.  10  °C ջերմաստիճանում աղի լուծելիությունը 12 գ է 100 գ ջրում, իսկ 70  °C–ում`28 գ: 
Ի՞նչ զանգվածով (գ) աղ կնստի 70 °C ջերմաստիճանում հագեցած 752 գ զանգվածով 
լուծույթից այն մինչև 10 °C սառեցնելիս:  

9.  Մեկ մոլ նատրիումի հիդրօքսիդը ջրում լուծելիս անջատվում է 37 կՋ ջերմություն: 
Որքա՞ն է հիդրօքսիդ իոնների հիդրատացման ջերմությունը (կՋ/մոլ), եթե Na+ իոն ների 
հիդրատացման և նատրիումի հիդրօքսիդի բյուրեղավանդակի էներգիաները հա մա
պատասխանաբար հավասար են 410 կՋ/մոլ և 884 կՋ/մոլ: 

10.  Պատրաստել են նատրիումի սուլֆիտի 8  % զանգվածային բաժնով 5 լ լուծույթ 
(ρ = 1,075 գ/մլ): Որքա՞ն է օգտագործված աղի զանգվածը (գ): 
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11.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) MgSO4 æ6H2O բյուրեղահիդրատ պետք լուծել ջրում 290 գ հագեցած 
լուծույթ պատրաստելու համար, եթե անջուր աղի լուծելիությունը 45 գ է 100 գ ջրում: 

12.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջրում պետք է լուծել 398 գ FeCl2æ4H2O բյուրեղահիդրատը՝ անջուր 
աղի 25,4 % զանգվածային բաժնով լուծույթ ստանալու համար: 

13.  Խառնել են քացախաթթվի 600 մլ 6 մոլ/լ և լիթիումի հիդրօքսիդի 400 մլ 5 մոլ/լ կոն ցենտ
րացիաներով լուծույթներ: Որքա՞ն է աղի կոնցենտրացիան (մոլ/լ) լուծույթում, եթե 
խառնելիս լուծույթների ծավալները գումարվել են: 

14–15.  Կալիումի պերմանգանատի 8 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 500 մլ լուծույթը փոխազ
դեցության մեջ են դրել քլորաջրածնի 10 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 4 լ աղաթթվի հետ:

14. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազային քլոր է ստացվել: 

15.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալիումի հիդրօքսիդի 44,8 % զանգվածային բաժնով լուծույթ կպա
հանջվի քլորի հեռացումից հետո մնացած լուծույթում թթուն չեզոքացնելու համար: 

16–17.  Որոշակի զանգվածով ցինկի և 20 % զանգվածային բաժնով քլորաջրածնային թթվի 
(ρ  =  1,095 գ/մլ) փոխազդեցությունից ստացված ջրածնով հնարավոր է վերա կանգ
նել 40,8 գ քրոմի(II) օքսիդ: 

16. Որքա՞ն է ցինկի զանգվածը (գ):  

17. Որքա՞ն է ծախսված աղաթթվի ծավալը (մլ): 

18–19.  Նատրիումի հիդրօքսիդի 8 % զանգվածային բաժնով 150 գ լուծույթի հետ անմնա
ցորդ փոխազդել է 6,4 գ ծծմբի այրումից առաջացած գազը:

18. Որքա՞ն է փոխազդած NaOH–ի զանգվածը (գ): 

19.  Որքա՞ն է լուծույթում առաջացած նատրիումի սուլֆիտի և հիդրոսուլֆիտի գումարային 
զանգվածը (գ): 

20–21.  Ամոնիակի 2,3 % զանգվածային բաժնով 500 գ լուծույթ պատրաստելու համար ամո
նիակի 10 % զանգվածային բաժնով լուծույթը (ρ = 0,92 գ/մլ) ջրով նոսրացրել են: 

20. Որքա՞ն է ամոնիակի 10 % զանգվածային բաժնով լուծույթի ծավալը (մլ): 

21. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջուր են ավելացրել:  
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22–23.  Կալիումի կարբոնատի 40  % զանգվածային բաժնով 207 գ լուծույթին ավելացրել են 
6,25 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 144 մլ ազոտական թթու: Ստացվել է 363,6 գ լուծույթ 
(ρ = 1,212 գ/մլ): 

22. Որքա՞ն է չեզոք աղի զանգվածային բաժինը (%) վերջնական լուծույթում: 

23. Որքա՞ն է թթու աղի կոնցենտրացիան (մոլ/լ) վերջնական լու ծույ թում: 

24–25.  Մետաղական կալցիումի 3 գ զանգվածով նմուշը լուծել են 51,3 գ ջրում և ստացել 
սուս պենզիա, որն իսկական լուծույթի վերածելու համար դրա մեջ անցկացրել են 
ածխած նի(IV) օքսիդ:

24. Որքա՞ն է ծախսված ածխածնի(IV) օքսիդի զանգվածը (մգ): 

25. Որքա՞ն է լուծույթում առկա նյութի զանգվածային բաժինը (%): 

26–27.  Ծծմբի(VI) օքսիդի 20 գ նմուշը լուծել են 49 գ ծծմբական թթու պարունակող 470 գ 
լու ծույթում: 

26. Որքա՞ն է ծծմբական թթվի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում: 

27.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդ է անհրաժեշտ ավելացնել ստացված լու
ծույթին՝ աղերի հավասար քանակներ պարունակող լուծույթ ստանալու համար:  

28–29.  Նատրիումի հիդրօքսիդի 3,6  % զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթին ավելացրել 
են նատրիումի հիդրօքսիդի 4 % զանգվածային բաժնով 20 գ լուծույթ և ստացել նոր 
լուծույթ, որի ρ = 1,1 գ/սմ3: 

28.  Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ) ստացված 
լուծույթում: 

29.  Ի՞նչ զանգվածով (մգ) նստվածք կգոյանա ստացված լուծույթի 1/10 մասի վրա անհրա
ժեշտ քանակով պղնձարջասպ ավելացնելիս: 

30–31.  Պղնձարջասպի 125 գ զանգվածով նմուշը լուծել են 375 գ ջրում, ստացված լուծույթին 
ավելացրել փոխազդեցության համար անհրաժեշտ քանակով նատրիումի հիդր օք
սիդ պարունակող 259 գ լուծույթ, իսկ ստացված նստվածքն առանձնացրել են ֆիլտ
րումով: 

30. Որքա՞ն է պղնձի սուլֆատի զանգվածային բաժինը (%) պղնձարջասպի լուծույթում:
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31.  Որքա՞ն է նստվածքը հեռացնելուց հետո լուծույթում մնացած նյութի զանգվածային 
բաժինը (%):  

32–33.  Նատրիումի ֆոսֆատի բյուրեղահիդրատի 380 գ զանգվածով նմուշը լուծել են որո
շակի ծավալով ջրում և ստացել 1,5 դմ3 լուծույթ, որում նատրիումի իոնների կոն
ցենտ  րացիան 2 մոլ/դմ3 է: 

32. Որքա՞ն է նատրիումի իոնների քանակը (մոլ) լուծույթում: 

33. Որքա՞ն է բյուրեղաջրի քանակը (մոլ) մեկ մոլ բյուրեղահիդրատում:  

34–35.  40 °C ջերմաստիճանում KAl(SO4)2 աղի լուծելիությունը 40 գ է 100 գ ջրում: Այդ աղի 
451,5 գ հագեցած լուծույթին ավելացրել են 3 մոլ/լ կոնցենտրացիայով կալիումի 
հիդր օքսիդի լուծույթ` մինչև նստվածքագոյացման ավարտը:

34. Որքա՞ն է ծախսված ալկալու լուծույթի ծավալը (մլ):  

35. Որքա՞ն է կալիումի սուլֆատի զանգվածը (գ) վերջնական լուծույթում:  

36–38.  Արծաթի նիտրատի 20  °C ջերմաստիճանում հագեցած 540 գ լուծույթին (լուծե լիու
թյունը՝ 170 գ 100 գ ջրում) ավելացրել են նատրիումի քլորիդի 58,5 % զանգվածային 
բաժ նով լուծույթ մինչև նստվածքագոյացման ավարտը: 

36. Որքա՞ն է Ag+ իոնների զանգվածը (գ) 540 գ հագեցած լուծույթում:   

37. Որքա՞ն է ծախսված նատրիումի քլորիդի լուծույթի զանգվածը (գ):   

38. Որքա՞ն է նիտրատ իոնների քանակը (մոլ) վերջնական լուծույթում:   

39–41.  Կալցիումի հիդրօքսիդի 5 % զանգվածային բաժնով 2960 գ կրաջրի մեջ ծծմբի(IV) 
և ածխածնի(II) օքսիդների (ըստ հելիումի՝ 8,8 հարաբերական խտությամբ) 224 լ 
(ն. պ.) խառնուրդ անցկացնելիս ստացվել է սուսպենզիա: 

39. Որքա՞ն է սուսպենզիա առաջացնող նյութի զանգվածը (գ): 

40. Որքա՞ն է ածխածնի (II) օքսիդի ծավալային բաժինը (%) նշված գազային խառնուրդում: 

41.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազային խառնուրդ պետք է անցկացնել սուսպենզիայի մեջ այն 
թա փանցիկ լուծույթի փոխարկելու համար:  
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42–44.  Երկաթի 0,06 մոլ քանակով նմուշը լուծել են քլորաջրածնի 18,5 % զանգվածային 
բաժ նով 160 գ աղաթթվում: Անջատված գազն անցկացրել են 6,4 գ տաք պղնձի(II) 
օք սի դի վրայով, իսկ ստացված պինդ մնացորդը՝ լուծել ազոտական թթվի 30 % 
զանգ վածային բաժնով լուծույթում (ρ = 1,2 գ/մլ):

42. Որքա՞ն է անջատված գազի զանգվածը (մգ): 

43. Որքա՞ն է ստացված պինդ մնացորդում նյութերի գումարային նյութաքանակը (մմոլ): 

44. Որքա՞ն է ծախսված ազոտական թթվի լուծույթի ծավալը (մլ): 

45–47.  Մետաղական կալցիումի և կալցիումի հիդրիդի 2 : 1 մոլային հա րա բե րու թյամբ 
որո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դին ավե լաց րել են 80 գ կալ ցի ու մի կար բիդ և 
ստաց ված խառ նուր դը մշա կել են ջրի մեծ ավել ցու կով: Ստաց վել է լու ծույթ, և 
անջատ վել է գա զե րի խառ նուրդ: Գա զա յին խառ նուր դը տաք նի կե լի կա տա լի զոր
դի վրա յով անց կաց նե լիս ստաց վել է 28,4 գ/մոլ մի ջին մո լա յին զանգ վա ծով ած
խաջ րա ծին նե րի խառ նուրդ: 

45. Որքա՞ն է մետաղական կալցիումի զանգվածը (գ) սկզբնական խառնուրդում:   

46.  Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով գազի ծավալային բաժինը (%) ածխաջրածինների 
խառնուրդում:  

47.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ծծմբի(IV) օքսիդ կպահանջվի ստացված լուծույթում առկա Ca2+ 
իոն ները լրիվ նստեցնելու համար:   
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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

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 458 17 200 33  12

2 50 18 12 34  500

3 10 19 23 35 174

4 300 20 125 36 216

5 700 21 385 37 200

6 142 22 25 38  2

7 352 23 1 39 240

8 94 24 6600 40  80

9 511 25 20 41  224

10 430 26 15 42 120

11 171 27 45 43 80

12 602 28 1 44 35

13 2 29 980 45 30

14 224 30 16 46 20

15 1000 31 10 47 152

16 39 32 3
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1.2.5. Էլեկտրոլիտներ և ոչ էլեկտրոլիտներ: Իոնների 
հատկությունները: Դիսոցման աստիճան: Իոնափոխանակային 

ռեակցիաները: Հիմքերի, թթուների և աղերի դիսոցումը: 
Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաներ 

1.  Որքա՞ն է A+ և B2– իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիաների (մոլ/լ) գու մա րը A2B տի պի է լեկտ րո լի
տի 1,25 մոլ/լ կոնցենտրացիայով  լու ծույ թում, եթե էլեկտրոլիտի դիսոցման աստիճանը 
α = 80 % է: 

2.  Հետևյալ նյութերից՝ KOH, K2SO4, HNO3, C6H12O6, մեկի ավելացումը ջրին զգալիորեն չի 
ազդի լուծույթի էլեկտրահաղորդականության վրա: Որքա՞ն է այդ նյութի հարաբերական 
մոլեկուլային զանգվածը: 

3.  Նատրիումի և հետևյալ՝ OH–, ClO4
–, CH3COO–, MnO4

–, իոններից մեկի առաջացրած միա
ցության ջրային լուծույթը գունավոր է: Որքա՞ն է ընտրված իոնում պրոտոնների թիվը: 

4.  0,01 մոլ քացախաթթվի ջրային լուծույթում հայտնաբերվել է 6,2608æ1021 մասնիկ (իոններ 
և մոլեկուլներ): Որքա՞ն է թթվի դիսոցման աստիճանը (%): 

5.  Ծծմբական թթվի 250 մլ ծավալով լուծույթում պարունակվում է 0,1225 գ H2SO4: Որքա՞ն է 
ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան (մմոլ/լ) լուծույթում, եթե թթուն դիսոցվել է ամբող
ջությամբ: 

6.  HX միահիմն թթվի ջրային լուծույթում HX–ի յուրաքանչյուր չդիսոցված մոլեկուլին բա
ժին են ընկնում 4–ական H+ և X– իոններ: Որքա՞ն է այդ թթվի դիսոցման աստիճանը (%): 

7.  Էլեկտրոլիտի 3,01æ1024 թվով մոլեկուլներ պարունակող լուծույթում դրա դիսոցման 
աստիճանը 80 % է: Ի՞նչ քանակով (մոլ) էլեկտրոլիտ է դիսոցվել: 

8.  MgCl2–ի 2 լ լուծույթում պարունակվում են 284 գ Cl– իոններ: Որքա՞ն է աղի կոնցենտրա
ցիան (մոլ/լ) այդ լուծույթում, եթե աղը դիսոցվել է 100 %–ով: 

9.  Պղնձի(II) քլորիդի 10 % զանգվածային բաժնով 405 գ լուծույթի մեջ անցկացրել են 5,6 լ 
(ն. պ.) ծծմբաջրածին: Որքա՞ն է առաջացած նստվածքի զանգվածը (գ): 

10.  Միահիմն թույլ թթվի 0,2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով լուծույթում թթվի դիսոցման աս
տիճանը 0,02 է: Ի՞նչ քանակով (մմոլ) մասնիկներ (չդիսոցված մոլեկուլներ և իոններ) են 
պարունակվում այդ թթվի 250 մլ լուծույթում: 

11.  Օրթոֆոսֆորական թթվի ջրային լուծույթում հայտնաբերվել են 0,7904 գ հիդրօքսո
նիում իոններ: Այդ լուծույթի լրիվ չեզոքացման վրա ծախսվել է 33,6 գ կալիումի հիդր
օքսիդ: Որքա՞ն է թթվի երկրորդ փուլի դիսոցման աստիճանը (%), եթե առաջին փուլն 
ըն թացել է 20 %–ով, իսկ երրորդ փուլով թթուն գործնականորեն չի դիսոցվել: 
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12.  Տրված են մագնեզիումի սուլֆա տ, բարիու մի քլո րի դ և նատրիումի կարբոնատ պա րու
նակող լու ծույթ ներ: Որքա՞ն է այդ նյութերի միջև զույգ առ զույգ տեղի ունե ցող ռեակ
ցիաների կրճատ իոնական հավասարումների քանակաչափական գոր ծա կից ների 
գումարը: 

13.  Որոշակի քանակով R2SO4 աղ պա րու նա կող 1560 գ լու ծույ թին ա վե լաց րել են 
անհրաժեշտ քանակով չոր բա րիու մի նիտրատ՝ մինչև նստված քի առաջաց ման ա վար
տը: Նստվածքը ֆիլտրելուց հե տո պարզ վել է, որ ելային լու ծույ թի զանգ վա ծը փոխ վել 
է 140 գրամով, իսկ ֆիլտրատում աղի զանգվածային բաժինը կազմել է 50 %: Որքա՞ն է 
վերցրած սուլ ֆատի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

14.  Որքա՞ն է NaH2PO4 + 2NaOH = Na3PO4 + 2H2O ռեակցիայի կրճատ իոնային հավասար
ման քանակաչափական գործակիցների գումարը: 

15.  Ազոտական թթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի միևնույն ծավալով լուծույթները պարու
նակում են համապատասխանաբար 15,75 գ թթու և 40 գ ալկալի: 1 մլ ալկալու լուծույթին ի՞նչ 
ծավալով (մլ) թթվի լուծույթ պետք է ավելացնել, որպեսզի չեզոքացումը կատարվի լրիվ: 

16.  Որքա՞ն է մագնեզիումի հիդրոկարբոնատի և նատրիումի հիդրօքսիդի միջև ընթացող 
իոնափոխանակային ռեակցիայի կրճատ իոնական հավասարման քանակաչա
փական գործակիցների գումարը:

17.  Լուծույթում հայտնաբերվել են 2 մոլ քանակով K+ իոններ, 4 մոլ Cl– իոններ: Ի՞նչ քանա
կով (մոլ) Na+ իոններ կան այդ լուծույթում, եթե վերջինս այլ իոններ չի պարունակում: 

18.  Ալ յումինի սուլֆատ պարունակող 200 մլ լուծույթում առկա են 10,8 գ զանգվածով 
Al3+  իոններ: Որքա՞ն է այդ լուծույթում իոնների գումարային կոնցենտրացիան (մոլ/լ): 

19.  Նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթին ավելացրել են փոխազդեցության համար անհրա
ժեշտ քանակով աղաթթու: Ստացված լուծույթի 40 մլ ծավալում առկա են 4,6 գ Na+ իոն
ներ: Որքա՞ն է քլորիդ իոնների կոնցենտրացիան (մոլ/լ) այդ լուծույթում: 

20.  Ազոտային թթվի լուծույթում իոնների չտրոհված մոլեկուլների թիվը երկու անգամ 
մեծ է հիդրօքսոնիում և նիտրիտ իոնների գումարային քանակից: Քանի՞ միլիգրամ 
հիդրօքսոնիում իոն կառաջանա այդ թթվի 11,75 գրամը ջրում լուծելիս:  

21.  Որոշակի քանակով նատրիումի և կալիումի հիդրօքսիդներ պարունակող 200 մլ լու
ծույթի լրիվ չեզոքացման համար ծախսվել է ծծմբական թթվի 5 % զանգվածային բաժ
նով 588 գ լուծույթ: Որքա՞ն է ելային լուծույթում իոնների գումարային կոնցենտրացիան 
(մոլ/լ), եթե հիմքերը դիսոցվում են 100 %–ով: 

22.  Ալ յումինի հիդրօքսիդի 23,4 գ նմուշը ալ յումինի քլորիդի վերածելու համար ավելաց րել 
են անհրաժեշտ քանակով 0,75 մոլ/լ կոնցենտրացիայով աղաթթու: Որքա՞ն է ծախսված 
աղաթթվի ծավալը (մլ):  
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23.  Աղաթթվի նմուշին բավարար քանակով արծաթի նիտրատ ավելացնելիս անջատվել է 
2,87 գ նստվածք: Կալիումի հիդրօքսիդի 2 % զանգվածային բաժնով քանի՞ գրամ լու
ծույթ կպահանջվի աղաթթվի այդ նմուշը լրիվ չեզոքացնելու համար: 

24.  Ծծմբական թթվի 49 գ լուծույթը լրիվ չեզոքացնելու համար պահանջվել է կալիումի 
հիդրօքսիդի 7  % զանգվածային բաժնով 40 սմ3 (ρ = 1,00 գ/սմ3) լուծույթ: Որքա՞ն է թթվի 
զանգ վածային բաժինը (%) ելային լուծույթում: 

25.  Փոխարկումների հետևյալ շղթայում` Al 
Cl2  X 

NaOH
 Y(նստածք), որքա՞ն է X և Y նյութերի 

գումարային զանգվածը (գ), եթե փոխարկմանը մասնակցել է 2 մոլ մետաղ:  

26.  Նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի և ալյումինի փոխազդեցությունից  ան ջատ
վել է 33,6 լ (ն. պ.) ջրածին: Որքա՞ն է փոխազդած ալ յումինի զանգվածը (գ): 

27.  Ալ յումինի և աղաթթվի փոխազդեցությունից անջատվել է 67,2 լ (ն. պ.) գազ: Որքա՞ն է 
փոխազդած ալ յումինի զանգվածը (գ):  

28.  Որքա՞ն է O3 + CrCl3 + KOH º O2 + K2CrO4 + KCl + H2O ուրվագրին համապատասխան  
ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը: 

29.  Որքա՞ն է Fe3O4 + HNO3 º Fe(NO3)3 + NO + H2O ուրվագրին համապատասխան  հա վա
սարման մեջ աղի գործակիցը: 

30.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) էլեկտրոն է ձեռք բերում մեկ մոլ օքսիդիչ նյութը հետևյալ  ուրվագ
րով օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայում` Fe3O4 + Al º Fe + Al2O3: 

31–32.  Որոշակի զանգվածով երկտարր աղը լուծել են 371 գ ջրում: Ստացված լուծույթում 
հայտնաբերվել են 1s22s22p63s23p6 էլեկտրոնային բանաձևով 2,408æ1024 թվով միա
լիցք իոններ` կատիոններ և անիոններ:

31. Որքա՞ն է լուծված աղի զանգվածը (գ): 

32. Որքա՞ն է կատիոնի զանգվածային բաժինը (%) լուծույթում: 

33–34.  Որոշակի զանգվածով աղը, որում անիոնի զանգվածային բաժինը 60 % է, լուծել են 
ջրում: Ստացված լուծույթում հայտնաբերվել են 1s22s22p63s23p63d9 էլեկտրոնային 
բանաձևով 3,01æ1023 թվով երկլիցք կատիոններ և նույնքան երկլիցք անիոններ:

33. Որքա՞ն է լուծված աղի զանգվածը (գ): 

34.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կառաջանա աղի լուծույթին բավարար քանակով նատ
րիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս:  
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35–36.  Ցինկի քլորիդի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 1 լ լուծույթին ավելացրել են նատրիումի 
հիդրօքսիդի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով լուծույթ: 

35.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կառաջանա ցինկի քլորիդի նշված ծավալով լուծույթին 
նատրիումի հիդրօքսիդի 2 լ լուծույթ ավելացնելիս:  

36.  Ի՞նչ քանակով (մմոլ) նստվածք կառաջանա ցինկի քլորիդի ելային լուծույթին 2,5 լ ալ
կալու լուծույթ ավելացնելիս: 

37–38.  Ջրում լուծել են նատրիումի և մեկ այլ մետաղի քլորիդներ` 1 : 1 մոլային հարա բե րու
թյամբ: Պարզվել է, որ լուծույթում առկա են 0,5 մոլ Na+ և 2 մոլ Cl– իոններ:

37. Որքա՞ն է անհայտ մետաղի կարգաթիվը, եթե դրա քլորիդի զանգվածը եղել է 66,75 գ: 

38.  Ի՞նչ զանգվածով (մգ) նստվածք կառաջանա, եթե քլորիդների լուծույթին ավելացվի 
76 գ նատրիումի հիդրօքսիդ: 

39–40.  Ջրում լուծել են 160 գ ծծմբի(VI) օքսիդ և ստացել 0,5 լ ծավալով լուծույթ, որում ջրած
նի իոնների կոնցենտրացիան 6,8 մոլ/լ է: 

39. Որքա՞ն է նյութի կոնցենտրացիան (մոլ/լ) ստացված լուծույթում: 

40.  Որքա՞ն է լուծույթում ստացված նյութի երկրորդ փուլի դիսոցման աստիճանը (%), եթե 
առաջին փուլն ընթացել է 100 %–ով:   

41–42.  Բարիումի քլորիդի բյուրեղահիդրատի 36,6 գ նմուշը մինչև հաստատուն զանգված 
տաքացնելիս զանգվածի կորուստը կազմում է 5,4 գ: Որոշակի զանգվածով այդ բյու
րեղահիդ րատի նմուշը լուծել են ջրում և ստացել անջուր աղի 10,4 % զանգ վա ծա յին 
բաժնով 500 գ լուծույթ: 

41. Որքա՞ն է բարիումի քլորիդի 1 մոլ բյուրեղահիդրատում բյուրեղաջրի քանակը (մոլ):  

42. Ի՞նչ զանգվածով (գ) բյուրեղահիդրատ են լուծել ջրում:  

43–44.  Հետևյալ շարքի՝ NaI, NaF, Na3PO4, CH3COONa, նյութերի մի մասը փոխազդում է 
արծաթի նիտրատի ջրային լուծույթի հետ նստվածքի առաջացմամբ:

43. Որքա՞ն է նստվածք առաջացնող անիոնների մոլային զանգվածների (գ/մոլ) գումարը: 
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44.  Որքա՞ն է համապատասխան ռեակցիաների կրճատ իոնային հավասարումներում 
բոլոր գործակիցների գումարը: 

45–46.  Հետևյալ շարքի` NH4HCO3, NH4NO3, Al2O3, ZnCl2, Zn(OH)2, նյութերի մի մասը փո
խազդում է և՛ աղաթթվի, և՛ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի հետ:

45. Որքա՞ն է ընտրված նյութերի մոլային զանգվածների (գ/մոլ) գումարը: 

46.  Որքա՞ն է փոխանակման ռեակցիաների ընթացքում ստացված գազային նյութերի 
մեկական մոլեկուլներում կովալենտային կապերի գումարային թիվը: 

47–48.  Հետևյալ շարքի` H3PO4, H3PO3, HPO3, HOOC–COOH, CH3COOH, H2SO4, թթուների 
մի մասը երկհիմն է: 

47. Որքա՞ն է երկհիմն թթուների հարաբերական մոլեկուլային զանգվածների գումարը: 

48.  Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով երկհիմն թթվի նատրիումական թթու աղի մոլային 
զանգվածը (գ/մոլ):  

49–50.  Անմնացորդ փոխազդել են 2 մոլ օրթոֆոսֆորական թթուն և 3 մոլ նատրիումի հիդր
օքսիդը:

49. Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով աղի զանգվածը (գ): 

50. Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով աղի քանակը (մոլ):  

51–52.  Մետաղի 32 գ նմուշի և 2 մոլ խիտ ազոտական թթվի փոխազդեցությունից ստաց վել է 
0,5 մոլ մետաղի(II) նիտրատ: 

51. Որքա՞ն է մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածը:  

52. Ի՞նչ քանակով (մոլ) էլեկտրոններ է ձեռք բերել օքսիդիչ նյութի մեկ մոլը: 

53–54. Մեկ մոլ պղնձի(II) նիտրատը ենթարկվել է ջերմային քայքայման:

53. Որքա՞ն է վերականգնման արդյունքում ստացված նյութի քանակը (մոլ): 

54. Որքա՞ն է օքսիդացման արդյունքում ստացված նյութի զանգվածը (գ):  
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55–57.  Փակ անոթում բարձր ջերմաստիճանում 60 % ելքով փոխազդել են 87,5 գ երկա թի 
փո շին և 56 լ (ն. պ.) ջրա յին գո լոր շին: Ռե ակ ցի ա յից հե տո անո թում գո յա ցել են գա
զա գո լոր շա յին խառ նուրդ և պինդ մնա ցորդ, որն անհ րա ժեշտ քա նա կով քլո րաջ րա
ծին պա րու նա կող 1084,375 գ աղաթթ վում լու ծե լիս ստաց վել է աղե րի լու ծույթ:

55.  Որքա՞ն է ջրածնի մոլային բաժինը (%) անոթում գոյացած գազագոլորշային խառ
նուրդում: 

56. Պինդ մնացորդում պարզ նյութի քանակը քանի՞ անգամ է մեծ բարդ նյութի քանակից: 

57.  Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով աղի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լու
ծույթում: 

58–60.  Որոշակի զանգվածով ֆոսֆորի(V) օքսիդը լուծել են տաք ջրում և ստացել 2,5 լ  
լուծույթ, որում հիդրօքսոնիում իոնների թիվը 6,1404æ1023 է: Լուծույթում օրթո ֆոս
ֆո րական թթուն դիսոցվել է առաջին փուլով 20 %–ով, երկրորդ փուլով` 2 %–ով, եր
րորդ փուլով գործնականում չի դիսոցվել: 

58. Որքա՞ն է ջրում լուծված ֆոսֆորի(V) օքսիդի զանգվածը (գ):  

59. Որքա՞ն է թթվի կոնցենտրացիան (մոլ/լ) ստացված լուծույթում: 

60.  Ի՞նչ ծավալով (լ) նատրիումի հիդրօքսիդի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով լուծույթ է ան
հրաժեշտ ամբողջ թթուն նատրիումի հիդրոֆոսֆատի փոխարկելու համար:  

61–63.  664 գ կալիումի յոդիդը անմնացորդ փոխազդել է 490 գ ծծմբական թթվի 80 % զանգ
վածային բաժնով լուծույթի հետ: Լուծույթը գոլորշացրել են, մնացորդն առանձ
նացրել և ավելացրել բարիումի քլորիդի անհրաժեշտ քանակով լուծույթ: 

61. Որքա՞ն է ծծմբական թթվի վերականգնման արգասիքի (S2–) խտությունն ըստ ջրածնի: 

62.  Որքա՞ն է ընթացող օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիայի գործակիցների գումարը:

63. Որքա՞ն է բարիումի քլորիդի ավելացումից հետո ստացված նստվածքի զանգվածը (գ): 

64–66.  Նատրիումի հիդրոկարբոնատի 77,4 գ լուծույթին, որը պարունակում է 12,2 գ հիդ
րո կար բոնատ իոններ, ավելացրել են չեզոքացման համար անհրաժեշտ քանակով 
կալցիումի հիդրօք սիդ: Ստացված անհամասեռ համակարգին ավելացրել են 10 % 
զանգ վածային բաժնով աղաթթու մինչև գազի անջատման ավարտը:

64. Որքա՞ն է ստացված նստվածքի զանգվածը (գ):  
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65. Որքա՞ն է ծախսված աղաթթվի զանգվածը (գ):  

66. Որքա՞ն է կալցիումի քլորիդի զանգվածային բաժինը (%) վերջնական լուծույթում: 

67–69.  Մեկ մոլ ալ յու մի նի նիտ րա տի ջեր մա յին քայ քա յու մից ստաց ված պինդ մնա ցոր դը 
նատ րի ու մի մե տա ա լ յու մի նա տի վե րա ծե լու հա մար ավե լաց րել են անհ րա ժեշտ քա
նա կից կրկնա կի շատ նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի խիտ լու ծույթ: Ստաց ված լու ծույ թին 
ավե լաց րել են աղաթթ վի մեծ ավել ցուկ:

67. Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով աղի նյութաքանակը (մոլ) վերջնական լուծույթում: 

68. Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով աղի զանգվածը (գ) վերջնական լուծույթում: 

69.  Որքա՞ն է ալ յումինի նիտրատի ջերմային քայքայումից ստացված վերականգնման 
արգասիքի հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի:  

70–72.  Փոխազդեցության համար անհրաժեշտ ծավալով օդի հետ 112 լ (ն. պ.) ամոնիակի 
կա տալիտիկ օքսիդացումից ստացված գազը խառնելիս ստացվել է նոր գազային 
խառ նուրդ:

70.  Որքա՞ն է ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացման ռեակցիայի հավասարման մեջ օք
սիդիչ նյութի գործակիցը:   

71. Որքա՞ն է նոր գազային խառնուրդի ծավալը (լ, ն. պ.):  

72.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ազոտական թթվի 50 % զանգվածային բաժնով լուծույթ կստացվի 
նոր գազային խառնուրդում գտնվող ազոտի օքսիդը անհրաժեշտ թթվածնի առ կա
յության պայման ներում ջրում լուծելիս: 
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1.2.5. Էլեկտրոլիտներ և ոչ էլեկտրոլիտներ: Իոնների հատկությունները:  
Դիսոցման աստիճան: Իոնափոխանակային ռեակցիաները: Հիմքերի, թթուների և 

աղերի դիսոցումը: Օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3 25 423 49 142

2 180 26 27 50 1

3 57 27 54 51  64

4 4 28 31 52  1

5 10 29 9 53 2

6 80 30 8 54 16

7 4 31 149 55 50

8 2 32 15 56  2

9 24 33 80 57 10

10 51 34 49 58 355

11 4 35 198 59 2

12 9 36 1500 60 5

13 142 37 13 61 17

14 6 38 7800 62 9

15 4 39 4 63 466

16 12 40  70 64 10

17 2 41 2 65 146

18 5 42 61 66 5

19 5 43 222 67 1

20 950 44 8 68 117

21 6 45 280 69 23

22  1200 46 7 70 5

23 56 47 270 71 336

24 5 48  120 72 630
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1.2.6. Էլեկտրոլիզ: Հալույթների և լուծույթների էլեկտրոլիզը: 
Էլեկտրոլիզի գործնական նշանակությունը

1.  Հետևյալ շարքի անիոնների` PO4
3–, I–, NO2

–, OH–, մի մասը համապատասխան աղերի 
ջրային լուծույթների էլեկտրոլիզի ընթացքում ենթարկվում է անոդային օքսիդացման: 
Որքա՞ն է անոդային օքսիդացմանը մասնակցող անիոնների մոլային զանգվածների 
(գ/ մոլ) գումարը:  

2.  Ար ծա թի նիտ րա տ պարունակող 4000 գ լու ծույ թն ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով է լեկտ րո լի զի 
են թար կե լիս անոդի վրա անջատ վել է 22,4 լ (ն. պ.) գազ: Որքա՞ն է աղի զանգվածային 
բաժինը (%)ելային լուծույթում, եթե էլեկտրոլիզը դադարեցրել են, երբ լուծույթում 
արծաթի իոններ չեն մնացել: 

3.  Կալիումի հիդրօքսիդի 22,4 % զանգվածային բաժնով 300 մլ լուծույթի (ρ = 1,2 գ/մլ) էլեկտ
րոլիզը (իներտ էլեկտրոդներ) դադարեցրել են, երբ կաթոդի վրա անջատվել է 89,6 լ 
(ն. պ.) գազ: Որքա՞ն է կալիումի հիդրօքսիդի զանգվածային բաժինը (%) էլեկտրոլիզից 
հետո մնացած լուծույթում: 

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալցիում կանջատվի կաթոդի վրա կալցիումի քլորիդի հալույթի 
էլեկտ րո  լիզի (իներտ էլեկտրոդներ) ընթացքում, եթե վերականգնմանը մասնակցել են 
1,505æ1023 թվով էլեկտրոններ:  

5.  Պղնձի(II) սուլֆատի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզն (իներտ էլեկտրոդներ) ավարտվե
լուց հետո մնացած լուծույթի 1/10 մասի վրա բավարար քանակով բարիումի քլորիդ 
ավելացնելիս անջատվել է 29,125 գ նստվածք: Որքա՞ն է կաթոդի վրա անջատված մե
տաղի զանգվածը (գ):  

6.  Նատրիումի հիդրօքսիդի 20 % զանգվածային բաժնով 690 գ ջրային լուծույթի էլեկտ
րո լիզն (իներտ էլեկտրոդներ) իրականացնելիս անոդի վրա անջատվել է 56 լ (ն. պ.) 
գազ: Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածային բաժինը (%) էլեկտրոլիզից հետո 
ստացված լուծույթում:  

7.   30 գ նատրիումի սուլֆատ պարունակող 290 գ ջրային լուծույթը ենթարկել են էլեկտ
րոլիզի (իներտ էլեկտրոդներ): Վերջինս դադարեցրել են այն պահին, երբ կաթոդի 
վրա անջատվել է 10 գ գազ: Որքա՞ն է լուծված նյութի զանգվածային բաժինը (%) էլեկտ
րոլիզից հետո մնացած լուծույթում: 

8.  Կալիումի քլորիդ պարունակող 706 գ լուծույթն էլեկտրոլիզի ենթարկելիս էլեկտրոդների 
վրա անջատվել է ջրածնի և քլորի 146 գ խառնուրդ: Որքա՞ն է ստացված լուծույթում 
կալիումի հիդրօքսիդի զանգվածային բաժինը (%):  

9.  Ի՞նչ զանգվածով (կգ) նատրիումի հիդրօքսիդ է ստացվել 4680 կգ նատրիումի քլորիդ 
պարունակող լուծույթի էլեկտրոլիզից, եթե արդյունաբերական կորուստները կազ 
մել են 15  %: 
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10–11.  Էլեկտրոլիզ (իներտ էլեկտրոդներ) իրականացնելիս անոդային օքսիդացման է 
ենթարկվել 180 գ ջուր: 

10. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ է անջատվել անոդային օքսիդացման հետևանքով:  

11. Որքա՞ն է անոդային օքսիդացման ընթացքում գոյացած իոնների զանգվածը (գ):  

12–13.  Էլեկտրոլիզ (իներտ էլեկտրոդներ) իրականացնելիս կաթոդային վերականգնման է 
ենթարկվել 180 գ ջուր:

12. Ի՞նչ քանակով (մոլ) էլեկտրոն է մասնակցել այդ գործընթացին: 

13. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ է գոյացել կաթոդային վերականգնման հետևանքով:  

14–15.  Կալիումի քլորիդի 25 % զանգվածային բաժնով 1490 գ ջրային լուծույթի էլեկտրո լիզը 
(իներտ էլեկտրոդներ) դադարեցրել են քլորիդ իոնների օքսիդացման ավարտին, 
իսկ ստացված ջրածինն ամբողջությամբ փոխարկել են ծծմբաջրածնի:

14.  Որքա՞ն է էլեկտրոլիզի ընթացքում անջատված գազային նյութերի գումարային ծա
վալը  (լ, ն. պ.):  

15. Որքա՞ն է ստացված ծծմբաջրածնի զանգվածը (գ): 

16–17.  Արծաթի նիտրատի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի (իներտ էլեկտրոդներ) արդ յուն
քում ստացված լուծույթի կեսը չեզոքացնելու համար ծախսվել է կալիումի հիդր օք
սիդի 20 % զանգվածային բաժնով 40 մլ լուծույթ (ρ = 1,05 գ/մլ): 

16. Որքա՞ն է էլեկտրոլիզի ենթարկված արծաթի նիտրատի զանգվածը (գ): 

17.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ազոտական թթվի 16,8 % զանգվածային բաժնով լուծույթ կպա
հանջվի կաթոդի վրա անջատված մետաղը լուծելու համար: 

18–19.  Նատրիումի հիդրօքսիդի և քլորիդի 157 գ խառ նուր դ ը լու ծել են 752 գ ջ րում և լու ծույ թը 
են թար կել է լեկտ րո լի զի: Է լեկտ րո լի զը դա դա րեց րել են այն պահին, երբ էլեկտրոդ ների 
վրա ան ջատ վել է 5 մոլ քանակով գազային խառնուրդ, որում թթվածնի ծավալային 
բաժինը 20 % է:

18. Որքա՞ն է էլեկտրոդների վրա անջատված նյութերի զանգվածների գումարը (գ): 

19. Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%) վերջնական լու ծույ թում: 
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20–21.  Պղնձե էլեկտրոդների կիրառմամբ պղնձի(II) սուլֆատի ջրային լուծույթի էլեկտրո
լիզն իրականացնելիս կաթոդի զանգվածը մեծացել է 240 գրամով, իսկ խառնուկներ 
պարունակող անոդի զանգվածը պակասել է 250 գրամով: 

20.  Որքա՞ն է որպես անոդ ծառայող պղնձում խառնուկների զանգվածային բաժինը (%) 
(խառնուկները չեն մասնակցում էլեկտրաքիմիական գործընթացին): 

21.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազ կանջատվի ազոտական թթվի 75,6 % զանգվածային բաժնով 
լուծույթի բավարար քանակի և կաթոդի վրա նստած պղնձի փոխազդեցությունից: 

22–23.  Պղնձե իրն արծաթապատելու նպատակով այն օգտագործել են որպես կաթոդ 
(որպես անոդ ծառայել է գրաֆիտե էլեկտրոդ) և իրականացրել արծաթի նիտրատ 
պարունակող 56,075 գ ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզը դադարեցրել են, 
երբ իրի զանգվածն ավելացել է 2,7 գրամով, իսկ անոդի վրա անջատվել է 560 մլ 
(ն. պ.) գազ: 

22. Որքա՞ն է կաթոդի վրա անջատված գազի ծավալը (մլ, ն. պ.): 

23. Որքա՞ն է թթվի զանգվածային բաժինը (%) վերջնական լուծույթում: 

24–26.  Նատրիումի քլորիդի 2,34 % զանգվածային բաժնով 100 գ լուծույթի էլեկտրոլիզն 
(իներտ էլեկտրոդներ) իրականացնելիս անոդի վրա անջատվել է 0,784 լ (ն. պ.) գա
զային խառնուրդ, որն անցկացրել են 16,1 գ տաքացրած պղինձ պարունակող ապակ
յա խողովակով (գազային խառնուրդը փոխազդել է ամբողջությամբ): 

24. Որքա՞ն է էլեկտրոդների վրա անջատված գազերի գումարային ծավալը (մլ, ն. պ.):

25. Որքա՞ն է ապակյա խողովակում ստացված նյութերի խառնուրդի զանգվածը (գ):  

26.  Որքա՞ն է ապակյա խողովակում պարունակվող խառնուրդում աղի զանգվածային 
բաժինը (%): 

27–29.  Պղնձի(II) սուլֆատ պարունակող 500 գ լուծույթի էլեկտրոլիզը (իներտ էլեկտ րոդ
ներ) դադարեցրել են լուծույթի գունազրկման պահին: Անոդի վրա անջատված գազը 
բավարարել է բութանից (կատալիտիկ օքսիդացում) 18 գ քացախաթթու ստանալուն: 
Էլեկտրոլիզից հետո մնացած լուծույթին ավելացրել են կալիումի հիդրօքսիդի 35 % 
զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթ:

27. Որքա՞ն է կաթոդի վրա անջատված նյութի զանգվածը (գ): 

28. Որքա՞ն է ելային լուծույթում աղի զանգվածային բաժինը (%): 
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29. Որքա՞ն է չեզոք աղի զանգվածը (գ) վերջնական լուծույթում: 

30–32.  Իներտ էլեկտրոդներով էլեկտրոլիզի են ենթարկել 31,75գ երկաթի(II) քլորիդ պա րու
նակող 276,65 գ ջրային լուծույթը: Էլեկտրոլիզը դադարեցնելիս էլեկտրոդների վրա 
անջատվել է 43,4 գ/մոլ միջին մոլային զանգվածով 5,6 լ (ն. պ.) գազերի խառ նուրդ, 
իսկ լուծույթում առաջացած նոր նյութն ամբողջությամբ անջատվել է նստվածքի ձևով: 

30. Որքա՞ն է էլեկտրոլիզի ընթացքում լուծույթում առաջացած նստվածքի զանգվածը (գ): 

31.  Որքա՞ն է էլեկտրոլիզը դադարեցնելու պահին լուծույթում պարունակվող աղի զանգ
վածային բաժինը (%): 

32.  Լուծույթում մնացած Fe2+ իոնների քանակը քանի՞ անգամ է մեծ կաթոդի վրա վերա
կանգնված Fe2+ իոնների քանակից: 

33–35.  Պղնձի(II) նիտրատի 8  % զանգվածային բաժնով 470 գ լուծույթի էլեկտրոլիզը 
(իներտ էլեկտրոդներով) դադարեցրել են այն պահին, երբ լուծույթի զանգվածը 
պա   կասել է 50 գրամով: Ստացված լուծույթին ավելացրել են կալցիումի կարբոնատ 
մինչև գազի անջատման ավարտը: 

33. Որքա՞ն է կաթոդի վրա անջատված պղնձի քանակը (մմոլ): 

34. Որքա՞ն է էլեկտրոլիզից հետո մնացած լուծույթում նյութի զանգվածային բաժինը (%): 

35. Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալցիումի կարբոնատ են ավելացրել: 

36–38.  Պղնձե թիթեղը նիկելապատելու նպատակով այն օգտագործել են որպես կաթոդ և 
իրականացրել նիկելի(II) սուլֆատի 31 % զանգվածային բաժնով ջրային լուծույթի 
էլեկտրոլիզ (իներտ էլեկտրոդներ): Էլեկտրոլիզը դադարեցրել են, երբ թիթեղի 
զանգ վածն ավելացել է 59 գրամով, անոդի վրա անջատվել է 3,5 մոլ գազ, իսկ աղի 
քա նակը լուծույթում կրկնակի պակասել է: 

36. Որքա՞ն է ելային լուծույթի զանգվածը (գ): 

37. Որքա՞ն է էլեկտրոլիզից հետո մնացած լուծույթի զանգվածը (գ): 

38.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) չոր կալիումի հիդրօքսիդ պետք է ավելացնել մնացած լուծույթին՝ 
հնարավոր բոլոր ռեակցիաներն իրականացնելու նպատակով:  
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39–41.  Որոշակի զանգվածով լիթիումի քլորիդ պարունակող 782,5 գ ջրային լուծույթի էլեկտ
րոլիզից (իներտ էլեկտրոդներ) գոյացած ալկալու զանգվածային բաժինը մնացած 
լուծույթում կազմել է 20 %, իսկ քլորիդ իոններն այդ լուծույթից հեռացնելու համար 
պահանջվել է 5 մոլ/լ կոնցենտրացիայով արծաթի նիտրատի 1000 մլ լուծույթ:

39. Որքա՞ն է աղի զանգվածը (գ) ելային լուծույթում: 

40. Որքա՞ն է էլեկտրոդների վրա անջատված գազերի գումարային ծավալը (լ, ն. պ.):  

41.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) մագնեզիումի հետ կարող է փոխազդել անոդի վրա անջատված 
գազը: 

42–44.  Նատրիումի նիտրատի 5,6 % զանգվածային բաժնով 1000 գ լուծույթն էլեկտ րո լիզի 
(իներտ էլեկտրոդներ) ենթարկելիս անոդի վրա անջատվել է 25  °C ջեր մաս տի ճա
նում և 119,2 կՊա ճնշման տակ չափված 415 լ գազ (R = 8,3 Ջ/մոլæԿ, T0 = 273 Կ):

42. Որքա՞ն է էլեկտրոլիզից հետո մնացած լուծույթի զանգվածը (գ): 

43. Քանի՞ լիտր (ն. պ.) գազ է անջատվել կաթոդի վրա: 

44. Որքա՞ն է աղի զանգվածային բաժինը (%) էլեկտրոլիզից հետո մնացած լուծույթում:  

45–47.  Ածխե էլեկտրոդներով ալ յումինի օքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզի ընթացքում անոդի 
վրա անջատվել է ածխածնի(II) և (IV) օքսիդների խառնուրդ՝ ըստ հելիումի 9 հա րա
բե րական խտությամբ: Վերջինս կալիումի հիդրօքսիդի 20 % զանգվածային բաժնով 
560 մլ լուծույթով (ρ =1,25 գ/մլ) անցկացնելիս ածխածնի(IV) օքսիդն ամբողջությամբ 
կլանվել է՝ վերածվելով թթու աղի:

45.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին է անջատվել ալ յումինի օքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզի 
ընթացքում: 

46. Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթու աղ է ստացվել ածխածնի(IV) օքսիդի փոխազդեցությունից: 

47.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) երկաթի հարուկ կարելի է վերականգնել էլեկտրոլիզի ընթացքում 
ստացված ալ յումինով: 
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1.2.6. Էլեկտրոլիզ: Հալույթների և լուծույթների էլեկտրոլիզը: Էլեկտրոլիզի 
գործնական նշանակությունը

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 144 17 150 33 200

2 17 18 109 34 6

3 28 19 15 35 20

4 5 20 4 36 1000

5 80 21  168 37 817

6 23 22 840 38 224

7 15 23 3 39 425

8 40 24 1904 40 112

9 2720 25 18 41 60

10 112 26 15 42 280

11 20 27 48 43 896

12 10 28 24 44 20

13 112 29 87 45 84

14 112 30 9 46 250

15 85 31 5 47 435

16 51 32 2
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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.  22,4 գ երկվալենտ մետաղը ավելցուկով վերցրած աղաթթվի հետ փոխազդելիս անջատ
վել է 8,96 լ (ն. պ.) գազ: Որքա՞ն է այդ մետաղի(II) օքսիդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

2. Պղինձը թթվածնով օքսիդացնելիս անջատվել է 43,1 կՋ ջերմություն: Ի՞նչ զանգվա ծով (գ) 
պղնձի(II) օքսիդ է առաջացել, եթե օքսիդացման ջերմաքիմիական հավասարումն է.

Cu + 1/2 O2 = CuO + 215,5 կՋ 

3.  Երկաթի և պղնձի 3 գ խառնուրդի քլորացման համար պահանջվել է 1,12 լ (ն. պ.) քլոր: Ի՞նչ 
զանգվածով (գ) 83,3  % զանգվածային բաժնով ծծմբական թթվի լուծույթ կպահանջվի 
նշված խառնուրդի հետ սենյակային ջերմաստիճանում փոխազդելու համար: 

4.  Նատրիումի և պղնձի(II) նիտրատների հավասարամոլային խառնուրդը շիկացրել են 
մինչև աղերի լրիվ քայքայվելը և ստացված գազային խառնուրդն անցկացրել ավել
ցուկով ալկալու լուծույթի մեջ: Քանի՞ անգամ է փոքրացել գազային խառնուրդի ծավալը:  

5.  372 գ կալցիումի ֆոսֆատից 75 % ելքով ստացել են օրթոֆոսֆորական թթու: Որքա՞ն է 
թթվի չեզոքացման համար անհրաժեշտ նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածը (գ): 

6. Որքա՞ն է Y նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ) ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի. 

1մոլ P O2(ավելցուկ)  X 0,5 մոլ Ba(OH)2  Y  

7.  Որքա՞ն է A և B նյութերի մոլային զանգվածների (գ/մոլ) գումարն ըստ փոխարկումների 
հետևյալ շղթայի. 

Cu O2  A  HCl   B  Cu(OH)2     

8–9.  Երկաթի(III) քլորիդի 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 10 լ ջրային լուծույթում աղը ենթարկ
վել է հիդրո լիզի: Առաջին փուլն ընթացել է 4 %–ով, 2–րդը՝ 1 %–ով (երրորդ փուլն ան
տես վում է): 

8. Որքա՞ն է վերջնական լու ծույ թում գոյացած ջրածնի կատիոնների (H+) զանգվածը (մգ): 

9. Որքա՞ն է չհիդրոլիզված աղի զանգվածը (գ): 
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10–11.  Երկվալենտ մետաղի օքսիդի, ալ յումինի 15,6 գ խառնուրդի և ավելցուկով ալկալու 
փոխազդեցությունից ստացված գազն օդում այրելիս ստացվել է 10,8 գ ջուր: Մնացած 
պինդ մնացորդը լուծելու համար պահանջվել է քլորաջրածնի 36,5 % զանգվածային 
բաժնով 12 գ աղաթթու:

10. Որքա՞ն է մետաղի(II) օքսիդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

11.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) աղաթթու է անհրաժեշտ ալ յումինի և մետաղի(II) օքսիդի ելային 
խառնուրդը լուծելու համար:  

12–13.  Սիլիցիումից և ածխածնից կազմված 5 գ խառնուրդը տաքացման պայմաններում 
ալկալու խիտ լուծույթի հետ փոխազդելիս անջատվել է 2,8 լ (ն. պ.) ջրածին: 

12. Որքա՞ն է ածխածնի զանգվածային բաժինը (%) ելային խառնուրդում:  

13.  Ի՞նչ զանգվածով (մգ) մագնեզիումի սիլիցիդ կառաջանա ելային խառնուրդի և բա
վարար քանակով մագնեզիումի փոխազդեցությունից:  

14–15.  Կալիումի հիդրօքսիդի 40 % զանգվածային բաժնով 1500 մլ լուծույթին (ρ = 1,4 գ/սմ3) 
ավելացրել են 852 գ ֆոսֆորի(V) օքսիդ: 

14. Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով աղի նյութաքանակը (մոլ) ստացված լուծույթում: 

15. Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով աղի զանգվածը (գ) ստացված լուծույթում: 

16–18.  Նատրիումի կարբոնատի 5 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 1 լ ջրային լուծույթում հայտ նա
բերվել են 8,5085 գ հիդրօքսիդ իոններ:

16. Որքա՞ն է աղի I փուլի հիդրոլիզի աստիճանը, եթե II փուլն ընթացել է 0,1 %–ով:  

17. Որքա՞ն է I փուլում գոյացած նատրիումի հիդրոկարբոնատի զանգվածը (գ): 

18.  Ի՞նչ ծավալով (լ) 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով աղաթթու կփոխազդի սկզբնական լու
ծույթի հետ: 

19–21.  Մագնեզիումի և արծաթի նիտրատների որոշակի զանգվածով խառնուրդի շիկա ցու
մից ստացվել են 20,96 գ պինդ մնացորդ և գազերի խառնուրդ: Վերջինս 20,8 գ նատ
րիումի հիդրօքսիդ պարունակող 413,92 գ լուծույթի մեջ անցկացնելիս 0,672 լ (ն. պ.) 
գազ չի կլանվել: 

19. Որքա՞ն է օքսիդի զանգվածը (գ) շիկացումից ստացված պինդ մնացորդում:  
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20. Որքա՞ն է նիտրատների խառնուրդի զանգվածը (գ): 

21.  Որքա՞ն է շիկացումից ստացված գազերի կլանումից հետո լուծույթում առկա նյութի 
զանգվածային բաժինը (%):  

22–24.  Նատրիումի սուլֆատի, կալցիումի կարբոնատի և ածխի խառնուրդի 33,8 գ նմու շը 
շի կաց նե լիս բա ղադ րա մա սե րն անմ նա ցորդ փո խազ դել են, և ան ջատ վել է ած խած
նի(II) օք սիդ: Շի կա ցու մից ստաց ված պինդ մնա ցոր դին ավե լաց րել են անհ րա ժեշտ 
քա նա կով 3,65 % զանգ վա ծա յին բաժ նով աղաթ թու և ան ջատ ված գա զե րն անց կաց
րել բա վա րար քա նա կով պղնձի(II) սուլ ֆատ պա րու նա կող լու ծույ թով, որի ար դյուն
քում գո յա ցել է 9,6 գ սև նստվածք: 

22. Որքա՞ն է շիկացման արդյունքում անջատված գազի քանակը (մմոլ):  

23. Ի՞նչ զանգվածով (գ) աղաթթու է ծախսվել:  

24.  Որքա՞ն է աղաթթվով մշակելուց հետո անջատված գազային խառնուրդի միջին մոլային 
զանգվածը (գ/մոլ):  

25–27.  Բարիումի բրոմիդի 19,8 % զանգվածային բաժնով 3000 գ լուծույթին ավելացրել են 
474 գ կալիումի սուլֆիտ, այնուհետև ստացված անհամասեռ` նստվածք–լուծույթ 
հա մակարգ են մղել 44,8 լ (ն. պ.) ծծմբային գազ և մնացած նստվածքը ֆիլտրելով 
առանձնացրել: 

25. Որքա՞ն է առանձնացրած նստվածքի զանգվածը (գ):  

26. Որքա՞ն է վերջնական լուծույթի զանգվածը (գ):  

27. Որքա՞ն է վերջնական լուծույթում բոլոր աղերի գումարային զանգվածը (գ):  

28–30.  25 °C ջերմաստիճանի և 132,8 կՊա ճնշման պայմաններում 37,25 լ ծծմբաջրածինն 
այրել են թթվածնի ավելցուկում, իսկ այրման արգասիքներն անցկացրել են նատ
րիումի հիդրօքսիդի 20 % զանգվածային բաժնով 560 մլ լուծույթի մեջ (ρ = 1,25 գ/ սմ3): 
(R  =  8,3 Ջ/մոլæԿ, T0  =  273 Կ):

28. Որքա՞ն է ծծմբաջրածնի նյութաքանակը (մոլ): 

29. Որքա՞ն է վերջնական լուծույթի զանգվածը (գ):  

30. Որքա՞ն է լուծույթում փոքր մոլային զանգվածով աղի զանգվածը (գ):  
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1.2.7. Անօրգանական միացությունների դասերը, դրանց ստացումը, 
դասակարգումը անվանումը, հատկությունները և կիրառումը: Հիմքերի, թթուների, 

աղերի և օքսիդների քիմիական հատկությունները: 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 72 11 132 21 10

2 16 12 65 22 700

3 10 13 4750 23 400

4 6 14 3 24 30

5 216 15 1224 25 217

6 331 16 10 26 3385

7 215 17 42 27 1015

8 404 18 5 28 2

9 1560 19 8 29 864

10 80 20  50 30 52
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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.  Որ քա՞ն է Na+, K+, Mg2+, Al3+ կա տի ոն նե րից ա ռա վել փոքր շա ռա վիղ ու նե ցող ի ո նին հա
մա պա տաս խա նող օք սի դի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

2.  Որ քա՞ն է Cr2O3, CrO, CrO3 նյու թե րից ա ռա վել հիմ նային հատ կու թյուն ներ ու նե ցող օք սի
դի և ա ղաթթ վի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց վող ա ղի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

3.  5,92 գ զանգ վա ծով եր կա թե թի թեղն ը նկղ մել են 1,6 գ պղն ձի սուլ ֆատ  պա րու նա կող լու
ծույ թի մեջ: Որ քա՞ն է թի թե ղի զանգ վա ծը (գ) ռե ակ ցի ան ա վարտ վե լուց հե տո: 

4.  Ոս կուց հնա րա վոր է գլա նել 0,003 մմ հաս տու թյամբ փայ լա թի թեղ: Որ քա՞ն է նշ ված հաս
տու թյամբ և 100 սմ2 մա կե րե սով փայ լա թի թե ղի զանգ վա ծը (մգ), ե թե ոս կու խտու թյու նը 
19,3 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  տա քաց րել են 
(ա ռանց կա տա լի զոր դի): Քա նի՞ ան գամ է պինդ մնա ցոր դում պա րու նակ վող նյու թե րի 
գու մա րային քա նա կը (մոլ) մեծ կա լի ու մի քլո րի դի  քա նա կից: 

6.  11,5 գ զանգ վա ծով նատ րի ու մի և 46,5 գ նատ րի ու մի օք սի դի խառ նուր դի և ջրի փո խազ
դե ցու թյու նից ստաց ված լու ծույ թը գո լոր շաց րել են և մնա ցոր դը չո րաց րել: Որ քա՞ն է 
ստաց ված չոր մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ): 

7.  Մե տա ղի(II) քլո րի դի ջրային լու ծույ թում պա րու նակ վում են 3,612æ1023 թվով ք լո րիդ ի ոն
ներ և 12 գ զանգ վա ծով մե տա ղի Me2+ ի ոն ներ: Որ քա՞ն է մե տա ղի կար գա թի վը:  

8.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տա ղա կան նատ րի ումն է պա րու նա կում 1,3244æ1025 թվով է լեկտ
րոն ներ: 

9.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կս տաց վի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով չքայ քայ վող խառ
նուկ ներ պա րու նա կող 631,25 գ կա լի ու մի նիտ րա տի նմու շի ջեր մային քայ քա յու մից:  

10.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թը, ո րը պա րու նա կում է 4 գ ալ կա լի, խառ նել ե ն 9,8 գ 
ֆոս ֆո րա կան թթ վին: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պետք է ա վե լաց նել 
ռե ակ ցի ոն խառ նուր դին, որ պես զի լու ծույ թում ա ռա ջա նա մի այն չե զոք աղ:  
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11.  Ո ր քա՞ն է մե կա կան մոլ քա նա կով Zn, Al2O3, K2S նյու թե րի և ա վել ցու կով ա ղաթթ վի փո
խազ դե ցու թյու նից գո յա ցած ա ղե րի ը նդ հա նուր զանգ վա ծը (գ): 

12.  Ար ծա թի նիտ րա տի, ա մո նի ու մի նիտ րա տի և կար բո նա տի խառ նուր դը շի կաց րել են և 
ան ջատ ված գա զե րը հա ջոր դա բար ան ցկաց րել նախ ա վել ցու կով վերց րած կա լի ու մի 
հիդ րօք սի դի, ա պա ծծմ բա կան թթ վի լու ծույթ նե րով: Որ քա՞ն է եր կու լու ծույթ նե րով անց
կաց նե լուց հե տո չկ լան ված գա զե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/մոլ) գու մա րը:  

13.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նստ վածք կա ռա ջա նա 6 գ պղն ձի և ան հրա ժեշտ քա նա կով խիտ 
ծծմ բա կան թթ վի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ ված գազն ա վել ցու կով վերց րած 
ծծմբաջ րած նի լու ծույ թի մեջ ան ցկաց նե լիս: 

14.  18,8 գ զանգ վա ծով պղն ձի(II) նիտ րա տը շի կաց րել են մինչև հաս տա տուն  զանգ ված: 
Որ քա՞ն է շի կաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած պինդ նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

15–16. Քսան մոլ մե տա ղը պա րու նա կում է 1,5652æ1026 է լեկտ րոն:

15. Ո ՞րն է այդ մե տա ղի ա տո մային հա մա րը:  

16. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ ված նի հետ կմի ա նա նշ ված քա նա կով մե տա ղը: 

17–18.  Մագ նե զի ու մի և մի ա ցու թյուն նե րում +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա
ղի 68,5 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն ա ղաթթ վով մշա կե լիս ան ջատ վել է 44,8 լ (ն. պ.) 
գազ, ի սկ ալ կա լու լու ծույ թով մշա կե լիս` 11,2 լ (ն. պ.) գազ: 

17. Ո ՞րն է մե տա ղի ա տո մային հա մա րը: 

18.  Որ քա՞ն է մե տաղ նե րի ա տոմ նե րում պա րու նակ վող բո լոր է լեկտ րոն նե րի քա նա կը (մոլ) 
տր ված զանգ վա ծով խառ նուր դում: 

19–21.  Ը ստ հետ ևյալ ո ւր վագ րի՝ Zn(NO3)2 
t  X  K2ZnO2  Zn(OH)2, 94,5 գ ցին կի 

նիտ րա տը են թար կել են փո խար կում նե րի:  

19. Որ քա՞ն է զանգ վա ծի (գ) կո րուս տը ցին կի նիտ րա տը շի կաց նե լիս: 

20.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա լի ու մի հիդ րօք սիդ է ան հրա ժեշտ տր ված քա նա կով ցին կի նիտ
րա տից ստաց ված Х նյու թը կա լի ու մի ցին կա տի փո խար կե լու հա մար: 

21.  Ստաց ված կա լի ու մի ցին կա տից ցին կի հիդ րօք սիդ ստա նա լու հա մար ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) 
2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով ա ղաթ թու կպա հանջ վի: 
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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

1 102 8 46 15 13

2 123 9 56 16 336

3 6 10 8 17 30

4 579 11 552 18 33

5 8 12 76 19 54

6 80 13 9 20 56

7 20 14 8 21 500
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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) թթ ված նային մի ա ցու թյուն կա ռա ջա նա 7 գ մե տա ղա կան լի թի ու մը 
օ դում տա քաց նե լիս: 

2.  7,8 գ զանգ վա ծով կա լի ու մը լու ծել են 48,4 գ ջրում: Որ քա՞ն է նյու թի զանգ վա ծային բա 
ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

3.  Ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թայի՝ K2ZnO2 
1  ZnCl2 

2  Na2[Zn(OH)4] 3  ZnSO4, 
որ քա՞ն է 2–րդ և 3–րդ փու լե րում ան հրա ժեշտ ազ դա նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի 
(գ / մոլ) գու մա րը: 

4.  Որ քա՞ն է Y և Z նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մարն ը ստ փո խար կում նե րի 

հետ ևյալ շղ թայի՝  ZnSO4 
Y  Zn(OH)2 + Na2SO4 

Z  K2[Zn(OH)4]:  

5.  Ալ կա լի ական մե տա ղի հիդ րի դի և նիտ րի դի 21,375 գ հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը 
ա վել ցու կով վերց րած ջրի հետ փո խազ դե լիս ստա ցվել է 5,6 լ (ն. պ.) ծա վա լով գա զե րի 
խառ նուրդ: Որ քա՞ն է մե տա ղի կար գա թի վը: 

6.  Կալ ցի ու մի և ած խած նի խառ նուր դը շի կաց րել են, մշա կել ա վել ցու կով վերց րած ջրով և 
ստա ցել գա զային խառ նուրդ, ո րի խտու թյունն ը ստ ջրած նի 7,0 է: Որ քա՞ն է մե տա ղի մո
լային բա ժի նը (%) սկզբ նա կան խառ նուր դում:  

7.  Նատ րի ու մի նիտ րա տի 212,5 գ զանգ վա ծով նմու շը ջեր մային քայ քայ ման են թար կե
լիս ստաց վել է 138 գ նատ րի ու մի նիտ րիտ: Հաշ վե՛ք նատ րի ու մի նիտ րա տի քայ քայ ման 
աստի ճա նը (%):   

8.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի և 51,25 գ նատ րի ու մի ա ցե տա տի խառ նուր դը շի կաց րել են 
մինչև հնա րա վոր ռե ակ ցի այի ա վար տը: Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

9.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրա ծին կս տաց վի 437,5 սմ3 ծա վալ զբա ղեց նող լի թի ու մի կտո րի 
(ρ  =  0,53 գ/սմ3) և ա վել ցու կով ջրի փո խազ դե ցու թյու նից: 

10.  Ար ծա թի նիտ րա տի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 1700 գ լու ծույ թը խառ նել են 25 % զանգ
վա ծային բաժ նով կա լի ու մի քլո րի դի 745 գ լու ծույ թի հետ: Որ քա՞ն է ստաց ված նստ ված
քի զանգ վա ծը (գ): 

11.  Կա լի ու մի բրո մի դի 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 500 մլ ծա վա լով լու ծույ թը մ շա կել են ար
ծա թի նիտ րա տի 0,1 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 2000 մլ լու ծույ թով: Որ քա՞ն է նստ ված քի 
հե ռա ցու մից հե տո լու ծույ թում բրո միդ ի ոն նե րի զանգ վա ծը (գ): 
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12.  Որ քա՞ն է նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում, ո րը ստաց վել է 1 մոլ մե տա ղա
կան կա լի ու մը 522 մլ ծա վա լով ջրում (ρ = 1,0 գ/սմ3) լու ծե լիս: 

13.  Մե տա ղի(I) սուլ ֆի դի և հիդ րո սուլ ֆա տի մո լային զանգ ված նե րի հա րա բե րու թյու նը 
0,65 է: Որ քա՞ն է մե տա ղի ա տո մում նեյտ րոն նե րի թի վը: 

14.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով մե տա ղա կան լի թի ում կփո խազ դի 0,571 լ ջրի հետ, որ պես զի ստաց վի 
լի թի ու մի հիդ րօք սի դի 20 %  զանգվածային բաժնով լու ծույթ: 

15.  Ի ՞նչ ծա վա լով (ն. պ., մլ) ջրա ծին կան ջատ վի 4,6 գ նատ րի ում և 3,9 գ կա լի ում պա րու նա
կող հա մա ձուլ ված քի և ջրի փո խազ դե ցու թյու նից:  

16–17.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով մե տա ղի(I) հիդ րի դի և 99,4 գ ջրի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց
վել է 2,4 % զանգ վա ծային բաժ նով ալ կա լու լու ծույթ: 

16.  Ո ՞րն է մե տա ղի կար գա թի վը, ե թե ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը 0,2 գրա մով փոքր է 
ջրի և հիդ րի դի գու մա րային զանգ վա ծից: 

17.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի 10 գ մե տա ղի հիդ րի դի և ջրի փո խազ դե ցու թյու նից:

18–19.  Մի ա ցու թյուն նե րում +1 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող 4,2 գ զանգ վա ծով մե
տա ղի և ֆոս ֆո րի փո խազ դե ցու թյու նից գո յա ցել է 10,4 գ ֆոս ֆիդ: 

18. Որ քա՞ն է մե տա ղի(I) ֆոս ֆի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/մոլ): 

19.  Որ քա՞ն է նույն զանգ վա ծով մե տա ղի նմու շը 284,4 գ ջրում « լու ծե լու» ար դյուն քում ստաց
ված լու ծույ թում է լեկտ րո լի տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%):  

20–21.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի հա լույ թի է լեկտ րո լի զի ար դյուն քում  է լեկտ րոդ նե րի վրա 
ան ջատ վել են 186 գ զանգ վա ծով պարզ նյու թեր:

20.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) է թիլսպիր տի հետ կա րող է փո խազ դել կա թո դի վրա ան ջատ ված 
նյու թը: 

21.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ած խած նի հետ կա րող է փո խազ դել ա նո դի վրա ան ջատ ված 
նյութը, որ պես զի ստաց վող գա զե րի ծա վալ նե րի հա րա բե րու թյու նը լի նի 1 : 1: 

22–23.  Ջրային լու ծույ թում հետ ևյալ փո խար կում ներն ի րա կա նաց նե լիս օգ տա գործ վել են A 
գա զային նյու թը, B թթուն, և ստաց վել է 87 գ սուլ ֆատ. 

K2CO3 
A, H2O

t°  KHCO3 
B  K2SO4
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22. 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: 

23.  Որ քա՞ն է 87 գ սուլ ֆա տի ստաց ման հա մար ան հրա ժեշտ A և B նյու թե րի զանգ ված նե րի 
գու մա րը: 

24–25.  Մե տա ղա կան նատ րի ու մի և կալ ցի ու մի 39,375 գ զանգ վա ծով հա վա սա րա մո լային 
խառ նուր դը լու ծել են 493,75 գ ջրում: 

24. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

25.  Որ քա՞ն է հիդ րօք սիդ ի ոն նե րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում (հիմ
քե րը դի սոց ված են ամ բող ջու թյամբ): 

26–27.  97,5 գ զանգ վա ծով մե տա ղա կան կա լի ու մը փո խազ դել է 46 % զանգ վա ծային բաժ նով 
է թա նո լի 75 գ ջրային լու ծույ թի հետ:

26. Որ քա՞ն է ստաց ված կա լի ու մի է թի լա տի զանգ վա ծը (գ): 

27. Որ քա՞ն է ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում ան ջատ ված ջրած նի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

28–30.  Կա լի ու մի պեր ման գա նա տի և քլո րա տի 1438 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը մինչև հաս
տա տուն զանգ ված շի կաց նե լիս ստաց վել է պինդ մնա ցորդ, ո րը պա րու նա կում է 
261 գ օք սիդ:

28. Որ քա՞ն է կա լի ու մի քլո րա տի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

29. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի քա նա կը (մոլ): 

30.  Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով նյու թի մո լային բա ժի նը (%) շի կա ցու մից ստաց
ված պինդ մնա ցոր դում: 

31–33.  44 գ զանգ վա ծով ալ կա լի ական մե տա ղի սուլֆի դը մշա կել են նոսր ծծմ բա կան թթվով: 
Ան ջատ ված գա զը 24 % զանգ վա ծային բաժ նով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 200  գ լու
ծույ թի մեջ  անց կաց նե լիս ա ղի և ալ կա լու կոն ցենտ րա ցի ա նե րը (մոլ/լ) լու ծույ թում 
հա վա սար վել են: 

31. Որ քա՞ն է ալ կա լիա կան մե տա ղի կար գա թի վը: 

32. Որ քա՞ն է ծախս ված նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ): 
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33.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) սուլ ֆատ կպա հանջ վի տրված  քա նա կով ե լային ա ղից 
սուլֆիդ ի ոն ներն ամ բող ջու թյամբ նս տեց նե լու հա մար: 

34–36.  Կա տա լի զա տո րի առ կա յու թյամբ A ա ղի ջեր մային քայ քա յու մից ա ռա ջա ցել են B 
ա ղը և այր մա նը նպաս տող C գա զը: Նույն քա նա կով A ա ղի և ա ղաթթ վի  փո խազ
դե ցու թյու նից ստաց վել է B ա ղի լու ծույ թը, և ան ջատ վել C գա զի հետ չփո խազ դող 
 դեղ նա կա նա չա վուն D գա զը: B ա ղի լու ծույ թի և ան հրա ժեշտ քա նա կով վերց ված ար
ծա թի նիտ րա տի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց վել է 57,4 գ սպի տակ նստ վածք:

34. Որ քա՞ն է C և D գա զե րի մե կա կան մո լում պա րու նակ վող պրո տո ննե րի քա նա կը (մոլ): 

35. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) A աղ է են թարկ վել ջեր մային քայ քայ ման: 

36.  Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով նյու թի մո լային բա ժի նը (%) A նյութն ա ռանց կա
տա լի զա տո րի տա քաց նե լիս ստաց ված պինդ մնա ցոր դում: 

37–39.  Մո լային զանգ ված նե րի 1 : 8 հա րա բե րու թյամբ եր կու մե տաղ նե րի 22,4 գ զանգ վա
ծով խառ նուր դը, ո րում մե տաղ նե րի մո լային հա րա բե րու թյու նը 8 : 1 է, ա ղաթթ վի 
հետ փո խազ դե լիս ա ռա ջա ցրել է հա մա պա տա սխա նա բար MeCl և MeCl2 ա ղե րի 
խառ նուրդ և այն քան գազ, որ քան կան ջատ վեր կա թո դի վրա 149 գ կա լի ու մի քլո րիդ 
պա րու նա կող լու ծույթն է լեկտ րո լի զի են թար կե լիս (հաշ վի՛ ա ռեք, որ է լեկտ րո լիզ վում 
է մի այն ա ղը): 

37. Որ քա՞ն է ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս ա ռա ջա ցած գա զի քա նա կը (մոլ): 

38.  Որ քա՞ն է մեծ հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծով մեկ մոլ քա նա կով մե տա ղում 
պրո տոն նե րի քա նա կը (մոլ): 

39.  Որ քա՞ն է մե տաղ նե րի ե լային խառ նուր դում +1 օք սի դաց ման աս տի ճան  ցու ցա բե րող 
մե տա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 
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2.1.2. Ալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

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

1 15 14 35 27 28

2 20 15 3360 28 490

3 138 16 3 29 9

4 96 17 28 30 40

5 19 18 52 31 19

6 50 19 5 32 32

7 80 20 276 33 64

8 14 21 24 34 50

9 371 22 142 35 49

10 287 23 71 36 25

11  64 24 21 37 1

12 10 25 6 38 26

13 12 26 21 39 50
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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. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ջուր կփո խազ դի 280 գ չհան գած կրի հետ: 

2.  Ո ՞ր կա տի ոն նե րով է պայ մա նա վոր ված ջրի կոշ տու թյու նը. Ca2, Cu2+, Co2+, Mg2+, Na+: Որ
քա՞ն է այդ ի ոն նե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րային թի վը:   

3.  Կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի կար բո նատ նե րի 60,5 գ զանգ վա ծով խառ նուրդն ա վել ցու
կով վերց րած ա ղաթթ վով մշա կե լիս ան ջատ վել է 14 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ: Որ քա՞ն է 
մագ նե զի ու մի կար բո նա տի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում:  

4.  Որ քա՞ն է ա զոտ տարր պա րու նա կող X1, X2 և X3 նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) 
գու մա րը փո խար կում նե րի հետ ևյալ շղ թա յում. 

