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Դա սա գիր քը նա խա տես ված է հան րա կր թա կան 
հիմ ա կան դպ րո ցի 7-րդ դա սա րա նի ա շա կե րտ-
նե րի հա մար: Այն ամ բող ջո վին հա մա պա տաս խա-
նո ւմ է 7-րդ դա սա րա նի քի մի այի չա փո րո շիչ նե րի 
և ծրագ րի պա հա նջ նե րին: Այն տեղ ընդ գրկ ված 
տե սա կան նյու թը շա րա դր ված է պա րզ և մատ չե լի  
լեզ վով, հաշ վի է առն ված 7-րդ դա սա րա նո ւմ  
սո վո րող նե րի կր թա տա րի քային ա ռա նձ նա հատ-
կու թյո ւն նե րը: 

Ու սո ւմ ա կան նյու թի ամ րա պնդ ման հա մար 
ա ռա նձ նա հա տո ւկ ու շադ րու թյո ւն է դա րձ ված 
լա բո րա տոր և գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րին,  
հաշ վա րկ ներ պա հան ջող հար ցե րին և վար ժու -
թյո ւն նե րին:

 Գի տե լիք նե րի ինք նու րույն ստո ւգ ման հա մար 
դա սա գր քի վեր ջո ւմ բեր ված են ընտ րո վի և ա զատ 
պա տաս խան նե րով ա ռա ջադ րա նք նե ր:

ՀՏԴ
ԳԴՄ

Գ.Ե. Ռուձիտիս, Ֆ.Հ. Ֆելդման, դասագիրք 
հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար

Լրամշակումը և խմբագրումը՝ Կ. Ավետիսյանի



3

ԻՆՉ ՊԵՍ ՕԳՏ ՎԵԼ ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԻՑ

Այս ու սում ա կան տա րում դուք սկսում եք ուսում
նա սի րել բնագիտական նոր ա ռար կա՝ քի միա:

Քի միան հե տաքր քիր գի տութ յուն է: Այն հասկա
նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ միայն յու րաց նել 
ուսու ցան վող նյու թը, այլև ձեռք բերել ստաց ած 
գիտե լիք նե րը կի րա ռելու հմտություններ:

Քի միա յից ստաց ած գի տե լիք նե րը ձեզ պետք 
կգան յու րա քանչ յուր պահի բնա կան շատ երևույթ
ներ, ինչ պես նաև ար տադ րա կան գործընթացնե ր 
բա ցատ րե լու հա մար: Այժմ ուսումասիրում եք 
«Քիմիա» առարկան որպես նյութերը, դրանց 
բաղադրությունը, հատկութ յուն նե րը, մեկը մյուսի 
փոխակերպում ուսումասիրող գիտություն:

«Բնագիտություն» առարկայից արդեն որոշ 
չա փով ծանոթ եք քիմիայի հիմական հաս կա
ցություններին և օրինաչափություններին, ո րոնք 
քի միա յի մա սին ձեր ունեցած գի տե լիք նե րի հիմ քն 
են կազ մում:

Ո ւսում ա կան նյու թի յու րա ցու մը և մատչե լիու
թյու նն ա  վե լի արդ յու նա վետ կլի նի, ե թե այն ուսում
նա սիր վի ո րո շա կի հա մա կար գով, այն է.

1. Նյու թի ան վա նու մը, քի միա կան կա ռուց ված քը, 
ընդ հա նուր բնու թա գի րը: Նյու թե րի որևէ  դա սին 
պատ կա նելը:

2. Բնութ յան մեջ գտնվե լը:
3. Ստաց ման ե ղա նակ նե րը լա բո րա տո րիա յում, 

արդ յու նա բե րութ յան մեջ:
4. Ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րը:
5. Քի միա կան հատ կութ յուն նե րը:
6. Կի րա ռու մը:
7. Ծա գում ա բա նա կան կա պը:
Դա սագր քում տրված են ցու ցում եր, ո րոնց 

հետևե լով՝ կկարողանաք կի րա ռել քի միա կան 
նշան նե րը, կազ մել քի միա կան բա նաձևե րը և ռեակ
ցիա նե րի հա վա սա րում ե րը, կսո վո րեք լու ծել քի
միա յի խնդիր ները, կա տա րել քի միա կան փորձերը: 
Իսկ դա կարևոր է, քա նի որ քի միան փոր ձա րա րա
կան գի տութ յուն է: 
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Հի շե՛ք, դա սա գր քով աշխատելիս ձեռ քի տակ 
պետք է ունենալ մա տիտ և աշ խա տան քա յին տետր 
նշումեր կա տա րելու համար: Այն պետք է ձեր 
մշտա կան ու ղե կի ցը լի նի: Տետրում կա րող եք գրել 
քի միա կան բա նաձևերը և ռեակ ցիա նե րի հա վա սա
րում երը, կազ մել ու սում ա սիր վող նյու թի հա մա
ռո տագ րու թյունը:

Համառոտագրության մեջ պետք է գրել հիմ ա
կան հաս կա ցութ յուն նե րը, սահ մա նում ե րը և հա մա
պա տաս խան օ րի նակ նե րը: Դա սագր քում բեր ված 
գծապատկերներն ու աղ ու սակ նե րը բազ միցս պետք 
կգան, հատ կա պես ձեր կազ մածը ստու գե լիս, նոր 
նյութն ու սում ա սի րե լիս ու յու րաց նե լիս, անցա ծը  
կրկնե լիս ու ընդ հան րաց նե լիս: Ե թե ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ո րոշ բաներ մո ռա ցել եք, ա պա, նա յե
լով հա մա պա տաս խան նշումերը կամ աղ ու սա կը, 
կհի շեք ա մե նա հիմ ա կա նն ու էա կա նը: 

Դա սագր քի ու ղե ցույց կա րող են ծա ռա յել հա
տուկ նշան նե րը: Տիտ ղո սա թեր թի հա կա ռակ ե րե
սին ուշա դիր դի տեք, թե ինչ է ցույց տա լիս յու րա
քանչյուր նշանը:

Դա սագր քով աշ խա տելիս ձեզ օգ նե լու հա մար 
ա ռա վել կարևոր նյու թը, օ րի նակ՝ կարևո րա գույն 
հաս կա ցութ յուն նե րի և սահ մա նում ե րի ձ ևա կեր
պում ե րը, տրված են գծապատկերներով:

Գրքի լու սանցք նե րում բեր ված տեքս տը (ո րոշ 
հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ) ուսումական պար
տա դիր նյութ չի հա մար վում:

Մանր տա ռե րով տպագր ված փաս տացի 
նյու թերը, միա ցութ յուն նե րի տար բեր դա սերի 
միջև ծա գում ա բա նա կան կապն ար տա ցո լող 
գծապատկերները հիմ ա կա նում նա խա տես ված են 
ու սում ա կան նյու թի ա վե լի խոր յու րաց ման հա մար:

Կրկնութ յու նը մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով 
դա  սա գր քի տեքս տում նշված են այն է ջե րը, ո րոնք 
պետք է ու շա դիր կար դաք: Եր բեմ դա սագր քի 
տեքս տում նշված է ջե րը վե րա բե րում են ու սում ա
կան այն նյու թին, ո րը հե տա գա յում պետք է ման
րա մասն ուսում ա սի րեք: Այդ պի սի մեջ բե րում ե րը 
տրվում են այն դեպ քե րում, երբ ու սում ա սիր վող  

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
… որ հե ղի նակ

նե րի կող մից հանձ
նա րար վող քի միա յի 
դա սընթա ցի բո լոր 
բա ժին նե րի ու սում
նա սիր ման հա մա
կար գը՝ տար բեր սխե
մա նե րի, աղ ու սակ
նե րի, նկար նե րի և այլ 
դի տո ղա կան նյու թե րի 
օգ տա գոր ծու մով, ինչ
պես նաև հար ցե րի, 
վար ժութ յուն նե րի և 
խնդիր նե րի հա մա
կար գը զգա լ  ի ո րեն 
կհեշ տաց նեն ձեր 
ինք նու րույն ու սում
նա կան աշ խա տան քը 
և հնա րա վո րութ յուն 
կտան հա ջո ղու թյամբ 
պ ա տ  ր ա ս տ  վ ե  լ ո ւ 
ստու  գարք նե րին ու 
քննութ յուն նե րին:



5

օ րի նա չա փութ յուն նե րը, երևույթ նե րը կամ փաս տա
ցի նյու թերը հե տա գա դա սըն թա ցում ա վե լի ման
րա մասն են քննարկ վում: Դա ձեզ հնա րա վո րու
թյուն կտա ա ռաջ նա յել և ստա նալ ա վե լի հիմարար 
և ընդ հան րաց ված գի տե լիք ներ: Ուսումական 
նյութի այդ պի սի մո տե ցու մ ա ռանձ նա պես օգ տա
կար կլի նի գի տե լիք ների գնահատման թեստային 
աշխատանքներ կատ արե լիս:

Ձեր գի տե լիք նե րի ո րա կը ստուգելու հա մար 
փոր ձե՛ք պա տաս խա նել յու րա քանչ յուր բաժ նի վեր
ջում բեր ված բո լոր հար ցե րին, կա տա րել վար ժու
թյուն նե րը և լու ծել խնդիր նե րը:

Քի միա յի մա սին գի տե լիք նե րի կա տա րե լա գործ
ման հա մար կար դա ցե՛ք այն քի միա կան գրա կա նու
թյու նը, ո րը ձեզ կհանձ նա րա րի ու սու ցի չը:

s

Լաբորատոր փորձեր 

Գործնական աշխատանք

Հարցեր և վարժություններ

Լրացուցիչ թեմա

Խնդիրներ

Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին q

?

&

M

6

Հատուկ նշաններ
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Երևույթների և նյութերի 
ճանաչումը

¢ 1.1 Քիմիան որպես
բնագիտության մաս:
Մարմիններ և նյութեր

Նա խորդ ու սում ա կան տա րի նե րին դուք 
ուսում    ա սի րել եք բնա գի տութ յու նը և ծա նո թացել 
ֆիզիկական մարմին և նյութ հաս կա ցութ յուն ներին:

Պար զե լու հա մար, թե ին չով են տար բեր վում այս 
երկու հաս կա ցութ յուն նե րը, բնա գի տութ յան  դաս
ըն թա ցից հի շե՛ք ֆի զի կա կան մար մին նե րի, օ րի նակ՝ 
գրա նի տի և ցո րե նի բա ղադ րութ յան մա սին տե ղե
կութ յուն նե րը: Գրա նի տի կտո րը, ցորենի հա տիկը 
ֆի զի կա կան մար մին ներ են, բայց դրանք միա տարր 
չեն (ան հա մա սեռ են): Դուք պար զել եք նաև, որ հա
տի կի բա ղադ րութ յան մեջ մտնում են օս լան, սպի տա
կու ցը, բու սա կան ճար պե րը, իսկ գրա նի տը կազմ ված 
է կվար ցից, փայ լա րից և դաշ տա յին սպաթից: Կվար ցը, 
փայ լա րը, դաշ տա յին սպա թը, օս լան, սպի տա կու ցը, 
բու սա կան ճար պե րը նյու թեր են: Միևնույն ա ռար
կա նե րը հա ճախ պատ րաս տում են տար բեր նյու թե
րից: Այս պես՝ միևնույն ձ ևի խո ղո վակ ներ պատ րաս
տե լու հա մար օգ տա գոր ծում են պղինձ, ա պա կի: Եվ 
հա կա ռա կը, տար բեր ա ռար կա ներ, օ րի նակ՝ տար բեր 
ա մա նե ղեն պատ րաս տե լու հա մար օգ տա գոր ծում են 
միևնույն նյու թը՝ ա պա կին (նկ. 1):

Հետևա բար, այն, ին չից կազմ ված է ֆի զի-
կա կան մար մին ը, կոչ վում է նյութ:

ԳԼՈՒԽ I

Նկ.1 

Ապակուց  

պատ րաս տ ված 

տարբեր իրեր

Գծապատկեր 1
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Նյու թե րը շատ շատ են: Հայտ նի է ա վե լի քան 
տա սը մի լիոն նյու թ, դրանք բո լորն էլ օժտ ված են 
ո րո շա կի հատ կութ յուն նե րով: Նյու թե րի հատ կու
թյուն ներն այն հատ կա նիշ նե րն են, ո րոն ցով տար
բեր վում կամ նման վում են ի րար:

Բնագիտության դա սըն թա ցից ձեզ հայտ նի է, որ 
յու րա քանչ յուր նյութ օժտ ված է ո րո շա կի ֆի զի կա
կան հատ կութ յուն նե րով (գծապատկեր 1):

Քի միա յի խնդիր նե րից մե կը նյու թե րի, դրանց 
հատ կութ յուն նե րի ու սում ա սի րում է և տնտե
սու թյան մեջ օգ տա գործ ման կան խա գու շա կումը: 
Օ րի նակ՝ բո լո րին հայտ նի ալ ու մին նյու թը կա րե լի 
է բնու թագ րել այս պես. ալ ու մի նը հա մե մա տա բար 
թեթև, ար ծա թաս պի տակ մե տաղ է (ρ = 2,7 գ/սմ3), 
հալ վում է 6000C ջեր մաս տի ճա նում: Այն պլաս տիկ է, 
է լեկտ րա հա ղոր դա կա նութ յամբ զի ջում է միայն ոս
կուն, ար ծա թին և պղնձին: Թեթև լի նե լով՝ ալ ու մի նը 
հա մա ձուլ վածք նե րի ձ ևով լայ նո րեն օգ տա գործ 
 վում է ինք նա թի ռա և հրթի ռա շի նութ յան մեջ: Այն 
օգ տա գոր ծում են նաև է լեկտ րա հա ղոր դա լա րեր և 
կեն ցա ղա յի ն  ի րեր պատ րաս տե լու հա մար: 

Քի միա յի մյուս խնդի րը տնտե սութ յան հա
մար անհ րա ժեշտ տար բեր նյու թե րի ստա ցում է, 
այդ թվում՝ տար բեր է լեկտ րա հա ղոր դա լա րե րի, 
պլաստ մա սսա նե րի, հան քա յին պա րար տան յու թե
րի, դե ղանյու թե րի և այլն: Այդ նյու թե րը ստա նում 
են քի միա կան տար բեր փո խար կում ե րի մի ջո
ցով: Այսպիսով, քի միան գի տութ յուն է նյու թե-
րի, դրանց հատ կութ յուն նե րի, փո խար կում ե րի 
և այդ փո խար կում ե րն ուղեկ ցող երևույթ նե րի 
մա սին:

Մեծ է քի միա յի դե րը գի տության,  տեխ նի կայի 
ա ռա ջըն թա ցում:

Քի միան ներ թա փան ցում է տնտե սութ յան բո լոր 
բնա գա վառ նե րը, ա պա հո վում օգ տա կար հա նա
ծո նե րի վե րամ շա կու մը, ար ժե քա վոր նյու թե րի, մե
տաղ նե րի, դրանց հա մա ձուլ վածք նե րի, վա ռե լի քի և 
այլնի ստացումը:

Այսօր քիմիական գիտությունը հասել է այնպիսի 
մակարդակի, որ հնարավորություն է ստեղծվել 
արտադրելու միլիոնավոր տոննաներով մետաղներ, 
տարբեր ներկանյութեր, պոլիմերներ, սոսինձներ և 
մանրաթելեր: 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ քի միա 

եզրույթի սկզբնա
կան նշա նա կութ
յու նը դեռևս  պարզ
ված չէ: Ո րոշ գիտ
նա կան ներ կար ծում 
են, որ այդ եզրույթը 
փո խառ ված է 
 Հին Ե գիպ տո սից, 
որ տեղ կխեմ կամ 
կխա մէ նշա նա կում 
էր սև, ս ևա հող: Ուս
տի, հիմք կա ըն դու նե
լու, որ քի միան «Հին 
Ե գիպ տո սի ար վեստն 
է»: Ա վե լի ուշ ա րաբ 
գիտ նա կան նե րն այդ 
գի տութ յու նն ան վա
նե ցին ալ քի միա:         
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Շի նան յու թե րի, սին թե տիկ գործ վածք նե րի, 
պլաստ մա սսա նե րի, ներ կան յու թե րի, լվա ցող մի
ջոց նե րի, դե ղա մի ջոց նե րի ար տադ րութ յուն նե րն 
անհնար է պատկերացնել առանց քիմիայի:

Քի միա յի դա սըն թացն ու սում ա սի րե լով՝ կհա մոզ
վեք, որ քի միա կան գի տե լիք նե րի խե լա ցի օգ տա գոր
ծու մը կնպաս տի երկ րի բար գա վաճ մանը: Քիմիա
կան նյու թե րի և դրանց փո խար կում ե րի ոչ հմուտ, 
չվե րահսկ վող օգ տա գոր ծու մը հա ճախ նպաստում 
է շրջակա միջավայրի աղտոտմանը, ինչը վնաս է 
հասցնում բույ սե րին, կեն դա նի նե րին և մարդ կանց:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 13)

¢ 1.2 Քիմիական նյութերի
դիտում, նկարագրում:
Քիմիական փորձ

Մար դիկ սկսել են ու սում ա սի րել բնութ յու նը և 
կեն դա նա կան աշ խար հը դեռևս  շատ հնուց: Բույ
սե րի, կեն դա նի նե րի վար քի ու սում ա սի րութ յու նն 
օգնել է նրանց սնունդ հայտնաբե րե լ:

Մար դիկ հետևում էին կայ ծա կին և այդ երևույ թի 
հետևանք նե րին, ո րի արդ յուն քում սո վո րե ցին կրակ 
ստա նալ: Նրանք սկսե ցին կրա կով պաշտ պան
վել գա զան նե րից, ու տե լիք պատ րաս տել և, վեր
ջա պես, օգ տա գոր ծել կրա կն ի րենց կա ցա րան նե
րում ու տա քա նալ ցուրտ ե ղա նակ նե րին: Այնուհետև 
սերունդներին սո վո րեց րին, թե ինչպես կարելի է 
նշան նե րի կամ գրութ յուն նե րի ձ ևով փո խան ցել 
այն գի տե լիք նե րը, ո րոնք ձեռք էին բե րել բնութ յան 
երևույթ նե րն ու սում ա սի րե լիս:

Բնութ յան երևույթ նե րի և տար վա ե ղա նակ նե
րի պար բե րա բար ու սում ա սի րութ յուն նե րն օգ նում 
են մարդ կանց ճիշտ կողմ ո րոշ վել գյու ղատն տե
սության մեջ, ժա մա նա կին կա տա րել այս կամ այն 
մթեր քի ցան քը և բեր քա հա վա քը: 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ երեք հազա

ր ամ յակ առաջ Հայաս
տանում՝ Մեծամոր քա
ղա քի մերձակայքում, 
գոր ծել է ձուլարան, 
որ տեղ մետաղները 
վե  րա  կանգնել են միա
ցու թյուն ներից քի միա
կան եղանակով:

...որ համակարգչի 
կամ հեռուստացույցի 
էկ  րանը, բջջային 
հ ե    ռ ա      խ ո ս ն ե ր ի , 
էլեկտ րո  նային հաշ
վիչների ցուցար կիչ   
ները պատված են 
լուսարձակող քիմիա
կան նյութերով, որոնց 
շնորհիվ էլ գործում են:
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Մենք նույն պես հետևում ենք բնութ յա ն մեջ տեղի 
ունեցող փոփոխություններին, ե ղա նա կին՝ պար
բե րա բար լսե լով ե ղա նա կի տե սութ յուն նե րը: Իսկ 
դրանք հենց բնութ յան և ե ղա նա կի ա մե նաիս կա կան 
ու սում ա սի րութ յուն ներն են, ո րոնք կա տար վում են 
հա տուկ սար քե րի՝ է լեկտ րա կան հաշ վո ղա կան մե
քե նա նե րի (ԷՀՄ) օգ նութ յամբ թե՛ Երկ րից և թե՛ Երկ րի 
շուր ջը պտտվող ար բան յակ նե րի մի ջո ցով:

Այս պի սով,  ու սում ա սի րութ յուն ներ կա տա րե լու 
տար բե րակ նե րից մե կը դի տում է, ո րը մարդ կու
թյանը հայտ նի է շատ վաղուց:

Բնութ յան երևույթ նե րն ու սում ա սի րում են նաև 
փոր ձեր կա տա րե լով: Կան երևույթ ներ, ո րոնք շատ 
ուշուշ և դան դաղ են տե ղի ու նե նում: Կան նաև 
երևույթ ներ, ո րոնք տե ղի են ու նե նում շատ ա րագ ու 
հա ճախակի: Այդ իսկ պատ ճա ռով, որ պես զի կա րո
ղա նանք ու սում ա սի րել երևույ թը, կա տա րում ենք 
փորձեր:

Փորձ 
Ջեր մա դի մաց կուն փոր ձա նո թի բե րանը փա

կենք ռե տի նե խցա նով, ո րի վրա շատ փոքր անցք 
կա: Վերց նենք թա փան ցիկ ապակե խողովակ և 
անց կաց նենք ռե տի նե խցա նի անց քով, այ նու հետև 
խողովակի մեջ կա թեց նենք գու նա վոր ված ջրի կա
թիլ: Խողովակին ամ րաց նենք թղթե սպի տակ սանդ
ղակ, որ պես զի ջրի կա թի լը լավ երևա: Նշենք կա թի
լի սկզբնա կան տե ղը: Այ նու հետև ջեր մա դի մաց կուն 
փոր ձա նո թը տա քաց նենք և կտես նենք, որ գու նա
վոր ված ջրի կա թի լը բարձ րա նում է վերև: Ին չո՞ւ: 
Ի՞նչն  է կա թի լի վեր բարձ րա նա լու պատ ճա ռը (նկ. 2):

Եզ րա կա ցութ յուն
Տա քա նա լիս օ դն ըն դար ձակ  վում է, մե ծա նում է 

նրա ծա վա լը: Ըն դար ձակ վե լով՝ օ դը ճնշում է ջրի 
կա թի լին և ստի պում նրան բարձ րա նալ վերև:

Երբ փոր ձա նո թի մեջ օ դը սառ չի, ջրի կա թի լը 
կգա իր նախ կին դիր քին:

Այս փոր ձով կրկնե ցինք բնութ յան մեջ տա րած
ված ֆի զի կա կան երևույթ նե րից մե կը՝ ջեր մու-
թյան ազ դե ցութ յան տակ մար մին նե րի ըն դար-
ձակումը:

Ի տար բե րութ յուն դի տման՝ փորձ կա տա րե լու  
ընթաց քում մար դն ինքն է լա բո րա տո րիա յում  

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ ալ քի միան 

գո յություն է ունեցել 

VIIXII դա րերում: Ալ

քի մի կոս նե րը փոր

ձում էին ստեղ ծել, 

այս պես կոչ ված, փի

լի սո փա յա կան քար, 

ո րի օգ նութ յամբ 

նրանք հույս ու նեին 

ցան կա ցած մե տա ղ 

վե րա ծել ոսկու: Այդ 

բազ մա դարյան փոր

ձե րը, բնա կան է, ան

հա ջող ավարտ վեցին: 

Բայց այդ ո րո նում ե

րում ալ քի մի կոս նե րը 

հայտ նա բե րե ցին մինչ 

այդ շատ ան հայտ 

նյու թեր և ու սում ա

սի րե ցին դրանց ո րոշ 

հատ կութ յուն նե ր:

Նկ. 2

Օդի ընդարձա կումը 

տաքաց նելիս
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վեր ար տադ րում տվյալ երևույ թը և կա րող է կրկնել 
այն մի քա նի ան գամ ա վե լի լավ ու ման րակր կիտ 
ուսում ա սի րե լու հա մար:

Մար դը, տի րա պե տե լով փոր ձեր կա տա րե լու ար
հես տին, սկսեց ու սում ա սի րել և լա բո րա տոր պայ
ման նե րում վե րար տադ րել բնութ յան մեջ կա տար
վող բազում քի միա կան փո խա կեր պում եր՝ այ րում, 
քայ քա յում, միա ցում և այլն:

Նկ. 3  
Լաբորատոր սարքավորումեր և պիտույքներ

Քի միա կան երևույթ նե րի վե րար տադ րու մը 
լա բո րա տոր պայ ման նե րում քի միա կան սար քե րի 
և նյու թե րի օգ նութ յամբ ան վա նում են քի միա-
կան փորձ:

Քի միա կան փոր ձե րի օգ նութ յամբ մար դը ոչ միայն 
սո վո րեց մի լիո նա վոր նյու թե րի ար տադ րութ յան ձ ևերը, 
այլև ի մա նա լով դրանց հատ կութ յուն նե րը՝ սկսեց կան
խել ա ղետ ներն ու դժբախտ պա տա հար նե րը՝ թու նա
վո րում ե րը, հրդեհ նե րը, պայթ յուն նե րը և այլն:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 13)
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¢ 1.3 Ֆիզիկական և քիմիական
երևույթներ: Քիմիական
փոխարկումներ

Բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից հի շե՛ք, թե ինչ 
փո փո խութ յուն ներ կա րող են տե ղի ու նե նալ նյու թե
րի հետ: Դրանք բնության ո՞ր երևույթ նե րի թվին են 
պատ կա նում:

Նյու թե րի հետ տե ղի են ու նե նում տար բեր փոփո
խութ յուն ներ, օ րի նակ՝ ջրի գո լոր շիա ցու մ, ա պա կու 
հա լու մ, վա ռե լան յու թի այ րու մ, մե տաղ նե րի ժան գո
տու մ և այլն: Նյու թե րի կրած այդ փո փո խութ յուն
նե րը կա րե լի է դա սել ֆի զի կա կան կամ քի միա կան 
երևույթ նե րի թվին (նկ. 4):

Գծապատկեր 2

Ապակու հալում, ջրի 
գոլորշիացում կամ սառչում

Վառելանյութերի այրում, 
օրգանական նյութերի փտում, 

երկաթի ժանգոտում

Ֆիզիկական Քիմիական

Ֆիզիկական են կոչվում 
այն երևույթները, որոնց 
դեպքում տվյալ նյութերը չեն 
վերածվում ուրիշ նյութերի, 
այլ սովորաբար փոխվում է 
միայն դրանց ագրեգատային 
վիճակը կամ ձևը

Քիմիական են կոչվում 
այն երևույթները, որոնց 
հետևանքով տվյալ նյու թե
րից առաջանում են այլ նյու
թեր: Քիմիական երևույթ ները 
կոչվում են քիմիական փո
խազդեցություններ կամ քի
միա  կան ռեակցիաներ

Օրինակներ

Երևույթներ

Քի միա կան երևույթ նե րի ըն թաց քում տե ղի 
են ունե նում քի միա կան փո խարկում եր, ա սել է 
թե՝ ռեակ ցիա ներ, ո րոնք տար բեր վում են ո րո
շա կի հատ կա նիշ նե րով: Քի միա կան երևույթ նե րի 
ընթացքում սկզբնա կան նյու թե րը փո խարկ վում են 
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այլ հատ կութ յուն նե րով օժտ ված ու րիշ նյու թե րի: Այդ 
մա սին կա րե լի է դա տել քի միա կան փո խարկում
նե րի ար տա քին հատ կա նիշ նե րով. 1) ջեր մութ յան 
(եր բեմ՝ լույ սի) ան ջա տում, 2) գույ նի փո փո խու 
թ յուն, 3) հո տի հայտնվելը, 4) նստված քի ա ռա ջա ցում,  
5) գա զի ան ջա տում:

Քի միա կան ռեակցիա նե րի նշված հատ կա նիշնե
րից շա տե րը ձեզ հայտ նի են բնագիտության դա ս
ընթաց նե րից: Այս պես, օ րի նակ, այն պի սի քի միա կան 
ռեակցիա, ինչ պի սին նյու թե րի այ րում է, ու ղեկց
վում է ջեր մութ յան և լույ սի ան ջա տու մով: Հայտ նի 
է նաև մար մա րի և ա ղաթթ վի միջև տե ղի ու նե ցող 
փո խազ դե ցութ յուն ը, ո րի հետևան քով ան ջատ վում 
է ած խաթ թու գազ: Ե թե ան ջատ վող ած խաթ թու 
գազն անցկացվի կրաջ րի մի ջով, ա պա կա ռա ջա նա 
նստվածք: Նույն պի սի նստվածք կա ռա ջա նա, ե թե 
օ դն ար տաշն չենք կրաջ րով լցված ա նո թի մեջ ի ջեց
ված խո ղո վա կում:

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթների 
նշա նա կութ յու նը: Բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից 
հայտնի է նաև, թե ինչ պի սի նշա նա կութ յուն ունեն 
մեր շրջա պա տում տե ղի ու նե ցող ֆի զի կա կան 
երևույթ նե րը: Օ րի նակ՝ ջրի գո լոր շիա ցու մը, ջրա յին 
գո լոր շի նե րի խտա ցու մը և անձրևի տե ղա լը կազ
մում են բնութ յան մեջ ջրի շրջապ տույ տը: Արդ յու
նա բե րա կան ար տադ րութ յան մեջ մե տաղ նե րին, 
պլաստ մա սսա նե րին և այլ նյու թե րին տա լիս են 
ո րո շա կի ձև (դրոշ մե լիս, գլո ցե լիս) և արդ յուն քում 
ստա նում են բազ մա զան ի րեր:

Մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն քի միա կան ռեակ
ցիանե րը: Դրանք օգ տա գործ վում են մե տաղ ներ 
(եր կաթ, ալ ու մին, պղինձ, ցինկ, կա պար, ա նագ 
և այլն), ինչպես նաև պլաստ մա սսա ներ, հան
քա յին պա րար տա նյու թեր, դե ղա մի ջոց ներ և այլ 
նյութեր  ստա նա լու հա մար: Բազ մա թիվ դեպ քե
րում քի միական ռեակ ցիա նե րը տար բեր տե սա
կի է ներգիա նե րի ստացման աղբյուր են ծա ռա յում: 
Վա ռե լան յութն այ րե լիս ան ջատ վում է ջեր մութ յուն, 
որն օգ տա գործում են կեն ցա ղում և արդ յու նա բե
րութ յան մեջ:

Նկ. 4

Ֆիզիկական և 

քիմիական երևույթներ
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Բույ սե րի, կեն դա նի նե րի մոտ և մար դու  
օր գա նիզ մում ըն թա ցող կեն սա քի միա կան բարդ 
գործընթացնե րը կապ ված են տար բեր քի միա կան 
փո խազ դե ցութ յուն նե րի հետ:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 13)

s  Հարցեր և վարժություններ

1. Ի՞նչ  է ու սում ա սի րում քի միան: Ո րո՞նք  են դրա 
կարևո րա գույն խնդիր նե րը և նշա նա կութ յու նը: 
Թվե՛ք քի միա կան արդ յու նա բե րութ յան այն ար
գա սիք նե րը, ո րոնք օգ տա գոր ծում եք ա մեն օր:

2. Ին չո՞վ  են տար բեր վում նյութ և մար մին հաս կա
ցութ յուն նե րը: Բե րե՛ք օ րի նակ ներ:

3. Թվար կված նե րից ա ռան ձինա ռան ձին ար տա
գրե՛ք նյու թե րի և ա ռար կա նե րի ա նուն ները՝ եր կաթ, 
ման րա չափ, պղինձ, կապ րոն, սնդիկ, մկրատ, դա
նակ, շա քար, ջուր, սառույց, փայտա նյութ, ծառ:

4. Ի՞նչ ն ման և տար բեր հատ կութ յուն նե րով են 
օժտ ված հետևյալ նյու թե րը. 