Ba(0,21 մոլ) 
N2(ավելցուկ)

t
 X1  

H2O(ավելցուկ)

t
 X2(գազ) 

0,42 մոլ H3PO4  X3

5.  Մի ա ցու թյուն նե րում +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող 4,11 գ մե տա ղի և ֆոս ֆո
րի փո խազ դե ցու թյու նից գո յա ցել է 4,73 գ զանգ վա ծով ֆոս ֆիդ: Որ քա՞ն է ֆոս ֆի դի մո
լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

6.  Մի ա ցու թյուն նե րում +2 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղի բրո մի դի մո
լային զանգ վա ծը 5 ան գամ մեծ է նույն մե տա ղի մո լային զանգ վա ծից: Ո՞րն է մե տա ղի 
կար գա թի վը:  

7–8.  Հո ղալ կա լի ա կան մե տա ղի հիդ րի դի և նիտ րի դի 38 գ հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը 
561,6 գ ջրում լու ծե լիս ան ջատ վել է 17,92 լ (ն. պ.) գա զային խառ նուրդ, և ստաց վել է 
լու ծույթ: 

7. Որ քա՞ն է մե տա ղի նիտ րի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

8. Որ քա՞ն է ալ կա լու զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում: 

9–10.  Ստաց վել է հա մա սեռ լու ծույթ 10 գ զանգ վա ծով մե տա ղա կան կալ ցի ու մի և 490,5 գ ջրի 
փո խազ դե ցու թյու նից: 

9. Որ քա՞ն է լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

10. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) է թի լե նի հետ կա րող է փո խազ դել ա ռա ջա ցած գա զը: 
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11–12.  Կրա քա րի 156,25 գ զանգ վա ծով նմու շը շի կաց նե լիս ստաց վել է 101,25 գ պինդ մնա
ցորդ:

11. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

12. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) կրա քա րի ն մու շում: 

13–14.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով կալ ցի ու մի կար բո նա տի և կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տի խառ
նուր դը բա ժա նել են եր կու հա վա սար մա սի: Խառ նուր դի ա ռա ջին կեսն ա վել ցու կով 
վերց րած ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 10,752 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ: 
Խառ նուր դի ե րկ րորդ կե սը մինչև հաս տա տուն զանգ ված շի կաց նե լիս ստաց վել է 
6,72 լ (ն. պ.) գազ:

13. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

14. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի կար բո նա տի մո լային բա ժի նը (%) խառ նուր դում: 

15–16.  Բյու րե ղա հիդ րա տը պա րու նա կում է ը ստ զանգ վա ծի 9,756  % Mg, 13,008  % S, 
26,016  % O և 51,220  % բյու րե ղա ջուր:

15. Որ քա՞ն է ջրի մո լե կուլ նե րի թի վը բյու րե ղա հիդ րա տի մեկ մո լե կու լում: 

16.  Որ քա՞ն է ան ջուր ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) լու ծույ թում, ո րը ստաց վել է այդ բյու
րե ղա հիդ րա տի 49,2 գ զանգ վա ծով նմու շը 190,8 գ ջրում լու ծե լիս: 

17–18.  Մագ նե զի ու մի նիտ րա տի և կալ ցի ու մի կար բո նա տի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր
դը 1000 °C ջեր մաս տի ճա նում շի կաց նե լիս դրա զանգ վա ծը պա կա սել է 520 գրա մով: 
Նույն զանգ վա ծով նշ ված խառ նուրդի մեկ այլ նմու շ լրիվ լու ծե լու հա մար պա հանջ
վել է քլո րաջ րած նի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 730 գ ա ղաթ թու: 

17. Որ քա՞ն է լու ծույ թում ստաց ված հա լո գե նի դի զանգ վա ծը (գ): 

18. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի նիտ րա տի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

19–21.  Կալ ցի ու մի քլո րի դի 555 գ զանգ վա ծով նմու շը փո խար կել են կալ ցի ու մի կար բո
նատի` ը ստ փո խար կում ների հետ ևյալ շղ թայի.

CaCI2(լ–թ) 
Na2X  CaCO3(կա խույթ) 

A, H2O  Ca(HCO3)2 
t  CaCO3

19. Որ քա՞ն է Na2X և A մի ա ցու թյուն նե րի մո լային զանգ ված նե րի գու մա րը (գ/մոլ): 



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

302

20.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) A մի ա ցու թյուն կծախս վի կալ ցի ու մի կար բո նա տի  կա խույ թը 
լուծե լու հա մար: 

21.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) կալ ցի ու մի կար բո նատ կս տաց վի վեր ջին ռե ակ ցի այի ըն թաց քում, 
ե թե ռե ակ ցի այի ել քը 80 % է: 

22–24.  Եր կար ժեք մե տա ղի սուլ ֆա տի, նիտ րա տի և կար բո նա տի hա վա սա րամո լային խառ
նուր դը շի կաց նե լիս զանգ վա ծը պա կա սել է 41,8 գրա մով: Ե լային խառ նուր դում մե
տա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը 30 % է (սուլ ֆա տը ջեր մային քայ քայ ման չի են թարկ
վում, ի սկ նիտ րա տի քայ քա յու մից ստաց վում է մեկ գա զային նյութ): 

22. Որ քա՞ն է մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը:  

23. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

24. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում նիտ րա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

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 90 9 500 17 222

2 64 10 7 18 592

3 20 11 28 19 150

4 571 12 80 20 112

5 473 13 96 21 400

6 20 14 25 22 40

7 148 15 7 23 220

8 10 16 10 24 41
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2.1.4. Ալ յու մին և եր կաթ. դրանց ֆի զի կա կան և քի մի ա կան 
հատկություն նե րը

1.  Լու ծույ թում առ կա 3,42 գ ա լ յու մի նի սուլ ֆա տից ա ռա վե լա գույն քա նա կով նստ վածք 
ստա նա լու հա մար ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 0,2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 
լու ծույթ է ան հրա ժեշտ: 

2.  Ա լ յու մի նի նիտ րա տի 213 գ զանգ վա ծով նմու շը շի կաց րել են մինչև հաս տա տուն զանգ
ված: Որ քա՞ն է շի կաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած պինդ նյու թի զանգ վա ծը (գ):    

3.  Ո րո շա կի զանգ վա ծով եր կա թար ջաս պը ծծմ բա կան թթ վի մի ջա վայ րում օք սի դաց նե լիս 
ծախս վել է 15,8 գ կա լի ու մի պեր ման գա նատ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կա թար ջասպ է օք
սի դա ցել: 

4.  Որ քա՞ն է վե րա կանգն ված նյու թի քա նա կա չա փա կան գոր ծա կի ցը հետ ևյալ օք սի դաց
ման– վե րա կանգն ման ռե ակ ցի այի հա վա սար ման մեջ. 

Fe3O4 + HNO3 º Fe(NO3)3 + NO + H2O  

5–6.  Եր կա թի(II) և (III) օք սիդ նե րի 10 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը լու ծել են բա վա րար քա
նա կությամբ 8,5 % զանգ վա ծային բաժ նով ծծմ բա կան թթ վի լու ծույ թում: Ստաց ված 
լու ծույ թի օք սի դացման հա մար ծախս վել է կա լի ու մի պեր ման գա նա տի 5 % զանգ վա
ծային բաժ նով 31,6 գ թթ վեց րած լու ծույթ: 

5. Որ քա՞ն է եր կա թի(II) օք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում:  

6.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բա կան թթ վի լու ծույթ է ծախս վել օք սիդ նե րի խառ նուր դը լու ծե
լու հա մար:   

7–8.  Մեկ մոլ եր կա թի հա րու կը փո խար կել են Х4 նյու թի՝ ը ստ փո խար կում նե րի հետ ևյալ 
շղթայի. 

Fe3O4  
CO  X1  

H2SO4  X2  
KOH  X3  

O2, H2O  X4

7.  Որ քա՞ն է եր կաթ պա րու նա կող X2 և X4 նյու թե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը 
(H2SO4 –ը նոսր է):  

8. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) Х4 նյութ կս տաց վի 1 մոլ եր կա թի հա րու կից:   

9–10.  Մեկ մոլ եր կա թի խար տուքն օ դում տա քաց նե լիս ա ռա ջա ցել է մի ա ցու թյուն, ո րի 
զանգվա ծը 1,381 ան գամ մեծ է փո խազ դած եր կա թի զանգ վա ծից:

9. Որ քա՞ն է մի ա ցու թյան հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  
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10.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրա ծին կպա հանջ վի 1,25 մոլ քա նա կով այդ մի ա ցու թյու նը լրիվ 
վե րա կանգ նե լու հա մար:  

11–12.  Եր կա թի(III) քլո րի դի 20  % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի մեջ ան ցկաց րել են ան
հրա ժեշտ քա նա կով ծծմ բաջ րա ծին, ո րի ար դյուն քում գո յա ցել է 160 գ պարզ նյու թի 
դե ղին նստ վածք (կա խույթ): 

11. Որ քա՞ն է փո խազ դած ծծմ բաջ րած նի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

12. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է ստաց վել լու ծույ թում: 

13–14.  Օք սի դային թա ղան թից մաքր ված 10 գ զանգ վա ծով ա լ յու մի նե լա րն ը նկղ մել են 
ա ղաթթ վի մեջ: 69 մմոլ ջրած նի ան ջա տու մից հե տո լա րը թթ վից հա նել են, լվա ցել և 
ը նկղ մել պղն ձի(II) քլո րի դի լու ծույ թի մեջ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց լա րը հա նել են լու
ծույ թից, չո րաց րել և կշ ռել: Պարզ վել է, որ լա րի զանգ վա ծը կր կին 10 գրամ է:

13.  Որ քա՞ն է ա լ յու մի նե լա րի զանգ վա ծի փո փո խու թյու նը (մգ) ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե
լուց հե տո:  

14. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (մգ) պղինձ է նս տել լա րի վրա:   

15–17.  Եր կա թի(II) և պղն ձի(II) նիտ րատ նե րի 109,6 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը մինչև հաս
տա տուն զանգ ված շի կաց նե լիս ստա ցվել է 31,36 լ (ն. պ.) գա զային խառ նուրդ, ի սկ 
Fe2+–ը օք սի դա ցել է մինչև Fe3+: 

15. Որ քա՞ն է եր կա թի(II) նիտ րա տի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում:   

16.  Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի ջեր մային քայ քայ ման ար դյուն քում ստաց ված պինդ մնա
ցոր դի զանգ վա ծը (գ):  

17. Որ քա՞ն է գա զային խառ նուր դի խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի:  

18–20.  784 գ զանգ վա ծով Մո րի ա ղը` (NH4)2SO4æFeSO4æ6H2O, լու ծել են 3148 գ ջրում և 
ա վելաց րել 40 % զանգ վա ծային բաժ նով բա րի ու մի քլո րի դի 2080 գ լու ծույթ:

18. Որ քա՞ն է ստաց ված նստ ված քի զանգ վա ծը (գ): 

19.  Որ քա՞ն է նստ ված քի հե ռա ցու մից հե տո մնա ցած լու ծույ թում եր կա թի ա ղի զանգ վա
ծային բա ժի նը (%): 
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20. Որ քա՞ն է լու ծույ թում առ կա մյուս ա ղի զանգ վա ծը (գ): 

21–23.  Ա լ յու մի նի, եր կա թի և պղն ձի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դի նմուշն ա վել ցու կով 
վերց րած քլո րի հետ փո խազ դե լիս խառ նուր դի զանգ վածն ա վե լա ցել է 124,25 գրա
մով: Այդ խառ նուր դի նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմուշ ա վել ցու կով 27,5 % զանգ վա
ծային բաժ նով ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 30,8 լ (ն. պ.) գազ: Խառ
նուր դի նույն զանգ վա ծով եր րորդ նմուշն ա վել ցու կով վերց րած ալ կա լու հետ փո
խազ դե լիս ան ջատ վել է 25,2 լ (ն. պ.) գազ:

21. Որ քա՞ն է պղն ձի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

22. Որ քա՞ն է ա լ յու մի նի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

23. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա ղաթ թու է ծախս վել: 

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

1 300 9 232 17 11

2 51 10 112 18 932

3 139 11 112 19 5

4 1 12 1270 20 214

5 36 13 1242 21 16

6 196 14 1728 22 60

7 259 15 72 23 365

8 321 16 48
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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.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (տոն նա) 4 % ած խա ծին պա րու նա կող եր կա թի հա մա ձուլ վածք (թուջ) 
կս տաց վի 464 տ զանգ վա ծով մագ նի սա կան եր կա թա քա րից: 

2.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) 80 % եր կաթ պա րու նա կող հա մա ձուլ վածք կս տաց վի 20 % խառ
նուկ ներ պա րու նա կող 0,8 տ կար միր եր կա թա քա րից (Fe2O3): 

3.  Ը ստ զանգ վա ծի 73,63 % սն դի կից և 26,37 % ար ծա թից բաղ կա ցած հա մա ձուլ վածքն ու նի 
ո րո շա կի քի մի ա կան բա նաձև: Որ քա՞ն է մի ա ցու թյան պար զա գույն բա նաձ ևում ա տոմ
նե րի գու մա րային թի վը: 

4–5.  2,4 գ զանգ վա ծով A ե րկ տարր մի ա ցու թյան հա լույթն է լեկտ րո լի զի են թար կե լիս ա նո դի 
վրա ան ջատ ված ջրա ծի նը կա րող է վե րա կանգ նել պղին ձը 12 գ զանգ վա ծով պղնձի(II) 
օք սի դից: 

4. Որ քա՞ն է A նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը: 

5. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) գազ կան ջատ վի 5 գ զանգ վա ծով A նյու թի հիդ րո լի զից: 

6–7. Թու ջում պա րու նակ վում է 3,6 % ած խա ծին՝ եր կա թի կար բի դի (Fe3C) ձևով:

6. Որ քա՞ն է եր կա թի կար բի դի զանգ վա ծային բա ժի նը թու ջում (%): 

7. Որ քա՞ն է 625 գ զանգ վա ծով թու ջից գո յա ցող ած խած նի(IV) օք սի դի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

8–9.  Քրո մը ստա նում են՝ 68,421 % (ը ստ զանգ վա ծի) մե տաղ պա րու նա կող քրո մի օք սի դը 
ա լ յու մի նով վե րա կանգ նե լով:

8. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) ա լ յու մին կպա հանջ վի 208 կգ քրոմ ստա նա լու հա մար: 

9.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (կգ) բոք սիտ (Al2O3æ2H2O) հան քա քար է ան հրա ժեշտ 304 կգ քրո մի օք
սի դից քրո մը վե րա կանգ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ա լ յու մինը ստա նա լու հա մար: 

10–11.  Պղն ձե ի րն ար ծա թա պա տե լու հա մար այն ը նկղ մել են ար ծա թի նիտ րա տի 10 % 
զանգ վա ծային բաժ նով 6800 գ լու ծույ թի մեջ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց լու ծույ թի զանգ
վա ծը դար ձել է 6648 գ:

10. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ար ծաթ է նս տել թի թե ղի վրա: 
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11. Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում պա րու նակ վող ա ղե րի զանգ ված նե րի գու մա րը: 

12–14.  Ած խե է լեկտ րոդ նե րով ա լ յու մի նի օք սի դի հա լույթն է լեկտ րո լի զի են թար կե լիս ա նո
դի վրա ան ջատ ված թթ վա ծինն ամ բող ջու թյամբ փո խազ դել է ած խի հետ՝ ա ռա ջաց
նե լով ած խած նի(II) և (IV) օք սիդ նե րի խառ նուրդ, ո րի հա րա բե րա կան խտու թյունն 
ը ստ ջրած նի 18 է: Այդ խառ նուր դը 32 % զանգ վա ծային բաժ նով նատ րի ու մի հիդ րօք
սի դի 400 մլ լու ծույ թով (ρ = 1,25 գ/մլ) ան ցկաց նե լիս 89,6 լ (ն. պ.) գազ չի կլան վել:

12. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տաղ է ան ջատ վել կա թո դի վրա:  

13.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է ստաց վել գա զային խառ նուր դի և նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու նից (գ):  

14.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կա թի(III) օք սիդ կվե րա կանգն վի է լեկտ րո լի զի ըն թաց քում 
ստաց ված ա լ յու մի նով: 

15–17.  32,8 գ զանգ վա ծով պղն ձե թի թեղն ը նկղ մել են 0,28 մոլ քա նա կով եր կա թի(III) սուլ
ֆատ պա րու նա կող 387,2 գ լու ծույ թի մեջ: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց, ե րբ լու ծույ թում նոր 
գո յա ցած մեծ մո լային զանգ վա ծով ա ղի և չփո խազ դած եր կա թի(III) սուլ ֆա տի 
զանգ վա ծային բա ժին նե րը հա վա սար վել են, գոր ծըն թացն ը նդ հա տել են, թի թե ղը 
հա նել, չո րաց րել ու կշ ռել: 

15. Որ քա՞ն է դար ձել պղն ձե թի թե ղի զանգ վա ծը (գ): 

16. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

17. Որ քա՞ն է եր կա թի(III) սուլ ֆա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

18–20.  Նի կել և քրոմ մե տաղ նե րի հա վա սար քա նակ ներ (մոլ) պա րու նա կող պող պա տի 
111,5 գ զանգ վա ծով նմու շը 255,5 գ քլո րաջ րա ծին պա րու նա կող 622,5 գ ա ղաթթ վում 
լու ծե լիս ան ջատ վել է 44,8 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ: 

18. Որ քա՞ն է բո լոր մե տաղ նե րի քա նակ նե րի (մոլ) գու մա րը պող պա տի նմու շում:  

19.  Որ քա՞ն է քլո րաջ րած նի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) պող պա տի նմու շը լու ծե լուց հե տո 
ստաց ված լու ծույ թում: 

20.  Ի ՞նչ նվա զա գույն ծա վա լով (մլ) նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով լու
ծույթ կփո խազ դի (ա նօդ պայ ման նե րում) ստաց ված լու ծույ թի հետ: 
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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

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

1 350 8 108 15 20

2 560 9 276 16 400

3 5 10 216 17 8

4 8 11 528 18 2

5 14 12 216 19 15

6 54 13 336 20 1400

7 42 14 640
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2.2. ՈՉ ՄԵ ՏԱՂ ՆԵՐ 

2.2.1. Ջրա ծին, ջուր: Հա լո գեն նե րի ը նդ հա նուր բնու թա գի րը:
Հա լո գե նաջ րա ծին ներ: Շղ թայա կան ռե ակ ցի ա ներ: Հա լո գեն նե րի

և դրանց կա րևո րա գույն մի ա ցություն նե րի կի րա ռությունն
ու կեն սա բա նա կան նշա նա կությու նը 

1.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բա կան թթուն կպա րու նա կի ջրած նի այն քան ա տոմ ներ, որ քան 
թթ ված նի ա տոմ ներ է պա րու նա կում 180 գ է թա նաթ թուն: 

2.  Պար բե րա կան հա մա կար գի V խմ բի գլ խա վոր են թախմ բի տար րե րից մե կի ջրած նային 
մի ա ցու թյու նը պա րու նա կում է ը ստ զանգ վա ծի 8,823 % ջրա ծին: Որ քա՞ն է այդ նյու թի մո
լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

3. Քա նի՞ վա լեն տային է լեկտ րոն ու նի [Ar]3d54s2 է լեկտ րո նային բա նաձ ևով տար րի ա տո մը: 

4.  Ի ՞նչ քա նա կով է ներ գի ա (կՋ) կծախս վի 2 գ դեյ տե րի ու մի D2 º 2D º2D+ փո խար կումն 
ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դեյ տե րի ու մի մո լե կու լում կա պի է ներ գի ան 440 կՋ/ մոլ է, ի սկ ի ո
նաց ման է ներ գի ան՝ 1330 կՋ/ մոլ: 

5.  Որ քա՞ն է նատ րի ու մի յո դի դի գոր ծա կի ցն ը ստ խիտ ծծմ բա կան թթ վով օք սի դաց ման 
ռեակ ցի այի հա վա սար ման, ե թե ծծում բը վե րա կանգն վել է մինչև ծծմ բաջ րա ծին: 

6. Որ քա՞ն է հետ ևյալ հա վա սա րում նե րում բաց թո ղած նյու թե րի գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

6KOH + ... = 5KCl + KClO3 + 3H2O

2NaCl + ... = Na2SO4 + 2HCl 

7.  Ջրա ծին և թթ վա ծին գա զե րի խառ նուր դի խտու թյու նը (ն. պ.) 0,625 գ/լ է: Որ քա՞ն է ջրած  նի 
ծա վա լը (լ, ն. պ.) 40 լ այդ պի սի խառ նուր դում: 

8–9.  Կալ ցի ու մի, կալ ցի ու մի օք սի դի և կալ ցի ու մի հիդ րի դի 1 : 3 : 2 մո լային հա րա բե րու թյամբ 
146 գ զանգ վա ծով խառ նուր դին ա վե լաց րել են այն քան ջուր, որ նոր ստաց ված նյու թի 
զանգ վա ծային բա ժի նը լու ծույ թում դար ձել է 20 %: 

8. Որ քա՞ն է ա վե լաց րած ջրի զանգ վա ծը (գ):  

9.  Որ քա՞ն է սկզբ նա կան խառ նուր դի և ջրի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված գա զի ծա վա լը 
(լ, ն. պ.): 
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10–11.  Եր կա թի 35 –ա կան գրամ զանգ վա ծով եր կու նմուշ նե րից մե կը փո խազ դե ցու թյան մեջ 
են դրել մի դեպ քում ա ղաթթ վի, մյուս դեպ քում` քլո րի հետ:

10. Որ քա՞ն է ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

11. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) քլոր է փո խազ դում նշ ված զանգ վա ծով եր կա թի հետ: 

12–13.  Քլո րի և թթ ված նի 10 մոլ խառ նուր դին ա վե լաց րել են 19 մոլ ջրա ծին և փակ ա նո թում 
պայ թեց րել: Գա զե րն ան մնա ցորդ փո խազ դել են, և ստաց վել է ա ղաթ թու:

12. Որ քա՞ն է թթ ված նի մո լային բա ժի նը (%) գա զե րի սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

13. Որ քա՞ն է քլո րաջ րած նի մո լային բա ժի նը (%) ստաց ված ա ղաթթ վում: 

14–15. Ֆտո րի և նե ո նի 168 լ (ն. պ.) խառ նուր դը պա րու նա կում է 4,9966æ1025 է լեկտ րոն:

14. Որ քա՞ն է ֆտո րի զանգ վա ծը (գ) խառ նուր դում: 

15. Որ քա՞ն է խառ նուր դի խտու թյու նը (գ/լ, ն. պ.):  

16–17.  Ջրած նի պե րօք սի դի 2,5 % զանգ վա ծային բաժ նով ո րո շա կի զանգ վա ծով լու ծույ թը 
քա նա կա պես փո խազ դել է 19,75 գ կա լի ու մի պեր ման գա նատ պա րու նա կող ջրային 
լու ծույ թի հետ:

16. Որ քա՞ն է ջրած նի պե րօք սի դի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

17. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

18–19.  Մի ա ցու թյուն նե րում +2 և +3 օք սի դաց ման աս տի ճաններ ցու ցա բե րող մե տա ղի 
ո րոշա կի զանգ վա ծով կշ ռան քը քլո րի հետ փո խազ դե լիս ա ռա ջաց նում է 65 գ զանգ
վա ծով քլո րիդ, ի սկ ա ղաթթ վի հետ` 50,8 գ զանգ վա ծով քլո րիդ:

18. Ո ՞րն է մե տա ղի կար գա թի վը: 

19.  Պա հանջ վող քլո րը ստա նա լու հա մար ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 20 % զանգ վա ծային բաժ նով 
քլո րաջ րած նի լու ծույթ պետք է օք սի դաց նել ման գա նի(IV) օք սի դով: 
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20–21.  Ի ներտ է լեկտ րոդ նե րով 58,5 գ կե րակ րի աղ պա րու նա կող ջրային լու ծույ թը են թար
կել են է լեկտ րո լի զի մինչև դեղ նա կա նա չա վուն գա զի ան ջատ ման ա վար տը: Է լեկտ
րո լի զի ըն թաց քում կա թո դի վրա ան ջատ ված գազն ան ցկաց րել են 108 գ զանգ վածով 
պղն ձի(II) օք սիդ պա րու նա կող տաք խո ղո վա կով:

20. Որ քա՞ն է գո յա ցած ջրի զանգ վա ծը (գ): 

21. Որ քա՞ն է պղն ձի(II) օք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված պինդ մնա ցոր դում: 

22–23.  Կա լի ու մի պեր ման գա նա տի 63,2 գ զանգ վա ծով նմու շի և ա ղաթթ վի ա վել ցու կի 
փոխազ   դե ցու թյու նից ստաց ված գա զը խառ նել են 44,8 լ (ն. պ.) ջրած նի հետ և պայ
թեցրել: 

22.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի պեր ման գա նա տի և ա ղաթթ վի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված 
գա զի զանգ վա ծը (գ):  

23.  Որ քա՞ն է պայ թեց նե լուց հե տո ստաց ված խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

24–26.  Կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 84 գ տաք լու ծույ թի մեջ ան ցկաց րել են քլոր, ստաց ված լու ծույ
թը՝ գո լոր շաց րել, չոր մնա ցոր դը՝ կա տա լի զոր դի առ կա յու թյամբ են թար կել ջեր մային 
քայ քայ ման մինչև հաս տա տուն զանգ ված: Ան ջատ վել է 336 մլ (ն. պ.) թթ վա ծին: 

24. Որ քա՞ն է եր կու ռե ակ ցի ա նե րի քա նա կա չա փա կան գոր ծա կից նե րի գու մա րը: 

25. Որ քա՞ն է կա լի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ե լային լու ծույ թում: 

26. Որ քա՞ն է ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (մգ):  

27–29.  Ա զո տի և ջրած նի 1 : 4 ծա վա լային հա րա բե րու թյամբ 448 լ (ն. պ.) խառ նուր դը կա
տա լի զոր դի առկա յու թյամբ տա քաց նե լիս ա զո տի կե սը փո խարկ վել է վեր ջա նյու թի: 

27. Որ քա՞ն է ջրած նի ծա վա լը (լ, ն. պ.) ստաց ված գա զային խառ նուր դում:  

28. Որ քա՞ն է վեր ջա նյու թի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում:  

29.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) պղինձ կս տաց վի պղն ձի օք սի դը ստաց ված գա զային խառ նուր դով 
վե րա կանգ նե լիս:  
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30–32.  195 գ զանգ վա ծով ե րկ վա լենտ մե տա ղի քլո րիդ պա րու նա կող ջրային լու ծույ թը են
թար կել են է լեկտ րո լի զի մինչև դեղ նա կա նա չա վուն գա զի ան ջատ ման ա վար տը: 
Պարզ վել է, որ կա թո դի վրա ան ջատ վել է 21 լ (ն. պ.) գազ, ո րը քա նա կա պես փո խար
կել են քլո րա ջրած նի: Ա նո դի վրա ան ջատ ված գազն ամ բող ջու թյամբ փո խազ դե ցու
թյան մեջ են դրել մե տա ղա կան եր կա թի հետ: 

30. Ո ՞րն է ե րկ վա լենտ մե տա ղի կար գա թի վը: 

31. Որ քա՞ն է փո խազ դած եր կա թի զանգ վա ծը (գ): 

32. Որ քա՞ն է ստաց ված քլո րաջ րած նի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

33–35.  Կա լի ու մի նիտ րա տի, քլո րի դի և յո դի դի 83 գ զանգ վա ծով կշ ռան քը լու ծել են 322,4 գ 
ջրում և ստա ցել լու ծույթ: Ստաց ված լու ծույ թին ա վել ցու կով քլո րա ջուր ա վե լաց նե լիս 
ան ջատ վել է 25,4 գ նստ վածք: Նույն զանգ վա ծով լու ծույ թի մեկ այլ նմու շին ա վե լաց
րել են փո խազ դե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ քա նա կով ար ծա թի նիտ րատ, ին չի 
ար դյուն քում ան ջատ վել է 104,4 գ զանգ վա ծով նստ վածք:

33.  Որ քա՞ն է կա լի ու մի յո դի դի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ա ղե րի սկզբ նա կան խառ նուր
դում:   

34. Որ քա՞ն է կա լի ու մի նիտ րա տի զանգ վա ծը (գ) ա ղե րի ե լային խառ նուր դում:  

35.  Որ քա՞ն է լուծ ված նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ար ծա թի նիտ րա տով մշա կե լուց 
հե տո ստաց ված լու ծույ թում:   

36–38.  Նատ րի ու մի եր կու հա լո գե նիդ նե րի 96,5 գ զանգ վա ծով խառ նուրդ պա րու նա կող լու
ծույ թի մեջ ան ցկաց րել են գա զային քլոր մինչև ա ղե րի լրիվ փո խար կու մը: Լու ծույ թը 
գո լոր շաց նե լուց և մնա ցոր դը 300 °C ջեր մաս տի ճա նում մինչև հաս տա տուն զանգ
ված տա քաց նե լուց հե տո մնա ցել է 46,8 գ պինդ մնա ցորդ:

36. Որ քա՞ն է հա լո գե նիդ նե րի մո լային զանգ ված նե րի (գ/ մոլ) գու մա րը: 

37. Որ քա՞ն է լու ծույ թում մեծ մո լային զանգ վա ծով հա լո գե նի դի զանգ վա ծը (գ): 

38.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նյութ կան ջատ վի ա նո դի վրա, ե թե փոքր մո լային զանգ վա ծով հա
լո գե նի դի ջրային լու ծույ թը են թարկ վի է լեկտ րո լի զի:  
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39–41.  Կա լի ու մի եր կու հա լո գե նիդ նե րի հա վա սար քա նակ նե րով (մոլ) 560 գ զանգ վա ծով 
խառ նուրդ պա րու նա կող լու ծույ թին ա վե լաց րել են ար ծա թի նիտ րա տի լու ծույ թի 
ա վել ցուկ, ին չի հետ ևան քով ան ջատ վել է մի այն մեկ նյու թի 587,5 գ նստ վածք: 

39.  Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով կա լի ու մի հա լո գե նի դի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):

40. Որ քա՞ն է մեծ մո լային զանգ վա ծով կա լի ու մի հա լո գե նի դի զանգ վա ծը (գ): 

41. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) քլո րի հետ կփո խազ դի հա լո գե նիդ նե րի տր ված լու ծույ թը:  

2.2.1. Ջրա ծին, ջուր: Հա լո գեն նե րի ը նդ հա նուր բնու թա գի րը:
Հա լո գե նաջ րա ծին ներ: Շղ թայա կան ռե ակ ցի ա ներ: Հա լո գեն նե րի և դրանց 

կարևորա գույն մի ա ցություն նե րի կի րա ռությունն ու կեն սա բա նա կան 
նշանակությու նը

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

1 294 15 1 29 50

2 34 16 1275 30 56

3 7 17 21 31 35

4 1550 18 26 32 42

5 8 19 438 33 40

6 4 20 9 34 20

7 24 21 68 35 20

8 414 22 335 36 253

9 56 23 25 37 45

10 14 24 25 38 40

11 21 25 4 39 58

12 90 26 4470 40 415

13 10 27 150 41 28

14 38 28 25
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2.2.2. Թթ ված նի են թա խում բը: Թթ վա ծին և ծծումբ

1.  Ար ծա թի փո շի պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով ը ստ ծա վա լի 10 % օ զոն պա րու նա կող օ զո
նաթթ ված նային խառ նուրդ ան ցկաց նե լիս մե տա ղի զանգ վածն ա վե լա ցել է 4 գրա մով (օ զո
նը փո խազ դել է ամբողջությամբ): Որ քա՞ն է խո ղո վա կից դուրս ե կող գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

2.  Օ զո նաց ված թթ ված նի ծա վալն օ զո նի լրիվ քայ քա յու մից հե տո ա վե լա ցել է 3 % –ով: Որ
քա՞ն է օ զո նի ծա վա լային բա ժի նը (%) օ զո նաց ված թթ ված նում: 

3.  Ը ստ ծա վա լի 20 % օ զոն պա րու նա կող օ զո նաց ված թթ վա ծինն ա վել ցու կով վերց րած կա
լի ու մի յո դի դի ջրային լու ծույ թով ան ցկաց նե լիս ան ջատ վել է 31,75 գ յոդ: Ի ՞նչ ծա վա լով 
(լ, ն. պ.) օ զո նաց ված թթ վա ծին է ան ցկաց վել լու ծույ թով:  

4.  Թթ ված նի և օ զո նի խառ նուր դի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի 9 է: Որ քա՞ն է 
այդ խառ նուր դում օ զո նի ծա վա լային բա ժի նը (%): 

5.  Ը ստ զանգ վա ծի 4 % չայր վող խառ նուկ ներ պա րու նա կող ծծմ բի 250 գ զանգ վա ծով նմու շի 
այ րու մից ստաց վել է 134,4 լ (ն. պ.) ծծմ բի(IV) օք սիդ: Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ել քը (%):  

6.  XS16O2 մո լե կու լում նեյտ րոն նե րի մո լային բա ժի նը 34,694 % է: Որ քա՞ն է ծծմ բի ի զո տո պի 
զանգ վա ծային թի վը: 

7.  Խիտ ծծմ բա կան թթ վի ազ դե ցու թյամբ սա խա րո զը վե րած վում է A (պարզ) և B (բարդ) 
նյու թե րի. 