  ա) կե րակ րի աղ և շա քար, 
 բ) քա ցա խաթ թու և ջուր, 
 գ) բնական գազ և ջրային գոլորշի:
5. Ա ռօր յա փոր ձի հի ման վրա և լրա ցու ցիչ գրա կա

նութ յուն օգ տա գոր ծե լով՝ լրաց րե՛ք ստորև բեր
ված աղ ու սա կը և հա մե մա տե՛ք պղնձի ու ծծմբի 
հատ կութ յուն նե րը.

Աղյուսակ 3

Բնորոշ հատկությունները Պղինձ Ծծումբ

Էլեկտրահաղորդականություն

Ջերմահաղորդականություն

Մետաղական փայլ

Գույն

Խտություն

Հալման ջերմաստիճան

Կռելիություն
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6. Տետ րում կազ մե՛ք աղ ու սակ և լրաց րե՛ք առօրյայից 
վերց րած օ րի նակ նե րով.

Երևույթ նե րի 
օ րի նակ ներ

Այդ ֆի զի կա կան և քի միա կան 
երևույթ նե րի նշա նա կութ յու նն 
առօրյայում և տնտե սութ յան մեջ

1. Ֆիզիկական
1) .....
2) ..... և այլն

2. Քիմիական 
1) .....
2) ..... և այլն

7. Նշված երևույթ նե րից ո րո՞նք  են  
ֆի զի կա կան, ո րոնք՝   քի միա կան. 
ա) եր կա թի ժան գոտ ումը,
բ) ջրի սառ չումը, 
գ) բեն զի նի այր ումը,  
դ) ալ ու մի նի հալ ումը: 
Բա ցատ րե՛ք:

8. Որո՞նք են քիմիական փոխարկումերի արտաքին 
նշանները: Պար զա բա նե՛ք կոնկ րետ օ րի նակ ներով:

9. Բնա գի տութ յան դա սըն թաց ից ձեռք բե րած գի
տե լիք նե րից օգտ վե լով՝ ա ռօր յա փոր ձի հի ման 
վրա բե րե՛ք ֆի զի կա կան և քի միա կան երևույթ
նե րի, ինչ պես նաև մար դու կող մից դրանց 
օգտա գործ ման օ րի նակ ներ:

¢ 1.4 Անվ տան գութ յան կա նոն 
նե  րը քի միա յի կա բի նե
տում աշ խա տե լիս

Քիմիական նյութերն օժտված են տարբեր 
հատկություններով: Դրանցից շատերը թու նա վոր 
են: Մի շարք նյու թեր հեշ տութ յամբ բո ցա վառ վում 
են կամ պայ թյու նավ տանգ են: Այդ պատ ճա ռով նյու
թե րի հետ աշ խա տե լիս պետք է խստո րեն պահ պա
նել անվ տան գութ յան կա նոն նե րը, ո րոնք փակց ված 
են քի միա յի յու րա քանչ յուր կա բի նե տում: Հա մա ռոտ 
ծա նո թա նանք դրան ցից հիմ ա կան նե րին (նկ. 5):

Նկ. 5
Անվտանգության 

կանոնների 
պահպանումը
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1. Նյու թե րը չի կա րե լի վերց նել ձեռ քով և փոր ձել 
դրանց հա մը:

2. Նյու թե րի հոտը պար զե լու հա մար չի կա րե լի 
ա նո թը մո տեց նել դեմ քին, ո րով հետև գո լոր շի նե
րի և գա զե րի ներշն չու մը կա րող է գրգռել շնչա
ռա կան ու ղի նե րը: Հո տին ծա նո թա նա լու հա մար 
պետք է ձեռ քի ա փով շար ժում կա տա րել ա նո թի 
անց քից դե պի քի թը (նկ. 6):

3. Ա ռանց ու սուց չի ցու ցու մի մի՛ խառ նեք ձեզ անծա
նոթ նյու թե րը:

4. Փոր ձեր կա տա րե լիս վերց րե՛ք նյու թե րի փոքր 
բա ժին ներ՝ թե յի գդա լի մոտ 1/3ի չա փով պինդ 
նյութ և 1–2 մլ  հե ղուկ:

5. Հա տուկ զգու շութ յամբ վար վե՛ք թթու նե րի և ալ
կա լի նե րի հետ աշ խա տե լիս: Ե թե պա տա հա բար 
թթուն կամ ալ կա լի ն ընկ նում է ձեռ քի կամ հա
գուս տի վրա, ա պա ան հա պաղ լվա ցե՛ք առատ 
ջրով:

6. Թթու նե րը ջրով նոս րաց նե լիս միշտ հի շե՛ք 
հետևյալ կա նո նը. պետք է դրանք բա րակ շի
թով դան դաղ լցնել ջրի մեջ՝ խառ նե լով և ոչ թե  
հակա ռա կը:

7. Միշտ օգ տա գոր ծե՛ք միայն մա քուր լա բո րա տոր 
ա մա նե ղեն:

8. Նյու թե րի մա ցորդ նե րը հետ մի՛ լցրեք մա քուր 
նյու թե րով ա նո թի մեջ:

9. Գա զայ րի չի, սպիր տայ րո ցի և է լեկտ րա տա քա
ցու ցի չի հետ աշ խա տե լիս պահ պա նե՛ք հետևյալ 
կա նոն նե րը.
1) Գա զայ րի չը վա ռե լու հա մար այր վող լուց կին 

մո տեց րե՛ք այ րի չի անց քին և դան դաղ բա ցե՛ք 
գա զի ծո րա կը:

2) Ե թե աշ խա տան քի ժա մա նակ տե ղի է ունե
նում բո ցի ցատկ, ա պա իս կույն փա կե՛ք գազի 
ծո րակը: Այ րի չը հո վա նա լուց հե տո փա կե՛ք 
օ դի մա տուց ման կար գա վո րի չը և նո րից 
վառե՛ք այ րի չը:

3) Ե թե գա զայ րի չի բո ցը դե ղին գույն ու նի, 
նշա նա կում է, որ գա զայ րիչ է մտնում ան
բա վարար քա նա կութ յամբ օդ: Այդ դեպ քում 

Նկ.6

Միայն այսպես 

կարելի է հոտ քաշել  

անծանոթ նյութերից 

և հետևել անոթում 

ընթացող ռեակցիային
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պետք է օ դի մուտ քի կար գա վո րի չը բա ցել 
այն պես, որ բո ցը լի նի չլու սա վո րող:

4) Աշ խա տանքն ա վար տե լուց հե տո մի՛ մո ռա ցեք 
ստու գել՝ արդ յոք  փակ վա՞ծ է գա զի ծորա կը:

5) Ե թե սեն յա կում գա զի հոտ է զգաց վում, 
ա պա կտրա կա նա պես ար գել վում է լուց կի 
վա ռելը: Գա զի հո տի մա սին իս կույն հա ղոր
դե՛ք ուսուց չին:

6) Սպիր տայ րո ցը չի կա րե լի վա ռել ուրիշ 
սպիրտ այ րո ցից, ո րով հետև կա րող է 
սպիրտը թափ վել և հրդեհ ա ռա ջա նալ:

7) Սպիր տայ րո ցի բո ցը հանգց նե լու հա մար 
պետք է այն ծած կել թա սա կով:

8) Է լեկտ րա տա քա ցուցի չը ցան ցին միաց նե լիս 
ստու գե՛ք, թե արդ յոք վնաս ված չէ տա քա
ցուցի չի հա ղոր դա լա րը (նկ. 7):

9) Ե թե է լեկտ րա տա քա ցուցի չը ցան ցին միաց
նե լիս չի տա քա նում, այդ մա սին հայտ նե՛ք 
ու սուց չին:

10) Է լեկտ րա տա քա ցուցի չով աշ խա տե լիս մի՛ 
թո ղեք, որ շի կաց ման պա րույ րը կեղ տոտ վի:

11) Աշ խա տան քը վեր ջաց նե լուց հե տո ան պայ ման 
ցան ցից ան ջա տե՛ք է լեկտ րա տա քա ցուցիչը:

6 Գործ նա կան աշ խա տանք 1

Ծանոթացում քիմիայի լաբորատորիայում
աշխատելու անվտանգության կանոններին

Լա բո րա տոր ամ րա կա լի, սպիր տայ րո ցի, 
գա  զայ րի չի, է լեկտ րա տա քա ցուցի չի հետ վար-
վե լու ձ ևե րը: Բո ցի կա ռուց ված քի ու սում ա սի-
րումը: Գործ նա կան աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա
լուց ա ռաջ մեկ ան գամ ևս  ծա նո թա ցե՛ք անվ տան
գութ յան կա նոն նե րին:

1. Լա բո րա տոր ամրակալի հետ վար վե լու 
ձ ևերը: Լա բո րա տոր կալանի կա ռուց ված քը ցույց է 
տրված 8րդ նկա րում: Ամ րա կա լը ծա ռա յում է փոր
ձի կա տար ման ժա մա նակ սար քն ամ րաց նելուն:

Նկ.8

Լա բո րա տոր ամրակալ.

1. բռնիչ,  2. օղեր

Նկ.7

Է լեկտ րա տա քա ցու ցիչ
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Ամրակալին ամ րաց նե լիս փոր ձա նո թը պետք 
է բռնիչի մեջ սեղմ ված լի նի այն պես, որ չընկ նի 
և միա ժա մա նակ հնա րա վոր  լի նի տե ղա շար ժել: 
Շատ ա մուր սեղմ ված փոր ձա նո թը կա րող է կոտր
վել: Փոր ձա նո թը բռնիչից հա նե լու հա մար պետք է 
պտու տա կը թու լաց նել:

Ամ րա կա լին բա ժակ ամ րաց նե լիս այն դնում են 
ամ րա կա լի օ ղա կի վրա դրված հա տուկ ցան ցին:

Ճե նա պակ ա թա սը դնում են ամ րա կա լի օ ղա կի 
վրա ա ռանց ցան ցի:

2. Սպիր տայ րո ցի, գա զայ րի չի, է լեկտ րա
տա քա ցուցի չի հետ  վար վե լու ձ ևե րը: Սպիրտ
այրո ցի, գա զայ րի չի, է լեկտ րա տա քա ցուցի չի  հետ 
վար վե լու կա նոն նե րի մա սին տե՛ս էջ 1516:

3. Բո ցի կա ռուց ված քի ու սում ա սի րու մը: 
Բո ցն ու շա դիր դի տե լիս կա րե լի է տար բե րել նրա 
ե րեք գո տի նե րը (նկ. 9): Նրա ներքևի մա սում (3) տե
ղի է ու նե նում ա ռա ջա ցող գա զե րի խառ նու մը օ դի 
հետ: Ե թե լուց կու գլխի կն ա րագ մտցնենք բոցի այդ 
մա սը և պա հենք ո րոշ ժա մա նակ, ա պա լուց կին 
միան գա մից չի վառ վի: Հետևա բար, բո ցի այդ մա
սում ջեր մաս տի ճա նը բարձր չէ: Ե թե բո ցի ներքևի 
մա սում մտցնենք ա պակ ա խո ղո վա կի մի ծայ րը, 
իսկ մյուս ծայ րի անց քին մո տեց նենք վառ վող լուց
կին, ա պա այն կբո ցա վառ վի: Դա ա պա ցու ցում է, որ 
բո ցի ներքևի մա սում կան չայր ված գա զեր:

Բո ցի մի ջին մա սը (2) ա մե նա պայ ծառն է: Դա 
բա ցատր վում է նրա նով, որ այս տեղ հա մե մա տա
բար բարձր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յամբ տե ղի է 
ու նե նում ած խա ծին պա րու նա կող նյու թե րի քայ քա
յում, և ած խի մաս նիկ նե րը, ու ժեղ շի կա նա լով, լույս 
են արձակում:

Բո ցի ար տա քին մա սում (1) տե ղի է ու նե նում գա
զե րի լրիվ այ րում՝ ա ռա ջաց նե լով ած խած նի (IV)  
օք սիդ՝ CO2, և ջուր՝ H2O: Դրա հետևան քով այդ մա
սում բո ցը լու սա վոր չէ:

Նկ.9

Բոցի կառուցվածքը



18

M  Լաբորատոր փորձեր

I.  Ֆի զի կա կան երևույթ նե րի օ րի նակ ներ
1. Ճե նա պակ ա թա սի մեջ դրե՛ք պա րա ֆի նի ոչ մեծ 
կտոր: Պա րա ֆի նով թա սը պա հե՛ք բո ցի վրա: Պա
րա ֆի նը հալ վե լուց հե տո բո ցը հանգց րե՛ք: Թա սը 
հո վա նա լուց հե տո դի տե՛ք պա րա ֆի նը (նկ. 10): 

Հարց 
Ի՞նչ  տե ղի ու նե ցավ պա րա ֆի նի հետ: Ինչ պի
սի՞ երևույթ նե րի պետք է վե րագ րել տա քաց նե լիս 
պա րա ֆի նի կրած փո փո խութ յուն նե րը: Պա տաս
խա նը հիմ ա վո րե՛ք:
2. Վերց րե՛ք ա պակ ա խո ղո վա կը (մոտ 5 մմ տ րա
մա գ ծով) և նրա մի ջին մա սը պա հե՛ք գա զայ րի
չի կամ սպիր տայ րո ցի բո ցի վրա: Ա պա կու ու ժեղ 
շի կա ցու մից հե տո փոր ձե՛ք խո ղո վա կը ծռել կամ 
ձգել: 

Հարց 
Ի՞նչ  երևույթ  տե ղի ու նե ցավ ա պակ ա խո ղո վա կի 
հետ: Տվե՛ք հիմ ա վոր պա տաս խան:

II. Քի միա կան երևույթ նե րի օ րի նակ ներ
Փորձ 1 

Բո ցի մեջ շի կաց րե՛ք պղնձե թի թե ղը կամ պղնձա
լա րը: Այ նու հետև բո ցից հա նե՛ք այն, վրա յից դա
նա կով մաք րե՛ք և թղթի կտո րի վրա լցրե՛ք ա ռա
ջա ցող սև փա ռը: Փոր ձը կրկնե՛ք մի քա նի ան գամ:

Հարց 
Հա մե մա տե՛ք ա ռա ջա ցած սև փո շու և մե տա ղա
կան պղնձի հատ կութ յուն նե րը: Ի՞նչ  երևույթ նկա
տե ցիք այդ փոր ձի դեպ քում:

Փորձ 2
Փոր ձա նո թի մեջ լցրե՛ք 1 մլ ջ րած նի պե րօք սիդ և 
վրան ա վե լաց րե՛ք քիչ ման գա նի (IV) օք սիդ: Փորձ
ա նո թի մեջ ի ջեց րե՛ք առ կայ ծող մար խը: Տե ղի է  
ու նե նում գա զի բուռն ան ջա տում: Առ կայ ծող 
մարխը բռնկվում է: 

Հարց
Ի՞նչ  գազ ան ջատ վեց: Ո՞ր  հատ կա նիշ նե րով է 
ա պա ցուց վում, որ տե ղի է ու նե ցել քի միա կան 
ռեակ ցիա:

ÜÏ.10
ä³ñ³ýÇÝÇ Ñ³ÉáõÙÁ
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¢ 1.5 Մա քուր նյու թեր և 
խառ նուրդ ներ

Բնագիտության դասընթացից վերհիշենք.
1. Ին չո՞ւ են նյու թե րը մաքրում խառ նուրդ նե րից:
2. Խառ նուրդ նե րից նյութերի մաքրման ինչ պի սի՞ 

ե ղա նակ ներ գի տեք: Ո՞ր  դեպ քե րում են դրանք 
կի րա ռում:

3. Ինչ պի սի՞ խառ նուրդ ներ են բա ժա նում զտելով:
4. Ինչ պե՞ս  պատ րաս տել ֆիլտր և զտել:

Բնութ յան մեջ նյու թե րը հան դի պում են գլխա
վո րա պես խառ նուրդ նե րի ձ ևով (տե՛ս 3րդ 
գծապատկերը):

Հա մա սեռ են կոչ վում այն պի սի խառ նուրդ-
նե րը, ո րոն ց մեջ բաղադրիչ նյութերի մաս-
նիկ նե րը նույ նիսկ ման րա դի տա կով չի կա րե-
լի հայտ նա բե րել. օ րի նակ՝ շա քա րի կամ կե րակ րի 
ա ղի ջրա յին լու ծույթ նե րը:

Գծապատկեր 3

Համասեռ Անհամասեռ

Կերակրի աղի (նատրի
ումի քլորիդի) և շաքարի 
ջրային լուծույթներ

Կերակրի աղի և ավազի, 
կավի և ջրի խառնուրդ
ներ

Խառնուրդներ

Օրինակներ

Ան հա մա սեռ են կոչ վում այն պի սի խառ-
նուրդ նե րը, ո րոն ցում ան զեն աչ քով կամ ման-
րա դի տա կով կա րե լի է նկա տել խառ նուր դը 
կազ մող նյու թե րի մաս նիկ նե րը:

Քի միա կան փոխարկումերի ընթացքում լաբո
րատորիաներում և արդ յու նա բե րութ յան մեջ 
հաճախ պա հանջ վում են մա քուր նյու թեր:



20

Մա քուր են կոչ վում այն նյու թե րը, ո րոնք 
օժտ ված են հաս տա տուն ֆի զի կա կան հատ-
կություն նե րով. օ րի նակ՝ թո րած ջու րը (ի դեպ, 
գործ նա կա նում բա ցար ձակ մա քուր նյու թեր չեն 
ստաց վել):

Խառ նուրդ նե րի բաղադրիչների բա ժան ման 
տար բեր ե ղա նակ ներ կան: Այդ ե ղա նակ նե րին 
ծանո թա նանք ա վե լի ման րա մասն (գծապատկեր 4):

Գծապատկեր 4

ä³ñ½» óáõÙ üÇÉïñáõÙ Ø³·ÝÇëÇ 
³½¹»óáõ

ÃÛáõÝ

Þá·Ç³óáõÙ ´Ûáõñ»Õ³
ó áõÙ

ÂáñáõÙ øñáÙ³ï³
·ñáõÙ

 úñÇÝ³ÏÝ»ñ

Î³íÇ 
Ù³ëÝÇÏ

Ý»ñÇ Ýëï»
óáõÙÁ çñáõÙ.
ÏÇñ³éíáõÙ 

¿ ËÙ»Éáõ 
çáõñÁ 

Ù³ùñ»ÉÇë

ÎÇñ³éíáõÙ 
¿ ËÙ»Éáõ 

çáõñÁ 
Ù³ùñ»ÉÇë

ºñÏ³ÃÇ 
µ³Å³ÝáõÙÁ 

ÙÛáõë 
ÝÛáõÃ»ñÇó

Î»ñ³ÏñÇ 
³ÕÇ 

³Ýç³ïáõÙÁ 
³ÕÇ É×Ç 
çñ»ñÇó

Þ³ù³ñÇ 
¨ ³ÛÉÝÇ 

³ñï³¹ñáõ
ÃÛáõÝÁ

Âáñ³Í çñÇ 
ëï³óáõÙÁ

î³ñµ»ñ 
¹»Õ³ÝÛáõ

Ã»ñÇ ¨ 
³ÛÉÝÇ 

µ³Å³ÝáõÙ ¨ 
Ù³ùñáõÙ

²ÝÑ³Ù³ë»é Ð³Ù³ë»é

Ê³éÝáõñ¹Ý»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ (ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ùñáõÙÁ)

Ա ռա ջադ րանք
Խառ նուրդ նե րի բաղադրիչների բա ժան ման մա

սին տեքս տը կար դա լիս տետ րում կազ մե՛ք հա մա սեռ 
և ան հա մա սեռ խառ նուրդ նե րի բաղադրիչների բա
ժան ման հիմ ա կան ե ղա նակ նե րի գծապատկերը: 
Յու րա քանչ յուր ե ղա նա կի հա մար գրե՛ք օ րի նակ ներ: 

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 23)
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¢ 1.6 Նյու թե րի ան ջա տու մն
ան հա մա սեռ խառ նուր դից

1. Պար զե ցում կամ նստեցում

ա) Նյու թե րի ան ջա տու մ ան հա մա սեռ 
խառ նուր դից, ո րը կազմ վել է ջրում ան լու ծե լի 
նյութերից: Օ րի նակ՝ եր կա թի խար տու քը փայ տա
թե փից կա րե լի է բա ժա նել ջրի հետ կազ մած այդ 
խառ նուր դը թա փա հա րե լով և ա պա պար զեց նե
լով: Եր կա թի խար տու քը կնստի ա նո թի հա տա կին, 
իսկ փայ տա թե փը կբարձ րա նա ջրի ե րե ս, և ջրի հետ 
միա սին այն կա րե լի է դա տար կել (նկ. 11. ա, բ, գ):

բ) Ո րոշ նյու թեր ջրում նստում են տար-
բեր ա րա գութ յուններով: Ե թե ջրի հետ թափա
հարենք ա վա զի և կա վի խառ նուր դը, ա պա 
ա վազը նստվածքի ձ ևով կան ջատ վի ա վե լի ա րագ 
(նկ. 12. ա, բ): Այդ ե ղա նա կը կիրառվում է խե ցու 
արտադրությու նում ա վա զը կա վից ան ջա տե լու 
հա մար (կար միր աղ ուս նե րի, կա վե ա մա նե ղենի և 
այլնի ար տադ րութ յուն):

գ) Տար բեր խտութ յուններով ի րար մեջ քիչ 
լու ծե լի հե ղուկ նե րից կազմված խառ նուր դի բա-
ժա նու մը: Բեն զի նի և ջրի, նավ թի և ջրի, բու սա կան 
յու ղի և ջրի խառ նուրդ նե րն ա րագ շեր տա վոր վում 
են, ուս տի, դրանք կա րե լի է բա ժա նել բաժանիչ ձա
գա րի կամ սյու նա կաթ սա յի մի ջո ցով (նկ. 13): Եր բեմ 
տար բեր խտութ յունների հե ղուկ նե րը բա ժա նում են 
ցենտ րի ֆու գով. օ րի նակ՝ սե րի բա ժա նու մը կա թից:

2. Զտում (ֆիլտ րում)

Ջրում լու ծե լի և ան լու ծե լի նյու թե րից կազմ-
ված ան հա մա սեռ խառ նուր դի բաղադրիչների 
բա ժա նու մը: Կե րակ րի ա ղն ավազից ան ջա տե
լու հա մար խառ նուր դը լուծում են ջրում և թա փա
հա րում: Կե րակ րի ա ղը լուծ վում է, իսկ ա վա զը՝ 
անջատ վում նստված քի ձ ևով:

Լու ծույ թից ան լու ծե լի մաս նիկ նե րի ան ջա տում 
ա րա գաց նե լու հա մար խառ նուր դը զտում են (նկ. 14): 
Ա վա զը մում է ֆիլտ րի թղթի վրա, իսկ կե րակ րի 
ա ղի թա փան ցիկ լու ծույթն անց նում է ֆիլտ րի մի ջով:

Նկ.11 

Եր կա թի խար տու քի 

անջատումը փայ  տա 

թե փից

Նկ. 12

Նյու թի նստե ցու մը 

ջրում տար բեր ա րա

գութ յուններով. 