C12H22O11 
H2SO4(խիտ)   A+B

Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) A նյութ կս տաց վի 684 գ սա խա րո զից:  

8.  Որ քա՞ն է 25 % խառ նուկ ներ պա րու նա կող 3,2 տոն նա զանգ վա ծով պի րի տից 75 % ել քով 
ստաց վող ծծմ բային գա զի ծա վա լը (մ3, ն. պ.): 

9.  Թթ ված նի և օ զո նի խառ նուր դի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի 11 է: Որ
քա՞ն  է այդ խառ նուր դում օ զո նի ծա վա լային բա ժի նը (%):  

10.  Որ քա՞ն է ցին կի և խիտ ծծմ բա կան թթ վի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի այի հա վա սար ման 
գոր ծա կից նե րի գու մա րային թի վը, ե թե ծծմ բա կան թթ վի վե րա կանգն ման հիմ նա կան 
ար գա սի քը ծծումբն է: 

11.  Որ քա՞ն է FeCl2 + H2SO4(խիտ) º Fe2(SO4)3 + HCl + SO2 + H2O ուրվագրով ռե ակ ցի այի հա վա
սար ման գործա կից նե րի գու մա րային թի վը:  
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12.  Ծծմ բա կան թթ վի 61,25 %   զանգ վա ծային բաժ նով ո րո շա կի զանգ վա ծով լու ծույ թին 
ա վե լաց րել են 0,5 մոլ քա նա կով ծծմ բի(VI) օք սիդ և ստա ցել ծծմ բա կան թթ վի 73,5 % 
զանգ վա ծային բաժ նով նոր լու ծույթ: Որ քա՞ն է 61,25 % զանգ վա ծային բաժ նով ծծմ բա
կան թթ վի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

13.  Ծծմ բա կան թթ վի 19 % զանգ վա ծային բաժ նով 200 գ ջրային լու ծույ թին ի ՞նչ զանգ վա
ծով (գ) ծծմ բի(VI) օք սիդ պետք է ա վե լաց նել ան ջուր ծծմ բա կան թթու ստա նա լու հա մար: 

14–15.  11,2 լ (ն. պ.) ծծմ բաջ րա ծինն այ րել են պա հանջ վա ծից ե ռա կի ան գամ մեծ ծա վա լով 
օ դում և ստաց ված չոր գա զային խառ նուրդն ան ցկաց րել փո խազ դե ցու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ զանգ վա ծով բրո մի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով ջրային լու ծույ թով: 

14.  Որ քա՞ն է այ րու մից հե տո ստաց ված չոր գա զային խառ նուր դում բո լոր բա ղադ րիչ նե րի 
գու մա րային քա նա կը (մոլ):  

15. Որ քա՞ն է գա զային խառ նուր դի հետ փո խազ դած բրո մաջ րի զանգ վա ծը (գ): 

16–17.  Փակ ա նո թում փո խազ դել են 1,4 –ա կան լիտր (ն. պ.) ծծմ բաջ րա ծին և ծծմ բի(IV) 
օքսիդ:

16. Որ քա՞ն է գո յա ցած պինդ նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

17. Քա նի ՞ ան գամ է փոք րա ցել ճն շումն ա նո թում (ջու րը հե ղու կա ցել է): 

18–19.  Պղն ձի(I) և (II) սուլ ֆիդ նե րի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուրդն օ դի ա վել ցու կում բո
վե լիս գո յա ցել են 320 գ պղն ձի(II) և 67,2 լ (ն. պ.) ծծմ բի(IV) օք սիդ ներ:

18. Որ քա՞ն է սուլ ֆիդ նե րի ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

19. Որ քա՞ն է ծախս ված թթ ված նի զանգ վա ծը (գ): 

20–21.  Պի րի տի 1 գ զանգ վա ծով նմու շի օք սի դա ցու մից ստաց ված գա զը բա վա րա րել  է 
նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 25 % զանգ վա ծային բաժ նով 4 մլ  ծա վա լով լու ծույ թի 
(ρ = 1,28  գ/ սմ3) լրիվ չե զո քաց ման հա մար:

20. Որ քա՞ն է լու ծույ թում ա ռա ջա ցած ա ղի զանգ վա ծը (մգ):  

21. Որ քա՞ն է խառ նուկ նե րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) պի րի տի նմու շում: 
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22–23.  Ո րո շա կի ծա վա լով ծծմ բի(IV) օք սի դը լու ծել են ծծմ բային թթ վի 10 % զանգ վա ծային 
բաժ նով 820 գ լու ծույ թում և ստա ցել թթ վի 20,5 % զանգ վա ծային բաժ նով նոր լու
ծույթ: 

22. Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

23. Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ): 

24–25.  Խիտ ծծմ բա կան թթ վի հետ չփո խազ դող խառ նուկ ներ պա րու նա կող մագ նե զի ու մի 

և կալ ցի ու մի սուլ ֆիտ նե րի 398 գ զանգ վա ծով խառ նուր դի և խիտ ծծմ բա կան թթ վի 
փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է 67,2 լ (ն. պ.) գազ, և ստաց վել է 366,4 գ սուլ ֆատ
նե րի խառ նուրդ: 

24. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի սուլ ֆի տի զանգ վա ծը ե լային խառ նուր դում (գ): 

25.  Որ քա՞ն է խիտ ծծմ բա կան թթ վի հետ չփո խազ դող խառ նուկ նե րի զանգ վա ծային բա ժի
նը (%) ե լային խառ նուր դում:  

26–27.  Փակ ա նո թում տե ղա վո րել են ո րո շա կի քա նակ նե րով գա զային ծծմ բի(IV) օք սիդ և 
քլոր: Հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում ստեղծ վել է հա վա սա րակշ ռու թյուն SO2 – ի 
3,2 մոլ/լ, Cl2 –ի 1,2 մոլ/լ և SO2Cl2 –ի 2,8 մոլ/լ հա վա սա րակշ ռային կոն ցենտ րա ցի ա
ներով:

26. Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի ե լային կոն ցենտ րա ցի ան (մոլ/լ): 

27. Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

28–29.  Ա ռանց օ դի մուտ քի տա քաց րել են 45 գ զանգ վա ծով մագ նե զի ու մի և 40 գ ծծմ բի խառ
նուր դը, ստաց ված պինդ մնա ցոր դը մշա կել բա վա րար քա նա կով ա ղաթթ վով:

28. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի և ծծմ բի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված նյու թի զանգ վա ծը (գ): 

29. Որ քա՞ն է պինդ մնա ցորդն ա ղաթթ վով մ շա կե լուց հե տո ստաց ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

30–31.  Եր կա թի(II) սուլ ֆա տի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 15,20 գ լու ծույ թի և 1,56 գ զանգ
վա ծով կա լի ու մի փո խազ դե ցու թյու նից ստաց ված նստ վածքն ա ռանձ նաց րել են և 
շի կաց րել մինչև հաս տա տուն զանգ ված, ի սկ մնա ցած լու ծույ թին ա վե լաց րել են 20 % 
զանգ վա ծային բաժ նով բա րի ու մի քլո րի դի 41,60 գ լու ծույթ: 

30. Որ քա՞ն է շի կա ցու մից հե տո ստաց ված մնա ցոր դի զանգ վա ծը (մգ): 
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31.  Որ քա՞ն է բա րի ու մի քլո րի դի լու ծույթ ա վե լաց նե լուց հե տո ստաց ված նստ ված քի զանգ
վա ծը (մգ): 

32–33.  Կա տա լի զորդ պա րու նա կող խո ղո վա կի մի ջով ան ցկաց րել են ծծմ բի(IV) օք սի դի և 
թթ ված նի 179,2 լ (ն. պ.) խառ նուրդ (խ տու թյու նը 2,5 գ/լ է): Գո յա ցած ար գա սի քը հե
ռաց նե լուց հե տո մնա ցել է գա զե րի 78,4 լ (ն. պ.) ծա վա լով խառ նուրդ:

32. Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի ծա վա լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

33. Որ քա՞ն է ծծմ բի(IV) օք սի դի փո խարկ ման աս տի ճա նը (%): 

34–35.  Քլո րաջ րած նի 25 % զանգ վա ծային բաժ նով 730 գ լու ծույ թի և 242,5 գ ցին կի սուլ ֆի
դի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ ված գա զը լրիվ այ րել են թթ ված նի ա վել ցու կում: 
Ստաց ված ծծմ բի(IV) օք սիդն ան ցկաց րել են կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա
ծային բաժ նով 1120 գ լու ծույ թի մեջ:

34. Որ քա՞ն է թթու ա ղի զանգ վա ծը (գ) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

35. Որ քա՞ն է չե զոք ա ղի զանգ վա ծը (գ) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

36–38.  Ը ստ ծա վա լի 20 % օ զոն պա րու նա կող օ զո նաց ված թթ վա ծինն ա վել ցու կով վերց րած 
կա լի ու մի յո դի դի ջրային լու ծույ թով ան ցկաց նե լիս ան ջատ վել է 158,75 գ յոդ: 

36. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օ զո նաց ված թթ վա ծին է ծախս վել: 

37.  Որ քա՞ն կդառ նա օ զո նաց ված թթ ված նի նույն քա նա կու թյամբ նմու շի ծա վա լը (լ, ն. պ.) 
դրա նում պա րու նակ վող ամ բողջ օ զո նը թթ ված նի փո խար կե լիս: 

38.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) մե թան կայր վի կա լի ու մի յո դի դի և օ զո նաց ված թթ ված նի փո
խազ դե ցու թյու նից հե տո մնա ցած գա զով: 

39–41.  Մի ա ցու թյուն նե րում +1 հաս տա տուն օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղի 
սուլ ֆի դի 55 գ նմու շը մշա կել են նոսր ծծմ բա կան թթ վով և ան ջատ ված գազն անց
կաց րել նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 24 % զանգ վա ծային բաժ նով 250 գ ջրային լու ծույ թի 
մեջ, ին չի հետ ևան քով ստաց վել է ա ղի և ալ կա լու հա վա սա րա մո լային լու ծույթ: 

39. Որ քա՞ն է մե տա ղի կար գա թի վը: 

40. Որ քա՞ն է չփո խազ դած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը (գ):  
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41. Որ քա՞ն է ան ջատ ված գա զը կլա նե լուց հե տո ստաց ված լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ):  

42–44.  150 գ զանգ վա ծով պղն ձար ջաս պը լու ծել են 666 մլ ծա վա լով ջրում և ստաց ված լու
ծույ թն 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, ե րբ է լեկտ րո լի տային ա վա զա նում մնա ցած լու ծույ թում թթ վի քա
նա կը եր կու ան գամ գե րա զան ցել է ա ղի քա նա կը:

42. Որ քա՞ն է ան ջուր ա ղի զանգ վա ծը (գ) ե լային լու ծույ թում: 

43. Որ քա՞ն է թթ վի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

44.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) բա րի ու մի քլո րի դի 20 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ կպա
հանջ վի է լեկտ րո լի զից հե տո մնա ցած լու ծույ թից սուլ ֆատ ի ոն նե րը լրիվ նս տեց նե լու 
հա մար:  

45–47.  450 գ զանգ վա ծով պղն ձար ջաս պը լու ծել են 1998 մլ ծա վա լով ջրում և ստաց ված լու
ծույ թն 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, ե րբ է լեկտ րո լի տային ա վա զա նում մնա ցած լու ծույ թում ա ղի քա
նա կը եր կու ան գամ գե րա զան ցել է թթ վի քա նա կը: 

45. Որ քա՞ն է ան ջուր ա ղի զանգ վա ծը (գ) ե լային լու ծույ թում: 

46. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում: 

47.   Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) բա րի ու մի քլո րի դի ե րկջ րյա բյու րե ղա հիդ րատ կպա հանջ վի վերջ
նա կան լու ծույ թի 1000 գ նմու շում առ կա սուլ ֆատ ի ոն նե րը նս տեց նե լու հա մար:  

48–50.  1 մոլ ծծմ բա կան թթու պա րու նա կող 320 գ զանգ վա ծով լու ծույ թին ա վե լաց րել են 
1 մոլ ծծմ բի(VI) օք սիդ: 

48. Որ քա՞ն է վերջ նա կան լու ծույ թում ծծմ բա կան թթ վի զանգ վա ծը (գ): 

49. Որ քա՞ն է ծծումբ տար րի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) նոր ստաց ված լու ծույ թում: 

50.  Ա ռա վե լա գույ նը ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ա մո նի ակ կկ լա նի նոր ստաց ված լու ծույ թի 62,5 գ 
նմու շը:  

51–53.  Պղն ձի(II) սուլ ֆի դի և պի րի տի 864 գ խառ նուր դը փո խազ դե ցու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ օ դի կրկ նա կի ծա վա լում շի կաց նե լիս պինդ նյու թե րի զանգ վա ծը նվա զել է 
224 գրա մով:
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51. Որ քա՞ն է պղն ձի(II) սուլ ֆի դի զանգ վա ծը (գ) տր ված խառ նուր դում:  

52. Որ քա՞ն է վերց ված օ դի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

53.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ջրա ծին է ան հրա ժեշտ ստաց ված պինդ զանգ վա ծը մե տաղ նե րի 
փո խար կե լու հա մար: 

54–56.  Ծծմ բա կան թթ վի 15,4 % զանգ վա ծային բաժ նով 250 գ զանգ վա ծով լու ծույ թում ո րո
շա կի քա նա կով ծծմ բի(VI) օք սիդ լու ծե լով՝ ստա ցել են թթ վի 46 % զան գվա ծային 
բաժ նով լու ծույթ:

54. Որ քա՞ն է լուծ ված ծծմ բի(VI) օք սի դի զանգ վա ծը (գ): 

55.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բա կան թթ վի 46 % զան գվա ծային բաժ նով լու ծույթ կ պա հանջ
վի 36,8 գ եր կա թի(III) օք սի դը լու ծե լու հա մար: 

56.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ծծմ բի(VI) օք սիդ պետք է լու ծել ծծմ բա կան թթ վի 46 % զան գվա
ծա յին բաժ նով 100 գ լու ծույ թում՝ 20 % զանգ վա ծային բաժ նով օ լե ում ստա նա լու հա մար: 

57–59.  Պղն ձի և ցին կի խառ նուր դի 71 գ զանգ վա ծով նմու շը տա քաց ման պայ ման նե րում 
խիտ ծծմ բա կան թթ վի հետ փո խազ դե լիս ստաց վել է 24,64 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ: 
Վեր ջինս կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 649,6 գ լու ծույ թի մեջ ան ցկաց նե լիս ստաց վել են 
6  :  5 մո լային հա րա բե րու թյամբ թթու և չե զոք ա ղեր:

57. Որ քա՞ն է պղն ձի զանգ վա ծը (գ) մե տաղ նե րի ե լային խառ նուր դում: 

58. Որ քա՞ն է մի ջին ա ղի զանգ վա ծը (գ) ստաց ված լու ծույ թում: 

59. Որ քա՞ն է թթու ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 
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2.2.2. Թթ ված նի են թա խում բը: Թթ վա ծին և ծծումբ

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

1 56 21 4 41 267

2 6 22 28 42 96

3 14 23 900 43 5

4 25 24 48 44 624

5 80 25 20 45 288

6 34 26 6 46 8

7 288 27 60 47 183

8 672 28 70 48 196

9 75 29 42 49 16

10 15 30 1440 50 14

11 14 31 9320 51 384

12 160 32 75 52 3808

13 720 33 50 53 224

14 11 34 120 54 100

15 800 35 237 55 147

16 3 36 70 56 325

17 4 37 77 57 32

18 352 38 35 58 79

19 160 39 19 59 10

20 2016 40 20
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2.2.3. Ա զոտ, ֆոս ֆոր

1.  Թթ ված նի 47,52 % զանգ վա ծային բաժ նով ալ կա լի ա կան մե տա ղի նիտ րա տի քայ քա յու
մից ստաց վել է 11,2 լ (ն. պ.) գազ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նիտ րատ է քայ քայ վել: 

2.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) չոր նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ կպա հանջ վի 372 գ կալ ցի ու մի ֆոս ֆա
տից 75 % ել քով ստաց ված օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն չե զո քաց նե լու հա մար:  

3.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) ա մո նի ակ կգո յա նա 56 լ (ն. պ.) ծա վա լով ա զո տի և 168 լ (ն. պ.) ջրած
նի խառ նուր դը կա տա լի զոր դի առ կա յու թյամբ տա քաց նե լիս, ե թե ռե ակ ցի այի ել քը 60 % է:

4.  Ի ՞նչ թվով ա տոմ ներ են պա րու նակ վում հետ ևյալ փո խար կում նե րին մաս նակ ցող X նյու
թի մեկ մո լե կու լում. 

 P  P2O5 
H2O, t

 X

5.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) չոր նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ է ան հրա ժեշտ 248 գ կալ ցի ու մի ֆոս
ֆատից ստաց ված օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն չե զո քաց նե լու հա մար, ե թե թթ վի ստաց
ման ել քը 75 % է: 

6.  Ա վել ցու կով թթ ված նում այ րել են 67,2 լ (ն. պ.) ծա վա լով ֆոս ֆին և ստաց ված ամ բողջ 
զանգ վա ծին ա վե լաց րել 240 գ նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույթ: Որ քա՞ն է 
լու ծույ թում գո յա ցած ա ղի զանգ վա ծը (գ):  

7–8.  Ը ստ մե թա նի 2,875 հա րա բե րա կան խտու թյուն ու նե ցող ո րո շա կի ծա վա լով (ն. պ.) 
ա զո տի օք սիդն ա ռանց օ դի մուտ քի փո խազ դել է կա լի ու մի հիդ րօք սի դի ա վել ցուկ 
պա րու նա կող ջրային լու ծույ թի հետ, ո րի ար դյուն քում գո յա ցել է 116,25 գ զանգ վա ծով 
ա ղե րի խառ նուրդ: Ա զո տի այդ օք սի դի նույն ծա վա լով մեկ այլ նմու շ փո խազ դել է կա
լի ու մի հիդ րօք սի դի ա վել ցուկ պա րու նա կող ջրային լու ծույ թի հետ ան հրա ժեշտ քա նա
կու թյամբ թթ ված նի առ կա յու թյան պայ ման նե րում:

7. Որ քա՞ն է կլան ված օք սի դի մեկ նմու շի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

8. Որ քա՞ն է կլան ված թթ ված նի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

9–10.  Պար բե րա կան հա մա կար գի II A խմ բի մե տա ղի և նատ րի ու մի նիտ րատ նե րի խառ
նուր դի ջեր մային քայ քա յու մից ստաց վել է 356 գ զանգ վա ծով պինդ մնա ցորդ և ը ստ 
հե լի ու մի 10 հա րա բե րա կան խտու թյուն ու նե ցող 156,8 լ (ն. պ.) ծա վա լով գա զե րի 
խառ նուրդ: 

9. Որ քա՞ն է II A խմ բի մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մային զանգ վա ծը:  

10. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նատ րի ու մի նիտ րատ է պա րու նակ վում ե լային խառ նուր դում:  
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11–12.  Ա զո տի, ա մո նի ա կի և է թա նի 1 : 2 : 1 ծա վա լային հա րա բե րու թյամբ գա զային խառ
նուրդն ա վել ցու կով ա ղաթթ վի մեջ ան ցկաց նե լիս լու ծույ թի զանգ վածն ա վե լա ցել է 
42,5 գրա մով:

11. Որ քա՞ն է չկ լան ված գա զի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ օ դի: 

12. Որ քա՞ն է ե լային գա զային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

13–14.  Ա զո տա կան թթ վի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 500 մլ լու ծույ թին (ρ  =  1,26 գ/սմ3) 
ա վե լաց րել են ջուր և ստա ցել 10 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի նոսր 
լու ծույթ: Ստաց ված նոսր լու ծույ թը լրիվ օգ տա գոր ծել են ա վա զի և պղն ձի փո շի նե րի 
խառ նուր դից պղին ձը լրիվ լու ծե լու հա մար: 

13. Որ քա՞ն է նոս րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ջրի զանգ վա ծը (գ):  

14.  Որ քա՞ն է 10 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վի լու ծույ թի հետ փո խազ դած 
պղն ձի զանգ վա ծը (գ): 

15–16.  380 գ զանգ վա ծով նատ րի ու մի ֆոս ֆա տի բյու րե ղա հիդ րա տը լու ծել են 1,42 լ ջրում: 
Ստաց վել է նատ րի ու մի ի ոն նե րի 2,0 մոլ/լ մո լային կոն ցենտ րա ցի այով լու ծույթ 
(ρ = 1,2 գ/սմ3): 

15. Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) նատ րի ու մի ի ոն ներ են առ կա լու ծույ թում: 

16. Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ րա տի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

17–18.  896 լ (ն. պ.) ծա վա լով ա մո նի ա կի կե սը լրիվ այ րել են բա վա րար քա նա կով թթ ված
նում, ի սկ մյուս կե սը՝ են թար կել կա տա լի տիկ օք սի դաց ման 80 % ել քով: 

17.  Որ քա՞ն է օք սի դաց ման և այր ման ռե ակ ցի ա նե րին մաս նակ ցած թթ ված նի գու մա
րային ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

18. Որ քա՞ն է կա տա լի տիկ օք սի դաց ման ռե ակ ցի ա յում ստաց ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

19–20.  Ա մո նի ու մի նիտ րա տի զանգ վա ծային բա ժի նը մե տա ղի(II) նիտ րա տի հետ խառ նուր
դում 18 % է, ի սկ ա զոտ տար րի զանգ վա ծային բա ժինն այդ նույն խառ նուր դում 20,3 % է: 

19.  Ո՞ րն է ան հայտ մե տա ղի կար գա թի վը:  

20.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) թթ վա ծին կան ջատ վի 250 գ զանգ վա ծով նույն խառ նուր դի 
ջերմային քայ քա յու մից: 
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21–22.  Որ պես պա րար տա նյութ կի րառ վող ֆոս ֆո րի 1 մոլ ա տոմ ներ պա րու նա կող ա ղում 
ֆոս ֆո րի զանգ վա ծային բա ժի նը 26,9565 % է: Այդ ա ղում թթ ված նի և ա զո տի մո
լային հա րա բե րու թյու նը հա վա սար է 4  : 1: 

21. Որ քա՞ն է ֆոս ֆոր պա րու նա կող ա ղի մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

22.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) նոր աղ կս տաց վի այդ ա ղի 1 մո լը ա վել ցու կով կա լի ու մի հիդ րօք
սիդ պա րու նա կող լու ծույ թի հետ փո խազ դե լիս:  

23–25.  Պղն ձի(I) օք սի դի և պղն ձի 1 : 5 մո լային հա րա բե րու թյամբ խառ նուր դին փո խազ
դե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ քա նա կով խիտ ա զո տա կան թթու ա վե լաց նե լիս 
ստաց վել է լու ծույթ, և ան ջատ վել է գազ: Լու ծույ թը գո լոր շաց րել են, ի սկ մնա ցոր
դը՝ շի կաց րել մինչև հաս տա տուն զանգ ված: Ան ջատ ված գազն ամ բող ջու թյամբ փո
խազ դել է 60 գ զանգ վա ծով նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույ թի հետ: 

23.  Որ քա՞ն է ա զո տա կան թթ վի վե րա կանգն ման ար գա սի քի զանգ վա ծը (գ):  

24. Որ քա՞ն է շի կաց ման ար դյուն քում ստաց ված պինդ մնա ցոր դի զանգ վա ծը (գ): 

25. Որ քա՞ն է սկզբ նա կան խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

26–28.  Մագ նե զի ու մի և կար միր ֆոս ֆո րի 163 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը տա քաց րել են 
մինչև ռե ակ ցի այի ա վար տը և ստաց ված պինդ մնա ցոր դին ան հրա ժեշտ քա նա կով 
ա ղաթ թու ա վե լաց նե լիս ստա ցել 8,4 գ/ մոլ մի ջին մո լային զանգ վա ծով գա զե րի խառ
նուրդ: Վեր ջինս փակ ա նո թում ան հրա ժեշտ քա նա կով թթ ված նում այ րե լիս գո յա
ցել է օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի ջրային լու ծույթ:

26. Որ քա՞ն է ֆոս ֆո րի զանգ վա ծը (գ) սկզբ նա կան խառ նուր դում: 

27. Որ քա՞ն է ա ղաթթ վում լուծ ված քլո րաջ րած նի քա նա կը (մոլ):  

28. Որ քա՞ն է օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի մո լային բա ժի նը (%) ստաց ված լու ծույ թում: 

29–31.  Ա մո նի ա կի և ջրած նի 56 լ (ն. պ.) ծա վա լով խառ նուր դին ա վե լաց րել են այն քան քլո
րաջ րա ծին, որ ստաց վել է նույն ծա վա լով և ը ստ ջրած նի 11,35 հա րա բե րա կան խտու
թյամբ գա զե րի մեկ այլ խառ նուրդ: 

29. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դում ջրած նի ծա վա լային բա ժի նը (%):  

30. Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) քլո րաջ րա ծին են ա վե լաց րել:    

31.  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 պղն ձի(II) օք սի դը վե րա կանգ նե լիս:  
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32–34.  Ա զո տի և ա մո նի ա կի 60 լ (ն. պ.) ծա վա լով խառ նուր դին 10 լ (ն. պ.) քլո րաջ րա ծին 
ա վե լաց նե լիս ստաց վել է ը ստ հե լի ու մի 6,23 հա րա բե րա կան խտու թյամբ գա զե րի 
նոր խառ նուրդ: 

32. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ա մո նի ակ է պա րու նակ վում ե լային խառ նուր դում: 

33. Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ստաց ված խառ նուր դում: 

34.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տաղ կս տաց վի գա զե րի ստաց ված խառ նուր դով բա վա րար քա
նա կու թյամբ եր կա թի(III) օք սի դը վե րա կանգ նե լիս: 

35–37.  Ա զո տի և ա մո նի ա կի 70 լ (ն. պ.) ծա վա լով խառ նուր դին 42 լ (ն. պ.) քլո րաջ րա ծին 
ա վե լաց նե լիս ստաց վել է 30,125 գ/ մոլ մի ջին մո լային զանգ վա ծով գա զե րի նոր խառ
նուրդ:

35. Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) ա մո նի ակ է պա րու նակ վել ե լային խառ նուր դում: 

36. Որ քա՞ն է ա զո տի ծա վա լային բա ժի նը (%) գա զե րի ստաց ված խառ նուր դում: 

37.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կա թի(III) օք սիդ է հնա րա վոր վե րա կանգ նել ե լային խառ նուր
դում պա րու նակ վող ա մո նի ա կով:  

38–40.  Կալ ցի ու մի ֆոս ֆի դի 91 գ զանգ վա ծով կշ ռան քի լրիվ հիդ րո լի զից ստաց ված գազն 
այ րել են ա վել ցու կով թթ ված նում, ի սկ այ րու մից ա ռա ջա ցած պինդ նյու թը՝ լու ծել 
կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 7,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 200 մլ ծա վա լով լու ծույ թում: 

38. Որ քա՞ն է հիդ րո լի զի ըն թաց քում ստաց ված հիմ քի զանգ վա ծը (գ): 

39.  Ի ՞նչ ծա վա լով (լ, ն. պ.) օդ է ծախս վել հիդ րո լի զի ար դյուն քում ստաց ված գազն այ րե լու 
հա մար: 

40.  Որ քա՞ն է այր ման ար դյուն քում ստաց ված պինդ նյու թը կա լի ու մի հիդ րօք սի դի  լու ծույ
թում լու ծե լիս ստաց ված ա ղե րի գու մա րային զանգ վա ծը (գ): 

41–43.  Ծծմ բի և ֆոս ֆո րի 15,7 գ զանգ վա ծով խառ նուր դը ան հրա ժեշտ քա նա կով 54 % 
զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթ վում լու ծե լիս ստաց վել է լու ծույթ, և ան ջատ
վել է գորշ գազ: Ստաց ված գա զը թթ ված նի առ կա յու թյամբ կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 
28 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թով կլա նե լիս ստաց վել է 272,7 գ աղ: 

41. Որ քա՞ն է ֆոս ֆո րի մո լային բա ժի նը պարզ նյու թե րի ե լային խառ նուր դում (%):  
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42.  Որ քա՞ն է ծախս ված կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 28 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույ թի զանգ
վա ծը (գ):  

43.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 54 % զանգ վա ծային բաժ նով ա զո տա կան թթու է ծախս վել ե լային 
խառ նուր դը լու ծե լու հա մար: 

44–46.  Ֆոս ֆո րի(V) օք սի դի 14,2 գ զանգ վա ծով կշ ռան քը լու ծել են 73,8 գ տաք ջրում, ստաց
ված լու ծույ թը չե զո քաց րել են նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 2,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի այով 
լու ծույ թով (ρ = 1,1 գ/սմ3) և ստա ցել մի այն հիդ րո ֆոս ֆատ:

44. Որ քա՞ն է թթ վի մո լային բա ժի նը (%) ե լային լու ծույ թում: 5

45. Որ քա՞ն է ծախս ված ալ կա լու լու ծույ թի ծա վա լը (մլ): 

46.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով ջուր պետք է ա վե լաց նել վերջ նա կան լու ծույ թին, որ պես զի ստաց վի 
ա ղի 10 % զանգ վա ծային բաժ նով լու ծույթ (գ): 

47–49.  Կալ ցի ու մի նիտ րի դի և մե տա ղա կան կալ ցի ու մի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր
դը ջրում լու ծե լիս ստաց վել է 1184 գ զանգ վա ծով թա փան ցիկ լու ծույթ, և ան ջատ վել 
13,44  լ (ն. պ.) ծա վա լով, ը ստ հե լի ու մի 3 –ի հա վա սար հա րա բե րա կան խտու թյամբ 
գա զե րի խառ նուրդ, ո րը քա նա կա պես փո խազ դել է ա վել ցու կով վերց րած տաք 
պղնձի(II) օք սի դի հետ: 

47. Որ քա՞ն է կալ ցի ու մի զանգ վա ծը (գ) ե լային պինդ խառ նուր դում: 

48. Որ քա՞ն է ստաց ված լու ծույ թում է լեկտ րո լի տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%): 

49. Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) պղն ձի(II) օք սիդ է փո խազ դել գա զե րի խառ նուր դի հետ:  

50–52.  Կա լի ու մի և ար ծա թի նիտ րատ նե րի ո րո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դը շի կաց րել են և 
ստաց ված գա զե րի խառ նուրդն ան ցկաց րել նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա
ծային բաժ նով 200 գ զանգ վա ծով լու ծույ թի մեջ: Փո խազ դե ցու թյան ըն թաց քում ծախս
վել է ալ կա լու 80 % –ը, ի սկ գա զե րի խառ նուր դի ծա վա լը կր ճատ վել է 2,25 ան գամ:

50.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է գո յա ցել գա զե րի խառ նուրդն ալ կա լու լու ծույ թով ան ցկաց
նե լիս: 

51. Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) գա զե րի խառ նուրդ է փո խազ դել ալ կա լու լու ծույ թի հետ: 

52. Որ քա՞ն է կա լի ու մի նիտ րա տի մո լային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 
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53–55.  Ա վել ցու կով թթ ված նում 62 գ զանգ վա ծով ֆոս ֆո րի այր ման պինդ վեր ջա նյու թը լու
ծել են նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 40 % զանգ վա ծային բաժ նով 280 գ լու ծույ թում, այ
նու հետև ստաց ված լու ծույ թին ա վե լաց րել են 48 գ նույն ալ կա լի պա րու նա կող ևս 
2418 գ լու ծույթ:

53. Որ քա՞ն է այր ման ըն թաց քում ծախս ված թթ ված նի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

54. Որ քա՞ն է փոքր մո լային զանգ վա ծով ա ղի զանգ վա ծը (գ) ա ռա ջին լու ծույ թում: 

55. Որ քա՞ն է ա ղի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) վերջ նա կան լու ծույ թում:  

2.2.3. Ա զոտ, ֆոս ֆոր

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

1 101 20 28 39 224

2 216 21 115 40 155

3 51 22 212 41 60

4 8 23 69 42 540

5 144 24 70 43 315

6 426 25 58 44 5

7 28 26 31 45 160

8 7 27 11 46 20

9 24 28 20 47 8

10 340 29 40 48 5

11 1 30 3 49 64

12 115 31 208 50 68

13 1890 32 24 51 1

14 96 33 72 52 60

15 3 34 35 53 56

16 380 35 28 54 144

17 784 36 75 55 10

18 448 37 100

19 20 38 111
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2.2.4. Ած խա ծին, սի լի ցի ում

1.  Եր կա թի(III) օք սիդն ած խի հետ տա քաց նե լիս ստաց վել է 33,6 լ (ն. պ.) ծա վա լով ած խած
նի(II) օք սիդ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) եր կաթ է գո յա ցել:  

2.  Ո րո շա կի քա նա կով ած խի և 250 գ պղն ձի(II) օք սի դի շի կա ցու մից ստաց վել է գա զե րի 
խառ նուրդ, ո րի այր ման հա մար պա հանջ վել է 28 լ (ն. պ.) թթ վա ծին: Որ քա՞ն է ած խած
նի(IV) օք սի դի ծա վա լը (լ, ն. պ.) շի կաց ման ար դյուն քում ստաց ված գա զային խառ նուր
դում (պղն ձի օք սիդն այս ռե ակ ցի ա յում ամ բող ջու թյամբ է փո խազ դել):  

3.  Ա նմ նա ցորդ փո խազ դել են 0,1 մոլ քա նա կով կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նա տը և 0,15 մոլ 
նատ րի ու մի հիդ րօք սի դը: Որ քա՞ն է ռե ակ ցի այի ար գա սիք նե րի (բա ցի ջ րից) մո լային 
զանգ ված նե րի գու մա րը (գ/ մոլ):  

4.  Սի լի ցի ու մի և ած խի 5 գ խառ նուր դի և ա վել ցու կով վերց րած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
լու ծույ թի փո խազ դե ցու թյու նից 2,8 լ (ն. պ.) գազ է ան ջատ վել: Որ քա՞ն է ած խած նի զանգ
վա ծային բա ժի նը (%) ե լային խառ նուր դում: 

5.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) թթու աղ կս տաց վի հա մա պա տաս խան փո խար կում նե րով 8,4 գ 
մագ նե զի ու մի կար բո նա տից կա լի ու մի հիդ րո կար բո նատ ստա նա լիս: 

6.  Որ քա՞ն է ը ստ զանգ վա ծի 20 % խառ նուկ ներ պա րու նա կող 25 գ կրա քա րի լուծ ման հա
մար պա հանջ վող 7,3 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վի լու ծույ թի զանգ վա ծը (գ), ե թե 
խառ նուկ նե րը ա ղաթթ վի հետ չեն փո խազ դում: 

7.  Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 30 % զանգ վա ծային բաժ նով 160 գ լու ծույ թի մեջ ո րո շա կի ծա
վա լով ած խած նի(IV) և ած խած նի(II) օք սիդ նե րի խառ նուրդ ան ցկաց նե լիս գա զի զանգ
վա ծը պա կա սել է 22 գրա մով: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) աղ է գո յա ցել լու ծույ թում:  

8.  Մե տա սի լի կաթթ վի ջեր մային քայ քայ ման պինդ ար գա սի քը հա մա պա տաս խան պայ
ման նե րում փո խազ դել է վե րա կանգն ման հա մար ան հրա ժեշտ քա նա կով ած խած նի 
հետ, և ստաց վել է 84 գ զանգ վա ծով պարզ նյութ: Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) մե տա սի լի կա
թթու է են թարկ վել քայ քայ ման:    

9–10.  Կալ ցի ու մի և ած խած նի հա վա սա րա մո լային խառ նուրդը թթ ված նի բա ցա կա յու թյամբ 
տա քաց րել են է լեկտ րա կան վա ռա րա նում: Սա ռեց նե լուց հե տո ստաց ված պինդ մնա
ցոր դը ջրով մշա կե լիս ան ջատ վել է 11,2 լ (ն. պ.) ծա վա լով գա զե րի խառ նուրդ:

9. Որ քա՞ն է ստաց ված գա զային խառ նուր դի մի ջին մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

10. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 
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11–12.  Սի լի ցի ու մի և մագ նե զի ու մի փո շի նե րի խառ նուր դը, ո րում մե տա ղի զանգ վա ծային բա
ժի նը 30  % է, տա քաց րել են հա լա նո թում: Ռե ակ ցի այի ա վար տից հե տո ստաց ված ամ
բողջ զանգ վա ծը ա ղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 4,48 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ:

11. Որ քա՞ն է փո շի նե րի ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ): 

12.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) սի լի ցի ում պա րու նա կող նյութ կս տաց վի ան ջատ ված գազն այ րե լիս: 

13–14.  Կալ ցի ու մի կար բո նա տի, ֆոս ֆա տի և ա մո նի ու մի կար բո նա տի 63 գ զանգ վա ծով խառ
նուր դի կշ ռան քի շի կա ցու մից ստաց ված 42,2 գ պինդ մնա ցոր դին ա վե լաց րել են ջուր 
և անց կաց րել ա վել ցու կով ած խած նի(IV) օք սիդ: Մնա ցել է 31 գ չլուծ ված մնա ցորդ: 

13. Որ քա՞ն է չլուծ ված մնա ցոր դը կազ մող մի ա ցու թյան մո լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ): 

14. Որ քա՞ն է ա մո նի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում: 

15–16.  Կալ ցի ու մի օք սի դի 280 գ կշ ռան քից ստա ցել են 536 գ D ա ղ՝ ը ստ փո խար կում նե րի 
հետ ևյալ շղ թայի. 