ա) ա վա զի և կա վի 

խառ նուր դը ջրի մեջ, 

բ) ա վազն ա վե լի 

ա րագ է նստո ւմ

· 

³ µ 
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3. Մագ նի սի ներ գոր ծութ յու նը

Անհամասեռ խառնուրդից մագնիսացման 
ընդունակ նյութերի անջատումը:

Օ րի նակ, ե թե ու նենք եր կա թի և ծծմբի փո շի նե րի 
խառ նուրդ, ա պա դրանք կա րե լի է բա ժա նել մագ
նի սով (նկ. 15):

¢ 1.7 Նյու թե րի բա ժա նու մը 
հա մա սեռ խառ նուր դից

1. Շո գիա ցում: Բյու րե ղա ցում

Լուծ ված նյու թը, օ րի նակ՝  կե րակ րի ա ղը 
համասեռ լու ծույ թից անջատելու հա մար վեր ջինս 
շո գիաց նում են (նկ. 16): Ջու րը գո լոր շիա նում է, իսկ 
ճե նա պակ ա թա սում մում է կե րակ րի ա ղը: Եր
բեմ կի րա ռում են շո գե փափ կե ցում, այ սինքն՝ ջրի 
մաս նա կի գո լոր շիա ցում: Ստաց վում է ա վե լի խիտ 
լու ծույթ, ո րի հետագա սա ռեցումից լուծ ված նյու թն 
ան ջատ վում է բյու րեղ նե րի ձ ևով: Նյու թե րի մաքր
ման այդ ե ղա նա կը կոչ վում է բյու րե ղա ցում:

2. Թո րում

Խառ նուրդ նե րի բաղադրիչների բա ժան ման 
այս ե ղա նա կը հիմ ված է ի րար մեջ լուծ ված 
բա ղադ րա մա սե րի եռ ման  ջեր մաս տի ճան նե րի 
տար բե րութ յան վրա:

Թո րու մը հա մա սեռ խառ նուրդ նե րի բաղա-
դրիչների բա ժան ման ե ղա նակ է՝ ցնդե լի հե-
ղուկ նե րի գո լոր շիաց ման և դրանց գո լոր շի նե րի 
հե տա գա խտաց ման մի ջո ցով. օ րի նակ՝ թո րած 
ջրի ստա ցու մը: Դրա հա մար ջու րը, ո րում լուծ ված 
են նյու թեր, ե ռաց նում են ա նո թում (նկ. 17): Ա ռա
ջա ցած ջրա յին գո լոր շի նե րը խտաց նում են մեկ այլ 
ա նո թում՝ որ պես թո րած ջուր:

Նկ. 13

Բա ժա նիչ ձա գար

Նկ. 14

Զտում (ֆիլտրում)

Նկ. 15

Բաժանում մագնիսի 

օգնությամբ
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3. Քրո մա տագ րութ յուն

Այս ե ղա նա կը հիմ ված է այն հանգամանքի վրա, 
որ ա ռան ձին նյու թեր տար բեր ա րա գութ յուններով 
են կլան վում մյուս նյու թի մա կերևույ թով:

Ե թե ֆիլտ րի թղթի շեր տի կը կա խենք կար միր 
թա նա քով լցված ա նո թի վրա այն պես, որ նրա մեջ 
ընկղմ վի միայն շեր տի կի ծայ րը, ա պա կա րե լի է 
նկա տել, որ թուղ թը ներծ ծում է լու ծույ թը, ո րն այդ 
շեր տի կով բարձ րա նում է: Սա կայն ներ կի վե րել քի 
սահ մա նը հետ է մում ջրի վե րել քի սահ մա նից: Այս
պի սով, տե ղի է ունե նում եր կու նյու թե րի՝ ջրի և լու
ծույ թին կար միր գույն տվող նյու թի բա ժա նում:

Քի միա կան լա բո րա տո րիա նե րում և ար տադ
րու թյան մեջ ֆիլտ րի թղթի փո խա րեն օգ տա գոր
ծում են ա ծուխ, կրա քար և այլն: Նյու թե րի բա ժան
ման և մաքր ման այս ե ղա նա կը հե ռան կա րա յին է և 
լայ նո րեն օգ տա գործ վում է տնտե սութ յան տար բեր 
ճյու ղե րում:

Քրո մա տագ րութ յու նն ի րա կա նաց նում են հա
տուկ սար քի՝ քրո մա տագ րի չի օգ նութ յամբ, ո րի 
հիմա կան մա սերն են քրո մա տագ րիչ աշ տա րա կը և 
դե տեկ տորը (դրս ևո րի չ): Դե տեկ տո րի ազ դանշանը 
գրանց վում է ինք նագ րի չով:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 23)

s  Հարցեր և վարժություններ

1. Բնութագրե՛ք խառնուրդների բաղադրիչների 
բաժանման և մաքուր նյութերի ստացման 
հիմական եղանակները:

2. Տրված են ա) սպիրտից և ջրից, բ) գետի 
ավազից և շաքարից, գ) պղնձի և երկաթի 
խարտուքներից, դ) ջրից և բենզինից կազմված 
խառնուրդներ: 

Ինչպե՞ս բաժանել նյութերն այդ խառնուրդներից: 
Պարզաբանե՛ք, թե բաղադրիչ նյութերի որ 
հատկությունների վրա է հիմված դրանց 
առանձնացումը:

3. Հնարավո՞ր է ջրային լուծույթից կերակրի աղն 
անջատել զտման եղանակով: Ինչո՞ւ:

Նկ. 16  

Շո գիա ցում

Նկ. 17 

Թորում
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4. Տրված է կերակրի աղի, ավազի և ջրի խառ
նուրդը: Ինչպե՞ս բաժանել կերակրի աղը և ավազը: 
Այս դեպքում խառնուրդը կազմող բաղա դրիչների 
ո՞ր  հատկություններն են հաշվի առնվում:

5. Խառնուրդների բաժանման ո՞ր եղանակն են 
օգտագործում իրար մեջ լավ լուծվող հեղուկները 
մաքրելու համար:

6 Գործնական աշխատանք 2

Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդների 
բաղադրիչների անջատումը

1. Կեղ տոտ ված կե րակ րի ա ղի մաքրումը  
(ա ղի և ա վա զի խառ նուր դ): Կեղ տոտ ված ա ղով 
բա ժա կի մեջ լցրե՛ք մոտ 20 մլ  ջուր: Լու ծում ա րա
գաց նե լու հա մար բա ժա կի պա րու նա կութ յու նը խառ
նե՛ք ա պակ ա ձո ղով (զգու շութ յամբ, ա ռանց բա ժա
կի պա տե րին դիպչե լու): Որոշ ժամանակ խառնելուց 
հետո, ե թե ա ղը չի լուծ վում, ապա ա վե լաց րե՛ք քիչ 
ջուր, այն քան, մինչև ա ղը լուծ վի:

2. Ստաց ված լու ծույ թի մաք րու մը զտելու մի-
ջո ցով: Ֆիլտր պատ րաս տե լու հա մար զտիչ թղթի 
թեր թի կը վերց րե՛ք ձա գա րի տրա մագ ծից եր կու 
ան գամ մեծ չափի, կրկնա կի ծա լե՛ք կե սից, չա փա
փոր ձե՛ք ձա գա րի մեջ և կտրե՛ք ա ղեղ նաձև այն պես, 
որ թղթի ծայ րը 0,5 սմ  ցածր լի նի ձա գա րի եզ րից  
(նկ. 18): Բաց ված զտիչ թուղթը դրե՛ք ձա գա րի մեջ, 
թրջե՛ք ջրով և ուղ ղե՛ք այն պես, որ այն ա մուր կպչի 
ձա գա րին: Ձա գա րը տեղադրե՛ք ամ րա կա լի օ ղա
կում: Նրա ծայ րը պետք է հպվի բա ժա կի ներ քին 
պա տին, ո րի մեջ պետք է հա վաք վի զտված լու
ծույ թը (նկ. 14, էջ 22): Պղտոր լու ծույ թը ֆիլտ րի վրա 
լցրե'ք ա պակ ա ձո ղի մի ջո ցով: Բա ժա կի մեջ կհոսի 
թա փան ցիկ լու ծույ թը:

3. Լու ծույ թի գո լոր շիա ցու մը: Ստաց
ված զտվածքը դա տար կե՛ք ճե նա պակ ա թա սի 
մեջ և դրե՛ք ամ րա կա լի օ ղա կի վրա (նկ. 16, էջ 23): 
Զտվածքը տա քաց րե՛ք՝ պար բե րա բար խառ նե լով, 
մինչև ջրի գո լոր շիա ցու մը: Ստաց ված ա ղը հա մե
մա տե՛ք սկզբնա կա նի հետ:

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ, ե թե ջրած նի 

100 մլն  ա տոմ  շա րենք 

ի րար կող քի, ա պա կա

ռա ջաց նեն ըն դա մենը   

1 սմ  եր կա րութ յամբ 

փոքր շղթա:

Նկ.18

Ֆիլտ րի պատ րաս տում
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Քիմիայի հիմնական
հասկացությունները

.¢ 2.1 Նյութի փոքրագույն
մասնիկները:
Ատոմներ և մոլեկուլներ

Բնա գի տութ յան դասընթացից վերհիշե՛ք «Մար մին
ներ և նյու թեր: Նյու թի կա ռուց ված քի մա սին» բա ժինը: 
Ի՞նչ  փոր ձե րով կա րե լի է ա պա ցու ցել, որ գո յութ յուն  

ու նեն մո լե կուլ ներ և ա տոմ եր:

Ա տոմ ե րի և մո լե կուլ նե րի մա սին պատ կե-
րա ցում ե րի ա ռա ջա ցու մը: Հին հույն փի լի սո փա 
Դե մոկ րի տը 2500 տա րի ա ռաջ ար տա հայ տեց այն 
միտ քը, որ բո լոր մար մին նե րը կազմ ված են ման րա
գույն, ան տե սա նե լի, ան բա ժա նե լի, հա վերժ շարժ
վող մաս նիկ նե րից՝ ա տոմ ե րից: Ա տո մը թարգ մա
նա բար նշա նա կում է ան բա ժա նե լի:

Մո լե կուլ նե րի և ա տոմ ե րի մա սին ուս մուն քը 
XVIII դարակե սին հիմ ա կա նում մշա կել է ռուս մեծ 
գիտ նա կան Մի խա յիլ Վա սիլևիչ Լո մո նո սո վը: Նա 
պնդում էր, որ բնութ յան մեջ մար մին նե րը կազմ ված 
են կոր պուս կուլ նե րից (մո լե կուլ նե ր), ո րոնք ի րենց 
հեր թին կազմ ված են տար րե րից (ա տոմ ե ր): Նա 
նյու թե րի բազ մա զա նութ յու նը հմտո րեն բա ցատրում 
էր տար բեր ա տոմ ե րի միա ցու մով՝ մո լե կուլ նե
րի ստաց ման և դրան ցում ա տոմ ե րի ու նե ցած 
տարբեր դա սա վո րութ յան մի ջո ցով: Այն ժա մա նակ
վա հա մար զար մա նա լիո րեն անս խալ և հա մար
ձակ դուրս ե կան Մ.Վ. Լո մո նո սո վի մտքերն այն մա
սին, որ ո րոշ կոր պուս կուլ ներ կա րող են կազմ ված 
լի նել միա տե սակ տար րե րից: Ա տոմ ե րի մասին 
ուսմունքը հետա գա յում զար գա ցավ անգ լիա ցի 
հայտնի գիտնա կան Ջոն Դալ թո նի աշ խա տութ յուն
նե րում:

Ա տոմ ե րի և մո լե կուլ նե րի մա սին ո րոշ պատ կե
րա ցում եր, ո րոնք ար տա հայ տել էր Լո մո նո սո վը Ջ. 
Դալ թո նից կես դար ա ռաջ, գի տութ յան տե սան կու
նից ա վե լի ճիշտ էին ձ ևա կերպ ված: 

ԳԼՈՒԽ II

 Միխայիլ Վասիլևիչ 

Լոմոնոսով

(1711–1765)

Ա տո մա մո լե կու լա յին 

ուս մուն քի հիմ նա դիր

նե րից մե կը

Նկ. 19 

Ջրի քայքայման սարք
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Օ րի նակ՝ ի տարբերություն Լոմոնոսովի՝ անգ
լիա ցի գիտ նա կա նը ժխտում էր միա տե սակ ա տոմ
նե րից ա ռա ջա ցած մո լե կուլ նե րի գո յութ յան հնա րա
վո րութ յու նը:

Մո լե կուլ նե րի և ա տոմ ե րի մա սին ուս մուն քը 
վերջ նա կա նա պես ճա նաչ վեց միայն 1860 թ. Կարլս
րո ւեի քի մի կոս նե րի մի ջազ գա յին հա մա գու մա րում: 
Կա րե լի՞ է արդ յոք փորձ նա կա նո րեն ա պա ցու ցել, որ 
մո լե կուլ նե րը կազմ ված են ա տոմ ե րից:

Այն, որ ա տոմ երն ի րոք գո յութ յուն ու նեն, հաս
տա տում են շատ քի միա կան ռեակ ցիա ներ: Այս պես՝ 
ջրի մի ջով հաս տա տուն է լեկտ րա կան հո սանք բաց 
թող նե լիս (նկ. 19) սար քի խո ղո վակ նե րից մե կում 
(1) հա վաք վում է այնպիսի գազ, ո րի մեջ առ կայ
ծող մար խը բռնկվում է: Դա թթվա ծինն է: Մյուս 
խո ղո վա կում (2) հա վաք վում է կրկնա կի ան գամ 
շատ ա վե լի գազ, որն այր վում է վառ ված մար խից: 
Դա ջրա ծինն է: Ջրի քայ քայ ման ռեակցիան բարդ 
է, իսկ պար զեց ված կա րե լի է պատ կե րել այս պես 
(նկ. 20): Ջրի ման րա գույն մաս նի կը՝ ջրի մո լե կուլը, 
կազմ ված է եր կու ա տոմ ջրած նից և մեկ ա տոմ 
թթված նից: Ջրի մի ջով հաս տա տուն է լեկտ րա կան 
հո սանք բաց թող նե լիս ջրի մո լե կուլ նե րը տրոհ վում 
են, և ա ռա ջա նում են քի միա պես ան բա ժա նե լի մաս
նիկ ներ՝ թթված նի և ջրած նի ա տոմ եր: Այ նու հետև 
ա տոմ ե րը միա նում են եր կո ւա կան, և եր կու մո լե
կուլ ջրից ա ռա ջա նում են թթված նի մեկ մո լե կուլ և 
ջրած նի եր կու մո լե կուլ  (նկ. 20):

Մո լե կուլ նե րը նյու թե րի ման րա գույն մաս նիկ-
ներ են, ո րոնք ու նեն նույն բա ղադ րութ յու նը և 
քի միա կան հատ կութ յուն նե րը, ինչ տվյալ նյու թը:

Մո լե կուլ նե րը քի միա կան ռեակ ցիա նե րի 
ժամանակ տրոհ վում են, այ սինքն՝ դրանք քի միա-
պես բա ժա նե լի մաս նիկ ներ են:

Ա տոմ ե րը նյու թի քի միա պես ան բա ժա նե լի 
ման րա գույն մաս նիկ ներ են:

Այդ սահ ման ման մեջ պետք է ընդգ ծել քի միա
պես ան բա ժա նե լի արտահայտությունը, քա նի որ 
հայտ նի են երևույթ ներ, ո րոնց ընթացքում ա տոմ
նե րը տրոհ վում են, և ան ջատ վում է ա տո մա յին 

Նկ. 20 
Ջրի մո լե կուլների 

տրոհ ման և 
թթվածնի ու ջրած նի 

մոլեկուլների ա ռա ջաց
ման գծապատկերը
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է ներ գիա: Այդ երևույթ ներն ու ղեկց վում են ա տոմ
նե րի փո խա կեր պում ե րով: Դրանք միջուկային 
ռեակցիաներ են, որոնց մասին պատկերացում 
կունենաք՝ ուսումասիրելով քիմիայի հաջորդ 
դասընթացները:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 38)

¢ 2.2 Քիմիական տարրեր

Քի միա յում շատ կարևոր է քի միա կան տարր 
հաս կա ցութ յու նը: Բնա գի տութ յան դա սըն թացից, 
ինչպես նաև նախորդ գլխում խառնուրդների 
ուսումասիրումից ձեզ հայտ նի է, որ խառ նուր
դում բաղադրիչ նյութերը պահ պա նում են ի րենց 
հատ կութ յուն նե րը. օրինակ՝ երկաթից և ծծմբից 
կազմված խառնուրդից մագնիսով շատ հեշտ կարելի 
է առանձնացնել երկաթը: Ուս տի, կա րե լի է պնդել, 
որ եր կա թի խարտուքի և ծծմբի փո շու խառ նուրդը 
կազմված է եր կու պարզ նյու թից՝ եր կա թից և 
ծծմբից: Քա նի որ եր կա թի սուլ ֆիդ քի միա կան միա
ցութ յու նն ա ռա ջա նում է այդ պարզ նյու թե րից, ա պա 
կա րե լի է պնդել, որ այն նույն պես կազմ ված է եր կա
թից և ծծմբից: Սա կայն արդ յոք եր կա թի սուլ ֆիդ քի
միա կան միա ցութ յու նը կազմ ված է եր կու պարզ նյու
թից: Եր կա թի սուլ ֆի դի հատ կութ յուն նե րին ծա նո թա
նա լով՝ կհա մոզ վեք, որ դա պնդել չի կա րե լի, քա նի 
որ նյու թե րը քի միա կան փո խազ դե ցութ յան ժամանակ 
խիստ ազ դում են միմ յանց վրա: Արդ յուն քում դրանց 
նախ կին հատ կութ յուն ներն ան հե տա նում են, ա ռա
ջա նում է նոր նյութ՝ բնո րոշ այլ հատ կութ յուն նե րով: 

Ուսումասիրելով երկաթի սուլֆիդի բաղադրու
թյունը՝ կիմանաք, որ այն կազմ ված է ոչ թե երկու 
պարզ նյու թից, այլ երկաթի և ծծմբի ատոմերից: Հա
մա պա տաս խան պարզ նյու թե րի բա ղադ րութ յան մեջ 
նույն պես մտնում են նույն ա տոմ ե րը. եր կա թի ա տոմ
նե րը՝ եր կա թի, ծծմբի ա տոմ ե րը՝ ծծմբի բա ղադ րու
թյան մեջ: Հետևաբար, երկաթի սուլֆիդի մոլեկուլը 
կազմված է երկու քիմիական տարրի ատոմերից:

Ռո բերտ Բոյլ
(16271691)

Անգ լիա ցի գիտ նա կան: 
1661 թ. իր «Թե րա հա
վատ  քի մի կոս» գրքում 
տար րե րը բնո րո շեց 
որ պես սկզբնա կան 
պարզ մար մին ներ:

Ջոն Դալ թոն
(17661844)

Անգ լիա ցի գիտնա  կան: 
1803 թ. կազ  մեց մի 
շարք տար րե րի հա րա
բե րա կան ա տո մա յին 
զանգ ված նե րի ա ռա ջին 
աղ  ու սա կը, ներ դրում  
ունեցավ ա  տոմա մո
լեկուլա յին տե  սութ յան 
զար գա ց ման գործում:
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Քի միա կան տար րը ա տոմ ե րի ո րո շա կի տե-
սակ է կամ միանման ատոմերի համախումբ:

Այս պես՝ թթված նի բո լոր ա տոմ ե րը, ան կախ 
այն բա նից՝ դրանք մտնում են թթված նի կամ ջրի 
մո լե կուլ նե րի բա ղադ րութ յան մեջ, թթվա ծին քի-
միա կան տարր է: Ջրած նի, եր կա թի, ծծմբի բո լոր 
ա տոմ ե րը հա մա պա տաս խա նա բար ջրա ծին, եր
կաթ, ծծումբ քի միա կան տար րերն են և այլն: Ներ
կա յումս հայտ նի է 117 քի միա կան տար ր: 

Այդ հա մե մա տա բար ոչ մեծ թվով տար րե
րի ա տոմ ե րից ա ռա ջա նում են հսկա յա կան թվով 
նյութ եր: 

Պետք է տար բե րել պարզ նյութ և քի միա կան 
տարր հաս կա ցութ յուն նե րը, չնայած որ դրանց ան
վա նում ե րը մեծ մա սամբ հա մընկ նում են: Ուս տի, 
յու րա քանչ յուր ան գամ, երբ գոր ծա ծում ենք թթվա
ծին, ջրա ծին, եր կաթ, ծծումբ և այլ բա ռե ր, պետք 
է տար բե րել՝ ին չի՞ մա սին է խոս քը՝ պարզ նյու թի՞, 
թե՞ քի միա կան տար րի: Օ րի նակ, ե թե ա սում ենք՝ 
«Թթվա ծի նը ջրում քիչ լու ծվող գազ է», «Ջրում լուծ
ված թթված նով շնչում են ձկնե րը», «Եր կա թը մե
տաղ է, ո րը ձգվում է մագ նի սի կող մից», ա պա նկա
տի ու նենք ո րո շա կի հատ կութ յուն նե րով օժտ ված 
թթվա ծին և եր կաթ պարզ նյու թե րը: Իսկ ե թե ա սում 
ենք՝ «Թթվա ծնի կամ եր կա թի ատոմերը մտնում 
են որևէ բարդ նյու թի բա ղադ րութ յան մեջ», ա պա 
նկա տի ու նենք, որ թթվա ծի նը և եր կա թը հանդես են 
գալիս որպես քի միա կան տար րեր:

Քի միա յի հե տա գա դա սըն թա ցում քի միա կան 
տար րի մա սին հաս կա ցութ յու նը կճշգրտվի և կընդ
լայն վի:

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնու
թյան մեջ տարբեր է:

Երկրակեղևում տարրերի տարածվածության 
մասին պատկերացում կազմելու համար բավական է 
դիտել 21րդ նկարը: Արեգակի վրա 3/4 մասը ջրածին 
է, մացածը՝ հելիում՝ He:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 38)

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
...ո ր մին չև XIII 

 դա րը հայտ նի էր 
ընդա մե նը 13 քի միա
կան տարր, XVIII  դա
րում՝ 30ը: 50 տարի 
անց դրանց թիվն 
ա վե լա ցավ ևս 28ով: 
Ներ կա յումս հայտ նի է 
117 տարր: Տարրերի 
հայտ նա գործումը դեռ 
շարունակվում է:

Նկ. 21
Քիմիական տարր երի 
տարած վա ծությունը 

երկրա կեղևում

1   թթվածին 49%,
2  ալյումին 7%,
3   երկաթ 5%,
4   կալցիում 4%,
5   նատրիում 2%,
6   կալիում 2%,
7   մագնեզիում 2%,
8   ջրածին 1%,
9   մացածը 2%,
10   սիլիցիում 26%:
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¢ 2.3 Քիմիական տարրերի
նշանները

Նյու թե րի բա ղադ րութ յան և հատ կութ յուն ների 
ուսում ա սի րութ յու նը հեշտացնելու նպատակով 
օգտագործվում են քիմիական նշաններ:  Շվեդ քի
մի կոս Ի. Բեր ցե լիու սի ա ռա ջար կութ յամբ քի միա
կան տար րե րը նշա նա կում են տվյալ տար րի լա տի
նե րեն ան վան ա ռա ջին տա ռով կամ ա ռա ջին և հա
ջորդ տա ռե րից մե կով: Ջրա ծի նը (լատ. Hydrogenium 
– հիդ րո գե նիում) նշա նակ վում է H (հաշ) տա ռով, 
սնդի կը (լատ. Hydrargyrum – հիդ րար գի րում)՝ Hg 
տա ռե րով, և այլն:

Քի միա կան տար րե րի լա տի նե րեն ան վա-
նում ե րի ա ռա ջին տա ռե րն ըն դուն ված են 
որպես քի միա կան նշան ներ կամ սիմ վոլ ներ:

Պար զենք, թե ինչ է նշա նա կում քի միա կան նշա նը:

Աղյուսակ 3

1. Քի միա կան նշա նը O H Fe

2. Տվյալ քի միա կան 
տար րի ան վա նու մը Թթվա ծին Ջրա ծին Եր կաթ

3. Տվյալ քի միա կան 
տար րի մեկ ա տո մը

Թթվածնի 
մեկ ա տոմ

Ջրածնի 
մեկ ա տոմ

Եր կաթի 
մեկ ա տոմ

4.* Տվյալ քի միա կան 
տար րի հա րա բե-
րա կան ա տո մա յին 
զանգ վա ծը

Ar(O)=16 Ar(H)=1 Ar(Fe)=56

Ե թե պա հանջ վում է նշել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի 
ա տոմ, ա պա քի միա կան նշա նի առջև դնում են հա
մա պա տաս խան թվան շան, ո րը կոչ վում գոր ծա կից: 
Օ րի նակ՝ ջրած նի ե րեք ա տո մը նշա նա կում են 3H, 
եր կա թի հինգ ա տո մը՝ 5Fe:

Տար րե րի քի միա կան նշան նե րը, ա նուն նե րը, 
հա րա բե րա կան ա տո մա կան զանգ ված նե րը և քի
միա կան նշան նե րի ար տա սա նութ յու նը բեր ված են 
աղ ու սա կ 4ում:

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
...ո ր  քիմիական 

տար րերի նշանները 
քի  միայի այբուբենն 
են: Աշխարհում տար
բեր երկրների քի 
միկոսներ խո սում են 
տարբեր լեզուներով. 
որպեսզի կարողանան 
հաս կանալ միմյանց, 
ստեղծել են քի միայի 
հատուկ «լե զուն»՝ 
քիմիական տարրերի 
նշանները: Դրանով 
զբաղվել է Ռ. Բոյլը՝ 
ժամանակակից քի
միայի հիմադիրը:

* Քիմիական տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 
կուսումնասիրենք ¢  2.4ում:
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Աղուսյակ 4

Ո րոշ տար րե րի ան վա նում ե րը, քի միա կան նշան նե րը և 
հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րը (կլո րաց ված)

Քի միա կան 
տար րի

ան վա նու մը

Քի միա
կան 

նշա նը

Քի միա կան 
նշա նի ար տա
սա նութ յու նը

Հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ

վա ծը (կլորացված)

Ա զոտ N Էն 14

Ալ ու մին Al Ալ ու մին 27
Բա րիում Ba Բա րիում 137
Բոր B Բոր 11
Բրոմ Br Բրոմ 80
Ջրա ծին H Հաշ 1
Եր կաթ Fe Ֆեր րում 56
Ոս կի Au Աու րում 197
Յոդ I Յոդ 127
Կա լիում K Կա լիում 39
Կալ ցիում Ca Կալ ցիում 40
Թթվա ծին O Օ 16
Սի լի ցիում Si Սի լի ցիում 28
Մագ նե զիում Mg Մագ նե զիում 24
Ման գան Mn Ման գան 55
Պղինձ Cu Կուպ րում 64
Նատ րիում Na Նատ րիում 23
Սնդիկ Hg Հիդ րար գի րում 201
Կա պար Pb Պլում բում 207
Ծծումբ S Էս 32
Ար ծաթ Ag Ար գեն տում 108
Ած խա ծին C Ցէ 12
Ֆոս ֆոր P Պէ 31
Ֆտոր F Ֆտոր 19
Քլոր Cl Քլոր 35,5
Ցինկ Zn Ցինկ 65

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 38)
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¢ 2.4 Քի միա կան տար րե րի
հա րա բե րա կան ա տո մա յին
զանգ վա ծը

Ձեզ ար դեն հայտ նի է, որ ա տոմ ե րի չա փե րը և զանգ ված
ները մոլեկուլների համեմատ ա վե լի փոքր են: Հարց է ծա գում. 
ի՞նչ  միա վոր նե րով են ար տա հայ տում քի միա կան տար րե րի 
ա տոմ ե րի զանգ վա ծը:

Ձե զ նից և ոչ մե կը սեն յա կա յին որևէ բույս լրա
ցուցիչ սնե լու հա մար հան քա յին պա րար տան յու թե րի 
զանգ վա ծը չի չա փի տոն նա նե րով: Եվ հա կա ռակը, 
դաշ տե րը պա րար տաց նե լիս պարարտանյութի 
զանգ վա ծը չեն չա փի գրամ ե րով կամ մի լիգ րամ
նե րով: Հետևա բար, զանգ վա ծը չա փե լու հա մար 
պետք է գոր ծա ծել հա մա պա տաս խան միա վոր ներ:

Ե թե ջրած նի ա մե նա թեթև ա տո մի զանգ վածն 
ար տա հայ տենք կի լոգ րամ ե րով կամ գրամ ե րով, 
ա պա կստա նանք m(H) = 0,000 000 000 000 000 
000 000 000 001 6735 կգ կամ 1,67.10-27 կգ  կամ 
1,67.10-24 գ: Թթված նի ա տո մի զանգ վա ծը մոտ 16 
ան գամ ա վե լի մեծ է՝ m(O) = 0,000 000 000 000 
000 000 000 000 026 608 կգ կամ 2,66.10-26 կգ 
կամ 2,66.10-23 գ: Այդ պի սի թվե րով հաշ վարկ ներ 
կա տա րե լը հար մար չէ: Ա տո մա յին զանգ ված նե րը 
չա փե լու հա մար պայմանականորեն կի րա ռում ենք 
զանգ վա ծի ա տո մային միա վո րը  (զ .ա.մ.): 

Զանգ վա ծի ա տո մա կան միա վո րն ած խած նի 
ա տո մի զանգ վա ծի 1/12-ն  է: Ած խած նի ա տո մի 
զանգ վա ծն ըն դուն վում է 12 զ .ա.մ.:

Ած խած նի ա տո մի զանգ վա ծը 2,0.10-26 կգ  է, իսկ 
1 զ .ա.մ. զանգ վա ծը հա վա սար է.