CaO C(ավելցուկ), t  A H2O  B [O]  H2C2O4 
NaOH  D(միջին աղ)

15.  Որ քա՞ն է հա մա պա տաս խան փո խար կում նե րի ըն թաց քում ստաց ված B նյու թի ծա վա լը 
(լ, ն. պ.): 

16. Որ քա՞ն է D նյու թի ստաց ման ռե ակ ցի այի ել քը (%): 

17–18.  Նատ րի ու մի կար բո նա տի 464 գ բյու րե ղա հիդ րա տի քայ քա յու մից գո յա ցած գո լոր շին 
ան ցկաց րել են ֆոս ֆո րի(V) օք սիդ պա րու նա կող խո ղո վա կով, ո րի ար դյուն քում խո
ղո վա կի պա րու նա կու թյան զանգ վածն ա վե լա ցել է 252 գրա մով:

17. Որ քա՞ն է բյու րե ղա հիդ րա տի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:  

18.  Ի ՞նչ զանգ վա ծով (գ) 20  % զանգ վա ծային բաժ նով բա րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի հետ 
կփո խազ դի 464 գ բյու րե ղա հիդ րա տը: 

19–20.  ՊՀ IV խմ բի գլ խա վոր են թախմ բի տար րին հա մա պա տաս խան պինդ, մոխ րա գույն, 
մե տա ղա կան փայ լով A պարզ նյու թը տա քաց րել են թթ ված նի հոս քում: Ա ռա ջա ցած 
սպի տակ բյու րե ղային B նյու թը հա լել են ա վել ցու կով մե տա ղա կան մագ նե զի ու մի 
հետ: Ստաց ված ար գա սիք նե րը ա ղաթթ վով մշա կե լիս ան ջատ վել է D գա զը, ո րն 
օ դում ի նք նա բո ցա վառ վում է՝ ա ռա ջաց նե լով B նյու թը: 

19. Որ քա՞ն է B նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լային զանգ վա ծը:   
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20. Որ քա՞ն է D գա զի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ ջրած նի:  

21–22.  Մագ նե զի ու մից և 120 գ զանգ վա ծով սի լի ցի ու մի(IV) օք սի դից բաղ կա ցած խառ
նուրդն ա նօդ պայ ման նե րում շի կաց նե լուց հե տո ստաց ված պինդ զանգ վա ծը փո
խազ դել է ա վել ցու կով ա ղաթթ վի հետ: Ստաց վել է 56 լ (ն. պ.) ծա վա լով եր կու գա զի 
խառ նուրդ, ո րի հա րա բե րա կան խտու թյունն ը ստ հե լի ու մի 2 է:

21. Որ քա՞ն է սի լա նի ծա վա լային բա ժի նը (%) ստաց ված գա զային խառ նուր դում: 

22. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի զանգ վա ծը (գ) ե լային խառ նուր դում:   

23–25.  Մագ նե զի ու մի ու նատ րի ու մի կար բո նատ նե րի և կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տի խառ
նուր դը շի կաց րել են մինչև հաս տա տուն զանգ ված, ո րի ար դյուն քում ան ջատ վել է 
5,6 լ (ն. պ.) ծա վա լով գազ, և մնա ցել է 36,1 գ զանգ վա ծով պինդ մնա ցորդ: Վեր ջինս 
մշա կել են 14,6 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վով (ρ = 1,125 գ/սմ3), ո րի ար դյուն
քում ան ջատ վել է դար ձյալ 5,6 լ (ն. պ.) գազ:

23. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  

24. Որ քա՞ն է մագ նե զի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծային բա ժի նը (%) խառ նուր դում:  

25. Որ քա՞ն է 14,6 % զանգ վա ծային բաժ նով ա ղաթթ վի ծա վա լը (մլ): 

26–28.  Մի ա ցու թյուն նե րում +3 օք սի դաց ման աս տի ճան ցու ցա բե րող մե տա ղը ած խի հետ 
փո խազ դե լիս ստաց վել է 72 գ զանգ վա ծով A պինդ նյու թ, ո րում ած խած նի օք սի դաց
ման աս տի ճա նը –4 է: A նյու թը ջրով մշա կե լիս ան ջատ վել է 33,6 լ (ն. պ.) ծա վա լով 
գազ, և գո յա ցել է B պինդ նյութ:

26. Որ քա՞ն է մե տա ղի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը:  

27. Որ քա՞ն է B նյու թի զանգ վա ծը (գ):  

28.  Ի ՞նչ նվա զա գույն զանգ վա ծով (գ) 20 % զանգ վա ծային բաժ նով կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 
լու ծույթ է ան հրա ժեշտ B նյու թի լրիվ լուծ ման հա մար:   

29–31.  Կա լի ու մի և կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նատ նե րի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դը 
մինչև 1000 °C շի կաց նե լիս ան ջատ վել է 112 լ (ն. պ.) ծա վա լով ած խած նի(IV) օք սիդ, 
և մնա ցել է պինդ մնա ցորդ: 

29. Որ քա՞ն է ե լային խառ նուր դի զանգ վա ծը (գ):  
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30. Որ քա՞ն է օք սի դի զանգ վա ծը (գ) պինդ մնա ցոր դում:  

31.  Ի ՞նչ քա նա կով (մոլ) ած խած նի(IV) օք սիդ կան ջատ վի ե լային խառ նուր դի նույն զանգ
վա ծով մեկ այլ նմուշն ա ղաթթ վի ա վել ցու կով մշա կե լիս:  

32–34.  Սի լա նի և մե թա նի 1 մոլ խառ նուրդն այ րել են օ դում: Ստաց ված գա զա գո լոր շային 
խառ նուրդն ան ցկաց րել են ա վել ցու կով վերց րած նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի 
մեջ, ի սկ պինդ ար գա սի քը՝ մշա կել կա լի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թով: Պարզ վել է, որ 
ծախս ված նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի զանգ վա ծը 5 ան գամ մեծ է ծախս ված կա լիումի 
հիդ րօք սի դի զանգ վա ծից:

32. Քա նի՞ ան գամ է մե թա նի մո լե կուլ նե րի թի վը մեծ սի լա նի մո լե կուլ նե րի թվից: 

33. Որ քա՞ն է թթ վա ծին տար րի զանգ վա ծը (գ) պինդ ար գա սի քում: 

34. Որ քա՞ն է գա զե րի ե լային խառ նուր դի այր ման հա մար ծախս ված թթ ված նի զանգ վա ծը (գ):

35–37.  Սի լի ցի ու մի և մագ նե զի ու մի հա վա սա րա մո լային խառ նուր դի 130 գ  զանգ վա ծով 
նմու շը շի կաց րել են մինչև ռե ակ ցի այի ա վար տը և ստաց ված պինդ զանգ վա ծը բա
ժա նել եր կու հա վա սար մա սի: Մի մա սը մշա կել են ա ղաթթ վով, իսկ մյու սը`ալ կա լու 
ջրային լու ծույ թով:

35. Որ քա՞ն է պարզ նյու թի զանգ վա ծը (գ) ստաց ված պինդ մնա ցոր դում: 

36. Որ քա՞ն է ա ղաթթ վով մշա կե լիս ան ջատ ված գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.): 

37.  Որ քա՞ն է ալ կա լու լու ծույ թով մշա կե լիս ան ջատ ված գա զային խառ նուր դի մի ջին մո
լային զանգ վա ծը (գ/ մոլ):  

38–40.  Փակ ա նո թում շի կաց րել են 175 գ զանգ վա ծով կալ ցի ու մի օք սի դի և 67,5 գ ած խած
նի խառ նուր դը: Ե լա նյու թե րից մե կը սպառ վել է ամ բող ջու թյամբ: Ան ջատ ված գա զը 
լու սա վոր ման պայ ման նե րում փո խազ դել է 70 լ (ն. պ.)  ծա վա լով քլո րի հետ՝ գո յաց
նե լով եր կու գա զից բաղ կա ցած A խառ նուր դ: Ա ռա ջին փո խար կու մից հե տո մնա ցած 
B պինդ զանգ վա ծը մշա կել են 2,5 մոլ/լ  կոն ցենտ րա ցի այի ա ղաթթ վով:

38. Որ քա՞ն է փակ ա նո թում գո յա ցած գա զի ծա վա լը (լ, ն. պ.):  

39. Որ քա՞ն է A գա զային խառ նուր դում փոքր մո լային զանգ վա ծով գա զի մո լային բա ժի նը (%):

40. Ի ՞նչ ծա վա լով (մլ) ա ղաթ թու է փո խազ դում B պինդ մնա ցոր դի հետ:   
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2.2.4. Ած խա ծին, սի լի ցի ում

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

1 56 15 112 29 524

2 7 16 670 30 112

3 290 17 232 31 6

4 65 18 1710 32 7

5 10 19 60 33 4

6 200 20 16 34 64

7 53 21 20 35 35

8 234 22 168 36 14

9 14 23 48 37 12

10 26 24 35 38 42

11 32 25 200 39 40

12 12 26 27 40 2500

13 310 27 156

14 12 28 560
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ԳԼՈՒԽ 3. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

 3.1. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ, ՑԻԿ ԼՈԱԼ ԿԱՆ ՆԵՐ

1.  Ալկանի մոլեկուլը պարունակում է առաջնային և չորրորդային ածխածնի հա մա պա
տաս խա նա բար 9 և 3 ատոմ: Գտե՛ք երրորդային ածխածնի ատոմների թիվը ալկանում, 
եթե նրա մոլեկուլում երկրորդային ածխածնի ատոմներ չեն պարունակվում: 

2.  2,84 գ յոդմեթանի և 0,69 գ մետաղական նատրիումի փոխազդեցությունից ստացվել է 
179,2 մլ (ն. պ.) ալկան: Որքա՞ն է ալկանի ստացման ռեակցիայի ելքը (%): 

3.  Որոշակի ծավալով ալկանի և այրման համար անհրաժեշտ թթվածնի խառնուրդը պայ
թեցնելուց և ջրային գոլորշիները խտացնելուց հետո ծավալը կրճատվել է 2 անգամ: 
Որքա՞ն է ալկանի մոլեկուլում ածխածնի sp3 հիբրիդային օրբիտալների թիվը: 

4.  Ալկանի այրման արգասիքները նատրիումի հիդրօքսիդի 99,2 գ լուծույթով անցկացնելիս 
վերջինիս զանգվածը դարձել է 100 գ, իսկ նատրիումի կարբոնատի զանգվածային 
բաժինը՝ 1,06  %: Որքան է ատոմների թիվն ալկանի մոլեկուլում:  

5.  Ալկանների հոմոլոգիական շարքի միմյանց հաջորդող անդամների 2  :  3 մոլային հա րա
բերությամբ խառնուրդում ածխածնի ատոմների մոլային բաժինը 28,125  % է: Քանի՞ մոլ 
ատոմ ջրածին է պարունակվում ալկանների 10 մոլ խառնուրդում:  

6.  Որքա՞ն է ալկանի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, եթե դրա մոլեկուլում ած
խածին և ջրածին տարրերի ատոմների գումարային թիվը 8,428æ1024 է: 

7.  Որքա՞ն է պրոտոնների թիվն ածխածնի և քլորի առաջացրած միացության մոլեկուլում, 
եթե քլորի մոլային բաժինը դրանում 80 % է:

8.  Որքա՞ն է գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ էթանի, որը ստացվել է 
քացախաթթվի և կարագաթթվի նատրիումական աղերի հավասարամոլային խառ
նուրդը չոր նատրիումի հիդրօքսիդի հետ շիկացնելիս: 

9.  Սահմանային ածխաջրածնի 2 լ ծավալով (ն. պ.) նմուշի զանգվածը հավասար է 30 լ 
ջրածնի զանգվածին: Որքա՞ն է այդ ածխաջրածնի մոլեկուլում պարունակվող պրո տոն
ների գումարային թիվը: 

10.  Որքա՞ն է ալկանի մոլեկուլում ջրածնի ատոմների թիվը, եթե 0,88 գ զանգվածով նրա 
ծավալը 1,16æ105 Պա ճնշման տակ 17 °C–ում 415 մլ է (R = 8,3 Ջ/մոլæԿ):  
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11–12.  Անհայտ ալկանի 36 գ զանգվածով միահալոգենածանցյալն ստանալու համար 
ծախսվել է 11,2 լ քլոր: 

11. Որքա՞ն է ալկանի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: 

12.  Որքա՞ն է առաջնային ածխածնի ատոմների թիվը ալկանի այն իզոմերի մոլեկուլում, 
որից կառաջանա միայն մեկ միահալոգենածանցյալ: 

13–14.  Լուսավորման պայմաններում փոխազդել են 8,96 լ (ն. պ.) մեթանը և 17,92 լ քլո րը: 
Քլորացման արգասիքները սենյակային ջերմաստիճանում անցկացրել են նատ
րիու մի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթի մեջ:

13. Որքա՞ն է մեթանի քլորացման արգասիքի զանգվածը (գ):

14. Որքա՞ն է փոխազդած նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածը (գ):

15–16.  Տաք AlCI3 պարունակող խողովակով 8,96 լ (ն. պ.) բութանն անցկացնելիս ստացվել է 
գազային խառնուրդ:

15. Որքա՞ն է ստացված գազային խառնուրդում նյութերի գումարային քանակը (մմոլ):

16.  Որքա՞ն է ստացված խառնուրդում առկա ածխաջրածինների մեկական մոլեկուլում 
առաջնային ածխածնի ատոմների գումարային թիվը:  

17–18.  Էթիլենի և պրոպանի 5 լ (ն. պ.) խառնուրդին ավելացրել են 5 լ ջրածին: Խառնուրդը 
կա տալիզատորի վրայով անցկացնելիս ծավալը փոքրացել է երկու լիտրով: 

17. Որքա՞ն է էթիլենի ծավալը (լ) ելային խառնուրդում:    

18. Որքա՞ն է պրոպանի ծավալային բաժինը (%) ելային խառնուրդում:   

19–20. 1 մոլ նյութաքանակով ալկանի լրիվ այրման համար ծախսվել է 6,5 մոլ թթվածին: 

19. Որքա՞ն է ալկանի մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվը:  

20. Որքա՞ն է իզոմեր ալկանների թիվը:   

21–22.  Ալկանը լրիվ այրելիս առաջացել են 8,96 լ ածխածնի(IV) օքսիդ և 9 գ ջուր: Այդ նույն 
ալկանի քլորացումից հնարավոր է ստանալ երկու միաքլորտեղակալված և երեք 
երկ քլորտեղակալված արգասիքներ:
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21. Որքա՞ն է ալկանի մոլեկուլում ջրածնի ատոմների թիվը: 

22. Որքա՞ն է ալկանի մոլեկուլում մեթիլ խմբերի թիվը: 

23–24.  Միահիմն հագեցած կարբոնաթթվի նատրիումական աղը և նատրիումի հիդրօքսիդը 
միահալելիս առաջացել է 22,4 լ (ն. պ.) գազ (ρ = 1,965 գ/լ): 

23. Որքա՞ն է փոխազդած աղի զանգվածը (գ):  

24. Որքա՞ն է ստացված գազային նյութի մոլեկուլում ջրածնի ատոմների թիվը:  

25–26.  Քացախաթթվի և կարագաթթվի նատրիումական աղերի 115 գ նատրիում տարր 
պա րունակող խառնուրդը չոր նատրիումի հիդրօքսիդի հետ հալելիս անջատվել է 
21,6 գ/մոլ միջին մոլային զանգվածով գազային խառնուրդ:

25. Որքա՞ն է մեթանի նյութաքանակը (մոլ) ստացված գազային խառնուրդում: 

26. Որքա՞ն է աղերի ելային խառնուրդի զանգվածը (գ): 

27–28. 11,2 լ (ն. պ.) հագեցած ածխաջրածնում առկա է 24 գ ածխածին: 

27. Որքա՞ն է ածխաջրածնի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 

28.  Որքա՞ն է այդ միացության մեկ մոլեկուլում sp3 հիբրիդային օրբիտալների գումարա
յին թիվը:

29–31.  Մեթիլքլորիդի, մեթիլբրոմիդի և ցիկլոպրոպանի 9,82 գ գազային խառնուրդում 
ատոմների ընդհանուր թիվը 5,719æ1023 է: Հայտնի է, որ երկու հալոգենների ատոմ
ների թիվն այդ խառնուրդում վեց անգամ պակաս է ջրածնի ատոմների թվից: 

29.  Որքա՞ն է ելային խառնուրդում մեծ մոլային զանգված ունեցող նյութի մոլային բաժինը (%):   

30. Ի՞նչ ծավալով (մլ) ջրածին կծախսվի սկզբնական խառնուրդը հիդրման ենթարկելիս: 

31.  Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգված ունեցող աղի մոլային բաժինը (%) ելային խառնուրդն 
անհրաժեշտ քանակությամբ մետաղական նատրիումի հետ տաքացնելուց հետո 
ստացված աղերի խառնուրդում:   
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32–34.  Ածխաջրածնի գոլորշիների խտությունն ըստ հելիումի 14 է: Հայտնի է, որ այն չի 
գու նազրկում կալիումի պերմանգանատի լուծույթը, իսկ կատալիզատորի առ կա
յու թյամբ հեշտությամբ փոխազդում է ջրածնի հետ` առաջացնելով երկու հագեցած 
ածխաջրածինների խառնուրդ: 

32. Որքա՞ն է ելային ածխաջրածնի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: 

33. Որքա՞ն է ելային ածխաջրածնում մեթիլ խմբերի թիվը: 

34.  Որքա՞ն է ստացված երկու ածխաջրածինների առաջնային ածխածնի ատոմների գու
մարային թիվը:   

35–37.  Նույն թվով երկրորդային և առաջնային ածխածիններ պարունակող ն–ալկանի և 
ացե տիլենի 22,4 լ (ն. պ.) խառնուրդը, որի խտությունն ըստ հելիումի 9,7 է, այրել են 
թթվածնի ավելցուկում, իսկ այրման արգասիքները հաջորդաբար անցկացրել են 
խիտ ծծմբական թթվի և 25 % զանգվածային բաժնով 640 գ նատրիումի հիդրօքսիդի 
լուծույթի միջով:

35. Որքա՞ն է ալկանի մեկ մոլեկուլում պրոտոնների թիվը: 

36. Որքա՞ն է ացետիլենի ծավալային բաժինը (%) խառնուրդում: 

37. Որքա՞ն է վերջնական լուծույթում փոքր մոլային զանգվածով աղի քանակը (մմոլ): 

38–40.  Մեթանի 6,02æ1024 թվով էլեկտրոն պարունակող նմուշին ավելացրել են այնքան 
պրոպան, որ նեյտրոնների և պրոտոնների թվային հարաբերությունը խառնուրդում 
դարձել է 2 : 3:

38. Որքա՞ն է ավելացրած պրոպանի նյութաքանակը (մոլ): 

39. Որքա՞ն է ստացված գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 

40. Որքա՞ն է ածխածին տարրի ատոմների մոլային բաժինը (%) խառնուրդում: 

41–43.  Որոշակի զանգվածով քացախաթթվին ավելացրել են անհրաժեշտ քանակով 
նատ րիումի հիդրօքսիդ և տաքացրել մինչև հնարավոր ռեակցիաների ավարտը: 
Անջատվել է 22,4 լ (ն. պ.) գազ, որն այնուհետև տաքացրել են մինչև 1500 °C և 
ստացված գազային խառնուրդն անցկացրել են սնդիկի(II) սուլֆատ պարունակող 
ջրային լու ծույթով: Վերջինում հայտնաբերվել է 16,5 գ էթանալ:

41. Որքա՞ն է քացախաթթվի զանգվածը (գ): 



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

336

42. Որքա՞ն է ծախսված նատրիումի հիդրօքսիդի նյութաքանակը (մոլ): 

43.  Որքա՞ն է Կուչերովի ռեակցիայի ելքը (%), եթե մյուս ռեակցիաներն ընթացել են քա
նակական ելքով: 

 3.1. Քիմիական կառուցվածքի տեսություն, սահ մա նային ածխաջրածիններ, 
ցիկլոալ կան ներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 1 16 5 31 40

2 80 17 2 32 56

3 12 18 60 33 1

4 5 19 14 34 5

5 92 20 2 35 34

6 58 21 10 36 60

7 74 22 3 37 1600

8 1 23 110 38 1

9 18 24 8 39 30

10 8 25 4 40 25

11 72 26 438 41 60

12 4 27 58 42 2

13 34 28 16 43 75

14 32 29 40

15 400 30 1120
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3.2. ՈՉ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱՅԻՆ ԱԾ ԽԱՋ ՐԱ ԾԻՆ ՆԵՐ

1.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) բրոմ կմիանա 53 գ էթիլբենզոլի դեհիդրման արգասիքին, որը 
կողմնային շղթայում կրկնակի կապ է պարունակում:   

2.  Կողմնային շղթայում մեկ կրկնակի կապ պարունակող արոմատիկ ածխաջրածնի մո
լեկուլում ածխածին և ջրածին տարրերի ատոմների քանակները նույնն են: Որքա՞ն է 
արոմատիկ ածխաջրածնի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: 

3.  10 դմ3 ծավալով ջրածինը խառնել են էթանի և էթենի 10 դմ3 խառնուրդի հետ և անց
կացրել տաք կատալիզատորի վրայով: Ստացվել է 18 դմ3 ծավալով նոր խառնուրդ: 
Որքա՞ն է ելային խառնուրդում էթենի ծավալային բաժինը (%):    

4.  Նույն թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկինի և ալկենի հավասարամոլային 
խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի 20,5 է: Որքա՞ն է σ–կապերի թիվն ալկինի մոլեկուլում: 

5.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ է պահանջվում 20 % չայրվող խառնուրդներ պարունակող 56 լ 
(ն. պ.) ացետիլենն այրելու համար:  

6.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) քլորոպրեն կստացվի 112 լ (ն. պ.) էթինից, եթե դիմերացումն ըն
թացել է 80 % ելքով, իսկ քլորաջրածնի միացումը՝ քանակապես: 

7.  Էթենի և պրոպանի խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի 16 է: Որքա՞ն է պրոպանի 
ծավալային բաժինը խառնուրդում (%):

8.  20 % խառնուկ պարունակող կալցիումի կարբիդի 60 կգ նմուշից երկու փուլով ստացել 
են 15,6 կգ բենզոլ: Որքա՞ն է երկրորդ փուլի ելքը (%), եթե առաջին փուլն ընթացել է 
քանակապես:  

9.  Արոմատիկ ածխաջրածնի մոլեկուլում ջրածնի զանգվածային բաժինը 10 % է: Որքա՞ն է 
ածխածնի ատոմների թիվն այդ նյութի կողմնային շղթայում: 

10–11.  Էթանից բութադիենի ստացումն իրականացվել է՝ ըստ փոխարկումների հետևյալ 
շղթայի.

 C2H6 
Cl2(1 : 1), hυ

 A 
Na

 C4H10 
Cr2O3  C4H6

10. Ինչի՞ է հավասար A նյութում σ–կապերի թիվը:  

11.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) բութադիեն կստացվի 600 գ էթանից, եթե փոխարկումներն ըն
թա նան 50 % ելքերով: 
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12–13.  Ացետիլենից ստացել են վինիլքլորիդ, պոլիմերացրել և 80 % ելքով ստացել են մեկ 
տոննա 20000 գ/մոլ միջին մոլային զանգվածով պոլիմեր: 

12. Որքա՞ն է պոլիմերացման աստիճանը:  

13. Որքա՞ն է փոխազդած ացետիլենի ծավալը(մ3):    

14–15.  Բենզոլի և ստիրոլի որոշակի զանգվածով խառնուրդը գունազրկում է բրոմի 3,2  % 
զանգվածային բաժնով 500 գ ջրային լուծույթը: Նույն զանգվածով խառնուրդի մեկ 
այլ նմուշ այրելիս գոյացել է 18 գ ջուր:

14. Որքա՞ն է ստիրոլի զանգվածային բաժինն (%) ածխաջրածինների խառնուրդում: 

15. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կծախսվի սկզբնական խառնուրդն այրելիս:  

16–17.  Պրոպանի և ացետիլենի խառնուրդը բրոմաջրի միջով անցկացնելիս վերջինիս 
զանգվածն ավելացել է 5,2 գրամով, իսկ ածխաջրածինների նույն ծավալով խառ
նուրդը լրիվ այրելիս ծախսվել է 168 լ (ն. պ.) օդ:

16. Որքա՞ն է պրոպանի մոլային բաժինը (%) գազերի խառնուրդում:  

17.  Որքա՞ն է ածխաջրածինների խառնուրդի այրումից ստացված ածխաթթու գազի 
զանգվածը (գ):  

18–19. Լրիվ այրելիս 20 լիտր ալկինի համար ծախսվում է 110 լ (ն. պ.) թթվածին:

18. Որքա՞ն է ալկինի մոլեկուլում ածխածնի ատոմների թիվը:    

19. Որքա՞ն է բոլոր իզոմեր ալկինների թիվը:  

20–21.  Չհագեցած ածխաջրածնի 0,5 մոլում ածխածնի և ջրածնի զանգվածները կազմում են 
համապատասխանաբար 30 և 5 գրամ:

20. Որքա՞ն է ածխաջրածնի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

21.  Որքա՞ն է ածխաջրածնի մոլեկուլում sp3 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի 
ատոմների թիվը:   

22–23.  Նիտրացնող խառնուրդով արոմատիկ ածխաջրածինը նիտրացնելիս ստացվում 
են երկու իզոմերային միանիտրոածանցյալներ, որոնց մոլեկուլում ազոտի զանգ
վածային բաժինը 8,4848 % է:
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22. Որքա՞ն է ածխածնի ատոմների թիվը ածխաջրածնի մեկ մոլեկուլում: 

23.  Որքա՞ն է ածխաջրածնի ճիշտ անվանման մեջ բենզոլային օղակում տեղակալիչների 
դիրքերը ցույց տվող թվերի գումարը: 

24–25. Արոմատիկ ածխաջրածնի մեկ մոլը լրիվ այրելիս ծախսվել է 10,5 մոլ թթվածին: 

24. Որքա՞ն է ելային ածխաջրածնի մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվը: 

25.  Ինչի՞ է հավասար նույն ածխաջրածնի դասին պատկանող բոլոր իզոմերներում sp2 
հիբրիդային օրբիտալների գումարային թիվը:   

26–27.  Հեքսաքլորանը ստանում են ցրված լույսի ազդեցությամբ՝ բենզոլին գազային քլոր 
միացնելով:

26. Որքա՞ն է σ–կապերի թիվը հեքսաքլորանի մեկ մոլեկուլում:  

27. Քանի՞ անգամ է փոխազդող քլորի նյութաքանակը մեծ բենզոլի նյութաքանակից: 

28–30.  Կալցիումի կարբիդի և հիդրիդի խառնուրդի որոշակի զանգվածով նմուշը հիդրո
լիզի ենթարկելիս գոյացել է ըստ ջրածնի 3,4 հարաբերական խտությամբ գազային 
խառնուրդ, որի այրումից ստացվել է 22,5 գ ջուր: 

28. Որքա՞ն է հիդրոլիզի ենթարկված պինդ նյութերի խառնուրդի զանգվածը (գ): 

29. Որքա՞ն է հիդրոլիզի արդյունքում ստացված գազային խառնուրդի ծավալը (լ, ն. պ.): 

30. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ է ծախսվել գազային խառնուրդն այրելիս:  

31–33.  Անհայտ ալկենի և կալիումի պերմանգանատի լուծույթի փոխազդեցությունից 
ստաց  ված նստվածքի զանգվածը 1,0357 անգամ գերազանցել է փոխազդած ալկենի 
զանգ վածը: 

31. Որքա՞ն է ալկենի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:  

32.  Որքա՞ն է ալկենի բանաձևին համապատասխանող բոլոր իզոմերների թիվը՝ տա րա
ծա կանը և միջդասայինը ներառյալ:  

33.  Որքա՞ն է ալկենի ծավալային բաժինը (%) ջրածնի հետ խառնուրդում, որի հարաբերա
կան խտությունն ըստ հելիումի 3,2 է:  
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34–36.  Կողմնային շղթայում մեկ կրկնակի կապ պարունակող արոմատիկ ածխաջրածնի և  
քլորի փոխազդեցությունից ստացվել է 3,78 գ երկքլորիդ: Այդ նույն ածխաջրածնի և 
բրո մաջրի փոխազդեցությունից ստացվել է 5,56 գ երկբրոմիդ: 

34. Որքա՞ն է ատոմների թիվը ածխաջրածնի մոլեկուլում:  

35.  Որքա՞ն է խնդրի պայմանը բավարարող և կողմնային շղթայում կրկնակի կապ պա
րունակող իզոմերների թիվը (ցիս–տրանս իզոմերները բացառել):  

36. Որքա՞ն է ածխաջրածնի 1 մոլի լրիվ այրման համար անհրաժեշտ թթվածնի զանգվածը (գ):

37–39.  Գազային խառնուրդը, որը կազմված է պրոպենից, պրոպանից և 32 գ կալցիումի 
կար բիդի լրիվ հիդրոլիզից ստացված գազից, քանակապես փոխազդում է 32 % 
զանգ վածային բաժնով 1 կգ բրոմաջրի հետ: Բրոմաջրում չլուծված գազի ծավալը 
9,6 անգամ փոքր է նույն խառնուրդի լրիվ այրման համար անհրաժեշտ թթվածնի 
ծա վալից:

37. Որքա՞ն է կալցիումի կարբիդի հիդրոլիզից ստացված գազի զանգվածը (գ): 

38. Որքա՞ն է պրոպենի զանգվածը (գ) սկզբնական խառնուրդում:    

39. Որքա՞ն է պրոպանի զանգվածային բաժինը (%) սկզբնական խառնուրդում:   

40–42.  Էթանի, էթինի և պրոպանի խառնուրդն անցկացրել են բրոմաջրի միջով: Մնացած 
գազային խառնուրդի խտությունն ըստ հելիումի դարձել է 9,25: Նույն ծավալով 
սկզբնական խառնուրդին հավասար ծավալով ջրածին են ավելացրել, խառնուրդը 
տա քացրել նիկել կատալիզատորի առկայությամբ: Ռեակցիայի ավարտից հետո 
վերջնական խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի դարձել է 11,5:

40. Որքա՞ն է էթինի ծավալային բաժինը (%) ելային խառնուրդում: 

41. Որքա՞ն է պրոպանի ծավալային բաժինը (%) վերջնական խառնուրդում: 

42. Ավելացրած ջրածնի ո՞ր մասն է (%) փոխազդել: 

43–45. Համապատասխան պայմաններում արոմատիկ ածխաջրածնի որոշակի զանգվա
ծով նմուշը բրոմի ավելցուկի հետ փոխազդելիս գոյանում է 72,948 % զանգվածային 
բաժնով բրոմ պարունակող եռբրոմածանցյալ: 

43. Որքա՞ն է ելային ածխաջրածնի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: 

44. Որքա՞ն է արոմատիկ ածխաջրածնի մոլեկուլում σ–կապերի թիվը: 
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45. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ կծախսվի 0,5 մոլ ածխաջրածնի լրիվ այրման համար: 

46–48.  Ալկենների հոմոլոգիական շարքում միմյանց հաջորդող երկու անդամների մեկական 
մոլեկուլներում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը 5–ով մեծ է ածխածնի ատոմ
ների գումարային թվից: Ածխաջրածինների 8,96 լ (ն. պ.) հավասարամոլային խառ
նուրդը կալիումի պերմանգանատի ավելցուկ պարունակող ջրային լուծույթով անց
կացնելիս 75 % ելքով ենթարկվել է օքսիդացման:

46. Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով օրգանական վերջանյութի զանգվածը (մգ): 

47. Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով օրգանական վերջանյութի նյութաքանակը (մմոլ): 

48. Որքա՞ն է փոխազդած կալիումի պերմանգանատի նյութաքանակը (մմոլ):  

3.2. Ոչ սահ մա նային ած խաջ րա ծին ներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 80 17 44 33 20

2 104 18 4 34 19

3 20 19 4 35 6

4 6 20 70 36 368

5 560 21 3 37 13

6 177 22 9 38 42

7 25 23 6 39 50

8 80 24 18 40 20

9 3 25 72 41 25

10 7 26 18 42 40

11 28 27 3 43 92

12 320 28 37 44 15

13 448 29 28 45 504

14 40 30 126 46 9300

15 56 31 56 47 150

16 50 32 6 48 200
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3.3. ՍՊԻՐՏ ՆԵՐ ԵՎ ՖԵ ՆՈԼ ՆԵՐ 

1.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) օրգանական միացություն կառաջանա 188 գ ֆենոլի և խիտ ազո
տական թթվի քանակական փոխազդեցությունից:    

2.  Հագեցած միատոմ սպիրտի այրումից գոյացած ածխաթթու գազի ծավալը 8 անգամ 
մեծ  է նույն քանակով սպիրտի և մետաղական նատրիումի փոխազդեցությունից գո
յացած գազի ծավալից: Ածխածնի քանի՞ ատոմ է առկա սպիրտի մեկ մոլեկուլում:  

3.  Ի՞նչ քանակով (մմոլ) ջրածին կանջատվի 87,5 գ էթանոլի 46 % զանգվածային բաժնով 
ջրային լուծույթը անհրաժեշտ քանակով մետաղական նատրիումով մշակելիս: 

4.  135 գ քլորբենզոլից երկու փուլով ստացել են 164,88 գ պիկրինաթթու: Որքա՞ն է երկրորդ 
փուլի ելքը (%), եթե առաջին փուլի ելքը 80 % է:  

5.  Թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը hագեցած միատոմ սպիրտում 21,62 % է: 
Որքա՞ն է իզոմերային առաջնային սպիրտների թիվը:    

6.  Նատրիումի և պրոպանոլի փոխազդեցությունից ստացված ջրածնի լրիվ այրման հա
մար ծախսվել է 28 լ (ն. պ.) օդ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) պրոպանոլ է ծախսվել:  

7.  Սահմանային միատոմ սպիրտում ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը 52,174 % է: 
Որքա՞ն է նույն բաղադրությունն ունեցող բոլոր իզոմեր նյութերի թիվը:  

8.  Սահմանային միատոմ սպիրտի մոլեկուլում ատոմների ընդհանուր թիվը 15 է: Որքա՞ն է 
նույն բաղադրությունն ունեցող իզոմեր սպիրտների թիվը:  

9.  Որքա՞ն է ֆենոլի զանգվածային բաժինը դրա սպիրտային լուծույթում, եթե 47 գ այդ լու
ծույթի և բրոմաջրի փոխազդեցությունից անջատվել է 33,1 գ նստվածք: 

10–11.  Հագեցած միատոմ սպիրտի 22,2 գ նմուշի դեհիդրատացումից առաջացել է 1 : 9 
մո լային հարաբերությամբ երկու իզոմեր ալկենների խառնուրդ, ընդ որում՝ փոքր 
զանգ վածային բաժնով նյութի զանգվածը 1,68 գրամ է: 

10. Որքա՞ն է սպիրտի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 

11. Որքա՞ն է իզոմեր սպիրտների թիվը: 

12–13.  Ֆենոլի 188 գ զանգվածով նմուշի և անհրաժեշտ քանակով բրոմի ջրային լուծույթի 
փոխազդեցությունից ստացված նստվածքը հեռացրել են, իսկ մնացած լուծույթը՝ 
չեզոքացրել նատրիումի հիդրօքսիդով:

 12. Որքա՞ն է գոյացած նստվածքի զանգվածը (գ):  
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13. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ալկալի է փոխազդել: 

14–15.  Անմնացորդ փոխազդել են 1 : 3 մոլային հարաբերությամբ գլիցերինը և ազոտական 
թթուն: Ռեակցիայի հետևանքով գոյացած ջուրը մետաղական նատրիումի հետ 
փոխազդելիս անջատվել է 168 լ (ն. պ.) գազ: 

14. Ի՞նչ զանգվածով (գ) օրգանական միացություն է գոյացել:  