2,01 . 10-26 կգ
 = 1,66.10-27 կգ = 1,66.10-24 գ:

         12

Տար րե րի ա տոմ ե րի զանգ ված նե րը հա մե մա
տե լով 1 զ .ա.մ.ի հետ՝ գտնում են այն թվա յին ար
ժեք նե րը, ո րոնք կոչ վում են հա րա բե րա կան ա տո-
մա յին զանգ ված ներ (ջրած նի ա տո մի զանգ վա ծը 
և ած խած նի ա տո մի զանգ վա ծի 1/12ի ար ժեք նե րը 
թվա պես լրիվ չեն համընկ նում):

Իենս Յա կոբ 
Բեր ցե լիուս
(17791848)

Շվեդ քի մի կոս: 1814 թ. 
ներդ րեց քի միա կան 
տար րե րի ժա մա նա
կա  կից ն շան նե րը: 
18071818 թթ. ո րո
շեց 45 քի միա կան 
տար  րի ա տո մա յին 
զանգ ված ը: Մի շարք 
այլ գի տա կան հայտ
նա   գոր ծութ յուն նե րի 
հեղի   նակ է:
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Հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծն ան չա
փելի մե ծութ յուն է և նշա նակ վում է Arով (r ինդեքսը 
անգլե րեն relative բա ռի ա ռա ջին տառն է, ո րը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում է հա րա բե րա կան): 
Oրի նակ՝ թթված նի և ջրած նի հա մար հա րա բե րա
կան ա տոմա յին զանգ ված նե րը հա մա պա տաս խա
նա բար կլի նեն.

Ar(O) = 2,66.10-26 կգ : 1,66.10-27 կգ = 16
Ar(H) = 1,66.10-27 կգ : 1,66.10-27 կգ = 1

Տար րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ
վածը ցույց է տա լիս, թե տվյալ տարրի ա տո
մի զանգ վա ծը քա նի ան գամ է մեծ ած խած նի 
ա տո մի զանգ վա ծի 1/12ից:

Գործ նա կա նում հաշվարկներ կատարելիս սո
վո րա բար կի րա ռում են հա րա բե րա կան ա տո մա յին 
զանգ ված ները: Այդ դեպ քում հար կա վոր է տար բե
րել ան չա փե լի մե ծութ յու նը՝ հա րա բե րա կան ա տո
մա յին զանգ վա ծը և ա տոմ ե րի զանգ վա ծը, ո րը 
չափ վում է զանգ վա ծի ա տո մա կան միա վոր նե րով:

Աղուսյակ 5

Օրինակներ

Քիմիական 
տարրի 
անունը

Հարաբերական 
ատոմային 
զանգվածը

Ատոմի 
զանգվածը 

(կգ-ով)

Ջրածին

Թթվածին

Ածխածին

Ծծումբ

Երկաթ

1

16

12

32

56

1,66 .1027 Ï·

2,66 .1026 Ï·

2,00 .  1026 Ï·

5,32 .  1026 Ï·

9,30 .  1026 Ï·

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 38)

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ ջր  ած նի  

ա տո մի զանգ վա ծը 
միա վորից փոքր է 
այն քան անգամ, որ
քան անգամ մարդու 
զանգ վա ծը փոքր է 
երկ րագն դի զանգ վա
ծից:
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¢ 2.5 Պարզ և բարդ նյութեր:
Մետաղական և ոչմետաղական
պարզ նյութեր

Տեքստը կարդալիս. 
1) կազմե՛ք պարզ և բարդ նյութերի գծապատկեր,
2) գծապատկերում գրե՛ք դրանց տարբերիչ հատկանիշները, 
3) բերե՛ք պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ:

Կան նյու թեր, ո րոնք քայ քայ վում են՝ ա ռա ջաց նե
լով եր կու կամ մի քա նի այլ նյու թեր: Այդ պի սի նյու թե րը 
պատ կա նում են բարդ նյու թե րի շար քին: Օ րի նակ՝ 
ջու րը, ո րը քայ քայ վում է՝ առաջացնելով ջրած ին և 
թթվածին: Հետևա բար, ջու րը բարդ նյութ է:

Սա կայն դպրո ցա կան լա բո րա տո րիա յի պայ ման
նե րում ոչ բո լոր բարդ նյու թե րը կա րե լի է քայ քա յել 
պարզ նյու թե րի: Ինչ պես ար դեն աս վել է, եր կա թի 
սուլ ֆի դը կազմ ված է եր կա թի և ծծմբի ա տոմ ե
րից (նկ. 22), այ սինքն՝ եր կա թի սուլ ֆի դը նույն պես 
բարդ նյութ է:

Հարց է ծա գում. փոր ձով ինչ պե՞ս  ա պա ցու
ցել, որ եր կա թի սուլ ֆի դը բարդ նյութ է: Կա րե լի է 
կա տա րել հա կա ռակ ռեակ ցիան, այ սինքն՝ եր կա
թից և ծծմբից ստա նալ եր կա թի սուլ ֆիդ: Դրա հա
մար եր կա թի խար տու քը խառ նում են ծծմբի փո շու 
հետ 7:4 զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ (եր կա թի 
7 կշռա մա սի հա մար վերց նում են ծծմբի 4 կշռա
մաս): Ստաց ված խառ նուր դը փոր ձե լով մագ նի
սով և լցնե լով ջրով լցված ա նո թի մեջ՝ հա մոզ վում 
ենք, որ եր կա թը և ծծում բը խառ նուր դում պահ պա
նում են ի րենց հատ կութ յուն նե րը, այ սինքն՝ եր կա թը  
ձգվում է մագ նի սի կող մից, ծծում բը՝ ոչ: Ծծում բը 
լո ղում է ջրի ե րե սին, իսկ եր կա թը նստում է ա նո
թի հա տա կին: Դրա նից հե տո խառ նուր դը լցնում 
ենք փոր ձա նո թի մեջ և տա քաց նում մինչև քի միա
կան ռեակ ցիա յի սկսվե լը (նկ. 23): Այ նու հետև տա
քա ցում ընդ հա տում ենք, քա նի որ ռեակ ցիան 
ըն թա նում է ա ռանց տա քաց ման՝ ջեր մութ յան ան
ջա տու մով: Ռեակ ցիա յի ա վար տից հե տո թող
նում ենք, որ փոր ձա նո թը սառ չի: Փորձանոթի պա
րու նա կությունը մանրաց նում ենք հա վան գում և 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ ալ քի մի կոս

նե րը գոր ծա ծում էին 

հետևյալ նշան նե րը. 
                    áë ÏÇ 

³ Ý³· 

Ï³ å³ñ 

åÉ³ ïÇÝ 

ÍÍÙµ³ Ï³Ý ÃÃáõ 

Íá í³ ÛÇÝ ³Õ

Նկ.22
Եր կա թի

սուլ ֆի դի բյու րեղ.
1  ծծմբի ա տոմ եր,

2  եր կա թի ա տոմ եր

Նկ. 23
Եր կա թի սուլ ֆի դի 

ստա ցու մը
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ա ռաջացած նյութի հետ կատարում նույն փոր ձե րը, 
ինչ որ ռեակ ցիան սկսե լուց ա ռաջ կա տա րե ցինք եր
կա թի և ծծմբի խառ նուր դի հետ: Հա մոզ վում ենք, որ 
ստաց ված նյու թում եր կա թը ծծմբից չի կա րե լի բա
ժա նել ո՛չ մագ նի սով, ո՛չ ջրով: Այդ փոր ձով ա պա
ցուց վում է, որ ռեակ ցիա յի հետևան քով ա ռա ջա ցել 
է բարդ նյութ՝ եր կա թի սուլ ֆիդ, ո րն օժտված է իրեն 
բնորոշ հատ կութ յուն նե րով:

Բարդ են կոչ վում այն նյու թե րը, ո րոնք կազմ  -
ված են տար բեր քիմիական տարրերի ա տոմնե-
րից:

Բարդ նյու թե րն անվանվում են քի միա կան միա
ցութ յուն ներ:

Օ րի նակ՝ ջու րը կազմ ված է թթված նի և ջրած
նի, եր կա թի սուլ ֆի դը՝ եր կա թի և ծծմբի ա տոմ ե րից 
(նկ. 24. ա): 

Իսկ այն պի սի նյու թե րը, ինչ պիսիք են թթվա
ծի նը, ջրա ծի նը, ծծում բը և եր կա թը, կազմված են 
միանման ատոմերից (նկ. 24. բ): Այդ նյու թե րը 
պատ կա նում են պարզ նյու թե րի շար քին:

Պարզ են կոչ վում այն նյու թե րը, ո րոնք կազմ-
ված են միա տե սակ կամ մեկ քիմիական տարրի 
ատոմներից:

Պարզ և բարդ նյու թե րի տար բե րութ յուն նե րը 
բեր ված են գծապատկեր 6ում:

Եր կա թի և ծծմբի փո խազ դե ցութ յան փոր ձը կա
տա րե լով՝ մա սամբ պար զե ցինք, թե ին չով են տար
բեր վում խառ նուրդ և քի միա կան միա ցութ յուն հաս
կա ցութ յուն նե րը, որոնք քի միա յում չա փա զանց 
կարևոր են:

Բնագիտության դասընթացից հայտնի է, 
որ պարզ նյութերը բնության մեջ մետաղ ների 
և ոչմետաղների ձևով են: Կան պարզ նյու թեր, 
օրինակ՝ ալումինը, երկաթը, ցինկը և այլն, որոնք 
ունեն իրար նման ֆիզիկական հատկություններ:

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ  III–VI  դդ. 

Ա լեք սանդրիա քա ղա
քում քուր մե րն ի րենց  
տաճարնե րում գաղտ
նի մշակե ցին ար հես
տական ոս կու ստաց
ման ե ղա նակ ներ: VII 
 դա րում ա րաբ նե րը 
նվա ճե ցին Ե գիպ տոսը 
և յու րացրին նյու թե
րի ստաց ման վե րա
բեր յալ Ե գիպ տո սի 
քուր մե րի բազ մա թիվ 
«գաղտ նի» դե ղա տոմ
սե րը:

Նկ. 24 
ա) պարզ նյութ,
բ) բարդ նյութ
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Դրանք երեքն էլ կարծր են, ունեն «մետաղական» 
փայլ, ջերմության և էլեկտրականության լավ հա
ղորդիչներ են: Դրանք մետաղներ են: Իսկ, օրի նակ, 
ջրածինը, թթվածինը, բրոմը, ածխածինը, ծծումբը 
օժտված չեն ընդհանուր ֆիզիկական հատ
կություններով: Ջրածինը և թթվածինը սովորական 
պայմաններում գազեր են, ածխա ծինը և ծծումբը՝ 
պինդ նյութեր, իսկ բրոմը հեղուկ է:

Հետևաբար, վերջիններս դասվում են ոչ մետաղ
ների շարքին:

Գծապատկեր 5

Պարզ

Կազմված են մեկ տեսակի 
ատոմից

Քիմիական ռեակցիաների 
ընթացքում չեն կարող քայքայվել 

և առաջացնել մի քանի այլ նյութեր

Թթվածին, ջրածին, ծծումբ, երկաթ 
և այլն

Բարդ

Կազմված են տարբեր տեսակի 
ատոմներից

Քիմիական ռեակցիաների 
ընթացքում կարող են քայքայվել և 
առաջացնել մի քանի այլ նյութեր

Օրինակներ

Ջուր, երկաթի սուլֆադ, կերակրի 
աղ (նատրիումի քլորիդ) և այլն

Նյութեր

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 38)
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M Լա բո րա տոր փոր ձեր

I. Ծա նո թա ցում  պարզ և բարդ նյու թե րի, 
հանքանյութե րի և ա պար նե րի, մե տաղ նե րի և 
ոչ մե տաղ նե րի նմուշ նե րին 

Թերթիկների վրա գրված են տրված պարզ և 
բարդ նյու թե րի նմուշ ների անվանումերը:

Ա ռա ջադ րանք 1 
1. Առանձնացրե՛ք և առաջին շարքում դրե՛ք պարզ, 

իսկ երկրորդում՝ բարդ նյու թե րը: Պարզ նյու թե րը 
բա ժա նե՛ք մե տաղ նե րի և ոչ մե տաղ նե րի:

2. Տրված են հանքանյութե րի և ա պար նե րի 
նմուշ ներ՝ գրա նիտ, կվարց, ա վազ, կավ, կե րակ րի 
աղ, փայ լար, դաշ տա յին սպաթ, կրա քար:

Ա ռա ջադ րանք 2 
1. Բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից և ա ռօր յա փոր

ձից ստա ցած գի տե լիք նե րի հի ման վրա ա ռանձ
նաց րե՛ք տրված հան քան յու թե րի և ա պար նե րի 
նմուշ նե րը: 

2. Բա ցատ րե՛ք, թե որ հատ կա նիշ նե րի հի ման 
վրա տար բե րե ցիք ա պար նե րը հան քան յու թե րից:

II. Պղնձի (II) հիմ ա յին կար բո նա տի քայ քա-
յու մը [CuCO3 . Cu(OH)2]

Փորձ 
Պղնձի (II) հիմ ա յին կար բո նա տի քիչ քանակով 

փո շին լցրե՛ք փոր ձա նո թի մեջ և փոր ձա նո թը  
փա կե՛ք գա զա տար խո ղո վակ ու նե ցող խցա նով:

Ստու գե՛ք հա վաք ված սար քի հեր մե տի կությունը: 
Դրա հա մար գա զա տար խո ղո վա կի ծայրն ի ջեցրե՛ք 
ջրով լցված 1 սմից ոչ խո ր բա ժա կի մեջ, իսկ փորձ
ա նո թը սեղ մե՛ք ձեռ քում: Եթե ջրի մեջ անջատվում 
են գազի պղպջակ ներ, ապա սար քը հա վաք ված է 
հեր մե տի կ (բա ցատ րե՛ք՝ ին չու): Ե թե օ դի պղպջակ
ներ չեն ան ջատ վում, ա պա անհ րա ժեշտ է ստու
գել՝ արդ յոք ա մո՞ւր են միա ցած սար քի ա ռան ձին 
մասերը:

Փոր ձա նոթն ամ րաց րե՛ք ամ րա կա լին այն պես, 
ինչ պես ցույց է տրված 25րդ նկա րում (փոր ձա նո թի 
հա տա կը պետք է փոքրինչ ա վե լի բարձր լի նի, քան 
անց քը):
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Գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րն ի ջեց րե՛ք կրաջ րով 
լցված բա ժա կի մեջ: Սկզբում սպիրտայրոցով տա
քաց րե՛ք ամ բողջ փոր ձա նո թը, ա պա այն մա սը, որ
տեղ գտնվում է փո շին: Փո շու գույ նը կա նա չա վու
նից դառ նում է սև, փոր ձա նո թի պա տե րին հայտն
վում են ջրի կա թիլ ներ. կրա ջու րը պղտոր վում է:

Ա ռա ջադ րանք 3
1. Ա ռա ջա ցող սև փո շու հատ կութ յուն նե րը հա

մե մա տե՛ք այն նյու թի հատ կութ յուն նե րի հետ, ո րը 
ստաց վել է պղնձե թի թե ղը շի կաց նե լուց հե տո, և 
հետևութ յուն ա րե՛ք: 

2. Ի՞նչ  գազ ան ջատ վեց փոր ձի արդյունքում: 
3. Ին չո՞ւ պետք է պղնձի (II) հիմ ա յին կարբոնատը 

տա քաց նե լիս փոր ձա նո թը պա հել թեք դիրքում: 
III. Պղին ձը եր կա թով տե ղա կա լե լու ռեակ-

ցիան
Փորձ
Փոր ձա նո թի մեջ՝ ծա վա լի մոտ 1/4ի չա փով, 

լցրե՛ք պղնձի (II)  քլո րի դի լու ծույթ և դրա մեջ ի ջեց
րե՛ք մաքր ված եր կա թի մեխ: Վեր ջի նիս մա կե րե սը 
ծածկ վում է պղնձով: Մե խը հա նե՛ք լու ծույ թից, դի
տե՛ք այն և նույն լու ծույ թի մեջ լցրե՛ք քիչ քանակով 
եր կա թի խար տուք: Ո րոշ ժա մա նակ անց եր կա թի 
խար տու քը ծածկ վում է պղնձով, իսկ լու ծույ թի գույ նը  
երկ նա գույ նից փոխ վում է կա նա չա վու նի:

Ա ռա ջադ րանք 4
Ո՞ր  հատ կա նիշ ներն են վկա յում, որ տե ղի ու նե

ցավ քի միա կան ռեակ ցիա:

Նկ.25
Պղնձի (II) հիմ նա յին 
կար բո նա տի (մա լա
քի տի)  քայքայ ումը. 
1 – պղն ձի հիմնա յին 
կար բո նատ (մա լա

քիտ)  

[CuCO3 . Cu(OH)2]
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s  Հարցեր և վարժություններ

1. Ին չո՞վ  են տար բեր վում ա տոմ և մո լե կուլ 
հաս կա ցութ յուն նե րը: 

2. Մո լե կուլ նե րի մա սին ուս մուն քն ինչ պե՞ս  է 
բա ցատ րում ֆի զի կա կան երևույթ նե րը: Բե րե՛ք օ րի
նակ ներ: 

3. Ա տոմ ե րի և մո լե կուլ նե րի մա սին պատկերա
ցում ե րի հի ման վրա բա ցատ րե՛ք ջրի քայքայումը:

4. Ինչ պե՞ս  բա ցատ րել. 
ա. ջրի գո լոր շիա ցու մը, 
բ. հաս տա տուն է լեկտ րա կան հո սան քի ներ գոր

ծու թյամբ  ջրի քայ քա յու մը:
5. Ի՞նչ է քիմիական տարրը:
6. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը: 

Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ 
ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, 
ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

7. Բացատրե՛ք հետևյալ գրառումերը՝ 5N, 2N2, 
6O, 3O2, 4F, 2F2, 5Na, 3Fe:

8. Սահմանե՛ք տարրի հարաբերական ատո-
մային զանգվածը: Պարզաբանե՛ք զանգվածի 
ատո մ ային միավոր հասկացությունը:

9. Հաշվե՛ք ածխածին, ծծումբ, երկաթ տարրերի 
հարաբերական ատոմային զանգվածները, եթե 
դրանց ատոմերի իրական զանգվածները համա
պա տաս խանաբար կազմում են՝

2.00 . 1028 կգ, 5.32 . 1026 կգ, 9.30 . 1026 կգ:
10. Ո՞ր ն յու թերն են կոչ վում պարզ և ո րո՞նք՝ 

բարդ նյու թեր: Ստորև թվարկ ված նյու թե րից ա ռան
ձինա ռան ձին գրե՛ք պարզ և բարդ նյու թե րի ա նուն
նե րը՝ թթվա ծին, ջուր, սնդիկ, պղնձի օք սիդ, եր կաթ, 
ջրա ծին, եր կա թի սուլ ֆիդ, սնդի կի օք սիդ:

11. ա. Ինչ պե՞ս  կա րե լի է ա պա ցու ցել, որ թթվա
ծինը, սնդի կը և ջրա ծի նը պարզ նյու թեր են, իսկ 
ջու րը և սնդի կի օք սի դը՝ բարդ:

բ. Փոր ձով ինչ պե՞ս  կա րե լի է ա պա ցու ցել, որ 
երկա թի սուլ ֆի դը բարդ նյութ է: 

12. Խառ նուրդ նե րը բա ղադ րութ յամբ և հատ
կու թյուն նե րով ինչ պե՞ս  են տար բեր վում քի միա կան 
միա ցութ յուն նե րից: Բե րե՛ք օ րի նակ ներ:
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13. Ին չո՞ւ չի կա րե լի նույ նաց նել քի միա կան 
տարր, պարզ նյութ և ա տոմ հաս կա ցութ յուն նե րը:

14. Բարդ նյութը քայ քա յե լիս ա ռա ջա ցել է 
պղնձի օք սիդ և ջուր: Ի՞նչ  քի միա կան տար րեր են 
մտնում այդ նյու թի բա ղադ րութ յան մեջ: 

15. Ո՞րն  է կոչ վում ա տո մի զանգ ված, և ի՞նչ  միա
վոր նե րով է այն ար տա հայտ վում: Հաշվել, թե ծծմբի 
մեկ ա տո մի զանգ վա ծը որ քան է ա վել մեկական 
ատոմ ջրած նի և թթված նի ա տո մերի զանգ ված նե
րից:

16. Կա րո՞ղ  են որևէ մո լե կու լի բա ղադ րութ յան 
մեջ մտնել թթված նի և ծծմբի հետևյալ զանգ ված
նե րը, ա) 8 զ .ա.մ., բ) 16 զ .ա.մ., գ) 64 զ .ա.մ., դ) 24 
զ .ա.մ.: Բա ցատ րե՛ք:

17. Ի՞նչ  է ար տա հայ տում քի միա կան նշա նը: Ի՞նչ 
է գոր ծա կի ցը: Տետ րում գծե՛ք աղ ու սակ և նրա նում 
ստորև նշված ձ ևով գրե՛ք հետևյալ գրա ռու մը՝ 5C, 
5H, O, 2H, 3Cu, 4S, 3Fe:

18. Գրե՛ք հետևյալ տար րե րի քի միա կան նշան
նե րը՝ ալ ու մին, կալ ցիում, սի լի ցիում և ֆոս ֆոր: 
Բա ցատ րե՛ք, թե դրանք ինչ  են ար տա հայ տում:

19. Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 
16 է: Ո՞ր տարրն է այդ.

ա. ածխածին, բ. ջրածին,
գ. թթվածին, դ. ազոտ:
20. Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ

վածը 2.33. 1026 կգ է: Որքա՞ն է այդ տարրի հարա
բերական ատոմային զանգվածը.

ա. 12, բ. 14,
գ. 16, դ. 32:
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¢ 2.6 Նյութի բաղադրության
հաստատունության օրենքը

Հի շե՛ք, թե խառ նուրդ նե րն ինչ պես են տար բեր վում քի միա կան 
միա ցութ յուն նե րից ի րենց բա ղադ րութ յամբ և հատ կութ յուն նե
րով: Ի՞նչ  եզ րա կա ցութ յուն կա րող եք ա նել բնա կան և քի միա կան 
լա բո րա տո րիա յում ստաց ված ջրի մո լե կուլ նե րի բա ղադ րութ յան 
մա սին:

Եր կա թի սուլ ֆիդ ստա նա լու հա մար մենք երկաթը 
և ծծում բը խառ նե ցինք 7:4 զանգ վա ծա յին հա րա
բերութ յամբ: Ե թե եր կա թի և ծծմբի փո շի նե րը խառ
նենք այլ զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ, օ րի նակ՝ 
10 գ  եր կա թը խառ նենք 4 գ ծծմ բի հետ, ա պա տեղի 
կու նե նա քի միա կան ռեակ ցիա, բայց 3 գ  եր կաթ 
ռեակ ցիա յի մեջ չի մտնի: Փո խազ դող նյու թե րի ո րո
շա կի զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դեպ
քում քի միա կան ռեակ ցիա ներ են ըն թա նում նաև այլ 
նյու թե րի միջև:

Հարց է ծա գում. ին չո՞վ  է պայ մա նա վոր ված այդ
պի սի օ րի նա չա փութ յու նը:

Ձեզ հայտ նի է, որ եր կա թի սուլ ֆի դում մեկ ա տոմ 
եր կա թին բա ժին է ընկ նում մեկ ա տոմ ծծումբ: Հաշ
վի առ նե լով եր կա թի և ծծմբի ա տո մա կան զանգ
ված նե րի թվա յին ար ժեք նե րը՝ դժվար չէ հաս կա նալ, 
թե ին չու են այդ տար րե րը միա նում 7:4 զանգ վա ծա
յին հա րա բե րութ յամբ, այ սինքն՝

Ar(Fe):Ar(S) = 56:32 = 7:4

Հաս տա տուն բա ղադ րութ յուն ու նի քի միա կան 
միա ցութ յուն նե րի մի մա սը:

Նյու թե րի բա ղադ րութ յան հաս տա տու նութ յան 
օ րեն քը հայտ նա բե րել է ֆրան սիա ցի գիտ նա կան  
Ժ. Պրուս տը 17991806 թթ.:

Յու րա քանչ յուր քի միա կան մա քուր նյութ, 
ան կախ գտնվե լու տե ղից և ստաց ման ե ղա նա-
կից, ու նի միևնույն հաս տա տուն բա ղադ րու-
թյունը:

(Ներ կա յումս հայտ նի են նաև փո փո խա կան 
բաղադ րութ յամբ միա ցութ յուն ներ):

Բա ղադ րութ յան հաս տա տու նութ յան օ րեն քի հի
ման վրա կա րե լի է կա տա րել տար բեր հաշ վարկ ներ:

Ժո զեֆ Լո ւի Պրուստ
(17541826)

Ֆրան սիա  ցի ք  ի մ  ի կոս:  
17991806 թթ. ըն թաց
քում հե տա զո տեց տար
բեր օք սիդ նե րի, սուլ
ֆիդ նե րի և այլ նյու թե րի 
բա ղադրութ յու նը: Արդ
յուն քը ե ղավ քի միա
կան միա ցութ յուն ների 
բա ղադ րութ յան հաս
տատու նութ յան օ րեն քի 
հայտ նա գոր ծու մը:
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Խնդիր 1
Ո րո շե՛ք ծծմբի զանգ վա ծը, որն ա ռանց մա ցոր

դի փո խազ դում է 2,8 կգ  զանգ վա ծով եր կա թի խար
տու քի հետ, ե թե տվյալ դեպ քում եր կաթ և ծծումբ 
քի միա կան տար րե րն ի րար են միա նում 7:4 զանգ
վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ:

Լու ծում
7 կգ  եր կա թը փո խազ դում է 4 կգ ծծմ բի հետ,
2,8 կգ  |||||| կփո խազ դի x կգ ծծմ բի հետ,

  7         4
 =  ,  x = 1,6  կգ:

 2,8        x

Պատ.՝ 1.6 կգ ծծումբ:

Նյու թե րի բա ղադ րութ յան հաս տա տու նության 
օ րեն քի հի ման վրա կա րե լի է լու ծել այն պի սի 
խնդիր ներ, ո րոն ցում նյու թե րից մե կը վերց ված է 
ա վել ցու կով:

Խնդիր 2
2 գ պղն ձի փո շին խառ նել են 2 գ ծծմբի փո

շու հետ: Խառ նուր դը տա քաց րել են մինչև 
փոխազդեցության սկսվե լը: Հաշվել պղնձի սուլ
ֆի դի զանգ վա ծը, ե թե հայտ նի է, որ պղին ձը ծծմբի 
հետ միա նում է 2:1 զանգ վա ծա յին հա րա բե րությամբ:

Լու ծում
Դա տում ենք այս պես. ե թե պղին ձը ծծմբի հետ 

փո խազ դում է 2:1 զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ, 
ա պա նշա նա կում է, որ 2 գ պ ղին ձը ռեակ ցիայի մեջ 
է մտնում 1 գ ծծմ բի հետ, և ա ռա ջա նում է 3 գ պղնձի 
սուլ ֆիդ: Իսկ 1 գ ծ ծում բը փոխազդեցությանը չի 
մասնակցում:

Պատ.՝ 3 գ պղնձի սուլֆիդ:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 48)
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¢  2.7  Քիմիական   միացություններ:
Քի միա կան բա նաձևեր

Քի միա կան բա նաձևեր: Նյու թե րի բա ղա
դրու թյան հաս տա տու նութ յան օ րեն քի հի ման վրա 
կարե լի է ար տա ծել քի միա կան բա նաձևեր: Քննար
կենք ո րո շա կի օ րի նակ նե րով: 

Մեզ հայտ նի է, որ եր կա թը ծծմբի հետ միա  նում է 
7:4 զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ: Եր կա թի և 
ծծմբի հա րա բե րա կան ա տո մա կան զանգ ված ներն 
ի մա նա լով՝ կա րե լի է գտնել եր կա թի սուլ ֆի դում 
այդ տար րե րի ա տոմ ե րի հա րա բե րութ յուն նե րը.