15. Ի՞նչ զանգվածով 1,2,3–եռբրոմպրոպանից կարող է ստացվել օգտագործված գլիցերինը: 

16–17.  Ֆենոլի և արոմատիկ ածխաջրածնի որոշակի զանգվածով խառնուրդից ֆենոլն 
առանձնացնելու համար պահանջվել է նատրիումի հիդրօքսիդի 16 % զանգվածային 
բաժնով  50 գ լուծույթ: Ջրային շերտն առանձնացնելուց հետո՝ մնացորդը երկա
թի(III) բրոմիդի առկայությամբ բրոմացնելիս, ստացվել է 0,4 մոլ քանակությամբ 
62,8 գ միաբրոմ–տեղակալված ածխաջրածին:

16. Որքա՞ն է ելային խառնուրդի զանգվածը(գ): 

17. Ի՞նչ թվով ատոմներ են պարունակվում արոմատիկ ածխաջրածնի մոլեկուլում:  

18–19.  Բենզոլի հոմոլոգի 4 մոլի և որոշակի քանակով ֆենոլի 556 գ խառնուրդին ավելցու
կով բրոմաջուր ավելացնելիս ստացվել է 662 գ նստվածք: 

18. Որքա՞ն է ֆենոլի զանգվածը խառնուրդում (գ): 

19. Որքա՞ն է բենզոլի հոմոլոգի մոլեկուլում ջրածնի ատոմների գումարային թիվը:

20–21.  Սահմանային երկատոմ սպիրտի 9 գ նմուշը անհրաժեշտ քանակությամբ մե տա ղա
կան նատրիումի հետ փոխազդելիս անջատվել է 2,24 լ (ն. պ.) ջրածին: 

20. Որքա՞ն է սպիրտի մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվը: 

21. Որքա՞ն է բոլոր իզոմերային սպիրտների թիվը: 

22–23.  Պրոպանոլի և էթանոլի 3,94 գ խառնուրդը ծծմբական թթվի միջավայրում օքսիդաց
րել են կալիումի պերմանգանատով, որի ծախսը եղել է այնքան, որքան 2,52 գ էթի
լենը չեզոք միջավայրում մինչև էթիլենգլիկոլ օքսիդացնելիս: 

22. Որքա՞ն է կալիումի պերմանգանատի զանգվածը (մգ):  

23. Որքա՞ն է պրոպանոլի զանգվածը (մգ) ելային խառնուրդում: 
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24–25.  18,5 գ միատոմ սահմանային սպիրտի դեհիդրատացումից ստացվել է 14 գ սիմետրիկ 
ալկեն: 

24. Որքա՞ն է ալկենի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 

25. Որքա՞ն է մեթիլ խմբերի թիվը սպիրտի մեկ մոլեկուլում: 

26–27.  Էթիլենգլիկոլի և գլիցերինի որոշակի զանգվածով խառնուրդի մեջ մղել են մեծ ավել
ցուկով քլորաջրածին: Հնարավոր ռեակցիաներն ավարտվելուց հետո գոյացել է 
քլոր ածանցյալների 59,2 գ խառնուրդ, որում մեծ մոլային զանգվածով նյութի մո լա
յին բաժինը 40 % է: 

26. Որքա՞ն է անջատված ջրի նյութաքանակը (մմոլ): 

27. Որքա՞ն է ելային խառնուրդի զանգվածը (գ): 

28–30.  Ֆենոլի էթանոլային լուծույթը բաժանել են երկու հավասար մասի: Առաջին կեսի 
չեզոքացման համար պահանջվել է կալիումի հիդրօքսիդի 5 մոլ/լ կոնցենտրացիա
յով 100 մլ լուծույթ: Մյուս կեսի և ավելցուկով վերցրած մետաղական կալիումի փո
խազ դեցությունից անջատվել է գազ, որը կարող է բավարարել 2115 գ օլեինաթթուն 
հիդ րելու համար: 

28. Որքա՞ն է ֆենոլի քանակը (մոլ) ելային խառնուրդում: 

29. Որքա՞ն է ելային լուծույթի զանգվածը (գ): 

30. Որքա՞ն է օլեինաթթվի հիդրումից առաջացած կարբոնաթթվի զանգվածը (գ): 

31–33.  Ֆենոլի և բենզիլսպիրտի խառնուրդի և անհրաժեշտ քանակությամբ մետաղական 
կալիումի փոխազդեցությունից անջատվել է 8,4 լ (ն. պ.) գազ: Օրգանական նյութերի 
նույն զանգվածով մեկ այլ նմուշ բավարար քանակությամբ բրոմաջրով մշակելիս 
անջատվել է 165,5 գ սպիտակ նստվածք: 

31. Որքա՞ն է օրգանական նյութերի ելային խառնուրդի զանգվածը (գ): 

32.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի կարբոնատ կպահանջվի ելային խառնուրդից բեն
զիլսպիրտն առանձնացնելու համար: 

33.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդի հետ կփոխազդի օրգանական նյութերի 
ելային խառնուրդը: 
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34–36.  Ծծմբա կան թթվի կա տա լի տիկ քա նակ նե րի առ կա յու թյամբ 230 գ էթա նո լը տա քաց
րել են և ստա ցել եր կու օր գա նա կան նյու թե րի 176 գ խառ նուրդ: Այդ խառ նուր դը 
25 % զանգ վա ծա յին բաժ նով բրո մաջ րով անց կաց նե լիս այն ամ բող ջու թյամբ գու նա
զրկվել է: 

34. Որքա՞ն է խառնուրդում գազային նյութի քանակը (մոլ): 

35. Որքա՞ն է խառնուրդում հեղուկ նյութի զանգվածը(գ):  

36. Որքա՞ն է բրոմաջրի զանգվածը (գ):  

37–39.  Ծծմբական թթվի առկայությամբ 220 գ հագեցած միատոմ սպիրտը տաքացնելիս 
ստացվել է իզոմերային ալկենների և եթերի 184 գ խառնուրդ: 9,68 գ ելային սպիրտի 
այրումից անջատվել է 358,6 կՋ ջերմություն, իսկ այդ սպիրտի այրման ջերմությունը 
3260 կՋ/մոլ է: 

37. Որքա՞ն է սպիրտի մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվը:  

38. Որքա՞ն է ստացված եթերի զանգվածը (գ): 

39. Որքա՞ն է միջմոլեկուլային դեհիդրատացման ռեակցիայի ելքը (%): 

40–42.  Ֆենո լի, բեն զո լի և անի լի նի խառ նուր դը չոր քլո րաջ րած նով մշա կե լիս առա ջա ցել է 
518 գ նստվածք, որն առանձ նաց րել են, իսկ մնա ցած օր գա նա կան շեր տի հետ փո
խազ դել է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 2 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի ա յով 500 մլ լու ծույթ: Նույն 
քա նա կով ելա յին խառ նուր դը անհ րա ժեշտ քա նա կու թյամբ օդում այ րե լիս ստաց
վել է 292 մոլ չոր գա զե րի խառ նուրդ:

40. Որքա՞ն է անիլինի զանգվածը (գ): 

41. Որքա՞ն է բենզոլի զանգվածը (գ): 

42. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ է ծախսվել: 

43–45.  Ֆենո լի և էթա նո լի որո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դի և բա վա րար քա նա կով մե տա
ղա կան կա լի ու մի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է 5,6 լ (ն. պ.) գազ: Խառ նուր դի 
նույն զանգ վա ծով մեկ այլ նմու շի հետ կա րող է փո խազ դել 0,125 մոլ կա լի ու մի հիդ
րօք սի դի լու ծույթ:

43. Որքա՞ն է խառնուրդի զանգվածը (գ): 
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44. Որքա՞ն է էթանոլի մոլային բաժինը (%) խառնուրդում: 

45.  Ի՞նչ նյութաքանակով (մմոլ) պիկրինաթթու կստացվի խառնուրդում պարունակվող 
ֆենոլի 80 % ելքով նիտրացումից: 

3.3. Ս պիրտ ներ և ֆե նոլ ներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 458 16 50 31 74

2 4 17 12 32 53

3 1750 18 188 33 20

4 75 19 8 34 1

5 2 20 16 35 148

6 60 21 6 36 640

7 2 22 9480 37 18

8 4 23 2100 38 79

9 20 24 56 39 40

10 74 25 2 40 372

11 4 26 1200 41 234

12 662 27 37 42 6776

13 320 28 1 43 29

14 1135 29 1428 44 75

15 1405 30 2130 45 100
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3.4. ԱԼ ԴԵ ՀԻԴ ՆԵՐ, ԹԹՈՒ ՆԵՐ

1.  Բենզոյական թթվի հոմոլոգի մոլեկուլը պարունակում է 72 էլեկտրոն: Որքա՞ն է այդ 
նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 

2.  Սնդիկի(II) աղերի առկայությամբ 80 կգ պրոպինի և ջրի փոխազդեցությունից ի՞նչ 
զանգվածով (կգ) վերջանյութ կառաջանա: 

3.  RCOOH բանաձևով հագեցած կարբոնաթթվի 17,6 գ նմուշը մետաղական կալցիումի 
հետ փոխազդելիս առաջացնում է այնքան ջրածին, որքան գոյանում է 1,8 գ ջրի էլեկտ
րոլիզից: Որքա՞ն է R ռադիկալում ատոմների գումարային թիվը: 

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) էթանալ կգոյանա ըստ զանգվածի 88 % հիմնական նյութ պա րու
նակող 200 գ տեխնիկական կալցիումի կարբիդից: 

5.  Արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթով CnH2nO բաղադրությամբ ալդեհիդի 
օքսիդացումից գոյացել են 10,8 գ մետաղ և կարբոնաթթու, որն էթանոլի հետ փոխազ
դելիս 50 % ելքով առաջացնում է 2,2 գ էսթեր: Որքա՞ն է CnH2nO2 ընդհանուր բանաձևն 
ունեցող բոլոր իզոմերների թիվը:  

6.  Ի՞նչ թվով ատոմներ են առկա CnH2nO բաղադրությամբ ալդեհիդի մոլեկուլում, եթե 
դրանում ածխածնի sp3 և sp2 հիբրիդացված ատոմների թվային հարաբերությունը 4 : 1 է:  

7.  Ի՞նչ թվով առաջնային ածխածնի ատոմներ են առկա ալդեհիդի մոլեկուլում, եթե դրա 
հիդրման արգասիքը դեհիդրատացնելիս առաջանում է իզոբութեն: 

8.  Արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթով մրջնալդեհիդի լրիվ օքսիդացումից ան
ջատվել է 1,4 լ (ն. պ.) գազ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) մետաղ է ստացվել:  

9.  Հավասար քանակներով քացախաթթվի և էթիլսպիրտի փոխազդեցությունից 80 % 
ելքով ստացվել է 17,6 գ էթիլացետատ: Որքա՞ն է քացախաթթվի զանգվածը (գ) ելային 
խառնուրդում: 

10.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) 15 % զանգվածային բաժնով ացետալդեհիդի ջրային լուծույթ 
կստացվի 78,4 լ (ն. պ.) ացետիլենից, եթե հիդրատացումն ընթացել է 90 % ելքով: 

11.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) քացախալդեհիդ կստացվի 20 % խառնուկ պարունակող կալցիումի 
կարբիդի 160 գ նմուշից, եթե հիդրոլիզն ընթացել է քանակապես, իսկ հիդրատացումը՝ 
75 % ելքով: 

12–13.  Միահիմն հագեցած կարբոնաթթվի մոլեկուլում ածխածին տարրի ատոմների մո
լային բաժինը կրկնակի մեծ է թթվածնի ատոմների մոլային բաժնից: 

12. Որքա՞ն է թթվի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:  
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13.  Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի 2 մոլ/լ կոնցենտրացիայով լուծույթի ծավալը (մլ), 
որն անհրաժեշտ է 26,4 գ թթուն չեզոքացնելու համար:  

14–15.  Էթանալի և էթանաթթվի 268 գ խառնուրդը արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լու
ծույ թի հետ փոխազդելիս առաջացրել է 432 գ նստվածք: 

14. Որքա՞ն է էթանալի զանգվածը (գ) տրված խառնուրդում:  

15.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) գազագոլորշային խառնուրդ կստացվի ելային խառնուրդը բա
վարար քանակով թթվածնում այրելիս: 

16–17.  Քացախալդեհիդի և էթանոլի խառնուկ պարունակող քացախաթթվի 8 գ նմուշը 
ար ծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթով մշակելիս առաջացել է 5,4 գ արծաթ: 
Ստացված լուծույթը չեզոքացնելու համար պահանջվել է նատրիումի հիդրօքսիդի 
20 % զանգվածային բաժնով 16 մլ լուծույթ (ρ = 1,25 գ/մլ): 

16. Որքա՞ն է քացախալդեհիդի զանգվածը (մգ) ելային նմուշում: 

17. Որքա՞ն է էթանոլի զանգվածային բաժինը (%) ելային նմուշում: 

18–19.  Քացախաթթվի և կարագաթթվի նատրիումական աղերի հավասարամոլային խառ
նուրդն անհրաժեշտ քանակով չոր նատրիումի հիդրօքսիդի հետ շիկացնելիս ստաց
վել է գազերի խառնուրդ: 

18. Որքա՞ն է շիկացումից ստացված աղի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

19. Որքա՞ն է ստացված գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ էթանի: 

20–21.  Որոշակի զանգվածով քացախաթթվի անհիդրիդը լուծել են ջրում և ստացել քա
ցախաթթվի 30 % զանգվածային բաժնով 400 գ լուծույթ: 

20. Որքա՞ն է ջրում լուծված քացախաթթվի անհիդրիդի զանգվածը (գ):  

21. Որքա՞ն է ստացված թթվի էսթերացման համար պահանջվող պրոպանոլի զանգվածը (գ):

22–23. Ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի. 

H3C C CH C

CH3

CH3 CH3

O

H

X1               X2               X3
H2, Ni          HBr           KOH

ëåÇñï

22. Որքա՞ն է X2 նյութի մոլեկուլում առաջնային ածխածնի ատոմների թիվը: 
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23. Որքա՞ն է X3 նյութի մոլեկուլում σ–կապերի թիվը: 

24–25.  Սահմանային ալդեհիդի 12,9 գ նմուշի և արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթի 
փոխազդեցությունից անջատվել է 32,4 գ մետաղ: 

24. Որքա՞ն է ալդեհիդի մեկ մոլեկուլում ատոմների գումարային թիվը: 

25. Որքա՞ն է իզոմերային ալդեհիդների թիվը: 

26–27.  Երկու միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների խառնուրդը արծաթի(I) օքսիդի 
ամոնիակային լուծույթով օքսիդացնելիս ստացվել է 216 գ մետաղ, իսկ նույն խառ
նուրդի լրիվ չեզոքացման համար պահանջվել է 148 գ կալցիումի հիդրօքսիդ: 

26. Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով թթվի զանգվածը (գ) խառնուրդում: 

27. Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով թթվի նյութաքանակը (մոլ) խառնուրդում: 

28–29.  Էթանոլի և քացախաթթվի որոշակի զանգվածով խառնուրդի այրման համար 
ծախս ված թթվածնի ծավալը 1,4 անգամ մեծ է ստացված ածխաթթու գազի ծա
վա լից: Այրման արգասիքները ֆոսֆորի(V) օքսիդ պարունակող խողովակի միջով 
անց կացնելիս օքսիդի զանգվածն ավելացել է 252 գրամով: 

28. Որքա՞ն է քացախաթթվի զանգվածը (գ) ելային խառնուրդում:  

29.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) մետաղական նատրիում կարող է փոխազդել տրված խառնուրդի հետ: 

30–31.  Հագե ցած մի ա հիմն կար բո նաթթ վի լի թի ու մա կան աղի և ավել ցու կով վերց րած լի
թի ու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 69 գ խառ նուր դը մի ա հա լել են: Ստաց ված պինդ 
մնա ցոր դին ավե լաց րել են 75 գ սի լի ցի ու մի(IV) օք սիդ և կրկին մի ա հա լել, որի հե
տևան  քով ան ջատ վել է 5,6 լ (ն. պ.) գազ, և մնա ցել է 15 գ ջրում չլուծ վող նյութ:

30. Որքա՞ն է ելային խառնուրդում կարբոնաթթվի լիթիումական աղի զանգվածը (գ): 

31.  Որքա՞ն է առաջին ռեակցիայի ժամանակ անջատված օրգանական նյութի մոլեկուլում 
σ–կապերի թիվը: 

32–33.  Էթանաթթվի և պրոպանաթթվի նատրիումական աղերի հավասարամոլային խառ
նուրդը նատրիումի հիդրօքսիդի հետ շիկացնելիս անջատվել է գազերի խառնուրդ:

32. Որքա՞ն է գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

33.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին կպահանջվի գազային խառնուրդի 4 լ (ն. պ.) նմուշն 
այրելու համար: 
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34–36.  Մեթանալի, քացախաթթվի և մրջնաթթվի 2,33 գ խառնուրդն ամբողջությամբ փո
խազ դել է կալիումի հիդրօքսիդի 8,4 % զանգվածային բաժնով 20 գ լուծույթի հետ: 
Ստաց ված լուծույթը արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթով մշակելիս ան
ջատ վել է 9,72 գ մետաղ: 

34. Որքա՞ն է ալդեհիդի մոլային բաժինը (%) ելային խառնուրդում: 

35. Որքա՞ն է քացախաթթվի մոլային բաժինը (%) ելային խառնուրդում: 

36. Որքա՞ն է մրջնաթթվի զանգվածը (մգ) ելային խառնուրդում: 

37–39.  Գլիցերինի և սահմանային միահիմն կարբոնաթթվի 76 գ խառնուրդը կարող է փո
խազ դել 78 գ կալիումի հետ: Ելային խառնուրդում առկա թթվի էսթերացման համար 
պահանջվել է 2–բութանոլի և իզոպրոպիլսպիրտի 37 գ խառնուրդ: 

37. Որքա՞ն է գլիցերինի նյութաքանակը (մմոլ) ելային խառնուրդում: 

38. Որքա՞ն է խառնուրդում պարունակվող թթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

39.  Որքա՞ն է ելային խառնուրդում առկա թթվի էսթերացումից ստացված օրգանական 
նյութերի գումարային զանգվածը (գ):  

40–42.  Ֆենոլի և քա ցա խաթթ վի որո շա կի զանգ վա ծով խառ նուր դի և նատ րի ու մի հիդ րո կար
բո նա տի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ ված գա զը ավել ցու կով վերց րած կալ  ցիու մի 
հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույ թով անց կաց նե լիս ան ջատ վել է 4 գ նստվածք: Ելա յին 
խառնուր դը կա րող է փո խազ դել նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 20 % զանգ վա ծա յին բաժ նով 
88 գ լու ծույ թի հետ: 

40. Որքա՞ն է ֆենոլի և քացախաթթվի խառնուրդի զանգվածը (գ):  

41. Որքա՞ն է քացախաթթվի զանգվածային բաժինը (%) խառնուրդում:  

42.  Ի՞նչ նյութաքանակով (մմոլ) ածխածնի(IV) օքսիդ կառաջանա ելային խառնուրդն 
այրելիս:  

43–45.  Ըստ զանգվածի 37,79 % ածխածին, 6,3 % ջրածին և 55,91 % քլոր պարունակող A 
նյութի 22,225 գ գոլորշին զբաղեցնում է 3,92 լ (ն. պ.) ծավալ: Որոշակի զանգվածով 
А նյութը հիդրոլիզել են և ստացել ածխածին, ջրածին և թթվածին տարրերի ատոմ
ներից բաղկացած B օրգանական նյութը, որը ջրածնով վերականգնելիս ստացվել է 
148 գ երկրորդային սպիրտ: 

43. Որքա՞ն է A նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: 

44. Որքա՞ն է B նյութի մոլեկուլում մեթիլ խմբերի թիվը: 
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45. Որքա՞ն է սպիրտի ստացման համար ծախսված ջրածնի զանգվածը (գ): 

46–48.  Նատրիու մի ացե տա տի և կա րա գաթթ վի 212,5 գ խառ նուր դը քա նա կա պես փո խազ
դել է նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 2,5 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի ա յով 500 մլ լու ծույ թի հետ: 
Նույն զանգ վա ծով խառ նուր դի մեկ այլ նմու շ ավել ցու կով վերց րած չոր նատ րի ու մի 
հիդ րօք սի դի հետ մի ա հա լե լիս ան ջատ վել է գա զա յին խառ նուրդ: 

46. Որքա՞ն է ստացված գազային խառնուրդի ծավալը (լ, ն. պ.):   

47. Որքա՞ն է ստացված գազային խառնուրդի խտությունն ըստ ջրածնի: 

48. Որքա՞ն է ծախսված չոր նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածը (գ): 

3.4. Ալ դե հիդ ներ, թթու ներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 136 17 30 33 11

2 116 18 106 34 40

3 10 19 1 35 50

4 121 20 102 36 230

5 6 21 120 37 500

6 16 22 5 38 60

7 2 23 20 39 58

8 27 24 16 40 40

9 15 25 4 41 6

10 924 26 46 42 2480

11 66 27 3 43 127

12 88 28 60 44 2

13 150 29 115 45 4

14 88 30 27 46 56

15 448 31 13 47 15

16 1100 32 23 48 150
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3.5. ԷՍ ԹԵՐ ՆԵՐ 

1.  Որքա՞ն է պղնձի(II) հիդրօքսիդով գլ յուկոզի`որպես ալդեհիդի օքսիդացումից ստաց
վող օրգանական միացության հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը: 

2.  CH3COOCnH2n+1 բաղադրությամբ 14,8 գ էսթերի հիմնային հիդրոլիզից 80 % ելքով 
ստացվել է 13,12 գ նատրիումի ացետատ: Որքա՞ն է ածխածնի ատոմների թիվը էսթերի 
մո լե կուլում:  

3.  Էթիլացետատի և էթիլֆորմիատի որոշակի զանգվածով խառնուրդը հիդրոլիզի են թար
կելիս ծախսվել է նատրիումի հիդրօքսիդի 1,5 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 100 մլ լուծույթ: 
Ի՞նչ զանգվածով (մգ) սպիրտ է գոյացել հիդրոլիզի արդյունքում:   

4. Որքա՞ն է C4H8O2 բանաձևն ունեցող իզոմեր նյութերի թիվը:  

5.  Սահմանային միատոմ սպիրտի և սահմանային միահիմն կարբոնաթթվի փո խազ դե
ցությունից ստացված էսթերի մեկ մոլում պարունակվում է 48 մոլ պրոտոն: Որքա՞ն է 
իզո մեր էսթերների թիվը:  

6.  Սահմանային միատոմ սպիրտի և սահմանային միահիմն կարբոնաթթվի փո խազ դե
ցությունից ստացված էսթերի մեկ մոլում պարունակվում է 64 մոլ էլեկտրոն: Ի՞նչ թվով 
մե թիլենային խմբեր են առկա էսթերին իզոմեր չճյուղավորված կարբոնաթթվի մեկ 
մոլեկուլում:  

7.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) էթանոլ կստացվի թթվածնի նշանակիր ատոմ պարունակող 
CH3CO18OC2H5 բանաձևն ունեցող 45 գ էսթերի հիդրոլիզից: 

8. Որքա՞ն է ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը (%) ռիբոզում:  

9.  Որքա՞ն է A և B նյութերի մոլային զանգվածների գումարային թիվը փոխարկումների 
հետևյալ շղթայում. 

 (C6H10O5)n º C6H12O6 ºկաթնաթթու NaOH  А Na  B

10. Թթվածնի քանի՞ ատոմ է առկա եռնիտրոբջջանյութի տարրական օղակում: 

11–12. 120 գ էսթերը 40 % ելքով հիդրոլիզելիս ծախսվել է 14,4 գ ջուր:

11. Որքա՞ն է ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը (%) էսթերում:  

12. Որքա՞ն է հիդրոլիզի հետևանքով ստացված սպիրտի մոլեկուլում  σ–կապերի թիվը: 
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13–14.  Ֆոտոսինթեզով ստացված 1800 գ A նյութից ըստ հետևյալ փոխարկումների շղթայի 
ստացել են C6H12O7 թթուն.

 CO2 º A º երկշաքար º C6H12O6 º C6H12O7

13. Որքա՞ն է A նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:  

14.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթու կստացվի, եթե վերջին փուլում ռեակցիան ընթացել է 80 % 
ելքով, իսկ մյուսներում՝100 %:  

15–16.  Ճարպում ածխածնի զանգվածային բաժինը 75,93 % է, և դրա բաղադրության մեջ 
մտնում է միայն մեկ սահմանային միահիմն կարբոնաթթվի մնացորդ: 

15. Որքա՞ն է մեթիլենային խմբերի թիվը ճարպի մոլեկուլում: 

16.  Ի՞նչ զանգվածով(գ) ճարպ պետք է ենթարկել հիդրոլիզի 46 գ գլիցերին ստանալու 
համար: 

17–18.  Էսթերի (M = 130 գ/մոլ) հիդրոլիզից առաջանում են միատոմ սպիրտ և միահիմն 
հագեցած կարբոնաթթու, որի նատրիումական աղում մետաղի զանգվածային 
բաժինը 23,9583 % է: 

17. Որքա՞ն է թթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):

18. Որքա՞ն է սպիրտի բանաձևն ունեցող բոլոր իզոմերների ընդհանուր թիվը:

19–20.  Էթիլացետատի և պրոպա նո լի 20,8 գ խառ նուր դին ավե լաց րել են նատ րի ու մի հիդ
րօք սի դի 4 մոլ/լ կոն ցենտ րա ցի ա յով 62,5 մլ ջրա յին լու ծույթ, ստաց ված նոր լու ծույ թը 
գո լոր շ աց րել են, իսկ չոր մնա ցոր դը՝ շի կաց րել: Ստաց ված պինդ մնա ցոր դում նատ
րի ում տար րի զանգ վա ծա յին բա ժի նը կազ մել է 45,63492 %: 

19. Որքա՞ն է չփոխազդած նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածը (գ): 

20. Որքա՞ն է սպիրտի զանգվածը(գ) ելային խառնուրդում:

21–22.  Մրջնաթթվի և սահմանային միատոմ երկրորդային սպիրտի փոխազդեցությունից 
ստացվել է C4H8O2 բաղադրությամբ էսթեր: 

21. Որքա՞ն է մեթիլ խմբերի թիվը էսթերի մեկ մոլեկուլում:  
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22.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) մետաղ կստացվի մեկ մոլ էսթերի և արծաթի(I) օքսիդի ամո նիա
կային լուծույթի փոխազդեցությունից: 

23–24.  Միաշաքարը ջրածնով վերականգնելիս ստացվում է C5H12O4 բաղադրությամբ բազ
մատոմ սպիրտ, իսկ արծաթի(I) օքսիդի ամոնիակային լուծույթով օքսիդացնելիս՝ 
C5H10O5 բաղադրությամբ կարբոնաթթու: 

23. Որքա՞ն է ատոմների գումարային թիվը միաշաքարի մեկ մոլեկուլում: 

24. Քանի՞ մեթիլենային խումբ կա բազմատոմ սպիրտի մեկ մոլեկուլում: 

25–27.  Որոշակի զանգ վա ծով գլ յու կո զը մի ա ժա մա նակ են թարկ վել է և՛ սպիր տա յին, և՛ կաթ
նաթթ վա յին խմոր ման: Ստաց ված օր գա նա կան նյու թե րի խառ նուր դը բա ժա նել են 
եր կու հա վա սար մա սի: Առա ջին մա սի և մե տա ղա կան նատ րի ու մի փո խազ դե ցու
թյու նից ան ջատ վել է 11,2 լ (ն. պ.) ջրա ծին, իսկ երկ րորդ մա սի հետ հա մա պա տաս
խան պայ ման նե րում փո խազ դել է 16 գրամ նատ րի ու մի հիդ րօքսիդ: 

25. Որքա՞ն է ելային գլ յուկոզի զանգվածը (գ):

26. Որքա՞ն է գլ յուկոզի խմորումից անջատված գազի ծավալը (մլ, ն. պ.): 

 27. Որքա՞ն է գլ յուկոզի խմորումից ստացված կաթնաթթվի զանգվածը (գ): 

28–30.  Որոշակի զանգվածով գլ յուկոզի 20 %–ը ենթարկվել է սպիրտային խմորման, իսկ 
մնացածը՝ կաթնաթթվային: Ռեակցիաների ավարտից հետո խառնուրդի զանգ
վածը պակասել է 17,6 գրամով: 

28. Որքա՞ն է գլ յուկոզի սկզբնական զանգվածը (գ):

29. Ի՞նչ զանգվածով (գ) կաթնաթթու է ստացվել:

30.  Որքա՞ն է նատրիումի հիդրօքսիդի 10 % զանգվածային բաժնով լուծույթի զանգ
վածը (գ), որը կփոխազդի ստացված մնացորդի հետ:

31–33.  Որոշակի զանգվածով ճար պը հիդ րե լու հա մար պա հանջ վել է 44,8 լ (ն. պ.) ջրա ծին: 
Ճար պի հիդր ման վեր ջա նյու թը թթվեց րած ջրա յին լու ծույ թով հիդ րո լի զի են թար կե
լիս ստաց վել է գլի ցե րի նի և մի այն մեկ թթվի 377,6 գ խառ նուրդ: Խառ նուր դում պա
րու նակ վող թթվի և կա լի ու մի հիդ րո կար բո նա տի փո խազ դե ցու թյու նից ան ջատ վել է 
26,88 լ (ն. պ.) գազ: 
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31.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալիումի հիդրոկարբոնատ է փոխազդել ճարպի հիդրոլիզից 
ստացված ճարպաթթվի հետ: 

32. Ի՞նչ թվով կրկնակի կապեր են առկա ելային ճարպի մեկ մոլեկուլում:  

33. Որքա՞ն է ճարպի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):  

34–36.  Էթիլացետատի և էթիլպրոպիոնատի խառնուրդի որոշակի զանգվածով նմուշն 
այրելիս ստացվել է 201,6 լ (ն. պ.) ածխածնի(IV) օքսիդ, իսկ նույն զանգվածով նմուշի 
լրիվ հիդրոլիզի համար պահանջվել է նատրիումի հիդրօքսիդի 20 % զանգվածային 
բաժնով 400 գ լուծույթ: 

34. Որքա՞ն է NaOH–ի նյութաքանակը (մոլ) լուծույթում: 

35. Որքա՞ն է խառնուրդում էթիլացետատի մոլային բաժինը (%): 

36. Որքա՞ն է ելային խառնուրդի զանգվածը (գ):

37–39.  2,2–երկմեթիլպրոպանաթթվի էթիլէսթերի և էթանոլի 32,5 գ խառնուրդին ավելաց
րել են նատրիումի հիդրօքսիդի 2,5 մոլ/լ կոնցենտրացիայով 226 մլ ջրային լուծույթ 
(ավելցուկով), ստացված լուծույթը գոլորշացրել են, իսկ չոր մնացորդը՝ շիկացրել: 
Պինդ մնացորդում ջրածին տարրի նյութաքանակը 265 մմոլ է: 

37.  Որքա՞ն է սպիրտի զանգվածային բաժինը (%) ելային խառնուրդում:  

38.  Որքա՞ն է առաջնային ածխածնի ատոմների թիվը շիկացման ժամանակ ստացված 
օրգանական նյութի մոլեկուլում: 

39. Որքա՞ն է պինդ մնացորդում աղի նյութաքանակը (մմոլ): 

40–42.  Երկու թթվի եռգլիցե րիդ հան դի սա ցող պինդ ճար պի 6,38 գ նմու շը լու ծել են կա լիու մի 
հիդ րօք սի դի 25 % զանգ վա ծա յին բաժ նով 11,2 գ լու ծույ թում, իսկ հիմ քի ավել ցուկը՝ 
չե զո քաց րել 5 % զանգ վա ծա յին բաժ նով 14,6 գ աղաթթ վով: Ստաց ված լու ծույ թի հե
տա գա թթվե ցու մը հան գեց րել է ջրում չլուծ վող 5,12 գ նյու թի ստաց մա նը, որում ած
խած նի զանգ վա ծա յին բա ժի նը 75 % է: 

40. Որքա՞ն է ճարպի հիդրոլիզի համար անհրաժեշտ հիմքի նյութաքանակը (մմոլ):

41. Որքա՞ն է ճարպի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:  

42. Որքա՞ն է ջրում չլուծվող նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):   
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3.5. Էս թեր ներ

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 196 15 44 29 144

2 3 16 403 30 640

3 6900 17 74 31 120

4 6 18 7 32 8

5 4 19 2 33 880

6 4 20 12 34 2

7 24 21 2 35 50

8 40 22 216 36 190

9 246 23 19 37 40

10 11 24 3 38 3

11 40 25 108 39 150

12 5 26 8960 40 30

13 180 27 72 41 638

14 1568 28 180 42 256
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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.  Որքա՞ն է անհրաժեշտ քանակով թթվածնի մեջ մեթիլամինի այրման արդյունքում 
ստաց վող գազագոլորշային խառնուրդում ածխածնի(IV) օքսիդի մոլային բաժինը (%):  

2.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջուր կանջատվի 300 գ գլիցինից և 315 գ սերինից երկպեպտիդ առա
ջանալիս:    

3. Որքա՞ն է ազոտի մոլային բաժինը (%) էթիլամինում:  

4.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) եռբրոմանիլին կստացվի 18,6 գ անիլինի և 500 գ 20 % զանգվա ծային 
բաժնով բրոմաջրի փոխազդեցությունից:  

5.  α–ամինաթթվի մոլեկուլում կովալենտային կապերի թիվը 10 է: Որքա՞ն է ամինաթթվում 
ածխածնի զանգվածային բաժինը (%):   

6.  Առաջնային, հագեցած, ոչ ցիկլային կառուցվածքով 2,36 գ ամինի այրման արգասիքներն 
ալկալու լուծույթով անցկացնելիս 0,448 լ (ն. պ.) գազ չի կլանվել: Որքա՞ն է ջրածնի ատոմ
ների գումարային թիվն ամինի մոլեկուլում: 

7.  Գծային կառուցվածքով պոլիպեպտիդը կազմված է 15 մոլեկուլ գլիցինի, 20 մոլեկուլ 
ալանինի և 20 մոլեկուլ ֆենիլալանինի մնացորդներից: Որքա՞ն է պոլիպեպտիդի մոլային 
զանգվածը (գ/մոլ):  

8.  Ալկիլամինի և անհրաժեշտ քանակությամբ բրոմաջրածնի հետ փոխազդեցությունից 
ստացված նյութի մոլեկուլում բրոմի զանգվածային բաժինը 51,94 % է: Որքա՞ն է ալ
կիլամինի մոլեկուլում բոլոր ատոմների գումարային թիվը:  

9.  Որքա՞ն է A և C օրգանական նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածների 
գումարային թիվը փոխարկումների հետևյալ շղթայում. 