եր կա թի 7 զ. մ.ը կմիա նա ծծմբի 4 զ. մ.ի հետ,
եր կա թի 56 զ. մ.ը կմիա նա ծծմբի x զ. մ.ի հետ,

  7         4
  =   ,

 56         x

          56
x = 4 .   = 32
           7
x = 32 զ. մ.  ծ ծումբ:

Քա նի որ Ar(S) = 32, իսկ Ar(Fe) = 56, ա պա երկա
թի սուլ ֆի դում եր կա թի մեկ ա տո մին բա ժին է ընկ
նում ծծմբի մեկ ա տոմ, այ սինքն՝ եր կա թի սուլֆիդի 
բա ղա դրութ յու նը կա րե լի է ար տա հայ տել FeS 
բանաձևով:

Ջրում ջրա ծին և թթվա ծին քի միա կան տար րե րը 
կապ ված են 1:8 զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ: 
Քա նի որ հայտ նի են ջրած նի և թթված նի հա րա բե
րա կան ա տո մա կան զանգ ված նե րը, ա պա կա րե
լի է հաշ վել HnOm  ջրի մո լե կու լում ա տոմ ե րի միջև 
ե ղած պար զա գույն հա րա բե րութ յուն նե րը: Դա տում 
են այս պես.

թթված նի 8 զ. մ.ը միա նում է ջրած նի 1 զ. մ.ի հետ,
թթված նի 16 զ. մ.ը կմիա նա ջրած նի x զ. մ.ի հետ,
   8          1
   =   ,
  16         x 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
…որ բժիշկ և 

գիտ նա կան Տ. Պարա
ցել սը (14931541) գրել 
է. «Քի միա յի խնդիրը 
ոչ թե ոս կի և արծաթ 
պատ րաս տելն է, այլ 
դե ղա նյու թե րի ստա
ցու մը»: Նա բու ժա
գոր ծութ յան մեջ 
մտցրեց զա նա զան 
քի միա կան նյու թեր 
ու հան քա յին ջրեր և 
համարեց, բժշկու
թյան նոր ճյու ղի՝ 
բժշկա քի միա յի (իատ
րո քի միա) հիմ ա
դիրը: Գի տութ յան այդ 
ճյու ղը բա ցատ րում է 
հի վան  դութ յուն նե րի 
պատ  ճառ նե րը և ցույց 
տա լիս դրանց բուժ
ման ու ղի նե րը՝ կապ
ված օր գա նիզ մում 
ըն թա ցող քի միա
կան գործընթացնե
րի հետ: Պա րա ցել սի 
աշ  խա տութ յուն նե րը 
հրա տա րակ վել են 14 
հատո րով:
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     16 . 1
x =   = 2,
        8
x = 2 զ. մ. ջրա ծին:

Քա նի որ ջրած նի հա րա բե րա կան ա տո մա կան 
զանգ վա ծը հա վա սար է 1 ի, ա պա պարզ է, որ ջրի 
մո լե կու լում մեկ ա տոմ թթվա ծի նը կապ ված է եր կու 
ա տոմ ջրած նի հետ: Այս տե ղից ջրի բա ղադ րութ յունը 
կա րե լի է ար տա հայ տել H2O բա նաձևով: 

Քի միա կան բա նաձևը նյու թի բա ղա դրու-
թյան պայ մա նա կան գրա ռում է քի միա կան 
նշան նե րի և ին դեքս նե րի մի ջո ցով:

Ջրի մոլեկուլի բանաձևում ջրա ծին տար րի նշա
նի ներքևում դրված 2 թվան շա նը կոչ վում է ին դեքս: 

Ին դեք սը քի միա կան բա նաձևե րում ար տա-
հայ տում է տվյալ տարրի ա տոմ ե րի թի վը:

Ինչ պես ձեզ հայտ նի է, քի միա կան բա նաձևե
րի (կամ նշան նե րի) առջև դրված թվե րը կոչ վում են 
գոր ծա կից ներ (նկ. 26):

26րդ ն կա րում բանաձևերի առջևում դրված 3 
և 5 թվան շան նե րը գոր ծա կից ներ են, իսկ 2ը և 3ը՝ 
ինդեքս ներ: Քի միա կան բա նաձևե րում 1 ին դեք ս և 
քի միա կան նշան նե րի ու բա նաձևե րի առջև դրված 
1 գոր ծա կի ց չեն գրում:

Նկա ր 26ում բեր ված բա նաձևե րը կար դում ենք 
այս պես՝ ե րեք     կուպ րում  ք լոր  եր կու, հինգ  ալ
յու մին  եր կու   Օ  ե րեք, ե րեք   ֆեր րում  ք լոր  ե րեք:

5H2O գրա ռու մը՝ հինգ   հաշ  եր կու   Օն, պետք 
է հաս կա նալ այս պես. ջրի հինգ մո լե կու լը կազմ վել 
է ջրած նի տա սը և թթված նի հինգ ա տո մերից:

Նյու թի քի միա կան բա նաձևն  ար տա հայ տում է 
տվյալ նյու թը կազ մող տար րե րի ա տոմ ե րի թվի 
հա րա բե րութ յու նը:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 48)

ÜÏ. 26 

գáñÍ³ÏÇóÝ»ñ
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¢ 2.8 Հա րա բե րա կան
մո լե կու լա յին զանգ ված: 
Հարաբերական մոլեկուլային
զանգվածի հաշվումը

Մո լե կու լի, ինչ պես նաև ա տո մի զանգ վա ծներն 
ար տա հայտ վում են զանգ վա ծի ա տո մա յին միա վոր
նե րով:

Նյու թի հարաբերական մո լե կու լա յին զանգ-
վածը մո լե կու լի իրական զանգ վա ծն է՝ ար տա-
հայտ ված զանգ վա ծի ա տո մա յին միա վոր նե րով:

Նյու թի հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ-
վա ծը ցույց է տա լիս, թե տվյալ նյու թի մո լե կու լի 
զանգ վա ծը քա նի ան գամ է մեծ ած խած նի ա տո մի 
զանգ վա ծի 1/12-ից, ո րի զանգ վա ծը 12 զ.ա.մ. է:

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը 
նյութի հիմական բնութագրերից է:

Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծն 
ան չա փե լի մե ծութ յուն է: Այն նշա նակ վում է Mr 
տա ռե րով:

Պար զենք, թե նյու թի մա սին ինչ տե ղե կութ յուն ներ 
կա րե լի է ստա նալ ըստ նրա քի միա կան բա նաձևի:

Աղյուսակ 6

Նյու թի քի միա կան բա նաձևը H2O               CO2              

Նյու թի ան վա նու մը Ջուր Ած խաթ թու գազ

Տվյալ նյու թի մեկ մո լե կու լը Ջրի մեկ մո լե կու լը
Ած խաթ թու գա զի մեկ մո լե
կու լը

Ո րա կա կան բա ղադ րու թյու նը 
(ինչ քի միա կան տար րե րից է 
կազմ ված տվյալ նյու թը)

Ջրի բա ղադ րութ յան մեջ մտնում 
են ջրա ծին` H, և թթվա ծին՝ O,  
քի միա կան տար րե րի ատոմները

Ած խաթ թու գա զի բա ղադ րու
թյան մեջ մտնում են ած խա ծին՝ 
C, և թթվա ծին՝ O, քի միա կան 
տար րե րի ատոմները

Քա նա կա կան բա ղադրու-
թյու նը (յու րա քանչ յուր տար-
րի քա նի՞ ա տոմ է մտնում 
տվյալ նյու թի բա ղադ րու-
թյան մեջ և ի՞նչ զանգ վա ծա-
յին հա րա բե րութ յամբ)

Ջրի մո լե կու լը կազմ ված է  
ջրած նի՝ H, եր կու ա տո մից  և 
թթված նի՝ O, մեկ ա տո մից. 
2Ar(H) : Ar(O) = 2 : 16 = 1 : 8

Ած խաթ թու գա զի մո լե կուլը 
կազմ ված է ած խածնի՝ C, մեկ 
ա տո մից և թթվածնի՝ O, եր կու 
ա տո մից.                  
Ar (C) : 2Ar(O) = 12 : 32 = 
= 3 : 8       

Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին 
զանգ վա ծը

Mr (H2O) = 2 . 1 + 16 = 18  Mr (CO2) = 12 + 2 . 16 = 44
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Քի միա կան բա նաձևե րից օգտ վե լով՝ կա տա րում 
են տար բեր հաշ վարկ ներ:  

1. Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ ված
նե րի հաշ վու մը

Խնդիր 1 
Հաշ վե՛ք ծծմբա կան թթվի հա րա բե րա կան մո

լե կու լա յին զանգ վա ծը, ո րի քի միա կան բա նաձևն  է 
H2SO4 (հաշ  եր կու  էս   Օ  չորս):

Լու ծում
Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծը հաշ

վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է գու մա րել միա ցությունը 
կազ մող տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին 
զանգ ված նե րը՝ հաշ վի առ նե լով ա տոմ ե րի թվե րը 
(ինդեքսները).

 Mr(H2SO4) = 2 .Ar(H) + Ar(S) + 4 .Ar(O)=
=1 . 2 + 32 + 16 . 4 = 98

2. Բարդ նյու թում քի միա կան տար րե րի 
զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հաշ վու մը

Խնդիր 2 
Հաշ վե՛ք ծծմբա կան թթվում տար րե րի զանգ

վա ծա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, որի քի միա կան 
բանաձևն  է H2SO4:

Լու ծում 
Ի մա նա լով տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մա

յին զանգ ված նե րը և քի միա կան միա ցութ յան բա
ղա դրութ յան մեջ մտնող ա տոմ ե րի թի վը՝ կա րե լի 
է ո րո շել այդ տար րե րի զանգ վա ծա յին հա րա բե
րություն ները.

Ar(H) : Ar(S) : Ar(O) = 2 : 32 : 64 = 1 : 16 : 32,

1 + 16 + 32 = 49

Դա նշա նա կում է, որ ծծմբա կան թթվի 49 զ. մ.ում 
պա րու նակ վում է ջրած նի 1 զ. մ., ծծմբի 16 զ. մ. և 
թթված նի 32 զ. մ.: Զանգ վա ծա յին մա սերը կա րե լի է 
ար տա հայ տել զանգ վա ծի ցան կա ցած միա վոր ներով 
(գ, կգ, տ): Այս պես՝ 49 գ ծծմ բա կան թթուն պա րու նա
կում է 1 գ  ջրա ծին, 16 գ ծ ծումբ, 32 գ թթվա ծին և այլն: 
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3. Բարդ նյու թում քի միա կան տար րե րի 
զանգ վա ծա յին բա ժին նե րի հաշ վու մը

Խնդիր 3
Ո րո շե՛ք ծծմբա կան թթվում քի միա կան տար րե րի 

զանգ վա ծա յին բա ժին նե րը և դրանք ար տա հայ տե՛ք 
տո կոս նե րով:

Լու ծում
1) Հաշ վում ենք ծծմբա կան թթվի հա րա բե րա կան 

մո լե կու լա յին զանգ վա ծը.

  Mr (H2SO4) = 1 . 2 + 32 + 16 . 4 = 98

2) Հաշ վում ենք տար րե րի զանգ վա ծա յին 
բաժիննե րը:

Տարրի զանգվածային բաժինը նշանակվում է 
հունարեն  ω (օմեգա) տառով: Այն ցույց է տալիս, 
թե տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածի և 
ինդեքսի արտադրյալը տվյալ նյութի հարաբերական 
մոլեկուլային զանգվածի որ մասն է կազմում: 
Տարրի զանգվածային բաժինն արտահայտվում է 
թվի մասով կամ շատ հաճախ տոկոսներով: 

Այս տե ղից երևում է, որ բարդ նյու թում քի միա
կան տար րի զանգ վա ծա յին բա ժի նը պետք է գտնել 
նրա զանգ վա ծի և տվյալ նյու թի հա րա բե րա կան 
մո լե կու լա յին զանգ վա ծի հա րա բե րութ յու նից: Հաշ
վի առ նե լով դա և տար րի զանգ վա ծա յին բա ժի նը 
նշա նա կե լով ω տա ռով՝ զանգ վա ծա յին բա ժին նե
րի հաշ վար կը կա տա րում են՝ օգտվելով հետևյալ 
բանաձևից.

       χ .  Ar(∋)
ω =  գ 100%,
          Mr

որտեղ ωն տարրի զանգվածային բաժինն է 
միա ցության մեջ, χը՝ տարրի ինդեքսը, Ar(∋)ը՝ 
տվյալ տարրի հարաբերական ատոմային, իսկ 
Mrը տվյալ նյութի հարաբերական մոլեկուլային 
զանգվածներն են. 

ω (H) = 2 : 98 = 0,0204 կամ  2,04 %,
ω (S) = 32 : 98 = 0,3265 կամ 32,65%,
ω (O) = 64 : 98 = 0,6531 կամ 65,31%:
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4. Քի միա կան բա նաձևե րի ար տա ծու մը, 
ե թե հայտ նի են տվյալ նյու թի բա ղադ րութ յան 
մեջ մտնող քի միա կան տար րե րի զանգ վա ծա
յին բա ժին նե րը

Խնդիր 4
Հայտ նի է, որ անհայտ նյու թը կազմ ված է կալ

ցիու մի՝ Ca – 0,4 (40%), ած խած նի՝ C – 0,12 (12%), և 
թթված նի՝ O – 0,48 (48%), զանգ վա ծա յին բաժ ին
ներից: Ար տա ծե՛ք այդ նյու թի քի միա կան բա նաձևը:

Լու ծում
Խնդրի պայմաններից հետևում է, որ 100 զ.ա.մ. 

նյութում 40 զ.ա.մ.ը կալցիում է, 12ը՝ ածխածին, 
և 48ը՝ թթվածին: Հետևաբար, անհայտ նյութի 
բանաձևը կլինի CaX CY OZ:

Բաժանելով այդ թվերը համապատասխան 
տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների 
վրա՝ կստանանք յուրաքանչյուր տարրի ատոմերի 
թիվը տվյալ նյութի մոլեկուլում.

                 40              12            48
x : y : z =  (Ca) :  (C) :  (O) = 1 : 1 : 3
                 40              12            16

Հաշ վար կը ցույց է տա լիս, որ տվյալ նյու թում 
կալ ցիու մի մեկ ա տո մին բաժին է ընկ նում ածխածնի 
մեկ ա տոմ և թթված նի ե րեք ա տոմ: Հետևա բար, 
տվյալ նյու թի քի միա կան բա նաձևն  է CaCO3:

 

? Կատարե՛ք պարզագույն հաշվարկներ
    քիմիական բանաձևերով

Խնդիր 1 
Հաշվել տրված նյութերի հարա բերական մոլե

կուլային զանգվածները.

ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3,
զ) H2CO3,  է) (NH4)2SO4,  ը) KMnO4:
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Խնդիր 2
Հաշվել տրված նյութերի բաղա դրության մեջ 

տարրերի զանգվածային հարա բերությունները.
ա) FeO,  բ) Fe2O3,  գ) KOH,  դ) HNO3, ե) CaO,
զ) CuSO4,  է) CH4,  ը) CH3COOH:
Խնդիր 3 
Հաշվել տրված նյութերի մոլեկուլում քիմիական 

տարրերի զանգվածային բաժինները.
ա) CuO, բ) K2O, գ) KOH, դ) Mn2O7, ե) Na2SO4:
Խնդիր 4 
Արտածել նյութի քիմիական բանաձևը, եթե 

տրված են մոլեկուլում բաղադրիչ տարրերի 
զանգվածային բաժինները.

ա) ω(H) = 11%,    ω(O) = 88.9%,
բ) ω(Na) = 57.5%,    ω(O) = 40%,  ω(H) = 2.5%,
գ) ω(Zn) = 80.25%,   ω(O) = 19.75%,
դ) ω(Ca) = 36%,    ω(Cl) = 63.96%:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 48)

s Հարցեր և վարժություններ

1. Բա ցատ րե՛ք եր կա թի և ծծմբի միաց ման 
ռեակ ցիան ա տոմ ե րի մա սին ուս մուն քի տե սա կե
տից: Ին չո՞ւ են այդ տար րե րը միա նում 7:4 զանգ վա
ծա յին հա րա բե րութ յամբ:

2. Հայտ նի է մի նյութ, ո րի մեջ պղնձի 2 ա տո
մին բա ժին է ընկ նում ծծմբի 1 ա տոմ: Ի՞նչ  զանգ վա
ծա յին հա րա բե րութ յամբ պետք է վերց նել պղինձը և 
ծծում բը, որ պես զի այդ եր կու նյու թե րը փոխազդեն 
առանց մացորդի:

3. Ո՞վ և ե՞րբ  է հայտ նա գոր ծել բա ղադ րութ յան 
հաս տա տու նութ յան օ րեն քը: Սահ մա նե՛ք այդ օ րենքը 
և բա ցատ րե՛ք դրա էութ յու նն ա տոմ ե րի մա սին  
ուս մուն քի տե սա կե տից:
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4. Ջրա ծի նը ծծմբի հետ միա նում է 1:16 զանգ
վա ծա յին հա րա բե րութ յամբ: Օգ տա գոր ծե լով այդ 
տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված
նե րի մա սին տվյալ նե րը՝ ար տա ծե՛ք ծծմբաջ րած
նի քի միա կան բա նաձևը: Ի՞նչ ն շա նա կութ յուն ունի 
նյու թե րի բա ղադ րութ յան հաս տա տու նութ յան մա
սին օ րեն քը քի միա կան բա նաձևե րի ար տած ման 
համար:

5. Քի միա կան տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո
մա յին զան գվա ծնե րի մա սին տե ղե կութ յուն ներն օգ
տա գոր ծե լով՝ կազ մե՛ք պղնձի սուլ ֆա տի քի միա կան 
բա նաձևը, ե թե նրա մեջ պղնձի, ծծմբի և թթված նի 
զանգ վա ծա յին հա րա բե րութ յու նը հա մա պա տաս
խա նա բար հա վա սար է 2:1:2:

6. Ի՞նչ  գործ նա կան նշա նա կութ յուն ու նի նյու թե
րի բա ղադ րութ յան հաս տա տու նութ յան օ րեն քը:

7. Ի՞նչ  է ցույց տա լիս քի միա կան բա նաձևը: 
Բերե՛ք օ րի նակ ներ:

8. Հնա րա վո՞ր է արդ յոք եր կա թի սուլ ֆիդի զանգ
ված ն (զ. ա. մ.) ար տա հայ տել հետևյալ թվե րով՝ 

ա) 44,    բ) 176,    գ) 150,    դ) 264: Ին չո՞ւ:
9. Գրե՛ք նյու թե րի քի միա կան բա նաձևե րը, ե թե 

հայտ նի է, որ դրանց բա ղադ րութ յան մեջ մտնում են. 
ա) եր կա թի մեկ ա տոմ և քլո րի ե րեք ա տոմ, 
բ) ալ ու մի նի եր կու ա տոմ և թթված նի ե րեք 

ա տոմ, 
գ) կալ ցիու մի մեկ ա տոմ, ած խած նի մեկ ա տոմ և 

թթված նի ե րեք ա տոմ: 
Հաշ վե՛ք տրված նյու թե րի հա րա բե րա կան մո լե

կու լա յին զանգ ված նե րը:
10. Հաշ վե՛ք տար րե րի զանգ վա ծա յին բա ժին

ները տո կոս նե րով՝ ըստ հետևյալ բա նաձևե րի. 
1) CuSO4 – պղն ձի սուլ ֆատ, 2) Fe2O3 – եր կա թի  

օք սիդ, 3) HNO3 ա զո տա կան թթու:
11. Ըստ աղուսակ 5ի պար զա բա նե՛ք, թե ինչ  են 

ցույց տալիս հետևյալ քի միա կան բա նաձևե րը՝ HgO, 
O2, H2, H4SO4, CuO:
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Ա տո մի կա ռուց վածքը: 
Քիմիական տարրերի 
պարբերական համակարգը

¢ 3.1 Ա տո մի կառուցվածքը:
Միջուկ, էլեկտրոն

19րդ դարի ընթացքում գիտնականների 
կողմից  արձանագրվեցին մի շարք երևույթներ, 
որոնք ստիպեցին մտածել, որ ատոմ ունի բարդ 
կառուցվածք: Ատոմի բարդ կառուցվածքի մասին 
որոշ տեղեկություններ արդեն ձեռք եք բերել 
նախորդ դասընթացներից, մասնավորապես՝ 
բնագիտությունից: Սակայն դրանք շատ 
մակերեսային են: Քիմիայի ուսումասիրումը  
պահանջում է խորացնել  ատոմի կառուցվածքի 
մասին ձեր ունեցած գիտելիքները:

1911 թ. անգ լիա ցի գիտ նա կան Է. Ռե զեր ֆորդը 
փոր ձով ա պա ցու ցեց, որ ա տո մի կենտ րո նում 
գտնվում է դրա կան լից քա վոր ված մի ջու կը: 
Բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից ձեզ հայտ նի է նաև, 
որ ա տո մի դրա կան լից քա վոր ված մի ջու կի շուր ջը 
պտտվում են բա ցա սա կան լից քա վոր ված է լեկտ
րոն ներ: Ինչ պես մո լո րակ ներն են պտտվում Ա րե
գա կի շուրջը ո րո շա կի ու ղեծ րով, այն պես էլ է լեկտ
րոն նե րն ու նեն շարժ ման հե տա գիծ (նկ. 27):

Սա կայն, ի տար բե րութ յուն մո լո րակ նե րի, ո րոնք 
չեն կա րող մի ու ղեծ րից տե ղա փոխ վել մեկ այ լ 
ուղեծրի վրա, է լեկտ րոն նե րը կա րող են տե ղա փոխ
վել և պտտվել մեկ այլ ու ղեծ րով, ե թե դրա հա մար 
առ կա են հա մա պա տաս խան պայ ման ներ:

Է լեկտ րո նի բա ցա սա կան լիցքն ա մե նա փոքրն 
է (ըն դուն ված է որ պես միա վոր): Քա նի որ ամ
բող ջական ա տո մը է լեկտ րա չե զոք է, հետևա
բար, ա տո մի մի ջու կի շուր ջը պտտվող է լեկտ րոն
ների թիվը պետք է հա վա սար լի նի տար րի մի ջու կի 
դրական լից քին:

Օ րի նակ՝ կա լիում տար րի ա տո մի մի ջու կի  
լից քը +19 է: Հետևաբար, կա լիու մի ա տո մի մի ջու կի 
շուր ջը տե ղա բաշխ վում է է լեկտ րոն ՝ 19 ընդ հա նուր 

ԳԼՈՒԽ III

Էռ նեստ Ռե զեր ֆորդ 
(18711937)  

Անգ լիա ցի ֆի զի կոս: 
1911 թ. αմաս նիկ նե րի 
ցրման իր նշա նա վոր 
փոր ձով ա պա ցու ցեց 
ա տոմ նե րում դրա կան 
լից քա վոր ված մի ջուկ
նե րի գո յութ յու նը:

Նկ. 27
Ատոմի կառուցվածքի 

մոլորակային 
նմանակը
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բա ցասա կան լից քով: Էլեկտրոնի զանգվածը շատ 
փոքր է: Այն հավասար է 1/1837 զ.ա.մ.ի: Հետևաբար, 
ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի զանգվածն ատոմի 
ընդհանուր զանգվածի չնչին մասն է կազմում: Այդ 
պատճառով էլեկտրոնի զանգվածն անտեսում են: 
Այս տե ղից հետևում է, որ ա տո մի զանգ վա ծը հիմ
նա կա նում կենտ րո նաց ած է մի ջու կում:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 56) 

¢ 3.2 Ա տո մի մի ջու կի
բա ղադ րութ յու նը:
Պրո տոն ներ և նեյտ րոն ներ

Ինչպես տեսաք, 19րդ  դա րում դիտ վե ցին ո րոշ 
երևույթ ներ, ո րոնք ստի պե ցին գիտ նա կան նե րին 
են թադ րե լ, որ ա տո մը բա ժա նե լի է:  

1896 թ. ֆրան սիա ցի գիտ նա կան Ա. Բեքքե րելը 
հայտ նա բե րեց, որ ու րան՝ U, տար րն ար ձա կում է 
ռենտ գեն յան ճա ռա գայթ նե րին նման ճա ռա գայթ
ներ: Դրա հա մար հիմք դարձավ հետևյալ փաս տը: 
Աֆ րիկ ան ճա նա պար հոր դութ յու նից վե րա դառ նա
լիս նա նկա տել է, որ պա յու սա կում գտնվող ֆո տո
թուղ թը, ո րը պահ վում էր սև ստվա րաթղ թե ծրա րի 
մեջ, լու սա հար վել է: Ին չի՞ց  կա րող էր դա լի նել: Չէ՞ 
որ սև թուղ թը լույս չի անց կաց նում և պաշտ պա
նում է ֆո տո թղթի լու սազ գա յուն շեր տը: Եր կար 
մտո րում ե րից հե տո հան գեց հե տաքր քիր թվա ցող 
վար կա ծի, ըստ ո րի՝ այդ երևույ թի պատ ճա ռը կա
րող է լի նել պա յու սա կում գտնվող ու րա նի հան քա
քա րի կտո րը, ո րն ար ձա կում է մար դու աչ քին ան
տե սա նե լի  ճա ռա գայթ ներ, ո րոնք անց նում են ոչ 
միայն սև թղթի, հա գուս տի, այլև փայ տի և նույ նիսկ 
մե տաղ նե րի բա րակ թի թեղ նե րի մի ջով:

Այդ նո րա հայտ երևույ թը կոչ վեց ռա դիոակ տի-
վութ յուն: Իսկ այն տար րե րը, ո րոնք ար ձա կում են 
նման ճա ռա գայթ ներ, ան վան վե ցին ռա դիոակ տիվ 
տար րեր:

Ռա դիոակ տի վութ յու նը քի միա կան տար-
րերի կող մից ան տե սա նե լի ճա ռա գայթ նե րի 
արձակման երևույթն է:

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
… որ կա տար ված 

փոր ձե րից հե տո Է. 
Ռե զեր ֆո րդը, լա բո
րա տո րիա մտնե լով, 
հան դի սա վոր հայ
տա րա րեց. «Այժմ ես 
գի տեմ, թե ինչ պի սի 
տեսք ու նի ա տո մը»:

Անտուան Բեքքերել 
(18521908)  

Ֆրանսիացի ֆի զի կոս
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Մա րիա Սկլա դովս կա յաԿյու րի և Պիեռ Կյու րի 
գիտ նա կան նե րը հայտ նա բե րե ցին, որ ու րա նի նման, 
բայց ա վե լի ին տեն սիվ ճա ռա գայ թում են ռա դիում՝ 
Ra, և պո լո նիում՝ Po, տար րե րը:

Ռա դիոակ տիվ ճա ռա գայթ նե րի հատ կութ յուն
ներն  ու սում ա սի րե լու հա մար հե տա զո տող ները 
ոչ մեծ քա նա կի ռա դիու մի ա ղեր տե ղա վո րե ցին 
վերևից անցք ու նե ցող կա պա րե փոք րիկ տու փի մեջ 
(կա պա րը կլա նում է ռա դիու մի ճա ռա գայթ նե րը): 
Ռա դիու մի ա ղե րով տու փը տե ղա վո րե ցին է լեկտ
րա մագ նի սա կան դաշ տի մեջ և անց քից դուրս ե կող 
ճա ռա գայթ նե րի հոսքն անց կաց րին է լեկտ րա կան 
դաշ տի մի ջով: Այս փոր ձով հայտ նա բերվեց, որ ռա
դիոակ տիվ ճա ռա գայ թու մ ան հա մա սեռ է (նկ. 28): 
Ճա ռա գայթ նե րի հոս քը բա ժան վեց ե րեք մա սի: Մի 
մա սը շեղ վեց դե պի բա ցա սա կան բ ևեռը. դրանք 
ան վան վե ցին α-ճա ռա գայթ ներ: Մյուս մա սը շեղ
վեց դե պի դրա կան բ ևե ռը և ան վան վե ց β-ճա ռա-
գայթ ներ: Իսկ ճա ռա գայթ նե րի եր րորդ փուն ջը 
պահ պա նեց իր ու ղիղ ըն թաց քը՝ ան վան վե լով γ-ճա-
ռա գայթ ներ: Հե տա գա հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց 
տվե ցին, որ βճա ռա գայթ նե րը ձեզ ար դեն հայտ
նի մաս նիկ նե րի՝ է լեկտ րոն նե րի հոսքն է, αճա ռա
գայթ նե րը՝ 4 զանգ վա ծով և +2 լից քով մաս նիկ նե րի 
հոս քը, իսկ γճա ռա գայթ նե րը նման են ռենտ գեն յան 
ճա ռա գայթ նե րին: Դրանք է լեկտ րա մագ նի սա կան 
ա լիք նե րի հոսքեր են:

Ձեզ ար դեն հայտ նի է, որ քի միա կան ռեակ ցիա
նե րի ժա մա նակ ա տոմ ե րը չեն ճեղք վում, այլ տե
ղի է ու նե նում միայն դրանց վե րախմ բա վո րում: 
Վերևում նկա րագր ված պրո ցե սի ըն թաց քում, ի 
տար բե րութ յուն քի միա կան ռեակ ցիա նե րի, տե ղի է 
ու նե նում մի տե սա կի ա տոմ ե րի փո խար կու մը 
մեկ այլ տե սա կի ա տոմ ե րի:

Մի տե սա կի տար րե րի ա տոմ ե րը մեկ այլ 
տե սա կի ա տոմ ե րի փո խարկ ման երևույթները 
պատ կա նում են մի ջու կա յին ռեակ ցիա նե րին:*

Ռա դիոակ տի վութ յան հայտ նա գործ ման շնոր
հիվ գիտ նա կան նե րը վերջ նա կա նա պես հա մոզ վե
ցին, որ ա տոմ ե րի բա ղադ րութ յան մեջ մտնում են 

Նկ. 28
Է լեկտ րա կան դաշ տում 
ռա դիոակ տիվ ճա ռա
գայթ նե րի տրո հու մը.
1 – γճա ռա գայթ ներ,
2 – αմաս նիկ ներ,
3 – βմաս նիկ ներ,
4 – ռա դիոակ տիվ նյութ,
5 – կա պար

Մարիա 
ՍկլադովսկայաԿյուրի

(18671934)
1898 թ. իր ամուսնու՝ 
Պիեռ Կյուրիի հետ 
հ ա յ տ ն ա բ ե ր ե ց 
պոլոնիում և ռադիում 
ռադիոակտիվ տար
րերը: Համարվում է 
ռադիոակտիվության 
հայտնաբերողներից 
մեկը:

* Միջուկային ռեակցիաներին կծանոթանաք բարձր 
դասարաններում:
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բացասական լիցքավորված է լեկտ րոն ներ և 
դրա կան լից քա վոր ված մաս նիկ ներ՝ α-մաս-
նիկ ներ: Բայց այդ մաս նիկ նե րը տար րա կան հա
մա րել չի կա րե լի. այդ դեպ քում ինչ պես բա ցատ րել 
բազ մա թիվ տար րե րի, օ րի նակ՝ ջրած նի, լի թիու մի 
և այլ նի ա տո մա յին մի ջուկ նե րի կա ռուց ված քը: Այդ 
քիմիական տար րե րի զանգ ված նե րը հա մա պա
տաս խա նա բար հա վա սար են 1 և 7: Այդ պատ ճա
ռով գիտ նա կան նե րի մեջ միտք ծա գեց, որ ա տոմ ե
րի մի ջուկ ի բա ղադ րութ յան մեջ մտնում են +1 լից-
քով և 1 զ.ա.մ. զանգ վա ծով մաս նիկ ներ: Այդ պի
սի մաս նիկ նե րը կոչ վում են պրո տոն ներ: Քա նի որ 
ա տոմ ե րի զանգ ված նե րը, բա ցա ռութ յամբ ջրած նի 
ա տո մի, միշտ մեծ են այն զանգ վա ծից, ո րը բա ժին 
է ընկ նում պրո տո նին, ա պա բնա կան է են թադ րել, 
որ մի ջուկ ի բա ղադ րու թյան մեջ մտնում են նաև 1 
զանգ ված ու նե ցող չե զոք մաս նիկ ներ: Այդ պի սի 
մաս նիկ նե րը փորձ նա կա նո րեն ստաց վե ցին և կոչ
վե ցին նեյտ րոն ներ:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 56)

¢ 3.3 Ի զո տոպ ներ

Փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րով հաս տատ
ված է, որ, օ րի նակ, բնա կան թթված նի մեջ 16 զանգ
վա ծային թվով ա տոմ ե րից բա ցի, կան նաև 17 և 18 
զանգ վա ծային թվով ա տոմ եր: Դրանց հա րա բե
րակ ցութ յու նը հետևյալն է.
   m ( ) : m ( ) : m ( ) = 99,759 : 0,037 : 0,204:

Պարզ վեց, որ մյուս տար րե րը ևս  բաղ կա ցած են 
տար բեր զանգ ված ային թվերով ա տոմ ե րից: Այս
պես՝ բնա կան ջրում ջրած նի 1 զանգ վա ծային թվով 
ա տոմ ե րից բա ցի, կան նաև  2  զանգ վա ծային թվով 
ա տոմ եր. այդ ա տոմ ե րի թվե րի հա րա բե րակ ցու
թյու նը հետևյալն է. 

m ( ) : m ( ) = 5000 : 1:
Մի ջու կա յին ռեակ ցիա նե րում  ստաց վել է նաև 3 

զանգ վա ծային թվով ջրա ծին՝ :



54

Միևնույն քի միա կան տար րի ա տոմ ե-
րի տա րա տե սակ նե րը, ո րոնք մի ջու կում ունեն 
միևնույն թվով պրո տոն ներ, բայց տար բերվում 
են նեյտրոնների թվով, հետևաբար նաև՝ 
զանգվածային թվերով, կոչվում են իզոտոպներ:

Ի զո տոպ նշա նա կում է միևնույն տե ղը զբա-
ղեց նող: Օ րի նակ՝ , ,  ա տոմ ե րը, ո րոնք 
ունեն մի ջու կի միևնույն լից քը, թթված նի ի զո տոպ
ներ են, իսկ , ,  ատոմերը՝ ջրածնի: Ջրածնի 
թեթև իզոտոպը՝ , կոչ վում է պրո տիում,  ի զո
տո պը՝ դեյ տե րիում (D),  ը՝ տրի տի ում (T) (նկ. 29): 

Ռա դիոակ տի վութ յան հայտ նա գոր ծու մը և Է. 
Ռե զեր ֆոր դի փոր ձե րը բա ցա ռիկ մեծ դեր խա ղա
ցին նյու թի կա ռուց ված քի մա սին գի տե լիք նե րի 
զար գաց ման գործում: Այսպես.

1. Ար հես տա կան մի ջու կա յին ռեակ ցիա ներն 
ի րա կա նաց նե լիս ա պա ցուց վեց, որ ա տոմ ե րի մի
ջուկ նե րի բա ղադ րութ յան մեջ մտնում են պրո տոն-
ներ և նեյտ րոն ներ: Դրա հի ման վրա ստեղծ վեց 
ա տո մա յին մի ջու կի պրո տո նանեյտ րո նա յին տե-
սութ յու նը: Հաս տատ վեց, որ պրո տիու մի՝ , ա տո
մի մի ջու կում կա մեկ պրո տոն, դեյ տե րիու մի՝ , 
ա տո մի մի ջու կում՝ մեկ պրո տոն  և մեկ նեյտ րոն, 
տրի տիու մի՝ , ա տո մի մի ջու կում՝ մեկ պրո տոն և 
եր կու նեյտ րոն, իսկ ալ ու մի նի՝ , ա տո մի մի ջու
կում՝ 13 պրո տոն և 14 նեյտ րոն:

Ատոմի միջուկում  առկա պրոտոնների և 
նեյտրոնների  թվի գումարն անվանում են 
ատոմի զանգվածային թիվ:

Եթե վերջինս նշանակենք  Aով, միջուկում 
առկա պրոտոնների թիվը՝ Zով, իսկ նեյտրոնների 
թիվը՝  Nով, ապա՝

A  =  Z  +  N:

Ե թե հայտ նի են մինչև ամ բող ջա կան թիվ կլո
րաց րած տար րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ
վա ծը (Ar) և նրա միջուկի լիցքը (պրոտոնների թիվը, 
Z), ա պա կա րե լի է նեյտ րոն նե րի թի վը  (N) գտնել 
հետևյալ տար բե րութ յամբ.

N = Ar - Z:

Նկ. 29
Ջրածնի իզոտոպները. 
ա – պրոտիումի ատոմի
միջուկը, 
բ – դեյտերիումի ատոմի 
միջուկը, 
գ – տրիտիումի ատոմի 
միջուկը
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2. Բնա կան և ար հես տա կան մի ջու կա յին ռեակ
ցիա նե րի արդ յունք նե րի հե տա զո տութ յու նը հան
գեց րեց ի զո տոպ նե րի հայտ նա գոր ծութ յա նը: Դրա 
հի ման վրա հա ջող վեց խո րաց նել և ընդ լայ նել քի
միա կան տար րե րի մա սին գի տե լիք նե րը: Ի զո տոպ
նե րի մա սին ուս մուն քի հա մա ձայն՝ քի միա կան տարր 
հաս կա ցութ յու նը կա րե լի է սահ մա նել այս պես.

Քի միա կան տար րը մի ջու կի միևնույն լից քով 
ա տոմ ե րի տե սակ է:

Իսկ ին չո՞ւ են տար րե րի մեծ մա սի ա տո
մա յին զանգ ված նե րը կո տո րա կա յին թվով 
արտահայտված: Պարզ վեց, որ պետք է տար բե րել 
ի զո տո պի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված 
և տար րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված 
հաս կա ցութ յուն նե րը: Ի զո տոպ նե րի հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ ված նե րի ար ժեք նե րն ամ բող ջա
կան թվե րին շատ մոտ են: Իսկ տար րե րի հա րա բե
րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րը՝ որ պես ի զո տոպ
նե րի հա մախմ բութ յուն, ար տա հայտ վում են կո տո
րա կա յին թվե րով: Օ րի նակ՝ քլոր տար րի հա րա բե
րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը 35,5 է: Այդ հաս կա
ցութ յուն նե րի տար բե րութ յու նը դժվար չէ հաս կա
նալ: Քլոր տար րը կազմ ված է եր կու ի զո տոպ ից, 
ո րոնց հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րը 
մոտ են  35ին  և 37ին:  35Cl ի զո տո պը բնա կան 
խառ նուր դում կազ մում է 75%, իսկ  37Cl ի զո տո պը՝  
25%: Այս տե ղից քլոր տար րի մի ջին հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ վա ծը հա վա սար է.

       (35 • 75 + 37 • 25)
Ar(միջ)(Cl) =    = 75%,

       100

35 • 0,75 + 37 • 0,25 = 35,5

Իզոտոպների մասին գիտելիքներն իմանալով՝  
արդեն կարելի է հասկանալ այն հանգամանքը, թե 
ինչու է որոշ դեպքերում միջուկի մեծ լիցք ունեցող 
տարրերի ատոմային զանգվածն ավելի փոքր, քան 
միջուկի փոքր լիցք ունեցող տարրերինը, օ րի նակ՝ 
ար գոն՝ Ar, և կա լիում՝ K, տե լուր՝ Te, և յոդ՝ I, զույ
գե րում: Պարզ վում է, որ դա կախ ված է այն բա նից, 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
… որ ծովի 

ջրում դեյտերիումի 
զ ա ն գ վ ա ծ ա յ ի ն 
բաժինը կազմում է 
103%: Սակայն դա 
բավարարում է, 
որպեսզի մարդկու
թյանը բազում 
տարիներ ապա հովի 
անհրաժեշտ էներ
գիայով:

...որ Արեգակի 
վրա յուրաքանչյուր 
վայ ր կյանում 4 մլն 
տոննա ջրածին վերա
ծվում է հելի ումի:
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թե տվյալ տար րում որ ի զո տոպ ներն են գե րակշ ռում՝ 
ծա՞նր, թե՞ թեթև: Կա լիում տար րը կազմ ված է ա ռա
վե լա պես թեթև (39K  93,26%), իսկ ար գո նը՝ ա վե լի 
ծանր (40Ar  99,6%) ի զո տոպ նե րից:

Եթե հայտնի է տարրի իզոտոպների թիվը, 
ապա օգտվելով տարրի հարաբերական ատոմային 
զանգվածի արժեքից՝ կարող ենք հաշվել իզոտոպ
ների զանգվածային հարաբերակցությունը: Այսպես՝ 
պղինձ տարրը բնության մեջ հանդիպում է երկու 
իզոտոպի՝ 63Cu և  65Cu,  ձևով:  

Հաշվել պղնձի բնական իզոտոպների զանգվա
ծա յին հարաբերակցությունը, եթե հայտնի է, որ 
պղնձի հարաբերական ատոմային զանգվածը 
63,546 է: 

Նշանակենք 63Cu իզոտոպի զանգվածային 
բա ժինը x% ով:  Այդ դեպքում  65Cu իզոտոպի 
զանգվածային բաժինը կլինի  (100 - x)%:  Կազմենք 
հավասարում. 

63x + 65(100 - x)
 =  63,546:

        100

Լուծելով հավասարումը՝ կստանանք.
x = 72,7;   100 - x =  27,3:

Հետևաբար, 63Cu իզոտոպի զանգվածային  
բա ժինը 72,7%  է, իսկ  65Cuը՝ 27,3%:

q Պա տաս խա նե՛ք հար ցե րին (էջ 56)

s Հարցեր և վարժություններ

1. Թվարկե՛ք օրինակներ, որոնք ապացուցում 
են ատոմի բարդ կառուցվածքը: 

2. Պարզաբանեք, թե ինչ նշանակություն 
ունե ցավ ռադիոակտիվության հայտնագործումը 
քիմիայի զարգացման գործում: 

3. Ի տարբերություն քիմիական երևույթների՝ 
ի՞նչ է տեղի ունենում միջուկային ռեակցիաների 
ընթացքում: 

4. Ի՞նչ երևույթի ականատես եղավ Բեքքերելը:  
5. Ինչպիսի՞ տարրական մասնիկներ են ձեզ 

հայտնի: Ե՞րբ և որտե՞ղ են հայտնաբերվել դրանք: 
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6. Ի՞նչ է իզոտոպը: Կոնկրետ օրինակով 
բացատրե՛ք, թե ինչու են քիմիական տարրերի 
հարաբերական ատոմային զանգվածներն արտա
հայտվում կոտորակային թվերով: 

7. Ինչո՞վ է տարբերվում դեյտերիումը սովորա
կան ջրածնի ատոմից: 

Խնդիրներ
1. Հաշվել պրոտոնների, նեյտրոն ների և 

էլեկտրոնների թիվը միջուկի +7 լիցքով և 15 
զանգվածային թվով քիմիական տարրի ատոմում:  

Պատ.՝ 7; 8; 7: 
2. Հաշվել արգոն՝ Ar, տարրի հարաբերական 

ատոմային զանգվածը, եթե հայտնի է, որ բնական 
արգոնն ունի երեք իզոտոպ՝ 36Ar = 0,337 %, 
38Ar = 0,063% և 40Ar = 99,6%:

Պատ.՝ 39,9:
3. Հաշվել ջրում ծանր ջրի՝ D2O, զանգվածային 

բաժինը, եթե այդ խառնուրդում թթվածին տարրի 
զանգվածային բաժինը կազմում է 88%:

Պատ.՝ 10% D2O:

¢ 3.4 Քիմիական տարրերի
դասակարգումը:
Մետաղներ և ոչմետաղներ

Քի միա կան տար րե րի դա սա կարգ ման  
ա ռա ջին փոր ձե րը: 19րդ դա րի 70ա կան թթ. ար
դեն հայտ նի էր ա վե լի քան 60 տար ր: Քի միա յում, 
ինչ պես մյուս բնա կան գի տութ յուն նե րում, փաս տե
րի կու տակ մա նը զու գըն թաց, ա ռա ջա ցավ դրանց 
դա սա կարգ ման ան հրա ժեշ տութ յու նը:

Գիտ նա կան նե րը սկզբում փոր ձե ցին քի միա կան 
տար րե րը բա ժա նել եր կու խմբի՝ մե տաղ նե րի և 
ոչմե տաղ նե րի (գծապատկեր 7):

Բնա գի տութ յու նից պար զե ցիք, որ մե տաղ նե րը  
ոչ մե տաղ նե րից տար բեր վում են ոչ միայն ֆի զի 
 կա կան, այլև քի միա կան հատ կութ յուն նե րով:  
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Մե տաղ ները, ինչ պես, օ րի նակ, կալ ցիու մը՝ Ca, ա ռա
ջաց նում են հիմ ա յին օք սիդ ներ, ո րոնց հա մա պա
տաս խա նում են հիմ քեր.

CaO   +   H2O   →   Ca (OH)2
      հիմ ա յին օք սիդ                                       հիմք

Ոչ մե տաղ նե րը, օ րի նակ՝ ծծում բը, ա ռա ջաց նում 
են թթվա յին օք սիդ ներ, ո րոնց հա մա պա տաս խա
նում են թթու ներ.

 SO3   +   H2O   →   H2SO4
    թթվա յին օք սիդ                                 թթու

Մե տաղ նե րը փո խազ դում են թթու նե րի հետ 
և, որ պես կա նոն, տե ղա կա լե լով նրանց բա ղադ
րության մեջ գտնվող ջրած նի ա տոմ ե րին, ա ռա
ջաց նում են ա ղեր: Ոչ մե տաղ նե րին բնո րոշ չէ թթու
նե րի հետ փո խազ դե ցութ յու նը:

Ա վե լի ուշ պարզ վեց, որ գո յութ յուն ու նեն 
քիմիա կան տար րեր, ո րոնց հա մա պա տաս խա-
նում են երկդիմի հատ կութ յուն ներ ու նե ցող օք-
սիդ ներ և հիդ րօք սիդ ներ: Այ սինքն՝ քի միա կան 
տար րե րի դա սա կար գու մը մե տաղ նե րի և ոչ մե
տաղ նե րի թե րի է:

Գծապատկեր 7

Մետաղներ Ոչմետաղներ

Երկաթ՝ Fe, պղինձ՝ Cu, ալյումին՝ Al, 
սնդիկ՝ Hg, ոսկի՝ Au, արծաթ՝ Ag, 
և այլն

1. Պինդ նյութեր (բացառությամբ 
սնդիկի)

2. Մետաղական փայլ
3. Ջերմության և էլեկտրականու

թյան լավ հաղորդիչներ
4. Կռելի

 Ածխածին՝  C, ծծումբ՝  S,  
ֆոսֆոր՝ P, յոդ՝  I2, թթվածին՝  O, 
ջրածին՝  H2, և այլն

1. Պինդ, հեղուկ (բրոմ) և գա  զա
յին նյութեր

2. Մետաղական փայլ չունեն (բա
ցառությամբ յոդի)

3. Մեկուսիչներ են
4. Բեկուն են

Քիմիական տարրեր

Համապատասխան պարզ նյութերի 
ֆիզիկական հատկությունները
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Երկակի քիմիական հատկություններով 
օժտված տարրերի գոյության փաստը հաստատելու 
համար կատարենք հետևյալ փորձերը: Թարմ 
ցինկի հիդրօքսիդի վրա մի դեպքում ավելացնենք 
աղաթթու, մյուս դեպքում՝ նատրիումի հիդրօքսիդի 
լուծույթ: Երկու դեպքում էլ ընթանում է քիմիական 
ռեակցիա. ցինկի հիդրօքսիդի սպիտակ նստվածքի 
փոխարեն երկու փորձանոթում էլ առաջանում է 
անգույն լուծույթ: 

Հետևաբար, ցինկի հիդրօքսիդը՝ Zn(OH)2, 
օժտված է և՛ հիմքերին (փոխազդում է թթուների 
հետ),  և՛ թթուներին (փոխազդում է հիմքերի հետ) 
բնորոշ հատկություններով: Այսինքն՝ ցուցաբե րում է 
երկակի հատկություններ: Ուժեղ թթվի, օրինակ՝ 
աղաթթվի հետ ցինկի հիդրօքսիդը փոխազդում է 
որպես հիմք, իսկ ուժեղ հիմքի, օրինակ՝ նատրիումի 
հիդրօքսիդի հետ այն փոխազդում է որպես 
թթու: Սա արտահայտվում է հետևյալ քիմիական 
հավասարումերի միջոցով.

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O
                
Նման երկակի հատկություններով օժտված է 

նաև ցինկի օքսիդը:
Այսպիսի երկակի հատկություններով օժտված 

միացություններն անվանվեցին ամֆոտեր (երկ
դիմի) միացություններ (հուն. ամֆոտերոս  երկու, 
մեկ և մյուս): Պարզվում է, որ բազմաթիվ քիմիական  
տարրեր առաջացնում են երկդիմի օքսիդներ և 
հիդրօքսիդներ.  օրինակ՝  ցինկը, բերիլիումը, 
ալումինը, քրոմը, կապարը և այլն:  Այսինքն՝ կան 
քիմիական տարրեր, որոնք օժտված են երկակի 
քիմիական հատկություններով: Դրանց չի կարելի 
դասել տիպիկ մետաղների և ոչմետաղների շարքին: 
Դրանք անցողիկ քիմիական տարրեր են:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 65)
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¢ 3.5 Հաս կա ցո ղութ յուն նման
տար րե րի խմբե րի մա սին

Քիմիական տարրերի դասակարգման առա
ջին փորձերը քիմիկոսները կատարեցին 19րդ 
դարի առաջին կեսին:

Քի միա կան տար րե րի դա սա կարգ ման փորձ 
ա նե լիս քի մի կոս նե րը, ել նե լով տար րե րի հատ կու 
թ յուն նե րից, դրանք միա վո րե ցին ա ռան ձին խմբե րում:

Թթված նի, ջրած նի, ջրի և ա նօր գա նա կան միա
ցութ յուն նե րի հիմ ա կան դա սե րի՝ օք սիդ նե րի, հիմ
քե րի, թթու նե րի և ա ղե րի հետ ծա նո թա նա լիս ար դեն 
հան դի պել եք այն պի սի քի միա կան տար րե րի, ո րոնք 
ա ռա ջաց նում են նման հատ կութ յուն նե րով միա
ցու թյուն ներ: Այս պես՝ նատ րիում՝ Na, և կա լիում՝ K, 
մե տաղ նե րը փո խազ դում են ջրի հետ: Պարզ վում է, 
որ նման հատ կութ յուն նե րով օժտ ված են լի թիում՝ Li, 
ռու բի դիում՝ Rb, ցե զիում՝ Cs, և ֆրան սիում՝ Fr, մե
տաղ նե րը: Քա նի որ ջրի հետ փո խազ դե լիս այդ մե
տաղ նե րն ա ռա ջաց նում են ջրում լուծվող հիմքեր՝ 
ալ կա լին եր, ա պա դրանք անվանեցին ալ կա լիա-
կան մե տաղ ներ: Ալ կա լիա կան մե տաղ նե րն ա ռա
ջաց նում են բա ղադ րութ յամբ և հատ կութ յուն նե րով 
նման միա ցութ յուն ներ:

Քլոր՝ Cl, տար րը ջրած նի հետ ա ռա ջաց նում է HCl 
միա ցութ յու նը: Այդպես են նաև ֆտոր՝ F, բրոմ՝ Br, 
և  յոդ՝ J, տար րե րը: Դրանք բո լորն էլ ջրած նի հետ 
միա ցութ յուն ներ են ա ռա ջաց նում: Դրանց բնո րոշ են 
HR տի պի միա ցութ յուն նե րը:

Ազ նիվ գա զե րը նույն պես կազ մում են նման 
տար րե րի խումբ: 

Բազ մա թիվ քի մի կոս ներ՝ գեր մա նա ցի գիտ նա
կան ներ Յո. Դյոբերայները (1780–1849)  և  Լ. Մա յե
րը (1830–1895), անգ լիա ցի Ջ. Նյու լեն դ սը (1838–1898), 
ֆրան սիա ցի Ա. Շան կուր տո ւան (1819–1886) և այլոք, 
ա ռա ջար կել են քի միա կան տար րե րի դա սա կարգ
ման տար բեր եղանակ ներ: Սա կայն նրանց չհա
ջող վեց հա մա կար գել այդ ժա մա նակ հայտ նի բո լոր 
քի միա կան տար րե րը:



61

Յոհան Դյոբերայներն առաջինն էր, որ 
բացահայտեց նման քիմիական հատկություններով  
տարրերի ատոմային զանգվածների միջև գործող 
որոշակի կապը: Այդպիսի տարրերի յուրաքանչյուր 
եռյակ, եթե դասավորենք  ըստ ատոմային 
զանգվածների աճի, ապա միջին տարրի ատոմային 
զանգվածի թվային արժեքը  շատ մոտ է   մացած 
երկու տարրի ատոմային զանգվածների միջին 
թվաբանականին:

Ընդհանրացնելով եղած տեղեկությունները՝ 
ռուս գիտ նա կան Դ.Ի. Մեն դե լեևին հաջողվեց հայտ
նա գոր ծել բնութ յան հիմ ա կան օ րենք նե րից մե կը՝ 
քի միա կան տար րե րի պար բե րա կանության օ րեն քը, 
որը հնա րա վո րութ յուն տվեց ստեղ ծե լ քի միա կան 
տար րե րի միաս նա կան հա մա կարգ:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 65)

¢ 3.6 Դ.Ի. Մենդելեևի քիմիական
տարրերի պարբերականու
թյան օրենքը:
Քիմիական տարրերի
պարբերական համակարգը

Պարբերականության օրենքի հայտնագործման 
ժամանակ հայտնի էր ընդամենը 63 քիմիական 
տարր: Ճշգրտված չէին բազմաթիվ տարրերի 
հարաբերական ատոմային զանգվածները, ինչն 
ավելի էր դժվարացնում տարրերի դասակարգումը, 
քանի որ Մենդելեևը տարրերի դասակարգման 
հիմքում դրեց դրանց հարաբերական ատոմային 
զանգվածները: Ըստ Մենդելեևի՝ «Նյութի կշռից է 
կախված դրա մացած հատկությունները, 
հետևաբար, պետք է գտնել տարրերի հատկություն
ների և հարաբերական ատոմային զանգվածների 
միջև հավանական կախումը»: 

Մենդելեևը, հայտնի քիմիական տարրերը 
համարակալելով և դասավորելով երկար շարքով՝ 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
     … որ անգլիացի 
քիմիկոս Ուիլիամ 
Օլդինգը 1864 թ. 
կազմեց քիմիական 
տարրերի աղուսակ, 
որի հիմքում հաշվի 
առավ տարրերի 
հարաբերական ատո
մա յին զանգվածներն 
ըստ աճի: Սակայն, նա 
ուշադրություն դար ձ
րեց միայն ատո մային 
զան գված ների թվա
բա նա կան օրինա
չափու թյուն ներին:

Դմիտ րի Ի վա նո վիչ 
Մեն դե լեև
(18341907

Ռուս մեծ գիտնական 
և քաղաքական գոր ծիչ
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ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների 
աճի, հայտնաբերեց, որ լիթիումից մինչև ֆտոր 
շարքում նկատվում է տարրերի մետաղական 
հատկությունների աստիճանական նվազում և 
ոչմետաղական հատկությունների ուժեղացում: 
Նման երևույթ նկատվեց նաև նատրիումից մինչև 
քլոր,  իսկ կալիումից մինչև բրոմ շարքում տարրերի 
մետաղական հատկությունների աստիճանական 
նվազումը կատարվեց ավելի դանդաղ, քան 
նախորդ երկու շարքերում: Ի տարբերություն 
նախորդ երկու շարքի, որտեղ տեղավորվել էր 8 
տարր, այս շարքում տեղավորվեց 18 քիմիական 
տարր:  Դասավորելով ալկալիական մետաղներով 
սկսվող շարքերն ուղղահայաց սյունով՝ Մենդելեևն 
արձանագրեց տարրերի շարքում հատկությունների 
պարբերական կրկնելիություն  և մեկ տարրից մյուսին 
անցնելիս հատկությունների փոփոխության բնույթի  
պարբերականություն: Այս օրինաչափությունը 
1869 թ. Մենդելեևի կողմից ձևակերպվեց որպես 
քիմիական տարրերի պարբերականության 
օրենք: 

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ 
նյութերի, ինչպես նաև դրանց միացությունների 
ձևերն ու հատկությունները պարբերական 
կախման մեջ են գտնվում տարրերի հարա-
բերական ատոմային զանգվածների մեծու-
թյունից:

Մենդելեևի կազմած աղուսակում յուրա
քանչյուր տարր ունի իր համարը, որն անվանում են 
կարգաթիվ:

Տար րե րի հո րի զո նա կան շար քե րը, ո րոնց 
սահ ման նե րում տար րե րի հատ կութ յուն ները  
փո փոխ վում են հա ջոր դա կա նո րեն (օ րի նակ՝ 8 
տար րից կազմ ված շար քը՝ լի թիու մից մինչև նեոն 
կամ նատ րիու մից մինչև ար գո ն), Մեն դե լեևն ան
վա նեց քիմիական տարրերի պարբերական 
համակարգի պար բե րութ յուն ներ:

1ին պար բե րութ յու նում կա ըն դա մե նը եր կու 
տարր՝ ջրա ծին և հե լիում:

2րդ և 3րդ  պար բե րութ յուն նե րը կազմ ված են 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
  … որ 1869 թ. 