 CH3CHO Ag2O   A Cl2   B NH3   C

10.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) ալանին կստացվի 1480 գ պրոպանաթթվից (երկփուլ սինթեզով), 
եթե առաջին փուլն ընթանում է 75 %, իսկ երկրորդը՝ 60  % ելքով: 

11–12.  Որոշակի զանգվածով գլիցիլսերինը տաքացման պայմաններում փոխազդում է կա
լիումի հիդրօքսիդի 10 % զանգվածային բաժնով 560 գ ջրային լուծույթի հետ: 

11. Որքա՞ն է երկպեպտիդի զանգվածը (գ):



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

358

12. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջուր կառաջանա նույն զանգվածով երկպեպտիդն այրելիս:  

13–14.  Որոշակի զանգվածով 2–մեթիլ–3–ամինապրոպանաթթուն փոխազդել է 224 լ (ն. պ.) 
ամոնիակի հետ:

13. Որքա՞ն է փոխազդած ամինաթթվի զանգվածը (գ): 

14. Ի՞նչ զանգվածով (գ) քլորաջրածին կփոխազդի նույն քանակով ամինաթթվի հետ: 

15–16.  Երկպեպտիդի 33 գ կշռանքի թթվային հիդրոլիզից ստացվել է 55,75 գ զանգվածով 
միայն մեկ ամինաթթվի քլորաջրածնական աղ:

15. Որքա՞ն է երկպեպտիդի մոլեկուլում կրկնակի կապերի թիվը: 

16.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալիումի հիդրօքսիդի 20 % զանգվածային բաժնով լուծույթ կփո
խազդի նույն զանգվածով երկպեպտիդի հետ: 

17–18.  Ըստ հետևյալ ուրվագրի՝ C4H10 º X1 º X2 º  գլիցին, 35 լ (ն. պ.) բութանից ստացել են 
գլիցին:

17.  Որքա՞ն է ստացված գլիցինի զանգվածը (գ), եթե բոլոր ռեակցիաներն ընթացել են 80 % 
ելքով: 

18. Որքա՞ն է փոխարկման արդյունքում ստացված X1 նյութի զանգվածը (գ): 

19–21.  Բենզոլի և անիլինի խառնուրդի լրիվ այրումից ստացվել է 765 գ ջուր: Ստացված 
գա զագոլորշային խառնուրդն ավելցուկով կալցիումի հիդրօքսիդի լուծույթով անց
կացնելիս առաջացել է 7,5 կգ նստվածք: 

19. Որքա՞ն է ելային խառնուրդի զանգվածը(գ): 

20. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) թթվածին է ծախսվել ելային խառնուրդն այրելիս: 

21.  Որքա՞ն կլինի անիլինի ընդհանուր զանգվածը (գ), եթե ելային խառնուրդում պա րու
նակվող բենզոլը 80 % ելքով փոխարկվի անիլինի: 

22–24.  Ալիֆատիկ շարքի երկու հարևան ամինների հավասարամոլային խառնուրդի լրիվ 
այրման համար ծախսված թթվածնի ծավալը 20 %–ով մեծ է ստացված ջրային գո
լոր շու ծավալից: 
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22. Որքա՞ն է մեծ մոլային զանգվածով հոմոլոգի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 

23. Որքա՞ն է փոքր մոլային զանգվածով իզոմեր առաջնային ամինների ընդհանուր թիվը: 

24.  Որքա՞ն է ածխածին տարրի մոլային բաժինը (%) փոքր մոլային զանգվածով ամինի 
մոլեկուլում: 

25–27.  Սերինի նմուշը չեզոքացրել են 80 գ նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթով, 
և ստացված ամբողջ լուծույթի հետ քանակական փոխազդեցության համար պա
հանջվել է 8 մոլ/լ կոնցենտրացիայով որոշակի ծավալով աղաթթու: 

25. Որքա՞ն է փոխազդած ամինաթթվի զանգվածը (գ): 

26. Ի՞նչ ծավալով (մլ) աղաթթու է ծախսվել:  

27. Ի՞նչ զանգվածով (գ) մետաղական նատրիում կփոխազդի նույն քանակով սերինի հետ: 

28–30.  Մեթիլ– և էթիլամինների խառ նուր դը լրիվ այ րել են անհ րա ժեշտ ծա վա լով օդում: 
Ստաց ված գա զա գո լոր շա յին խառ նուր դը նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 8 մոլ/լ կոն ցենտ
րա ցի ա յով 1 լ լու ծույ թի մի ջով անց կաց նե լիս վեր ջի նիս զանգ վածն ավե լա ցել է 
329 գրա մով, և ստաց վել է չե զոք աղ:

28. Որքա՞ն է ամինների ելային խառնուրդի զանգվածը (գ):  

29. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ է պահանջվում ելային խառնուրդն այրելու համար:   

30. Որքա՞ն է ստացված չեզոք աղի զանգվածը(գ):  

31–33.  ε–ամինակապրոնաթթվի քացախաթթվային լուծույթը չեզոքացնելու համար պա
հանջ վել է 15 % զանգվածային բաժնով նատրիումի հիդրօքսիդի 3200 գ լուծույթ: 
Ամինաթթվի նույն զանգվածով լուծույթը քլորաջրածնով մշակելիս անջատվել է 
335 գ բյուրեղային նյութ:

31. Որքա՞ն է ամինաթթվի զանգվածը (գ) ելային լուծույթում:  

32. Որքա՞ն է ելային լուծույթի զանգվածը (գ):  

33. Ի՞նչ զանգվածով (գ) կալցիումի հիդրօքսիդ կփոխազդի ելային լուծույթի հետ:  
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34–36.  Երկպեպտիդի 32,4 գ զանգվածով նմուշի հիդրոլիզից ստացված α–ամինաթթուների 
խառ նուրդն ամբողջությամբ փոխազդել է 20 % զանգվածային բաժնով 73 գ աղա
թթվի հետ: Նույն զանգվածով α–ամինաթթուների խառնուրդի մեկ այլ նմուշ մե տա
ղա կան նատրիումով մշակելիս անջատվել է 6,72 լ (ն. պ.) ջրածին: 

34.  Որքա՞ն է երկպեպտիդից ստացված փոքր մոլային զանգվածով ամինաթթվի զանգ վածը: 

35. Ի՞նչ զանգվածով (գ) նատրիումի հիդրօքսիդ կծախսվի երկպեպտիդի հիդրոլիզի համար:  

36. Որքա՞ն է երկպեպտիդում σ–կապերի ընդհանուր թիվը:  

37–39.  Ալանինի հիդրոսուլֆատի և գլիցինի սուլֆատի խառնուրդում ծծմբի ատոմների 
թիվը 3,612æ1024 է, իսկ ազոտի ատոմներինը` 6,02æ1024: Այդ խառնուրդն անմնացորդ 
փոխազդել է 40 % զանգվածային բաժնով (ρ = 1,4 գ/սմ3) կալիումի հիդրօքսիդի լու
ծույթի հետ: 

37. Որքա՞ն է ալանինի հիդրոսուլֆատի քանակը (մոլ) ելային խառնուրդում:  

38. Որքա՞ն է ստացված օրգանական աղերի խառնուրդի զանգվածը (գ): 

39. Որքա՞ն է փոխազդած ալկալու լուծույթի ծավալը (սմ3): 

40–42.  Ֆենոլի, անիլինի և բենզոլի 350 գ զանգվածով խառնուրդը ալկալու ջրային լուծույթի 
հետ թափահարելիս օրգանական շերտի զանգվածը պակասել է 47 գրամով: Օրգա
նական շերտն առանձնացրել են, մշակել աղաթթվով, որի արդյունքում օրգանական 
շերտի զանգվածը պակասել է 93 գրամով: 

40. Որքա՞ն է անիլինի զանգվածը (գ) ելային խառնուրդում: 

41. Որքա՞ն է բենզոլի զանգվածային բաժինը (%) ելային խառնուրդում:   

42.  Որքա՞ն է ֆենոլի լրիվ չեզոքացման համար անհրաժեշտ նատրիումի հիդրօքսիդի 25 % 
զանգվածային բաժնով լուծույթի զանգվածը (գ):  

43–45.  Երկպեպտիդի 240 գ զանգվածով նմուշի թթվային հիդրոլիզի արդյունքում գոյացել է 
376,5 գ միայն մեկ նյութ` միաամինաթթվի քլորաջրածնային աղ:

43. Որքա՞ն է համապատասխան ամինաթթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ): 
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44. Որքա՞ն է փոխազդած քլորաջրածնի նյութաքանակը (մոլ): 

45.  Քանի՞ անգամ է երկպեպտիդում ածխածնի զանգվածային բաժինը մեծ ջրածնի զանգ
վածային բաժնից: 

3.6. Ա զոտ պա րու նա կող օր գա նա կան մի ա ցու թյուն ներ. 
ա մին ներ և ա մինաթթուներ 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 25 16 140 31 262
2 54 17 120 32 862
3 10 18 150 33 444
4 66 19 1125 34 15
5 32 20 2156 35 16
6 9 21 1116 36 20
7 5233 22 87 37 2
8 16 23 4 38 1158
9 135 24 25 39 2200
10 801 25 210 40 93
11 81 26 500 41 60
12 45 27 92 42 80
13 1030 28 107 43 89
14 365 29 924 44 3
15 2 30 424 45 6
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3.7. ԲՆԱ ԿԱՆ ԳԱԶ, ՆԱՎԹ, ՎԱ ՌԵ ԼԱ ՆՅՈՒ ԹԵՐ

1.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) ացետիլեն կստացվի ըստ ծավալի 90 % մեթան պարունակող 240 լ 
բնական գազից, եթե ռեակցիայի ելքը 75 % է: 

2.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) օդ պետք է խառնել մեկ լիտր էթիլսպիրտի գոլորշուն լրիվ այրում 
ապահովելու համար: Ընդունել, որ թթվածնի ծավալային բաժինն օդում 20 % է:  

3.  Ուղիղ շղթայով գազային ալկանի մասնակի կրեկինգից ստացված երեք գազերի խառ
նուրդի խտությունը 1,25 անգամ փոքր է ելային ածխաջրածնի խտությունից: Որքա՞ն է 
ռեակցիայի ելքը (%):  

4.  Ի՞նչ ծավալով (լ, ն. պ.) էթեն կպահանջվի 42 գրամ պոլիէթիլենի ստացման համար, եթե 
ռեակցիայի ելքը 80  % է: 

5.  Ի՞նչ զանգվածով (մգ) ամինաթթու կստացվի 3,52 գ էթանալից՝ ըստ փոխարկումների 
հետևյալ շղթայի, եթե օքսիդացման փուլում ելքը 75 % է, քլորացման փուլում` 60 %, իսկ 
ամինացման փուլում՝ 80  %. 

CH3 — CHO  [O]  CH3 — COOH    ClCH2 — COOH   H2NCH2 — COOH

6.  Կերոսինից առանձնացված երկու ածխաջրածնի` C12H26 և C14H30, հավասարամոլային 
368 գ խառնուրդն այրել են ավելցուկով թթվածնում: Որքա՞ն է ստացված ածխածնի(IV) 
օքսիդի զանգվածը (գ):  

7.  Ի՞նչ ծավալով (մ3, ն. պ.) 25 % (ըստ ծավալի) մեթան պարունակող կոքսագազ է անհրա
ժեշտ 150 կգ պոլիմրջնալդեհիդ ստանալու համար՝ ըստ հետևյալ ուրվագրի. 

CH4 º CH2O º (–CH2O–)n

8–9.  Համապատասխան պայմաններում մեթանը և ջրային գոլորշին փոխազդելիս 80 % 
ելքով ստացվել է սինթեզ գազ, և համակարգի ծավալն ավելացել է 100 լիտրով: 

8. Որքա՞ն է եղել ելանյութերի ընդհանուր ծավալը (լ): 

9. Որքա՞ն է վերջնական խառնուրդում ջրածնի ծավալը (լ): 

10–11.  Ուղեկից նավթային գազերից առանձնացրել են պրոպանի և բութանի 2 : 1 ծավա
լային հարաբերությամբ 60 լ խառնուրդ և այրել 370 լ թթվածնում: 

10. Որքա՞ն է ծախսված թթվածնի ծավալը (լ):  
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11.  Որքա՞ն է ածխածնի(IV) օքսիդի մոլային բաժինը (%) ստացված գազագոլորշային 
խառնուրդում: 

12–13.  Ածխածնի երկու առաջնային ատոմ պարունակող ալկանի լրիվ այրումից ստացվել են 
7,04 գ ածխածնի(IV) օքսիդ և 3,24 գ ջուր: Նույն ածխաջրածնի համաչափ կրեկինգի 
արդյունքում գոյացած նյութից ստացել են 11 200 գ/մոլ միջին մոլային զանգվածով 
պո լիմեր: 

12. Որքա՞ն է ածխածնի ատոմների թիվն ածխաջրածնում: 

13. Որքա՞ն է բարձրամոլեկուլային նյութի պոլիմերման աստիճանը: 

14–15.  Նատրիումի ացետատի և ավելցուկով նատրիումի հիդրօքսիդի խառնուրդի շիկա
ցումից մնացած պինդ մնացորդի և 10 % զանգվածային բաժնով քլորաջրածնի 
383,25 գ լուծույթի քանակական փոխազդեցությունից ստացվել է 7,84 լ (ն. պ.) գազ: 

14.  Նատրիումի հիդրօքսիդի քանակը (մոլ) այդ խառնուրդում քանի՞ անգամ է մեծ նատ
րիումի ացետատի քանակից: 

 15. Որքա՞ն է շիկացումից ստացված գազի նյութաքանակը (մմոլ): 

16–18.  Անհայտ ալկանի, էթանի և էթենի 1568 լ ծավալով խառնուրդն անցկացրել են կա
լիումի պերմանգանատի լուծույթով: Դրա հետևանքով մնացել է չկլանված 1120 լ 
գա զա յին խառնուրդ, որի հարաբերական խտությունն ըստ հելիումի 6,1 է: 

16. Որքա՞ն է ջրածնի զանգվածային բաժինն (%) անհայտ ալկանում:  

17. Որքա՞ն է էթանի ծավալը (լ) տրված խառնուրդում: 

18.  Որքա՞ն է պերմանգանատի լուծույթում ընթացող ռեակցիայի քանակաչափական 
գործակիցների գումարը: 

19–21.  11 200 մ3 (ն. պ.) էթենը բաժանել են 3 : 7 ծավալային հարաբերությամբ երկու մասի: 
Մեծ մասից ստացել են պոլիէթիլեն 90 % ելքով: Մյուս մասից նախ ստացել են էթիլ
բենզոլ 80 % ելքով, ապա ստիրոլ՝ 75 %, այնուհետև պոլիստիրոլ՝ 90 % ելքերով: 

19. Որքա՞ն է ստացված պոլիէթիլենի զանգվածը (կգ): 

20. Որքա՞ն է ստացված էթիլբենզոլի քանակը (կմոլ): 

21. Որքա՞ն է ստացված պոլիստիրոլի զանգվածը (կգ):  
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3.7. Բնա կան գազ, նավթ, վա ռե լա նյու թեր

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 81 12 8

2 15 13 200

3 25 14 2

4 42 15 350

5 2160 16 25

6 1144 17 672

7 448 18 16

8 125 19 8820

9 150 20 120

10 330 21 8424

11 40
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3.8.  ՔԻՄԻԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԸ 

1.  Երկաթի(II) սուլֆիդ, պիրիտ և ըստ զանգվածի 10 % չայրվող խառնուկներ պարունակող 
1,760 տ հանքանյութը թթվածնի ավելցուկում շիկացնելիս ստացվել է 1,584 տ պինդ 
մնա ցորդ: Ի՞նչ զանգվածով (կգ) 55 % զանգվածային բաժնով ծծմբական թթու կստացվի 
գոյացող ծծմբի(IV) օքսիդի հետագա փոխարկումներից: 

2.  Տաքացման պայմաններում որոշակի զանգվածով ֆոսֆորի(V) օքսիդը լուծել են 612,5  գ 
80 % զանգվածային բաժնով օրթոֆոսֆորական թթվի լուծույթում և ջուր ավելաց նելով՝ 
ստացել թթվի 1,5 լ 6,0 մոլ/լ կոնցենտրացիայով լուծույթ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) ֆոսֆոր 
պետք է այրել վերցրած զանգվածով ֆոսֆորի(V) օքսիդ ստանալու համար:  

3.  Պրոպենի և ջրածնի խառնուրդը, որում ջրածնի ատոմների մոլային բաժինը 75 % է, 
անց կացրել են տաք նիկել կատալիզատորի վրայով և ստացել նոր խառնուրդ: Որքա՞ն է 
վերջնական գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի, եթե պրո
պենը լրիվ է հիդրվել:  

4.  Մալթոզ երկսախարիդի լրիվ հիդրոլիզից գոյացած վերջանյութի սպիրտային խմո րու
մից ստացված սպիրտից Լեբեդևի եղանակով 67,2 լ (ն. պ.) դիվինիլ է սինթեզվել: Ի՞նչ 
զանգ վածով (գ) մալթոզ է հիդրոլիզվել:  

5.  Ացետիլենից ստանում են քլորոպրենային կաուչուկ` ըստ հետևյալ ուրվագրի. 
C2H2 º վինիլացետիլեն º քլորոպրեն º քլորոպրենային կաուչուկ: Որքա՞ն կլինի կաու
չուկի զանգվածը (կգ), եթե փոխարկումների համար վերցվի 448 մ3 (ն. պ.) ացետիլեն, և 
ընդունվի, որ բոլոր ռեակցիաներն ընթանում են քանակապես:  

6.  Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) կանջատվի 22,5 գ գլ յու կոզի օքսիդացումից, եթե գլ յուկոզի՝ 
օրգանիզմում օքսիդացման ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարումը հետևյալն է.  
 C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2816 կՋ: 

7.  Ի՞նչ զանգվածով (գ) 100 % զանգվածային բաժնով ծծմբական թթու կարելի է ստանալ 
ըստ զանգվածի 20 % ոչ ծծմբային բնույթի խառնուկներ պարունակող 300 գ ծծմբի կոլ
չեդանից:  

8. Ի՞նչ զանգվածով (գ) օսլա է հիդրոլիզվել, եթե գործընթացին մասնակցել է 9 գրամ ջուր:  

9.  Ի՞նչ քանակով (մոլ) թթվածին պետք է ծախսել 1792 լ (ն. պ.) ծավալով ամոնիակից ար
տադ րական եղանակով ազոտական թթու ստանալու համար (բոլոր փուլերում ռեակ
ցիաներն ընթացել են 100 % ելքով): 

10.  Ծծումբ պարունակող նյութերի այրումից մթնոլորտ է արտանետվել 448 լ (ն. պ.) ծծմբա
յին գազ: Ի՞նչ զանգվածով (գ) ծծմբական թթու կարող է տեղալ թթվային անձրևների 
ձևով, եթե այդ պայմաններում թթվի ստացման ելքը 2,5 % է:
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11.  Ի՞նչ զանգվածով (կգ) ֆորմալին (40 % զանգվածային բաժնով ֆորմալդեհիդի լուծույթ) է 
առաջանում փայտամշակման թափոնների չոր թորումից ստացված 44,8 լ (ρ = 0,8  գ/ սմ3) 
մեթանոլի օքսիդացումից:

12.  Քիմիական ապակու բաղադրությունն արտահայտվում է K2OæCaOæ6SiO2 բանաձևով: 
Ի՞նչ զանգվածով (տ) կալիումի կարբոնատ է ծախսվել 6,375 տ այդպիսի ապակի ստա
նալու համար, եթե ստացման ելքը 86,25 % է: 

13–14.  Ածխածնի(II) օքսիդի և թթվածնի որոշակի ծավալով խառնուրդը, որի խտությունն 
ըստ ջրածնի 15 է, պայթեցրել են: Սկզբնական պայմանների բերելուց հետո խառ
նուրդի հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի դարձել է 18,75: 

13. Որքա՞ն է ածխածնի(IV) օքսիդի ծավալային բաժինը (%) վերջնական խառնուրդում:  

14. Որքա՞ն է ածխածնի(II) օքսիդի փոխարկման աստիճանը (%):  

15–16. 128,8 գ Գլաուբերի աղը լուծել են 155,2 գ ջրում: 

15. Որքա՞ն է նատրիումի սուլֆատի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում:  

16.  Ի՞նչ զանգվածով (մգ) կապարի իոններ (Pb2+) է հնարավոր հեռացնել արտադրական 
հոսքաջրերից` 28,4 գ ստացված լուծույթ օգտագործելով: 

17–18.  Կրեկինգի են ենթարկել 200 կգ զանգվածով ալկան և ստացել երկու ածխաջրածին
ներ, որոնց մոլեկուլներում ատոմների գումարային թվերը կազմում են 14 և 9:

17.  Ի՞նչ զանգվածով (կգ) քացախաթթու կարելի է ստանալ կրեկինգի արդյունքում առա
ջացած ալկանի կատալիտիկ օքսիդացումից:  

18. Ի՞նչ ծավալով (մ3, ն. պ.) օդ կպահանջվի սկզբնական ալկանի լրիվ այրման համար:  

19–20.  Ացետիլենի և քացախաթթվի փոխազդեցությունից ստացած նյութի պոլիմերա
ցումից ստացել են գծային պոլիմեր, որի միջին մոլային զանգվածը 17 200 գ/մոլ է: 

19.  Որքա՞ն է 215 կգ մոնոմերի ստացման համար անհրաժեշտ ացետիլենի ծավալը (մ3, ն. պ.):  

20. Որքա՞ն է բարձրամոլեկուլային նյութի պոլիմերացման աստիճանը:  

21–22. Ծծմբական թթվի արտադրությունը պիրիտից իրականացվում է երեք փուլով:
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21.  Որքա՞ն է օքսիդացման–վերականգնման ռեակցիաների հավասարումներում թթված նի 
գործակիցների գումարը:  

22.  Ի՞նչ զանգվածով (կգ) H2SO4æ0,5 SO3 բաղադրությամբ օլեում կստացվի 10 % չայրվող 
խառնուկներ պարունակող պիրիտի 4 տոննա զանգվածով հանքից, եթե առաջին փու
լում ռեակցիայի ելքը 60 % է, երկրորդում`75 %, իսկ երրորդում`100 %:  

23–24.  Որպես էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր ներքին այրման շարժիչների համար 
վերջին տարիներին աստիճանաբար կիրառություն է գտնում ջրածինը: 

23.  Քանի՞ անգամ է ջրածնի ջերմատվությունը (կՋ/գ) մեծ բենզինի (հեպտանի) ջեր մա
տվությունից, եթե 5 գ ջրածնի այրումից անջատվում է 645 կՋ, իսկ 10 գ հեպտանի այ
րու մից` 430 կՋ ջերմություն:  

24.  Երկու մոլ հեպտանի այրման համար ծախսված թթվածնի զանգվածը քանի՞ անգամ է 
մեծ մեկ մոլ ջրածնի այրման համար ծախսված թթվածնի զանգվածից:  

25–26.  Ջրի որակի վերաhսկման լաբորատորիայի աշխատակիցը բնակավայրի ջրմուղի 
ջրում հայտնաբերել է 0,0575 գ/լ Na+ իոններ:

25. Ի՞նչ քանակով (մմոլ) նատրիումի քլորիդ է պարունակում այդ ջրի 10 լ ծավալով նմուշը: 

26.  Թորած ջրի 20 լիտր նմուշում քանի՞ մմոլ նատրիումի սուլֆատ լուծելիս Na+ իոնների 
կոնցենտրացիան ջրի նմուշում և ջրմուղի ջրում կհավասարվի: 

27–28.  Ջրածին և թթվածին տարրերի պարունակությունը մարդու օրգանիզմում ըստ զանգ
վածի համապատասխանաբար 10 % և 62 % է: Ընդունել, որ հասուն մարդու օր գա
նիզմում ջրի զանգվածային բաժինը 64,8 % է: 

27. Ի՞նչ քանակով (մոլ) ջուր է պարունակվում 70 կգ զանգվածով մարդու օրգանիզմում:  

28. Ջրածին տարրի ատոմների ո՞ր մասն է (%) մասնակցել ջրի առաջացմանը: 

29–31.  94,5 % զանգվածային բաժնով 500 կգ ազոտական թթու ստանալու նպատակով ազո
տի(IV) օքսիդը ճնշման տակ և թթվածնի 50 % ավելցուկի պայմաններում լուծել են 
անհրաժեշտ քանակի ջրում: 

29. Որքա՞ն է լուծված ազոտի(IV) օքսիդի ծավալը (մ3):   

30. Որքա՞ն է եղել վերցված թթվածնի ծավալը (մ3): 
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31.  Ի՞նչ զանգվածով (կգ) աղ կառաջանա, եթե ստացված թթուն փոխազդեցության մեջ 
դրվի ավելցուկով կրաջրի հետ:    

32–34.  Տաքացման պայմաններում պլատին կատալիզորդի առկայությամբ ն–հեպտանի 
40 %–ը վերածվել է ցիկլոալկանի, որի 20 %–ը ենթարկվել է դեհիդրման, և ստացվել 
է բենզոլի ածանցյալ: Առաջացել է գազագոլորշային խառնուրդ` բաղկացած ցիկլո
ալ կանից, արոմատիկ ածխաջրածնից, ջրածնից և չփոխազդած հեպտանից: 

32. Որքա՞ն է ստացված ցիկլոալկանի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:  

33.  Որքա՞ն է ստացված ջրածնի քանակը (մոլ), եթե այն կարող է վերա կանգնել 240 գ 
պղնձի(II) օքսիդ:

34. Որքա՞ն է ելային ածխաջրածնի զանգվածը (գ):  

 

3.8.  Քի մի ան և կյան քը 

Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը Համարը Պատասխանը

1 3332 13 50 25 25

2 124 14 80 26 25

3 15 15 20 27 2520

4 513 16 8280 28 72

5 885 17 240 29 168

6 352 18 2464 30 63

7 392 19 56 31 615

8 81 20 200 32 98

9 160 21 12 33 3

10 49 22 2484 34 250

11 84 23 3

12 2 24 44
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Բ Ա Ժ Ի Ն 

3

«ՊՆ ԴՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՓՈՒՆՋ» 

 Եր րորդ գլ խում ը նդ գրկ ված են «Պն դում նե րի փունջ» կոչ վող առաջադրանքներ: 
Այս ա ռա ջադ րանք ներն ու նեն հետ ևյալ կա ռուց ված քը. ներ կա յաց վում են հինգ 

պնդում ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րյալ կա րե լի է տալ ե րեք տե սա կի պա տաս
խան՝ «ճիշտ է », «ս խալ է » կամ «չ գի տեմ»: Յու րա քան չյուր պնդ ման դի մաց ճիշտ նշ ված 
«ճիշտ է » կամ «ս խալ է» պա տաս խա նի հա մար տր վում է մե կա կան մի ա վոր: «Չ գի տեմ» 
պա տաս խա նի հա մար մի ա վոր չի տր վում: Յու րա քան չյուր սխալ նշ ված «ճիշտ է» կամ 

«սխալ է» պա տաս խա նի հա մար ա ռա ջադ րան քին տր վե լիք ը նդ հա նուր մի ա վո րից հան
վում է մե կա կան մի ա վոր: Ե թե տր վող և հան վող մի ա վոր նե րի քա նա կը հա վա սար է, կամ 
հան վող մի ա վոր նե րի թի վը գե րա զան ցում է տր վող մի ա վոր նե րի թի վը, ա պա ա ռա ջադ
րան քի պա տաս խա նը գնա հատ վում է զրո, և վաս տա կած մի ա վոր նե րից որ ևէ մի ա վոր չի 
հան վում: Այս ա ռա ջադ րան քից հնա րա վոր է վաս տա կել ա ռա վե լա գույ նը հինգ մի ա վոր: 

Դ րանց պա տաս խան նե րը պետք է լրաց նել ձևաթղ թում՝ այդ նպա տա կի հա մար հատ
կաց ված տե ղում, ը ստ պա հանջ վող ձևի: 

Պա տաս խան նե րի ձևաթղ թում յու րա քան չյուր պնդ ման հա մա րի ներք ևում տր ված է 
ե րեք վան դակ: Տր ված պնդ ման ճիշտ պա տաս խա նը գտ նե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է դրան 
հա մա պա տաս խա նող վան դա կում դնել «X» նշա նը (տե՛ս նկ. 3): Օ րի նակ՝ 76–80 ա ռա ջադ
րան քի 77–րդ պնդ ման հա մար, ե թե ը նտր վել է «ճիշտ է » պա տաս խա նը, ա պա լրաց վում է 
հետ ևյալ ձևով.

ճիշտ է

սխալ է

չգիտեմ

76 78 79 8077

նկ. 3 

Այս գլխի առաջադրանքները պետական ավարտական և միասնական 
քննությունների թեստերում նախատեսվում է ընդգրկել հաջորդ ուսումնական 

տարում, բայց դրանք կընդգրկվեն արտաքին ընթացիկ գնահատման թեստերում:
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ՊՆ ԴՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՓՈՒՆՋ

1.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը նյութ և ֆիզիկա կան 
մարմին հասկացությունների վերաբերյալ.

1) Ֆիզիկական մարմինը կազմված է նյութից:
2)  Պղնձե բաժակ բառակապակցությունում պղինձը նյութ է, իսկ բաժակը՝ մարմին:
3) Փայտն ունի հաստատուն բաղադրություն:
4)  Ալյումին, քանոն, ապակի, բաժակ, կաուչուկ բառերի շարքում երկուսը հա

մապատասխանում են նյութի:
5) Բաժակ կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
ս խալ է X X
չ գի տեմ

2.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը խառնուրդների բա
ժանման եղանակների վերաբերյալ.

1)  Սոդայի և կավճի խառնուրդի բաղադրամասերը հնարավոր է առանձ նացնել 
տաքացման և հետագա սառեցման միջոցով:

2)  Երկաթի և ալյումինի խարտուքների խառնուրդից երկաթը հնարավոր է 
բաժանել մագնիսով:

3)  Էթանոլի և ջրի խառնուրդից էթանոլը հնարավոր է բաժանել բաժանիչ ձա
գարով: 

4)  Ավազի և ջրի խառնուրդի բաղադրամասերը հնարավոր է առանձնացնել 
պար զեցումով:

5) Աղաջրի բաղադրիչները կարելի է բաժանել շոգիացմամբ:
 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

3.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ֆիզիկական և քի
միական երևույթների վերաբերյալ.

1)  Մեր շրջապատում կատարվող բոլոր փոփոխությունները միայն ֆիզիկական 
երևույթներ են:

2) Քիմիական երևույթների ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի:
3) Օծանելիքի հոտի տարածվելն օդում քիմիական երևույթ է: 
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4) Բույսերում գլյուկոզի առաջացումը քիմիական երևույթ է:
5) Շաքարի կտորը մանր փոշու վերածելը ֆիզիկական երևույթ է:
  

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

4.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ազոտ տարրի վերա
բերյալ.

1) Ազոտով լցնում են շիկացման լամպերը:
2) Ազոտը մտնում է սելիտրաների (բորակների) բաղադրության մեջ:
3) Ազոտն օդի հիմնական բաղադրամասերից է:
4) Մաքուր ազոտի միջավայրում կենդանիները շնչահեղձ են լինում:
5) Ազոտի ատոմն ունի 1s22s22p3 էլեկտրոնային բանաձևը:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

5.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական ռեակ
ցիաների հատկանիշների և ընթացքի պայմանների վերաբերյալ.

1) Առաջանում է նոր նյութ: 
2) Կարող են ուղեկցվել էներգիայի անջատմամբ կամ կլանմամբ: 
3)  Կարող են ընթանալ գույնի, հոտի փոփոխությամբ, գազի, նստվածքի 

առաջացմամբ: 
4) Տեղի են ունենում քիմիական հին կապերի խզում և նոր կապերի առաջացում:
5) Նոր նյութեր չեն առաջանում:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

6.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածին պարզ նյութի 
վերաբերյալ.

1) Մասնակցում է բույսերի և կենդանիների շնչառական պրոցեսին:
2) Ջրի մոլեկուլում զանգվածային բաժինը 11,1 % է: 
3) Մտնում է բոլոր օքսիդների բաղադրության մեջ:
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4) Ստացվում է ջրի քայքայումից:
5) Արեգակի մթնոլորտի հիմնական բաղադրիչն է:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

7.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունն ըստ օդի 2,793 հա
րաբերական խտությունն ունեցող հալոգենաջրածնի վերաբերյալ. 

1) Հարաբերական խտությունն ըստ հելիումի 40,5 է: 
2) Հարաբերական խտությունն ըստ ջրածնի 18,25 է:
3)  Այդ հալոգենաջրածնում առկա հալոգենի և նատրիումի առաջացրած 

միացությունը օգտագործում են որպես նյարդային համակարգը հանգստացնող 
միջոց: 

4) Այդ միացության մեկ մոլեկուլում առկա է 36 պրոտոն: 
5)  Այդ հալոգենաջրածինն օգտագործում են ապակիները նախշազարդելու 

համար: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

8.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ծծումբ տարրի ալո 
տրոպ ձևափոխությունների վերաբերյալ.

1) Տարբերվում են հալման ջերմաստիճանով:
2)  Ծծմբի տարաձևություններից է շեղանկյունայինը, ասեղնաձևը, պլաստի

կականը: 
3) Շեղանկյունային ծծմբի` S8, մոլային զանգվածը 256 գ/մոլ է:
4) Տարբերվում են բյուրեղավանդակի կառուցվածքով:
5) Ծծմբի տարաձևություններից ամենակայունը պլաստիկականն է:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ
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9.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը միևնույն տարրի 
իզոտոպների վերաբերյալ.

1) Տարբերվում են ատոմում էլեկտրոնների թվով:
2) Միջուկում նեյտրոնների թիվը նույնն է:
3)  Բնության մեջ պղինձը հանդիպում է 65Cu և 63Cu իզոտոպների ձևով, և թեթև 

իզոտոպի մոլային բաժինը 72,7  % է (Ar(Cu)  =  63,546): 
4) Տարբերվում են զանգվածային թվով:
5) Տարբերվում են միջուկում պրոտոնների թվով: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

10.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը տարրի ատոմի կա
ռուցվածքի վերաբերյալ.

1) Տարրի կարգաթիվը հավասար է տարրի ատոմի միջուկի զանգվածին:

2)  Ar(X) = 
m0(X)

1/12m0(
12C)

 բանաձևը համապատասխանում է հարաբերական 

ատոմային զանգվածի սահմանմանը:
3)  Ատոմի զանգվածը հավասար է տարրի միջուկում պրոտոնների ընդհանուր 

զանգվածին:
4) 12C և 12C 2– մասնիկները տարբերվում են էլեկտրոնների թվով: 
5)  Հիմնական վիճակում ֆոսֆորի ատոմի արտաքին էներգիական մակարդա

կում առկա է հինգ ազատ օրբիտալ:
 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

11.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը +14 միջուկի լիցքով 
քիմիական տարրի վերաբերյալ.

1) Քիմիական նշանը N է:
2) Ատոմում պարունակում է 14 էլեկտրոն:
3) Օժտված է մետաղական հատկություններով:
4) Պարբերական համակարգի 3–րդ պարբերության տարր է:
5) Այդ տարրի ատոմի կառուցվածքը պատկերվում է հետևյալ գծապատկերով.
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+14

2
8

4

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

12.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը 16Օ, 18Օ, 40K, 40Ar, 39K, 
O2–, 79Br մասնիկների վերաբերյալ.

1) 40K և 39K իզոտոպներ են, տարբերվում են նեյտրոնների թվով:
2) O2– մասնիկում էլեկտրոնների թիվը մեծ է պրոտոնների թվից:
3) 40K և 40Ar ատոմներն ունեն միևնույն էլեկտրոնային կառուցվածքը:
4) 16Օ և 18Օ ատոմներում առկա են հավասար թվով պրոտոններ և էլեկտրոններ:
5) 79Br իզոտոպում նեյտրոնների թիվը 9–ով մեծ է պրոտոնների թվից:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

13.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը oրգանական նյու
թերի որակական հայտնաբերման ռեակցիաների վերաբերյալ.

1) Էթենի խառնուկը էթանում հնարավոր է հայտնաբերել բրոմաջրով:
2)  Էթինի խառնուկը էթենում հնարավոր է հայտնաբերել արծաթի օքսիդի 

ամոնիակային լուծույթով:
3)  Էթանալի խառնուկը էթանոլում հնարավոր է հայտնաբերել արծաթի օքսիդի 

ամոնիակային լուծույթով:
4) Էթանաթթվի խառնուկը էթանոլում հնարավոր է հայտնաբերել լակմուսով:
5)  Մեթանալի խառնուկը մեթանաթթվում հնարավոր է հայտնաբերել արծաթի 

օքսիդի ամոնիակային լուծույթով:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ
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14.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական կապերի 
և մոլեկուլի կառուցվածքի վերաբերյալ. 

1) Իոնային կապը հագեցված չէ: 
2) Կովալենտային կապը ուղղորդված է:
3)  SiO2, NaCl, Cl2, K2SO4, CO2 միացությունների մոլեկուլներում առկա է միայն 

կովալենտային կապ:
4) CO2 մոլեկուլում կովալենտային անկյան մեծությունը մոտ 109° է:
5) H2O, H2S, BeCl2 և NH3 մոլեկուլներից գծային կառուցվածք ունի միայն BeCl2–ը:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

15.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական կա պերի 
և նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ.

1) Ջրածնային կապը լինում է միջ– և ներմոլեկուլային:  
2) Կովալենտային կապը լինում է բևեռային և ոչ բևեռային:
3)  CO–ի մոլեկուլում առկա է դոնորակցեպտորային մեխանիզմով առաջացած 

կովալենտային կապ: 
4)  Մոլեկուլային բյուրեղավանդակով նյութերն ունեն ցածր հալման և եռման 

ջերմաստիճան:
5) SiO2 –ը իոնային բյուրեղավանդակով նյութ է:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

16.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը իոնային բյուրե
ղավանդակով նյութերի վերաբերյալ.