Արեգակի վրա 
գ ի տ ն ա  կ ա ն ն ե ր ը 
հայտնա բերեցին նոր 
քիմիական տարր, որն 
անվանեցին հելիում 
(հուն. հելիոս  արև):

27 տարի անց 
այն հայտնա բերեցին 
նաև Երկրի վրա: 
Արդյունաբերության 
մեջ հելիումը 
ստանում են օդի 
սառեցումից: Բոլոր 
գազերի մեջ հելիում 
ունի ամենացածր եռ
ման ջերմաստիճանը 
(268,9°C):
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ութա կան տար րե րից: Դրանք փոքր պար բե րություն
ներ են: Այ նու հետև հա ջոր դում են մեծ պար բե րու
թ յուն նե րը. 4րդ և 5րդում՝ տաս նութա կան տարր, 
6ր դում՝ ե րե սու ներ կու, իսկ 7ր դում  (վեր ջի նում)  
ա ռայժմ հայտ նի է քսա ներ կու քիմիա կան տարր: 

Ինչ պես փոքր, այն պես էլ մեծ պար բե րութ յուն
ները սկսվում են ալ կա լիա կան մե տաղ նե րով և 
ա վարտ վում ի ներտ գա զե րով: Բո լոր պար բե րու-
թ յուն նե րում հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ-
ված նե րի մե ծա ցու մով (ձա խից աջ) նկատ վում է 
մե տա ղա կան հատ կութ յուն նե րի թու լա ցում և 
ոչ մե տա ղա կան հատ կութ յուն նե րի ու ժե ղա ցում: 
Սա կայն փոքր պար բե րութ յուն նե րում ան ցու մ ալ
կա լիա կան մե տա ղից ի ներտ գա զի տե ղի է ու նե
նում 8, իսկ մեծ պար բե րութ յուն նե րում՝ 18 կամ 32 
տար րերից հե տո: Այդ պատ ճա ռով էլ մեծ պար բե
րութ յուն նե րում տար րե րի մե տա ղա կան հատ
կութ յուն նե րը, կար գաթ վի աճ մա նը զու գըն թաց, 
թու լա նում են ա վե լի դան դաղ, քան փոքր պար բե
րութ յուն նե րում: Բա ցի այդ, փոքր պար բե րութ յուն
նե րում թթված նի հետ ա ռա ջա ցած միա ցութ յուն նե
րում ձա խից աջ 17ը ա ճում են քի միա կան տար-
րե րի՝ այլ տար րե րի ո րո շա կի թվով ա տոմ եր 
միաց նե լու հատ կութ յուն նե րը. օ րի նակ՝ նատ
րիու մից՝ Na, մինչև քլո րը՝ Cl: Մեծ պար բե րութ յուն
նե րում այդ հատ կութ յու նը սկզբում՝ որ պես կա նոն,  
ա ճում է 18 օ րի նակ, 5րդ պար բե րութ յու նում՝ ռու
բի դիու մից՝ Rb, մինչև ռու թե նիում՝ Ru, այ նու հետև 
շեշ տա կի ան կում է մինչև 1 (ար ծաթ՝ Ag), հե տո  
նո րից ա ճում է:

Դժվար չէ պատ կե րաց նել, թե ինչ պես պետք է 
դա սա վո րել վե րո հիշ յալ յո թ պար բե րութ յուն ը, որ
պես զի ստաց վի քի միա կան տար րե րի հա մա կար գը: 
Այդ նպա տա կով ա ռա ջին չորս պար բե րութ յան 
տար րե րը Մեն դե լեևը դա սա վո րեց շար քե րով՝ մե կը 
մյու սի տակ: Այն տեղ, որ տեղ տար րի՝ այլ տար րե րի 
ո րո շա կի թվով ա տոմ եր միաց նե լու հատ կութ յու նը  
շեշ տա կի փոխ վում էր, օ րի նակ՝ 4րդ  պար բե րու 
թ յու նում, նա բա ժա նեց եր կու շար քի՝ զույգ և կենտ:

Բո լոր պար բե րութ յուն նե րի (ե րեք փոքր և չորս 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
… որ մարդու 

օրգա նիզմ ամենից 
շատ պարունակում է 
H, O, C, N տարրերը: 
Համեմատաբար քիչ 
են Na, Mg, P, S, Cl, 
K, Ca, և ամենաքիչը՝ 
Cr, Mn, Fe, Co, Cu, 
Zn, Se, Mo, Sn, J 
տարրերի պարու
ն ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը : 
Վերջին ներիս զանգ
վա ծային բաժինը չի 
գերազանցում օրգա
նիզմի զանգվածի 
0,6%ը, սակայն 
դրանք օրգանիզմի 
կ ե ն ս ա  գ ո ր  ծ ո ւ 
նեության համար 
խիստ կարևոր են:
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մեծ) տար րե րի այդ պի սի դա սա վո րութ յան դեպ քում 
ստաց վում է Դ.Ի. Մեն դե լեևի քի միա կան տար-
րերի պար բե րա կան հա մա կար գը, ո րը կազմ ված 
է հո րի զո նա կան և ուղ ղա ձիգ շար քե րից: 

Այն կազմ ված է յո թ պար բե րութ յուն ից, տա սը 
շար քից և ութ ուղ ղա ձիգ սյու նակ ից, ո րոնք կոչ
վում են խմբեր: Յու րա քանչ յուր խում բ կազմ ված 
է եր կու են թախմ բից՝ գլխա վոր և երկ րոր դա կան:

Ինչ պես երևում է, պար բե րա կանության օ րեն քի 
հի ման վրա կազմ ված քիմիական տարրերի պար
բե րա կան հա մա կար գը վեր ջի նիս գրա ֆի կա կան 
պատ կե րում է:

Պետք է հաշ վի առ նել, որ գլխա վոր են թախմ բե րի 
կազ մի մեջ մտնում են ինչ պես փոքր, այն պես էլ մեծ 
պար բե րութ յուն նե րի տար րե ր, այ սինքն՝ գլխա վոր 
են թախմ բե րը սկսվում են կամ 1ին կամ 2րդ պար
բե րութ յու նից: Երկ րոր դա կան են թախմ բե րի կազ մի 
մեջ մտնում են միայն մեծ պար բե րութ յուն նե րի տար
րե ր: Այս պես՝ ա ռա ջին խմբի գլխա վոր են թա խում բը 
սկսվում է 1ին պար բե րութ յու նից: Նրա մեջ մտնում 
են ջրա ծին՝ H, լի թիում՝ Li, նատ րիում՝ Na, կա լիում՝ K, 
ռու բի դիում՝ Rb, ցե զիում՝ Cs, և ֆրան սիում՝ Fr, տար
րե րը: Իսկ ա ռա ջին խմբի երկ րոր դա կան են թա
խում բը սկսվում է 4րդ պար բե րութ յու նից: Նրա մեջ 
մտնում են պղինձ՝ Cu, ար ծաթ՝ Ag, և ոս կի՝ Au, տար
րե րը: Միևնույն խմբում գտնվող տար րե րին բնո րոշ 
են հետևյալ օ րի նա չա փութ յուն նե րը.

1. Թթված նային միա ցութ յուն նե րին բնո րոշ է 
միևնույն ընդ հա նուր բա նաձևը: Ջրած նային միա
ցութ յուն նե րն ու նեն միևնույն ընդ հա նուր բա նաձևը: 

2. Գլխա վոր են թախմ բե րում  (վերևից ներքև)  
հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րի մե ծաց
մա նը զու գըն թաց՝ ու ժե ղա նում են տար րե րի մե տա
ղա կան հատ կութ յուն նե րը և թու լա նում ոչմե տա ղա
կան նե րը: Երկ րոր դա կան են թախմ բե րում այդ օ րի
նա չա փութ յու նը ոչ միշտ է պահ պան վում: 

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 65)
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s Հարցեր և վարժություններ

1. Ի՞նչ հանգամանքներ ստիպեցին գիտնական
ներին ենթադրել, որ քիմիական տարրերի 
բաժանումը մետաղների և ոչմետաղների թերի է: 
Հիշե՛ք անցողիկ տարրերի մասին: Ի՞նչ քիմիական 
հատկություներով են օժտված անցողիկ 
տարրերի օքսիդներն ու հիդրօքսիդները: 

2. Գալիումը նման է ալումին տարրին, իսկ սելենը՝ 
ծծմբին: Գրե՛ք դրանց օքսիդների, հիդրօքսիդների 
և որևէ աղի բանաձևերը:

3. Պարբերականության օրենքը հայտնագործելու 
պահին քանի՞ տարր էր հայտնի, և ի՞նչ 
դժվարություններ ունեցավ Մենդելեևը: 

4. Քիմիական տարրերի հատկությունների տեսան
կունից պարզաբանե՛ք՝ ո՞ր հատկություններով 
են իրար նման և որո՞վ տարբեր տրված տարրերի 
զույգերը. 

ա. H, Li,
բ. O, N,
գ. Be, Mg,
դ. Al, Zn:

 
5. Ո՞րն է պար բե րութ յունը: Մեծ և փոքր պար բե

րութ յուն ներն ի՞նչ  ընդ հան րութ յուն ու նեն և ին չո՞վ  
են տար բեր վում ի րա րից:

6. Պատ մե՛ք քի միա կան տար րե րի պար բե րա կան 
հա մա կար գի կա ռուց ված քի մա սին և բա ցատ րե՛ք, 
թե ին չու են մեծ պար բե րութ յուն նե րը բա ժան ված  
շար քե րի, իսկ խմբե րը՝ են թախմ բե րի:

7. Ինչ պե՞ս  են փո փոխ վում քի միա կան տար րե
րի հատ կութ յուն նե րը պար բե րութ յուն նե րում 
և գլխա վոր են թախմ բե րում: Այդ օ րի նա չա փու 
թ յուն նե րը բա ցատ րե՛ք ա տո մի կա ռուց ված քի  
տե սության տե սա կե տով:
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¢ 3.7 Է լեկտ րոն նե րի տե ղա բաշ
խու մն ա տո մում: Ատոմի 
էլեկտրոնային թաղանթը

Նախորդ թեմաներում ծա նո թա ցաք ա տո մի մի
ջուկ ի բա ղադ րութ յա նը, մում է պար զենք, թե 
է լեկտ րոն ներն ինչ պես են պտտվում մի ջու կի շուր ջը: 
Ժամանակակից գիտական պատկերացումերի 
համաձայն՝ էլեկտրոններն ատոմի միջուկի 
շուրջը պտտվում են միասնական էլեկտրոնային 
թաղանթով, որը միատարր չէ:

Պարզ վում է՝ ա տոմ ում միջուկի շուրջը պտտվող 
է լեկտ րոն ներն օժտ ված են է ներ գիա յի տար բեր 
պա շա րներով, ո րը կլա նում կամ ճա ռա գայ թում են 
ո րո շա կի բա ժին նե րով, այս պես կոչ ված՝ քվանտ-
նե րով: Բնականաբար, էլեկտրոնները միջուկի 
շուրջը պտտվում են տարբեր շերտերով, քանի որ 
օժտված են էներգիայի տարբեր պաշարներով: 
Էներգիայի՝ իրար մոտ արժեքներով օժտված 
էլեկտրոնները պտտվում են միևնույն շերտում, և, 
քանի որ շերտը իրար մոտ էներգիայով օժտված 
էլեկտրոնների համախումբ է, ապա այն անվանում 
են նաև էներգիական մակարդակ: Է լեկտ րո
նի է ներ գիա յի ար ժե քն ա տոմ ե րում ար տա հայտ
վում է գլխավոր քվանտային թվով՝ n-ով, ո րը 
ցույց է տա լիս տվյալ մա կար դա կում գտնվող 
է լեկտ րոն նե րի է ներ գիան և է լեկտ րո նի տեղն 
ա տո մում: nը է լեկտ րոն նե րի կարևո րա գույն բնու
թագ րե րից է. այն է ներ գիա կան մա կար դա կի կամ 
է լեկտ րո նա յին շերտի հա մարն է և կա րող է լի նել 
միայն ամ բող ջա կան թիվ՝ 1, 2, 3, 4 և այլն (նկ. 30): 
Այն է լեկտ րոն նե րը, ո րոնք օժտ ված են է ներ գիա յի 
ա մե նա փոքր պա շա րով (n = 1), գտնվում են ա ռա ջին 
է ներ  գիական մա կար դա կի կամ է լեկտ րո նա յին 
շեր տի վրա: Է լեկտ րո նի ան ցու մը մի է ներ գիական 
մա կար դա կից մյու սին ուղեկցվում է է ներ գիա յի ան
ջատ ումով կամ կլան ումով: Այդպես է լեկտ րոն նե րը 
կա րող են անց նել երկ րորդ և ա վե լի հե ռա վոր է ներ
գիական մա կար դակ նե ր: Է լեկտ րոն նե րի ա ռա վե
լա գույն թի վը տվյալ է ներ գիական մա կար դա կում 
ո րոշ վում է հետևյալ բանաձևով.

Նկ. 30
Էլեկտրոնային 

շերտերի 
էներգիական 
գծապատկերը
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N = 2n2,
որտեղ Nը էլեկտրոնների առավելագույն թիվն է 
տվյալ մակարդակում, իսկ nը՝ պարբերության 
համարը:

Ըստ այս բա նաձևի՝ ա ռա ջին է ներ գիական մա
կարդա կում (n = 1) կա րող են գտնվել եր կու է լեկտ րոն  
(N = 2 . 12 = 2), երկ րոր դում (n = 2)՝ ու թ (N = 2 . 22 = 8), 
եր րոր դում  (n = 3)՝ տաս նութ (N = 2 . 32 = 18) և այլն:

Ա ռա ջին պար բե րութ յան տար րե րի ա տոմ ե րում 
կա միայն մեկ է ներ գիական մա կար դակ, ո րում կա
րող է գտնվել եր կու է լեկտ րո նից ոչ ա վե լի: Այս պես՝ 
ջրած նի՝ H, ա տո մում գտնվում է մեկ է լեկտ րոն, իսկ 
հե լիու մի՝  He, ա տո մում՝ եր կու.
 +1 H 1e

 +2He  2e

Լի թիում՝ Li, ա տո մում եր րորդ է լեկտ րո նը տե
ղա բաշխ վում է երկ րորդ է ներ գիական մա կար դա
կում, ո րով հետև ա ռա ջինն ար դեն լրաց ված է: Ըստ 
բերված բանաձևի՝ երկ րորդ է ներ գիական մա
կար դա կում ընդա մե նը կա րող է տե ղա վոր վել ութ 
է լեկտ րոն. 
 +3Li 2e, 1e

 +4Be 2e, 2e

 +5B 2e, 3e

 +6C 2e, 4e

 +7N 2e, 5e

 +8O 2e, 6e

 +9F 2e, 7e

 +10Ne 2e, 8e

Եր րորդ է ներ գիական մա կար դա կում նատ րիու
մից մինչև ար գո ն նույնպես լրաց վում է մե կից մինչև 
ու թ է լեկտ րոն: Է լեկտ րոն նե րի բաշ խու մը տար րե
րի ա տոմ ե րում նատ րիու մից՝ Na, մինչև ար գո ն՝ Ar, 
հետևյալն է.
 +11Na 2e, 8e, 1e

 +12Mg 2e, 8e, 2e

 +13Al 2e, 8e, 3e

 +14Si 2e, 8e, 4e

 +15P 2e, 8e, 5e

 +16S 2e, 8e, 6e

 +17Cl 2e, 8e, 7e

 +18Ar 2e, 8e, 8e
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Եր րորդ է ներ գիական մա կար դա կի հե տա գա 
լրա ցու մ է լեկտ րոն նե րով այս քա նով դա դա րում է:

Կա լիու մի՝ K, ա տո մի տաս նին նե րորդ և կալ ցիու
մի՝ Ca, ա տո մի քսանե րոր դ է լեկտ րո նը գտնվում են 
ոչ թե եր րորդ, այլ չոր րորդ է ներ գիական մա կար
դա կում: Այդ տար րե րի ա տոմ ե րի կա ռուց ված քը 
հետևյալն է. 

         +19K 2e, 8e, 8e, 1e

   +20Ca 2e, 8e, 8e, 2e

Սկան դիու մ և հա ջորդ տար րե րի ա տոմ ե րի 
է լեկտ րո նա յին թա ղանթ նե րի կա ռուց վածք նե րը 
կքննար կենք հետագայում:

Այժմ քննար կենք այն հար ցե րը, ո րոնք ա ռա
ջա ցան պար բե րա կան օ րեն քի հայտ նա գործ ման 
հետևանքով և փոր ձենք դրանց պա տաս խա
նել ատոմ ե րի կա ռուց ված քի մա սին ձեռք բե րած  
գի տե լիք նե րի հի ման վրա:
1. Ա տո մի մի ջու կի լից քը (տար րի կար գա թիվը) 

ո րո շում է տար րի քի միա կան հատ կու թյուն-
նե րը: Դա բա ցատր վում է նրանով, որ մի ջու կի 
լից քը մեկ մի ավո րով ա ճե լիս հայտն վում է նոր 
է լեկտ րոն, ո րը տե ղա բաշխ վում է ա տո մի ար տա
քին է ներ գիա կան մա կար դակում: Ա տո մի ար տա
քին է ներ գիա կան մակար դա կում գտնվող է լեկտ
րոն ներն ա վե լի թույլ են կապ ված մի ջու կի հետ և 
քի միա կան փո խազ դե ցութ յան ժա մա նակ կա րող 
են  հեշ տութ յամբ անց նել մյուս ա տոմ ե րին: Այս
պի սով, ար տա քին է ներ գիա կան մա կար դա կում 
գտնվող է լեկտ րոն նե րի թվով ո րոշ վում է տվյալ 
տար րի՝ մեկ այլ տար րի հետ քի միա կան միա ցու
թ յուն ա ռա ջաց նե լու հատ կութ յու նը, այսինքն՝ վա-
լեն տա կանությունը: Այդ պատ ճա ռով էլ դրանք 
կոչ վում են վա լեն տա յին է լեկտ րոն ներ:

  Մի ջու կի լից քը տար րի հիմ ա կան բնու-
թա գիրն է:  Այս պես՝ կա լիու մի՝ K, ատոմը, ո րը 
թեպետ օժտ ված է ա վե լի փոքր հա րա բե րա
կան ա տո մա յին զանգ վա ծով, քան ար գո նինը, 
գտնվում է չորրորդ պարբերությունում, քանի 
որ միջուկի լիցքը մեկ միավորով մեծ է արգոնի 
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ատոմի միջուկի լիցքից (+19K, +18Ar): Այդ պատ ճա ռով 
էլ կա լիու մին տրվել է տասնինը հեր թա կան կար
գա թի վը: Քա նի որ կա լիու մի ա տո մում վեր ջին 
(տաս նին նե րորդ) է լեկտ րո նը լրացվում է չոր րորդ 
ար տա քին է ներ գիա կան մա կար դա կում, ինչ
պես նատ րիու մի նը, ո րի վեր ջին (տասն մե կե րորդ) 
է լեկտ րո նը տե ղա վոր ված է եր րորդ ար տա քին 
է ներ գիա կան մա կար դա կում, ա պա դրանք կազ
մում են ալ կա լիա կան մե տաղ նե րի խում բը (նկ. 31):

2. Պար բե րա կա նութ յան երևույ թի էությունը բա-
ցատրվում է նրա նով, որ տար րերի ա տոմ ե րի 
մի ջու կի լից քի աճ մանը զու գ ընթաց՝ նկատ-
վում է միևնույն թվով ար տա քին է լեկտ րոն-
ներ ու նեցող տար րե րի պար բե րա կան կրկնու-
թ յու ն, ո րով բա ցատր վում է վերջիններիս ու 
դրանց միա ցութ յուն նե րի հատ կություն ների 
պար բե րա կան կրկնութ յու նը:

 Օ րի նակ՝ լի թիում՝  Li, նատ րիում՝ Na, և կա լիում՝ K, 
տար րե րի նման հատ կութ յուն նե րի պար բե րա կան 
կրկնութ յու նը բա ցատր վում է նրա նով, որ այդ բո
լոր տար րե րի ա տոմ երն ար տա քին է ներ գիա կան 
մա կարդ ակում ու նեն մե կա կան է լեկտ րոն:
Մեծ մա սամբ (նկ. 31), տար րե րի ա տոմ ե րի մի

ջու կի լից քի աճ մա նը զու գըն թաց, օ րի նա չափորեն 
մե ծա նում են դրանց հա րա բե րա կան ա տո մա յին 
զանգված նե րը: Այդ հան գա մանքն էլ Մեն դե լեևին 
հնա րա վո րութ յուն տվեց հայտ նա գոր ծե լ պար բե րա
կան  օ րեն քը՝ տար րե րը դա սա վո րե լով հա րա բե րա
կան ա տո մա յին զանգ վածնե րի աճ ման  կար գով:

Ա տոմ ե րի կա ռուց ված քի տե սութ յան հի ման 
վրա Մեն դե լեևի պար բե րա կան օ րեն քը ներ կա յումս 
ձ ևա կերպ վում է այս պես.

Քի միա կան տար րե րի և դրան ցով կազմ ված 
պարզ և բարդ նյու թե րի հատ կութ յուն նե րը 
պար բե րա կան կախ ման մեջ են գտնվում այդ 
տար րե րի մի ջու կի լից քի մե ծութ յու նից:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 78)

Նկ. 31. ա, բ
Նատրիումի և 

կալիումի ատոմերի 
կառուցվածքը

³.

µ.
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¢ 3.8 Է լեկտ րոն նե րի վի ճա կն
ա տոմ ում

Նախ կի նում գիտ նա կան նե րը են թադ րում էին, որ 
է լեկտ րոն նե րը դրա կան լից քա վոր ված մի ջուկ նե րի 
շուր ջը պտտվում են խիստ ո րո շա կի ու ղեծ րով և պահ
վում են դրան ցից ո րոշ հե ռա վո րութ յան վրա: Այժմ 
ա պա ցուց վել է, որ ա տոմ ե րում այդ պի սի ուղեծրեր 
գո յութ յուն չու նեն: Հաշ վարկ նե րի և փորձ նա կան 
տվյալ նե րի հի ման վրա գիտ նա կան նե րը գտան, որ 
շարժ ման ժա մա նակ է լեկտ րո նը կա րող է գտնվել 
մի ջու կից տար բեր հե ռա վո րութ յան վրա: Հա ջող վեց 
նաև պար զել մի ջու կից ո րո շա կի հե ռա վո րութ յան 
վրա է լեկտ րոն նե րի գտնվե լու հա վա նա կա նութ յու նը: 
Ե թե հետևենք ջրած նի ա տո մում շա ռավ ղի մե ծաց ման 
ուղ ղութ յամբ է լեկտ րո նի գտնվե լու հա վա նա կա նու 
թ յա նը, ա պա կպարզ վի, որ է լեկտ րո նի մի ջու կին ան
մի ջա պես մոտ գտնվե լու հա վա նա կա նութ յու նը հա
վա սար է զրո յի, հե տո ա րագ ա ճում է ա ռա վե լա գույն 
ար ժե քի՝ հաս նե լով մի ջու կից 0.53.1010 մ  հե ռա վո րու
թ յան վրա, իսկ այ նու հետև աս տի ճա նա բար նվա զում 
է: Մի ջու կից  ո րո շա կի հե ռա վո րութ յան վրա է լեկտ րո
նի գտնվե լու հա վա նա կա նութ յու նը պայ մա նա կա նո
րեն նշա նա կում են կե տե րով: Այն տեղ, որ տեղ է լեկտ
րո նի գտնվելու հավանականությունը մեծ է, կե տե րի 
դա սա վո րութ յու նն ա վե լի խիտ է, իսկ այն տեղ, որ տեղ 
էլեկտրոնի գտնվելու հավանականությունը փոքր է, 
կետերը դասավորված են նոսր: Օ րի նակ՝ է լեկտ րո նը 
ջրածնի ա տո մում շարժ վե լիս կար ծես ա ռա ջաց նում 
է գնդաձև ամպ, ո րի ա մե նա մեծ խտութ յու նը մի ջու
կից 0.53.1010 մ  հե ռա վո րութ յան վրա է (նկ. 32): Այն 
է լեկտ րոն նե րը, ո րոնք շարժ վե լիս ա ռա ջաց նում են 
գնդաձև ամպ, ըն դուն ված է ան վա նել s-է լեկտ րոն-
ներ (նկ. 33):

Է լեկտ րո նա յին ամ պե րն անվանում են նաև  
օր բի տալ ներ:

Հե լիու մի՝ He, ա տո մում կա եր կու s-է լեկտ րոն: 
Ուս տի, հարց է ծա գում՝ մեկ է ներ գիական մա
կար դա կում ինչ պե՞ս  կա րող է գո յութ յուն ու նե նալ 
գնդաձև եր կու է լեկտ րո նա յին ամպ: Պարզ վում է, որ 
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բա ցի մի ջու կի շուր ջը շարժ վե լուց, է լեկտ րոն նե րը 
պտտվում են նաև սե փա կան ա ռանց քի շուր ջը: 
Այդ պտույ տը կոչ վում է սպին (անգ լե րե նից թարգ
մա նա բար նշա նա կում է ի լիկ):

Հետևաբար, մեկ օր բի տա լի վրա կա րող է 
գտնվել հա կա դիր (հա կա զու գա հեռ) սպի ննե-
րով միայն եր կու է լեկտ րոն, այ սինքն՝ մի է լեկտ
րո նն ա ռանց քի շուր ջը պտտվում է կար ծես ժա մա
ցույ ցի սլա քի ուղ ղութ յամբ, իսկ մյու սը՝ հա կա ռակ 
ուղ ղութ յամբ:

Այդ հաս կա ցութ յու ննե րից օգտ վե լով՝ է լեկտ րոն
նե րի դա սա վո րութ յունն ա տոմ ե րում պատ կե րում 
են է լեկտ րո նա յին բա նաձևե րով, օ րի նակ՝  H-1s1, 
He-1s2, որ տեղ տա ռի առջև դրված թվան շա նը 
ցույց է տա լիս է ներ գիա կան մա կար դա կի հա մա րը, 
տա ռը՝ է լեկտ րո նա յին ամ պի ձ ևը, իսկ տա ռից աջ՝ 
վերևում դրված թվան շա նը՝ է լեկտ րոն նե րի թի վն 
ամ պի տվյալ ձ ևով: Է լեկտ րոն նե րի դա սա վո
րութ յունը ըստ էներգիական մակարդակների և 
ենթամակարդակների, ա վե լի ակ նա ռու կա րե լի է 
պատ կե րել այս պես.

1s1                    1s2

+1
H  ↑        

+2
H   ↓↑ ,

որ տեղ վան դա կը օր բի տալն է, սլա քը՝ է լեկտ րո նը, 
տար բեր ուղ ղութ յուններով սլաք նե րը՝ հա կա դիր 
(հա կա զու գա հեռ) սպին նե րով է լեկտ րոն նե րը:

Լի թիու մի՝ Li, եր րորդ, իսկ բե րի լիու մի՝ Be, չոր
րորդ է լեկտ րոն նե րը դա սա վոր ված են երկ րորդ 
է ներ գիական մա կար դա կում: Շարժ վե լիս այդ 
է լեկտ րոն նե րը նույն պես ա ռա ջաց նում են գնդաձև, 
բայց մեծ չա փի ամպ: 

Բո րի՝ B, մոտ հայտն վում է հին գե րորդ է լեկտ
րո նը (եր րոր դը՝ երկ րորդ է ներ գիական մա կար դա
կում): Այդ է լեկտ րո նը շարժ վե լիս ա ռա ջաց նում է 
հան տե լաձև ամպ (նկ. 34): Այն է լեկտ րոն նե րը, 
ո րոնք շարժ վե լիս ա ռա ջաց նում են հան տելաձև 
ամպ, կոչ վում են p-է լեկտ րոն ներ:

Ե թե կոոր դի նատ նե րի ա ռանց քի սկիզ բն ըն
դու նենք որ պես ա տո մի մի ջու կի կենտ րոն, ա պա  

ÜÏ.33
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Նկ.34 
Տա րա ծութ յան մեջ
pէ լեկտրոնային

ամպերի հնարավոր 
դասավորությունը
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հան տե լաձև ամ պե րը կդա սա վոր վեն կոոր դի նա
տա յին հար թություն նե րում այնպես, ինչ պես ցույց է 
տրված նկ. 34ում:

 Այս պի սով, յու րա քանչ յուր է ներ գիա կան մա
կար դա կում, երկ րոր դից սկսած, կա րող են գտնվել 
ե րեք pօր բի տալ ներ: Բո րի՝ B, ած խած նի՝ C, և ա զո
տի՝ N, ա տո մում 2 pօր բի տալ նե րը լրաց վում են 
մե կա կան է լեկտ րո նով: Թթված նի՝ O, ֆտո րի՝ F, և 
նեո նի՝ Ne, ա տոմ ե րում տե ղի է ու նե նում է լեկտ
րոն նե րի զու գա վո րում: 

Է լեկտ րոն նե րի դա սա վո րութ յու նը 2րդ  պար
բե րութ յան տար րե րի ա տոմ ե րում՝ բո րից մինչև 
նեոն, ցույց է տրված նկ. 35ում: Ինչ պես երևում է 
նկա րից, միևնույն է ներ գիա կան մա կար դա կում կա
րող են գտնվել տար բեր ձ ևերով պտտվող է լեկտ
րոն ներ: Այդ պի սի է լեկտ րոն նե րը թեև գտնվում են 
նույն է ներ գիա կան մա կար դա կում, բայց, այ նո ւ 
ա մե նայ նիվ, ի րա րից տար բեր վում են մի ջու կի հետ 
կա պի է ներ գիա յով: Ուս տի, ըն դուն ված է է ներ գիա
կան մա կար դա կը բա ժա նել են թա մա կար դակ նե րի: 
Ա ռա ջին է ներ գիա կան մա կար դա կում (K) գո յութ յուն 
ու նի մեկ sեն թա մա կար դակ, երկ րո րդում՝ (L) s և 
pեն թա մա կար դակ ներ՝ PX,PY,PZ  օրբիտալներով:

Նկ.35  Է լեկտ րոն նե րի դա սա վո րութ յու նն ա ռա ջին 20 տար րի ա տոմ նե րում
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Ա տո մի կա ռուց ված քի տե սութ յու նը բա ցատ րում է 
նաև, թե ին չու են խմբե րը բա ժան վում եր կու են թա
խմբի՝ գլխա վոր և երկ րոր դա կան: 

Գլխա վոր են թախմ բե րին են պատ կա նում 
այն տար րե րը, ո րոնց հեր թա կան է լեկտ րոն նե րը 
(ըստ կար գի դա սա վոր ված) տե ղա վոր վում են 
s և pենթամակարդակներում: Դրանք s և  
pէ լեկտ րոն ներն են: Այդ կա պակ ցութ յամբ գլխա վոր  
են թախմ բե րի տար րե րը ևս  հա ճախ ան վա նում են s և 
pտար րեր:

Երկ րոր դա կան են թախմ բե րին են պատ կա նում 
այն տար րե րը, ո րոնց հեր թա կան է լեկտ րոն նե րը տե
ղա վոր վում են dենթամակարդակներում: Դրանք 
dտար րերն են: dէ լեկտ րոն նե րի ամ պե րի ձ ևն 
ա վե լի բարդ է, քան pէ լեկտ րոն նե րի նը (նկ. 33. գ): 
Օ րի նակ՝ dտարր է սկան դիու մը՝ Sc, ո րով հետև նրա 
մեկ հեր թա կան է լեկտ րո նը դա սա վոր ված է dօր բի
տա լում.

+21Sc 1s2|2s22p6|3s23p63d1|4s2:               

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 78)

¢ 3.9 Պար բե րա կանության 
օ րեն քի նշա նա կութ յու նը

Դ.Ի. Մեն դե լեևը չէր կաս կա ծում իր հայտ նա
գործած օ րեն քի ճշմարտացիութ յա նը և հա  վա  տում 
էր դրա ա պա գա յին: Մա հից ոչ շատ ա ռաջ նա գրել է. 
«...պար բե րա կանության օ րեն քին ա պա գան կոր ծա
նու մ չի սպառ նում, այլ միայն խոս տա նում է դրա 
վե րա կա ռու ցում և զար գա ցում»:  Նա չսխալ վեց: 
Պար բե րա կանության օ րեն քը Մեն դե լեևին և ու րիշ 
գիտ նա կան նե րի հնա րա վո րութ յուն տվեց կան խա
տե սել մի շարք փաս տեր և երևույթ ներ՝ կան խո
րո շե լով նյու թի կառուց ված քի մա սին ուս մուն քի  
զար գա ցու մը:

Պար բե րա կանության օ րեն քի հայտ նա գործ
ման տա րի նե րին շատ տար րեր հայտ նի չէին:  
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Մեն դելեևը, առաջնորդ վե լով տար րե րի հատ կու 
թ յուն նե րով, կան խա գու շա կեց դեռևս չ հայտ
նա գոր ծած տար րե րի գո յութ յու նը՝ պար բե
րա կան հա մա կար գում դրանց հա մար թող
նե լով դեռևս չլ րաց ված վան դակ ներ: Այն ժա
մա նակ չհայտ նա գործ ված քի միա կան  տար
րե րից էին սկան դիու մը՝ Sc, գա լիու մը՝ Ga, 
գեր մա նիու մը՝ Ge, և մի շարք այլ տար րեր, ո րոնք 
հայտ նա գործ վե ցին դեռևս Մեն դե լեևի կեն դա նու 
թ յան օ րոք, և դրանց բա ղադ րութ յան մա սին նրա 
կան խա գու շա կում ե րը զար մա նա լի ճշգրտութ յամբ  
հաս տատ վե ցին:

Ա ռաջ նորդ վե լով պար բե րա կանության օրեն քով՝ 
Մեն  դե  լեևը ճշգրտեց բազ մա թիվ տար րե րի հա րա
բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված ները, ո րոնք ճիշտ 
չէին ո րոշ ված: Օրի նակ՝ բե րի լիու մի հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ վածն այն ժամանակ ըն դուն ված 
էր 13.5, այդ պատճառով Մենդելեևն այն տե ղա վո րել 
էր եր կու ոչ մե տաղ ի՝ ած խած նի՝ C (հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ վա ծը՝ 12), և ա զո տի՝ N (հա րա բե
րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը՝ 14), միջև: Այդ դեպ
քում խախտ վում էր տար րե րի հատ կութ յուն նե րի 
փո փո խութ յուն նե րի միջև ե ղած օ րի նա չա փութ յու նը:  
Մեն դե լեևը, պար բե րա կանության օրեն քի վրա 
հիմ վե լով, հան գեց այն հետևութ յան, որ պետք է 
բե րի լիու մը տե ղա վո րել լի թիու մի՝ Li, և բո րի՝ B, 
միջև: Դրա հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը 
պետք է կազ մի մո տա վո րա պես երկու հարևան 
տար րե րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված
նե րի կի սա գու մա րը: Այս պիսով, բե րի լիու մի հա րա
բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը հա վա սար է 9ի,  
այ սինքն՝ ( ):

Դա տո ղութ յուն նե րի նման ըն թաց քը  Մեն դե
լեևին հնա րա վո րութ յուն տվեց ճշգրտել մյուս տար
րե րի հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րը 
ևս: Հե տա գա հե տա զո տութ յուն նե րը հաս տա տե ցին 
այդ պի սի մո տեց ման ճշգրիտ լի նե լը:

Պար բե րա կանության օ րեն քը մեծ դեր խա ղաց 
ա տոմ ե րի կա ռուց ված քի ժա մա նա կա կից տե սու
թ յան ստեղծ ման գոր ծում, որն իր հեր թին դարձավ 
այդ դրույթ նե րի հաս տա տու մը: 

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
… որ առաջին 

արհեստական տարրը 
հ ա յ տ  ն ա գ ո ր ծ ե լ 
են 1937 թ. Իտա
լիա յում: Դա տեխ
նիցիում տարրն է՝ 
43 կարգաթվով: Այդ 
տարրը կայուն իզո
տոպներ չունի և 
երկրակեղևում չի 
հան դիպում:
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1. Քի միա կան տար րե րի հատ կութ յուն նե րի 
փո փո խութ յուն նե րի պար բե րա կա նութ յան երևույ թը 
բա ցատր վեց ա տոմ ե րի է լեկտ րո նա յին կա ռուց
վածք նե րով:

2. Պար բե րութ յուն նե րում քի միա կան տար րե րի 
թվի ա ճը (281832) գիտ նա կան նե րին հան գեց րեց 
այն մտքին, որ է ներ գիա կան մա կար դակ նե րը լրաց
վում են հա մա պա տաս խան թվով է լեկտ րոն նե րով:

3. Պար բե րա կան օ րեն քի հի ման վրա հա ջող
վեց կան խա գու շա կել և հայտ նա գոր ծել ու րա նից 
հետո ե կող տար րե րը:

4. Պար բե րա կանության օ րեն քը և քի միա կան 
տար րե րի պարբերական հա մա կար գը մեծ նշա նա
կութ յուն ու նե ցան ռա դիոակ տիվ ի զո տոպ նե րը և 
դրանց կի րառ ման բնա գա վառ նե րը հայտ նա բերելու 
գործում: Ինչ պես հայտ նի է, ռա դիոակ տիվ ի զո տոպ
նե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում են ժա մա նա կա կից 
տեխ նի կա յում, բժշկութ յան և գյու ղատնտե սութ յան 
մեջ: Մեր ժա մա նակ նե րում պար բե րա կանության 
օ րեն քի հի ման վրա տե ղի է ու նե նում ու րա նին հա
ջոր դող տար րե րի հայտ նա բե րու մը և դրանց հատ
կութ յուն նե րի հե տա զո տումը:

5. Քի միա կան տար րե րի պար բե րա կանության 
օ րեն քում և պար բե րա կան հա մա կար գում վառ կեր
պով դրսևոր վում են բնութ յան զար գաց ման ընդ
հա նուր օ րենք նե րը:

Այս պես՝ դուք հա մոզ վե ցիք, որ պար բե րու 
թ յուն նե րում տե ղի է ու նե նում քի միա կան տար րե
րի հատ կութ յուն նե րի ինչ պես թռիչ քաձև, այն պես էլ 
աս տի ճա նա կան փո փո խութ յուն: Մի ջու կի լից քը մեկ 
միա վո րով մե ծաց նե լիս հատ կութ յուն նե րը թռիչ
քաձև փո փոխ վում են, և հայտն վում է մեկ այլ տարր՝ 
միան գա մայն այլ հատ կութ յուն նե րով: Միա ժա մա
նակ պար բե րութ յուն նե րում ձա խից աջ հատ կու 
թ յուն ներն աս տի ճա նա բար փոխ վում են տի պիկ մե
տաղ նե րից մինչև ոչմե տաղ նե ր: Հե տա գա յում՝ այլ 
ա ռար կա նե րի ուսուց ման ըն թաց քում, կհա մոզ վեք, 
որ գո յություն ու նի բնութ յան զար գաց ման հա մընդ
հա նուր՝ քա նա կից ո րա կին անց ման օ րեն քը: 

Մյուս հա մընդ հա նուր օ րեն քը՝ պայ քա րի և  
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հա կադ րութ յուն նե րի միաս նութ յան, վառ կեր պով 
դրս ևոր վում է ա տոմ ե րի կա ռուց ված քում, ո րով
հետև ա տոմ ե րը եր կու  հա կադ րութ յուն նե րի՝ 
դրա կան լից քա վոր ված մի ջու կի և նրա շուր ջը 
պտտվող բա ցա սա կան լից քա վոր ված է լեկտ-
րոն նե րի միաս նութ յունն են: 

Մեկ այլ օ րի նակ. բազ մա թիվ քի միա կան տար
րեր դրս ևո րում են եր կա կի (հա կա դիր) հատ
կութ յուն ներ, այ սինքն՝ դրան ցում ինչոր չա փով  
դրս ևոր վում են մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա կան 
հատ կութ յուն նե ր:

Պար բե րա կանության օ րեն քում և քի միա
կան տար րե րի հա մա կար գում դրս ևոր վում է 
զար գաց ման հա մընդ հա նուր օ րի նա չա փութ յուն, 
ո րը կարծես տեղի է ու նե նում պա րույ րաձև: Դա  
ցայ տուն դրս ևոր վում է պար բե րութ յու նից պար բե
րութ յուն անց նե լիս: Այսպես՝ կա լիում քի միա կան 
տար րը կրկնում է նատ րիում քի միա կան տար րի բազ
մա թիվ հատ կութ յուն նե րը: Միա ժա մա նակ կա լիու մի 
ա տոմ ա վե լի բարդ կա ռուց վածք ու նի, և կա լիու մը  
քի միա պես ա վե լի ակ տիվ տարր է, քան նատ րիու մը: 
Հետևա բար, պա րույ րաձև ի րա կա նաց վող զար
գա ցու մը ո րոշ վում է բնութ յան եր րորդ հի մա կան 
օ րեն քով՝ բա ցաս ման բա ցաս ում օ րեն քով: 

¢ 3.10 Դ.Ի. Մեն դե լեևի կյանքն ու
գոր ծունե ութ յու նը

Դմիտ րի Ի վա նո վիչ Մեն դե լեևն աշ խար հի մե ծա
գույն գիտ նա կան նե րից է: Ծնվել է 1834 թ. հուն վա
րի 27ին (փետր վա րի 8) Տո բոլսկ քա ղա քում՝ տե ղի  
գի մա զիա յի դի րեկ տո րի ըն տա նի քում: Տո բոլս
կի գիմ ա զիան ա վար տե լուց հե տո Մեն դե լեևն  ըն
դուն վեց Պե տեր բուր գի ման կա վար ժա կան ինս տի
տու տը, որն ա վար տեց 1857 թ. ոս կե մե դա լով:

1859 թ. նա, պաշտ պա նե լով մա գիստ րո սա կան 
թե զը, մեկ նեց ար տա սահ ման՝ եր կամ յա գի տա կան 

& 
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գոր ծուղ ման: Վե րա դառ նա լուց հե տո նա ընտր վեց 
սկզբում Պե տեր բուր գի տեխ նո լո գիա կան ինս տի
տու տի, իսկ այ նու հետև՝ հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, 
որ տեղ 23 տա րի շա րու նակ կա տա րեց գի տա կան 
և ման կա վար ժա կան աշ խա տանք ներ: 90ա կան 
թվականներին ու սա նո ղա կան հու զում ե րի ժա մա
նակ նա հան դես ե կավ ու սա նող նե րի պաշտ պա
նութ յամբ և ստիպ ված էր թող նել հա մալ սա րա նը: 
Մեն դե լեևը կան քի վեր ջին տա րի նե րին աշ խա տում 
էր Չա փե րի և կշիռ նե րի գլխա վոր պա լա տում:

Մեն դե լեևի  ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան 
մե ծա գույն նվա ճու մը ե ղավ պար բե րա կանության 
օ րեն քի հայտ նա գոր ծու մը և քիմիական տար րե րի 
պար բե րա կան հա մա կար գի ստեղ ծու մը: Մեծ  
ճա նա չում ձեռք բե րեց նրա՝ «Սպիր տի հետ ջրի 
միաց ման մա սին, և լու ծույթ նե րը որ պես ա սո
ցիա ցիա ներ» դոկ տո րա կան թե զը: Նրա մշա կած  
լու ծույթ նե րի հիդ րա տա յին տե սութ յու նը գի
տութ յան հա մար նշա նա կութ յուն ու նի նաև մեր  
ժա մա նակ նե րում:

Մեն դե լեևի նշա նա վոր աշ խա տութ յու նը  
«Քի միա յի հիմունք ներ» գիրքն է: Այդ գրքում ա ռա ջին 
ան գամ ամ բողջ ա նօր գա նա կան քի միան շա րադր վեց 
պար բե րա կանության օ րեն քի հի ման վրա:

Տե սութ յու նն  օր գա նա պես զու գակ ցե լով գործ
նա կա նի հետ՝ նա մեծ ու շադ րութ յուն դարձ րեց 
նավ թի տեխ նո լո գիա յի հար ցե րին:

Չա փա զանց բազ մա կող մա նի էր Մեն դե լեևի գի
տա կան գոր ծու նեութ յու նը: Մեծ են նրա ծա ռա յու 
թ յուն նե րը ճշգրիտ չա փում ե րի տեխ նի կա յի, օ դա
գ նա ցութ յան տե սութ յան մշակ ման գոր ծում, ֆի զի
կա յում և քի միա կան տեխ նո լո գիա յում: Ար ժե քա
վոր էին Ռու սաս տա նի  բնա կան հարս տութ յուն նե րի 
բազ մա կող մա նի և խե լա ցի օգ տա գործ ման մա սին 
նրա ար տա հայ տած մտքե րը: 

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 78)

¶Ç ï»±ù ³ñ¹Ûáù,
… որ 1887 թվին 

Դ.Ի. Մենդելեևը՝ Արե
գակի խավարումը 
դի տելու նպատակով, 
աէրո ստատով բար ձ 
րա ցավ ամպերից 
վերև և վայրէջք կա
տա րեց բոլորովին այլ 
մար զում: Սնա հավատ 
մարդիկ դա վերա
գրեցին «Երկ նա յինի» 
վերա դարձին:
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s Հարցեր և վարժություններ

1. Պար զա բա նե՛ք, թե որն է է ներ գիա կան մա կար
դակը, և պատ կե րե՛ք նատ րիու մի՝ Na, ա զո տի՝ N,  
կալ ցիու մի՝ Ca, ֆոս ֆո րի՝ P, և քլո րի՝ Cl, ա տոմ ե
րի կա ռուց ված քի սխե ման:

2. Ա տոմ ե րի կա ռուց ված քի տե սութ յան հի ման 
վրա բա ցատ րե՛ք  տար րե րի քի միա կան հատ
կություն նե րի փո փո խութ յան պար բե րա կա նու 
թ յան երևույ թի էութ յու նը:

3. Օ րի նակ նե րով պար զա բա նե՛ք, թե ի նչու է ա տո
մի մի ջու կի  լից քի փո փո խու թյու նը հան գեց նում 
տար րե րի քի միա կան հատ կութ յուն նե րի փո փո
խութ յա նը:

4. Ինչ պե՞ս  է տե ղի ու նե նում  3րդ  պար բե րու 
թ յան (սկսած նատ րիու մից՝ Na, և վեր ջաց րած 
ար գո նով՝ Ar) տար րե րի ա տոմ ե րի է ներ գիական  
մակար դակ նե րի լրա ցու մ է լեկտ րոն նե րով:

5. Ինչ պի սի՞ն  է  ա տո մում է լեկտ րոն նե րի շարժ ման 
բնույ թը:

6. Փոքր պար բե րութ յուն նե րի քի միա կան տար րե րը 
բա ժան վում են s և pտար րե րի: Ին չո՞վ  է դա 
բացատ րվում:

7. Բնու թագ րե՛ք պար բե րա կան օ րեն քի հայտ նա
գործ ման  գի տա կան և գործ նա կան նշա նա կու
թյու նը:

8. Ի՞նչ է ցույց տալիս գլխավոր քվանտային թիվը: 
9. Ի՞նչ է էլեկտրոնի սպինը: Էլեկտրոնի ո՞ր հատկա

նիշն է այն բնութագրում, և ի՞նչ արժեք կարող է 
ունենալ: 

10. Ի՞նչ ձև ունեն  s  և pօրբիտալները: 
11. Անվանե՛ք հետևյալ քիմիական տարրերը, որոնց 

էլեկտրոնային բանաձևերը բերված են ստորև. 
ա. 1s2, 2s2,
բ. 1s2, 2s22p6, 3s2 3p5 ,
գ. 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1,
դ. 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p3:
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M  Լաբորատոր փորձեր

Ցինկի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունը 
թթուների և ալկալիների լուծույթների հետ

Թարմ ստացված ցինկի հիդրօքսիդի սպիտակ 
նստվածքի վրա մի դեպքում ավելացնել մի քանի 
կաթիլ աղաթթվի լուծույթ, իսկ մյուս դեպքում՝ 
նատրիումի հիդրօքսիդի: Արդյունքները գրանցել 
աշխատանքային տետրում: 

 
 6 Գործնական աշխատանք 3 

Պարբերական համակարգի, 
ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ 

տեսաֆիլմի դիտում

Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո կազմել մի քանի 
համագործակցային խմբեր: Ուսուցչից ստանալ 
առաջադրանքը, խմբով քննարկել և արդյունքները 
գրանցել գործնական աշխատանքի համար 
նախատեսված տետրում: 
Առաջադրանք 1

Կազմել 2, 4, 6, 7, 14 կարգաթվերով տարրերի 
ատոմերի էլեկտրոնային բանաձևերը, որոշել 
դրանց միջուկում նեյտրոնների թիվը:

Առաջադրանք 2
Կազմել 12, 3, 5, 8, 16 կարգաթվերով տարրերի 

ատոմերի էլեկտրոնային բանաձևերը, որոշել 
դրանց զանգվածային թվերը:

Առաջադրանք 3
Կազմել  3, 4, 9, 17, 18 կարգաթվերով տարրերի 

ատոմերի էլեկտրոնային գծապատկերը և 
բանաձևերը: 

Առաջադրանք 4
Կազմել 2, 5, 8, 11, 15 կարգաթվերով տարրերի 

ատոմերի էլեկտրոնային բանաձևերը, որոշել 
դրանց տեղը պարբերական համակարգում:

Առաջադրանք 5
Ինքներդ առաջարկե՛ք առաջադրանք և 

կատարե՛ք:
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Նյութի կառուցվածքը:
Քիմիական կապ   

¢ 4.1 Քի միա կան տար րե րի
է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յու նը

Ա տոմի  կա ռուց ված քի տե սութ յան տե սա կե
տից տար րե րի պատկանելիությունը մետաղների 
կամ ոչմետաղների շարքին ո րոշ վում է քի միա կան 
ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ դրանց ա տոմ ե րի է լեկտ
րոն ներ տա լու կամ միաց նե լու հատ կութ յամբ:

Ա ռա վել ու ժեղ մե տա ղա կան հատ կութ յուն-
նե րով օժտ ված են այն տար րե րը, ո րոնց ա տոմ-
նե րը հեշ տութ յամբ են տա լիս է լեկտ րոն նե ր:

Ընդ հա կա ռա կը, ոչ մե տա ղա կան հատ կություն- 
 նե րն ա մե նից շատ ար տա հայտ ված են այն 
տար րե րի մոտ, ո րոնց ա տոմ ե րն ակտիվորեն 
միաց նում են է լեկտ րոն ներ:

Քի միա յում լայ նո րեն կի րառ վում է է լեկտ րա բա-
ցա սա կա նութ յուն (ԷԲ) հաս կա ցութ յու նը:

Միա ցութ յուն նե րում տվյալ տար րի ա տոմ ե րի 
այլ տար րե րի ա տոմ ե րից է լեկտ րոն ները դե պի 
ի րեն ձգե լու հատ կութ յու նը կոչ վում է է լեկտ-
րա բա ցա սա կա նութ յուն:

 Է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յուն նե րի բա ցար ձակ 
ար ժեք նե րն ար տա հայտ վում են հաշ վարկ ման հա
մար ոչ հար մար թվե րով, ո րոնք դժվա րաց նում են 
դրանց գործ նա կան կի րա ռու մը: Այդ պատ ճա ռով՝ 
որ պես միա վոր, պայ մա նա կա նո րեն ըն դուն վում 
է լի թիու մի ատոմի է լեկտ րա բա ցա սա կա նու- 
թ յու նը: Հա մե մա տե լով մյուս տար րե րի ատոմերի 
է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յուն նե րը Liի ատոմի 
է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան ար ժե քի հետ՝