1) Դժվարահալ են: 
2) Բյուրեղավանդակում իոնների միջև կապը կովալենտային է: 
3) Հալված կամ լուծված վիճակում էլեկտրահաղորդ են: 
4) Մոլեկուլ հասկացությունը նման նյութերի համար պայմանական է: 
5) Բոլոր իոնային միացությունները ջրում չեն լուծվում:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ



w
w

w
.za

ng
ak

.a
m

376

17.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական կապերի 
վերաբերյալ.

1) CnH2n+2 ածխաջրածնի մոլեկուլում C–C կապերի թիվը (n–1) է:
2) CnH2n+2 ածխաջրածնի մոլեկուլում C–H կապերի թիվը (2n+2) է: 
3) CnH2n+2 ածխաջրածնի մոլեկուլում բոլոր կապերի թիվը (3n+1) է: 
4)  Մոլեկուլում չորրորդային ածխածնի մեկ ատոմ պարունակող պարզագույն 

ալկանի քիմիական բանաձևը C5H12 է: 
5)  Մոլեկուլում 13 կովալենտային կապ պարունակող ալկանի այրման ռեակցիայի 

հավասարման մեջ թթվածնի գործակիցը 13 է: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X X
սխալ է
չգիտեմ

18.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը գազի մոլային ծա
վալի վերաբերյալ.

1) Գազի զանգվածի հարաբերությունն է նրա նյութաքանակին:
2)  Գազի ծավալի և մոլային զանգվածի արտադրյալի հարաբերությունն է նրա 

զանգվածին:
3)  Միևնույն պայմաններում հավասար զանգվածներով C2H6 և CH4 գազերի 

ծավալների հարաբերությունը 8 : 15 է:
4)  Հավասար զանգվածներով C2H6 և CH4 գազերի խառնուրդի միջին մոլային 

զանգվածը 5 գ/մոլ է: 
5) Բոլոր պայմաններում գազի մոլային ծավալը` Vm = 22,4 լ/մոլ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

19.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը oքսիդացման–վե
րականգնման ռեակցիաների վերաբերյալ. 

1)  Ջրածնի այրումը թթվածնում միջմոլեկուլային oքսիդացման–վերականգնման 
ռեակցիա է: 

2)  Կալցիումի կարբոնատի ջերմային քայքայումը ներմոլեկուլային oքսիդացման– 
վերականգնման ռեակցիա է:

3)  Չեզոքացման ռեակցիաները oքսիդացման–ինքնավերա կանգն ման ռեակ
ցիաներ են:
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4)  Կալիումի պերմանգանատի քայքայման ռեակցիայի ընթացքում կալիումի 
օքսիդացման աստիճանը չի փոփոխվում:

5)  Շիկացած ածխի և ջրի փոխազդեցությունը oքսիդացման–վերականգնման 
ռեակցիա չէ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

20.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ռեակցիաների կի
նետիկական հավասարումների վերաբերյալ. 

1)  CO + O2 º CO2 ուրվագրով ռեակցիայի կինետիկական հավասարումն է 

v = k [Օ2]:
2)  H2 + O2 º H2O ուրվագրով ռեակցիայի կինետիկական հավասարումն է 

v = k[H2] [Օ2]
2: 

3)  N2 + O2 º NO ուրվագրով ռեակցիայի կինետիկական հավասարումն է 

v = k[N2] [Օ2]: 
4)  Ca + O2 º CaO ուրվագրով ռեակցիայի կինետիկական հավասարումն է 

v = k[Ca]2 [Օ2]: 
5) S + O2 º SO2 ուրվագրով ռեակցիայի կինետիկական հավասարումն է v = k [Օ2]:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

21.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը դարձելի ռեակ
ցիաների վերաբերյալ.

1) Դարձելի ռեակցիաներն ընթանում են նստվածքի առաջացմամբ: 
2)  Հետևյալ ուրվագրերից` ա) Na2CO3 + HCl º NaCl + H2O + CO2, 
     բ) H2O + CO2 º H2CO3,   գ) N2 + 3H2 º 2NH3, միայն ա–ն չի համապատասխանում 

դարձելի ռեակցիայի: 
3)  Դարձելի ռեակցիաների տեղաշարժի ուղղությունը որոշում են Լե Շատելյեի 

սկզբունքով:
4)  Հետևյալ ուրվագրերից` ա) NaCl + AgNO3 º AgCl + NaNO3, 
    բ) Cl2 + H2O º HCl + HClO, բ–ն համապատասխանում է դարձելի ռեակցիայի: 
5)  Ճնշումը մեծացնելիս հավասարակշռությունը տեղաշարժվում է դեպի 

համակարգի ծավալի փոքրացման կողմը:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

22.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը այրման ռեակ ցիա
ների վերաբերյալ. 

1) Ելանյութերից մեկը պարտադիր թթվածինն է: 
2) Ոււղեկցվում է ջերմության և լույսի անջատմամբ: 
3)  Ջերմության անջատումն արդեն բավարար պայման է ռեակցիան այրման 

կոչելու համար: 
4)  Նյութի այրման ջերմությունը նրա մեկ մոլի այրման ժամանակ անջատված 

ջերմության քանակն է: 
5)  20 % չայրվող խառնուրդ պարունակող ածուխն այրելիս կծախսվի 12 գ 

թթվածին: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

23.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը իներտ էլեկտրոդ
ների կիրառմամբ ծծմբական թթվի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի վերաբերյալ.

1) Լուծույթի զանգվածը փոքրանում է:
2) Ծծմբական թթվի քանակը փոքրանում է: 
3) Ծծմբական թթվի կոնցենտրացիան մեծանում է:
4) Ծծմբական թթվի կոնցենտրացիան փոքրանում է:
5) Անոդի վրա օքսիդանում են սուլֆատ իոնները:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

24.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը հողալկալիական 
մետաղների վերաբերյալ.

1) Կրաջուր են անվանում կալցիումի հիդրօքսիդի թափանցիկ լուծույթը: 
2) Կրաջուր են անվանում կալցիումի հիդրօքսիդի սպիտակ կախույթը: 
3) Կալցիումի օքսիդի և ջրի փոխազդեցությունն անվանում են կրի մարում:
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4)  Կալցիումն ընդունակ է վերականգնելու մոլիբդենը և վոլֆրամը համա պա
տաս խան օքսիդներից:

5) Բարիումի 1,37 գ նմուշը կարող է ջրից դուրս մղել 1 գ ջրածին:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

25.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական կա պերի 
վերաբերյալ.

1) Մոլեկուլում 13 քիմիական կապ պարունակող ալկանն ունի 2 իզոմեր:
2) Ներմոլեկուլային ջրածնային կապ առկա է սպիտակուցներում:
3)  CH4, C6H6 միացություններում ածխածնի ատոմները գտնվում են sp2 հիբրիդա

յին վիճակում:
4)  Էթանոլի անսահմանափակ լուծվելը ջրում պայմանավորված է միջմոլեկուլային 

ջրածնային կապերով: 
5) N2–ի մոլեկուլում σ –կապերի թիվը երկու անգամ մեծ է π–կապերի թվից:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

26.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քլորաջրածնի 1H35Cl, 
1H37Cl, 2H35Cl, 2H37C, 3H35Cl, 3H37Cl հնարավոր բանաձևերի վերաբերյալ.

1)  1H37Cl և 3H35Cl մոլեկուլներում նեյտրոնների թիվը երկուսով մեծ է պրոտոնների 
թվից: 

2) 2H35Cl մոլեկուլում պրոտոնների և նեյտրոնների թվերը հավասար են:
3) 1H35Cl–ի 6,02æ1023 թվով մոլեկուլների զանգվածը 36 գրամ է:
4) 2H37Cl մոլեկուլի զանգվածը 39 զ.ա.մ. է: 
5) 3H37Cl–ում նեյտրոնների թիվը չորսով փոքր է պրոտոնների թվից:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ
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27.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը նատրիումի հիդր
օքսիդի և որոշ աղերի հնարավոր փոխազդեցության վերաբերյալ.

1)  NH4NO3 պարունակող լուծույթին նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս և 
տաքացնելիս որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել: 

2)  CuSO4 պարունակող լուծույթին նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս ան
ջատվել է կապույտ նստվածք: 

3)  (NH4)2 SO4 պարունակող լուծույթին նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս և 
տաքացնելիս անջատվել է գազ, իսկ լուծույթում հայտաբերվել են SO4

2– իոններ: 
4)  [CH3NH3]Cl պարունակող լուծույթին նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս և 

տաքացնելիս անջատվել է գազ, իսկ լուծույթում հայտաբերվել են Cl– իոններ: 
5)  NaHSO3 պարունակող լուծույթին նատրիումի հիդրօքսիդ ավելացնելիս և 

տաքացնելիս անջատվել է սուր հոտով գազ: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

28.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը երկրորդ խմբի 
գլխա վոր ենթախմբի տարրերի հատկությունների վերաբերյալ.

1) Բոլոր միացություններում երկվալենտ են և ուժեղ վերականգնողներ: 
2) Բնության մեջ հանդես են գալիս միացությունների ձևով:
3) Դրանց բոլոր աղերը ջրում լուծելի են: 
4) Կալցիումի հիդրիդում ջրածնի օքսիդացման աստիճանը +1 է:
5)  Մագնեզիումի և ածխածնի(IV) օքսիդի փոխազդեցության ռեակցիայի հա վա

սարման մեջ վերականգնիչ նյութի գործակիցը 2 է:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

29.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը չեզոքացման ռեակ
ցիաների վերաբերյալ.

1)  NaOH + CH3COOH º … ուրվագրին համապատասխանում է H+ + (OH)– = H2O 
կրճատ իոնային հավասարումը: 

2)  Ba(OH)2 + HClO4 º … ուրվագրին համապատասխանում է H+ + (OH)– = H2O 
կրճատ իոնային հավասարումը: 

3)  LiOH + HBr º … ուրվագրին համապատասխանող կրճատ իոնային 
հավասարման գործակիցների գումարը 3 է: 
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4)  RbOH + HNO2 º … ուրվագրին համապատասխանում է HNO2 + (OH)– = H2O + (NO2)
– 

կրճատ իոնային հավասարումը: 
5)  Sr(OH)2–ի մեկ և HNO3–ի երեք մոլ քանակների փոխազդեցությունից կստացվեն 

2–ական մոլ քանակներով աղ և ջուր: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

30.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ալկալիական մե
տաղների հատկությունների վերաբերյալ.

1) Առաջացնում են R2O բաղադրությամբ հիմնային օքսիդներ:
2) Փոխազդում են ջրածնի հետ՝ առաջացնելով հիդրիդներ:
3) Դրանց աղերը հիմնականում ջրում անլուծելի են: 
4)  Նատրիումի հիդրօքսիդի 48 % զանգվածային բաժնով 200 գ լուծույթի մեջ 

33,6 լ (ն. պ.) SO2 անցկացնելիս կառաջանան 0,9 մոլ Na2SO3 և 0,6 մոլ NaHSO3 

պա րունակող 296 գ լուծույթ:
5) Բնության մեջ հանդիպում են միայն ազատ վիճակում:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

31.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը մետաղական քիմիա
կան կապի վերաբերյալ.

1) Առկա է մետաղական պարզ նյութերում: 
2) Ի տարբերություն իոնային կապի՝ ունի ուղղորդվածություն: 
3) Առկա է մետաղական բյուրեղացանցով համաձուլվածքներում: 
4)  Կովալենտային կապի նման առաջանում է էլեկտրոնների ընդհանրացման 

միջոցով: 
5)  Այդ կապի առկայությամբ է պայմանավորված մետաղների էլեկտրահաղոր

դա կա նությունը:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ
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32.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը փոխարկումների 
հետևյալ շղթայի վերաբերյալ.  Na  X1   Na2O  X2   NaOH  X3  Na2CO3  

X4   NaOH.

1) X1–ը կարող է լինել Na2O2 նյութը: 
2) X2–ը կարող է լինել միայն H2O նյութը: 
3) X3–ը կարող է լինել CO2 կամ (NH4)2CO3 նյութերից մեկը:
4)  X4–ը կարող է լինել Ba(OH)2 կամ Ca(OH)2 նյութերից մեկը: 
5)  Բոլոր ռեակցիաների 100 % ելքի դեպքում 23 գ ելանյութից կստացվի 23 գ 

վեր ջանյութ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

33.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը նատրիումի հիդրօք
սիդի լաբորատոր և արդյունաբերական ստացման եղանակների վերաբերյալ.

1) Արդյունաբերությունում ստանում են կերակրի աղի լուծույթի էլեկտրոլիզից: 
2) Արդյունաբերությունում ստանում են կերակրի աղի հալույթի էլեկտրոլիզից: 
3) Լաբորատորիայում ստանում են ամոնիումի կարբոնատի հիդրոլիզից: 
4) Կարելի է ստանալ նատրիումի և ջրի փոխազդեցությունից: 
5)  Նատրիումի օքսիդի 3,1 գ նմուշը 96,9 գ ջրում լուծելիս կստացվի նատրիումի 

հիդրօքսիդի 4  % զանգվածային բաժնով լուծույթ: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

34.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ձախից աջ տար
րերի Ba–Sr–Ca–Mg շարքի վերաբերյալ. 

1) Մետաղական հատկությունները նվազում են:
2) Ատոմների շառավիղները փոքրանում են:
3) Իոնացման էներգիան մեծանում է:
4)  Էլեկտրոնային թաղանթի արտաքին էներգիական մակարդակում էլեկտ

րոնների թիվը նույնն է:
5)  137 գ բարիումի և ջրի փոխազդեցությունից կանջատվի 3,425 անգամ ավելի 

շատ ջրածին, քան 40 գ կալցիումի և ջրի փոխազդեցությունից:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

35.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը չորրորդ խմբի գլխա
վոր ենթախմբի տարրերի երկհիմն թթուների հատկությունների վերաբերյալ.

1)  Ածխաթթուն առաջացնում է երկու շարք աղեր` կարբոնատներ և հիդրո կար
բոնատներ:

2) H2CO3 — H2SiO3 — H2GeO3 շարքում թթուների ուժը նվազում է:
3) Ածխաթթուն գունազրկում է KMnO4–ի ջրային լուծույթը: 
4) Սիլիկաթթուն լուծվում է ջրում և ամբողջությամբ դիսոցվում:
5)  9,6 գ ամոնիումի կարբոնատը շիկացնելիս զանգվածի կորուստը ռեակցիայի 

ավարտից հետո կազմում է 9,6 գ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

36.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը կալցիումի քիմիա
կան հատկությունների վերաբերյալ. 

1) 2 մոլ կալցիումը ջրից դուրս է մղում 44,8 լ (ն. պ.) ջրածին:
2) Ջրածնի հետ փոխազդելիս առաջացնում է կալցիումի հիդրիդ:
3) Ածխածնի(IV) օքսիդի հետ փոխազդելիս առաջացնում է կալցիումի կարբոնատ:
4)  Նատրիումի հիդրօքսիդի հետ փոխազդելիս առաջացնում է կալցիումի 

հիդրօքսիդ:
5) Քլորի հետ փոխազդելիս առաջացնում է կալցիումի քլորիդ: 

 
1 2 3 4 5

ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

37.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունն ալյումինի հատկու
թյուն ների վերաբերյալ.

1)  Տաքացնելիս բուռն փոխազդում է թթվածնի հետ` արձակելով օքսիդի շիկացած 
շիթեր: 

2) Հեշտությամբ փոխազդում է ջրածնի հետ: 
3) Ստացվում է ալյումինի օքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզից:
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4)  Սենյակային ջերմաստիճանում հեշտությամբ փոխազդում է խիտ ծծմբական 
և ազոտական թթուների հետ: 

5)  Ալյումինի օքսիդի և նատրիումի կարբոնատի խառնուրդի 10 գ նմուշը բաց 
տիգելի մեջ շիկացնելիս խառնուրդի զանգվածը դարձել է 10,6 գ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

38.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը երկաթի հատ կու
թյունների վերաբերյալ.

1) Աղաթթվի հետ փոխազդելիս առաջացնում է երկաթի(II) քլորիդ:
2) Հեշտությամբ փոխազդում է ջրածնի հետ:
3)  Սենյակային ջերմաստիճանում հեշտությամբ փոխազդում է խիտ ծծմբական 

և ազոտական թթուների հետ:
4)  Fe3+ իոնի որակական հայտնաբերման ռեակցիայի կրճատ իոնային հա վա

սարումն է 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]
4– = Fe4[Fe(CN)6]3:

5)  0,1 մոլ երկաթի(III) քլորիդի և բավարար քանակով մետաղական երկաթի 
փոխազդեցությունից կստացվի 0,15 մոլ երկաթի(II) քլորիդ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

39.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը մետաղների կո
ռոզիայի վերաբերյալ.

1)  Մետաղների գազային կոռոզիա կարող է իրականանալ O2, SO2, Cl2, CO2 չոր 
գազերով:

2)  Էլեկտրաքիմիական կոռոզիա տեղի է ունենում այնպիսի միջավայրում, որտեղ 
ստեղծվում է էլեկտրական հոսանքի ծագման հնարավորություն:

3)  Երկաթի կոռոզիան դանդաղեցնելու նպատակով այն հպման մեջ են դնում 
ավելի ակտիվ մետաղի հետ: 

4)  Էլեկտրապաշտպանության կիրառման դեպքում պրոտեկտորի (հովանավորողի) 
դերը կատարում է փոփոխական հոսանքը:

5) Պղնձի հետ շփումը դանդաղեցնում է երկաթի կոռոզիան:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

40.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածնի ստացման 
լաբորատոր եղանակների վերաբերյալ.

1) Ջրի էլեկտրոլիզ:
2) Երկաթի և աղաթթվի փոխազդեցություն:
3) Ալյումինի և ալկալու լուծույթի փոխազդեցություն:
4) Ցինկի և ազոտական թթվի փոխազդեցություն:
5) Մեթանի կատալիտիկ քայքայում:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

41.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածնի ստացման 
արդյունաբերական եղանակների վերաբերյալ.

1) Մեթանի և ջրային գոլորշու փոխազդեցություն:
2) Կերակրի աղի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզ:
3) Ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցություն:
4) Շիկացած ածխի և ջրային գոլորշիների փոխազդեցություն:
5) Ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցություն:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

42.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը թթվածնի ստաց ման 
լաբորատոր եղանակների վերաբերյալ.

1) Պղնձի(II) հիդրօքսիդի շիկացում:
2) Կալիումի պերմանգանատի քայքայում:
3) Ջրածնի պերօքսիդի քայքայում: 
4) Նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզ:
5) Ալկալիական մետաղների նիտրատների քայքայում:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

43.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը թթվածնի ստացման 
արդյունաբերական եղանակների վերաբերյալ. 

1) MnO2–ի առկայությամբ Բերթոլեյի աղի քայքայում:
2) Կրաքարի քայքայում:
3) Հեղուկ օդի թորում: 
4) Ջրածնի այրումն օդում:
5) Ջրի էլեկտրոլիզ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ

44.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ազոտական թթվի 
հատկությունների վերաբերյալ. 

1) Ջրային լուծույթում դիսոցված է: 
2) Փոխազդում է հիմքերի հետ: 
3) Ջրային լուծույթում լակմուսը ներկվում է կապույտ: 
4) Փոխազդում է բոլոր աղերի հետ: 
5) Աղերը կոչվում են նիտրատներ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

45.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը սիլիկաթթվի հատ
կությունների վերաբերյալ.

1) Միահիմն ուժեղ թթու է: 
2) Երկհիմն թույլ թթու է: 
3) Լուծույթից անջատվում է դոնդողանման նստվածքի ձևով: 
4) Ավելի թույլ է, քան ածխաթթուն:
5)  Մեկ մոլ սիլիցիումի ատոմ պարունակող սիլիկաթթվի ջերմային քայքայումից 

կստացվի 60 գ պինդ մնացորդ:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

46.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը Ավոգադրոյի օրեն
քից բխող հետևությունների վերաբերյալ. 

1)  Միատեսակ պայմաններում գտնվող տարբեր գազերի ծավալների հարա
բերությունը հավասար է նրանց մոլեկուլների թվերի հարաբերությանը` 
V1 : V2  = N1 : N2:

2)  Նույն գազի տարբեր նմուշների զանգվածների հարաբերությունը հավասար է 
նրանց մոլեկուլների թվերի հարաբերությանը` m1 : m2 = N1 : N2:

3)  Օզոնի 5 լիտրում առկա մոլեկուլների թիվը 2 անգամ մեծ է մեթանի 2,5 լիտրում 
առկա մոլեկուլների թվից: 

4)  Օզոնի 5 լիտրում առկա ատոմների թիվը 2 անգամ մեծ է մեթանի 3 լիտրում 
առկա ատոմների թվից: 

5)  Միատեսակ պայմաններում գտնվող տարբեր գազերի մոլային զանգ վա ծների 
հարաբերությունը հավասար է նրանց խտությունների հարա բե րությանը` 
M1 : M2  =  ρ1 : ρ2:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

47.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը նավթի թորման և 
կրեկինգի վերաբերյալ. 

1)  Ռեկտիֆիկացիոն աշտարակում չի թույլատրվում 350 °C ջերմաստիճանի 
գերազանցում: 

2) Հայտնի է կրեկինգի երկու տեսակ` ջերմային և կատալիտիկ: 
3) Հեքսանի կրեկինգից ստացվում է միայն մեկ ալկեն՝ պրոպեն: 
4) Բութանի կրեկինգի հնարավոր արգասիքներից է պրոպանը:
5)  Կատալիտիկ կրեկինգի պայմաններում ճեղքման ռեակցիայի հետ մեկտեղ 

ընթանում է հիդրատացում: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X
սխալ է X X X
չգիտեմ
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48.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը սպիրտների դա
սակարգման վերաբերյալ. 

1) Ըստ    OH խմբերի թվի՝ լինում են միատոմ և բազմատոմ:
2)  Ըստ  OH խմբի դիրքի՝ միատոմ սպիրտները լինում են առաջնային, երկ րոր

դային և երրորդային:
3)  Պրոպանոլ–1 և բութանոլ–2 միատոմ սպիրտները համապատասխանաբար 

առաջնային և երկրորդային են: 
4) Պենտանոլ–3 միատոմ սպիրտը երրորդային է:
5) Բենզիլսպիրտը՝ C6H5–CH2–OH, արոմատիկ սպիրտ է: 

 
1 2 3 4 5

ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

49.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ցիկլոալկանների 
վերաբերյալ.

1) Բոլորն ունեն հարթ կառուցվածք:
2)  Հոմոլոգիական շարքի առաջին հինգ անդամները նորմալ պայմաններում 

գազեր են:
3) σ–կապերն առաջանում են sp3 հիբրիդային օրբիտալների փոխծածկից:
4) Իզոմեր են նույն թվով ածխածնի ատոմներ պարունակող ալկեններին:
5) C5H10 բաղադրությամբ իզոմեր ցիկլոալկանների թիվը 5 է:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

50.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը X1, X2, X3, X4, օր գա
նական միացությունների վերաբերյալ՝ ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի. 

Al4C3 
+H2O  X1 

+1 մոլ Cl2  X2 
+Na, t

 X3 
–H2  X4.

1) X1–ը մեթան է: 
2) X2–ի մոլեկուլում քլորի մոլային բաժինը 1/5 է: 
3)  X3 –ի մեկ մոլեկուլի զանգվածը 14 զ.ա.մ–ով մեծ է X1–ի մեկ մոլեկուլի զանգ

վածից:
4) X4–ում ածխածնի ատոմները գտնվում են sp3 հիբրիդային վիճակում: 
5) X1–ը, X3–ը և X4–ը նույն հոմոլոգիական շարքի անդամներ են:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

51.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը պրոպենի վերա
բերյալ. 

1) Ջրածնի զանգվածային բաժինը դրանում 14,3  % է:
2) Մոլեկուլում առկա է 8 σ–կապ:
3) Բրոմաջրածնի միացումը հանգեցնում է 1–բրոմպրոպանի առաջացմանը:
4) sp2 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածնի ատոմների թիվը 2 է:
5) Չի գունազրկում KMnO4–ի ջրային լուծույթը:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

52. Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը ֆենոլի վերաբերյալ.

1)  Արդյունաբերության մեջ ստացվում է պրոպենի և բենզոլի միացման արգասիքի 
հետագա օքսիդացումից:

2) Երկաթի(III) քլորիդի հետ տալիս է կապույտ գունավորում:
3) Անգույն, անհոտ, դյուրաեռ հեղուկ է:
4) Օժտված է հականեխիչ հատկություններով:
5) Բրոմաջրի հետ փոխազդելիս ստացվում է 3,5–երկբրոմֆենոլ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

53.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը մեթանի ստացման 
եղանակների վերաբերյալ.

1) Ալյումինի կարբիդի հիդրոլիզ:
2) Կալցիումի կարբիդի հիդրոլիզ:
3) Նատրիումի ացետատի և նատրիումի հիդրօքսիդի խառնուրդի տաքացում:
4) Պրոպանի կրեկինգ:
5) Վյուրցի ռեակցիա:
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1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

54.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը մրջնալդեհիդի վե
րա  բերյալ. 

1) Կիրառվում է ֆենոլֆորմալդեհիդային խեժի ստացման համար:
2) Հիդրման արդյունքում ստացվում է էթանոլ:
3)  0,5 մոլ մրջնալդեհիդն ավելցուկով վերցրած արծաթի օքսիդի ամոնիակային 

լուծույթով օքսիդացնելիս անջատվում է 216 գ մետաղ:
4) Ստացվում է ճարպերի հիդրոլիզի արդյունքում:
5) Ածխածնի օքսիդացման աստիճանը դրանում 0 է:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

55.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը քացախալդեհիդի 
վերաբերյալ.

1) 20 °C ջերմաստիճանում գազ է:
2) Ենթարկվում է արոմատացման:
3) Բնորոշ են օքսիդացման և վերականգնման ռեակցիաներ:
4) Ստացվում է էթանոլը պղնձի(II) օքսիդով օքսիդացնելիս: 
5)  Ռեակցիայի 100  % ելքի դեպքում մեկ մոլ ացետիլենից կստացվի 44 գ քա

ցախալդեհիդ: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

56.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը օրգանական նյու
թերի հոմոլոգիական շարքերին կից անդամների վերաբերյալ. 

1) Մեկական մոլեկուլների զանգվածների տարբերությունը 14 զ.ա.մ. է:
2) Մեկական մոլեկուլներում կովալենտային կապերի թվի տարբերությունը 3 է:
3) Մեկական մոլեկուլներում պրոտոնների թվի տարբերությունը 8 է:
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4) Իզոմերների թվերի տարբերությունը միշտ 3 է: 
5) Մեկական մոլեկուլներում ատոմների թվերի տարբերությունը 1,806•1024 է: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

57. Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը օսլայի վերաբերյալ.

1) Օքսիդանում է արծաթի օքսիդի ամոնիակային լուծույթով:
2) Օքսիդանում է Cu(OH)2–ով` Cu2O նստվածքի առաջացմամբ: 
3) Բնության մեջ ստացվում է ֆոտոսինթեզով:
4)  Կազմված է α–գլյուկոզի մնացորդներից:
5) Մասնակի հիդրոլիզի արդյունքում ստացվում են դեքստրիններ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X
սխալ է X X
չգիտեմ

58.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը մարդու օրգանիզմի 
քիմիայի վերաբերյալ. 

1)  Քիմիական այն տարրերը, որոնք անհրաժեշտ են բջիջների և օրգանիզմների 
աճման ու կենսագործունեության համար, անվանվում են կենսածին տարրեր: 

2)  Կենսածին տարրերը s– և p– տարրեր են, հիմնականում՝ 1–4–րդ պարբերու
թյուններից` H, Na, Mg, K, Ca, C, N, O, P, S, Cl:

3)  Շատ մեծ էլեկտրաբացասականությամբ օժտված կենսատարրերը կենդանի 
օրգանիզմներում գտնվում են անիոնների ձևով:

4)  Շատ փոքր էլեկտրաբացասականությամբ օժտված կենսատարրերը կենդանի 
օրգանիզմներում գտնվում են կատիոնների ձևով: 

5)  Na+ իոնը հիմնականում պարունակվում է ներբջջային հեղուկում, իսկ K+ իոնը` 
արտաբջջային հեղուկում:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ
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59.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը էներգետիկայի 
էկոլոգիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ.

1)  Երկիրն Արեգակից ստանում է էներգիա գերազանցապես տեսանելի էլեկտրա
մագնիսական ճառագայթման միջոցով:

2)  Երկիրը հատկապես գիշերային ժամերին արձակում է էներգիա ենթակարմիր 
(ինֆրակարմիր) ճառագայթման ձևով:

3)  Ածխաթթու գազն ունի ուժգին կլանում ենթակարմիր մարզում և թույլ չի 
տալիս, որ Երկրի մակերևույթից առաքվող ջերմությունն անցնի տիեզերական 
տարածություն:

4)  Մթնոլորտի թթվածինն ու ազոտը թափանցիկ են թե՛ տեսանելի, թե՛ ենթակարմիր 
ճառագայթների նկատմամբ:

5)  Տեսանելի էլեկտրամագնիսական ճառագայթման էներգիան փոքր է են
թակարմիր ճառագայթման նկատմամբ:

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ

60.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը Երկրի ջրոլորտի 
վերաբերյալ.

1)  Ջրոլորտի հիմնական բաղադրիչներն են Համաշխարհային օվկիանոսը, 
մթնոլորտային ջուրը և ցամաքային ջրերը:

2) Ցամաքային ջրերը բաժանվում են երկու մասի` ստորերկրյա և մակերևութային:
3)  Մակերևութային ջրեր են համարվում գետերը, լճերը, ճահիճները, սառ ցա

դաշ տերը, ձյունածածկույթը:
4)  Թթվածնի քանակը, որն անհրաժեշտ է ջրում առկա օքսիդացող նյութերի հետ 

փոխազդելու համար, կոչվում է թթվածնի կենսաքիմիական պահանջարկ:
5)  Կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերն առաջանում են անձրևներից ու 

ձնհալից: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ
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61.  Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք պնդումների ճշմարտացիությունը կենցաղում կիրառ
վող օրգանական միացությունների վերաբերյալ.

1)  Մեթանոլը թունավոր է նույնիսկ փոքր քանակներով: Դրա մահացու չափա
քանակը մոտ 50 մլ է:

2)  Էթանոլը թունավոր է: Մեծ քանակությամբ էթանոլ օրգանիզմ ընկնելիս 
խախտվում է գլխուղեղի բնականոն գործունեությունը, և ախտահարվում է 
լյարդը:

3)  Սինթետիկ լվացող միջոցները մակերևութային ակտիվ նյութեր են` ՄԱՆ: 
Դրանք օճառի համեմատ առավել արդյունավետ են և չեն կորցնում իրենց 
լվացող հատկությունը նաև կոշտ ջրում:

4) Կետոններից կենցաղում օգտագործվում է միայն ացետոնը որպես համեմունք:
5)  Մեթանի քլորացումից ստացված երկ–, եռ– և քառաքլորածանցյալներն օգտա

գործվում են հագուստի քիմիական մաքրման և ներկերի նոսրացման համար: 

1 2 3 4 5
ճիշտ է X X X X
սխալ է X
չգիտեմ
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ՔԻՄԻԱՅԻ
ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ

 ՇՏԵՄԱՐԱՆ

ՄԱՍ

Հրա տա րակ չու թյան տնօ րեն՝
ԷՄԻՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Հա մա կարգ չա յին ձև ա վո րու մը՝
ԳՈ ՀԱՐ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱ ՆԻ

Վերստուգող սրբագ րիչ՝
ԼԻԱՆԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Տպագ րու թյու նը՝ օֆ սեթ 
Չափ սը՝ 70 × 100 1/16: Թուղ թը՝ օֆ սեթ

Ծա վա լը՝ 25 տպ. մա մուլ 

«ԶԱՆ ԳԱԿ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, 0051, Երև ան, Կո մի տա սի 49/2 
Հեռ.՝ (+37410) 23 25 28, հեռապատճեն՝ (+37410) 23 25 95 

Էլ. կայ քեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am
Էլ. փոստ՝ info@zangak.am
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« ՔԻՄԻԱ » 2013 Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ,  I  ՄԱՍ

Նկատված  վրիպակներ 

Էջ, 
առաջադրանք

Տված է Պետք է լինի

Էջ 51, թիվ 11 H2 + I2  L 2HI H2(գազ) + I2(գազ) L 2HI(գազ)

Էջ 91, թիվ 28 Պատասխանը 3 է 4

Էջ 99, թիվ 25 3) Fe(OH)3 3) Fe(OH)2

Էջ 101, թիվ 39 Շղթայում՝ º Ca(HPO4)2 Հանել՝ º Ca(HPO4)2

Էջ 105, թիվ 15
Տեքստում՝ …պինդ 
մնացորդի զանգվածը…

 …լուծույթի զանգվածը…

Էջ 110, թիվ 11 2) NaCl և H2O 2) NaCl և NaClO4

Էջ 113, թիվ 35  5) S2 + H2O = HS + H+ 5) S2 + H2O = HS + OH

Էջ 124, թիվ 19 1) 58 1) 22

Էջ 135, թիվ 28
Տեքստում՝ …մոլե կու լում…; 
1) At2

Հանել մոլեկուլում  բառը …; 
1) F2         

Էջ 138, թիվ 57    56Fe + 1n º 1p 56Fe + 1n º 1p + X

Էջ 159, թիվ 55
Տեքստում՝ …սենյակային 
ջերմաստիճանում…

   …տաք ջրում…

Էջ 181, թիվ 32 3) Al2O3 3) AlCl3

Էջ 187, թիվ 24
3) CH3-CH2-CH-CH3

CH

3) CH3-CH2-CH-CH3

OH

Էջ 200, թիվ 45 Տեքստում՝ …C6H6Br3O… …C6H3Br3O…

Էջ 228, թիվ 3 1) պոլիէթիլեն 1) բութադիեն

Էջ 260, թիվ 5 ρ = 2,084 գ/լ ρ = 2,048 գ/լ

Էջ 264, թիվ 9 «…երկաթի(II) քլորիդ …» «…պղնձի(II) քլորիդ …»

Էջ 282, թիվ 4547
Պատասխանները՝ 45500; 
46–199; 47237

Էջ 284, թիվ 15
…և կալիումի հիդրօք
սիդի…

…և ավելցուկով կալիումի 
հիդրօքսիդի…

Էջ 286, թիվ 3738 AgNO AgNO3

Էջ 286, թիվ 40  .....  (մգ) ....... (գ)

Էջ 287, թիվ 4344
...Ba(CO3)2 ; 43. …գազային  
նյութերի…  
էջ 290, 43 պատասխան՝ 7

Հանել Ba(CO3)2ը;  43. …գա զա յին 
նյութի մոլեկուլում…  
էջ 290, 43  պատասխան՝ 4
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Էջ 288, թիվ 5354
Տեքստում՝ 20 գ զանգ վա
ծով երկաթի, ալյումինի,…

Երկաթի, ալյումինի և պղնձի 20 գ 
զանգվածով…

Էջ 295, թիվ 4648 Զանգվածային բաժնով… հանել

Էջ 308, թիվ 67 Տեքստում՝ …13,34 լ… …13,44 լ…

Էջ 308, թիվ 1011 Տեքստում՝ …1,2 ⋅ 105 կՊա… …1,2 ⋅ 105 Պա…

Էջ 311, թիվ 3
Փոխարկման շղթայում՝ 
Al2Cl3

                AlCl3

Էջ 312, թիվ 1011
Տեքստում՝ …հայտնի է, որ 
Аն կազմված է,…

...հայտնի է, որ Cն կազմված է,...

Էջ 316, թիվ 1113
Տեքստում՝ ...ցինկի 
օքսիդից...

...ցինկի սուլֆիդից...

Էջ 320, թիվ 2122 Թիվ 21ում …(մոլ/լ)  …(գ/մոլ)

Էջ 329, թիվ 6062
Թիվ 61ում …զանգվածը 
վերջնական լուծույթում  (%)

…զանգվածը (գ)վերջնական 
լուծույթում  

Էջ 332, թիվ 2021
Թիվ 21, Որքա՞ն է անջատված 
գազի ծավալը (լ, ն. պ.)

Էջ 342, թիվ 1 Պատասխանը՝  12           13  

Էջ 347, թիվ 24 Պատասխանը՝  2           3  

Էջ 372, թիվ 6 …26,46 գ α ամինա թթու…
…α ամինաթթվից առա ջա ցած 
26,46 գ եռպեպտիդ…




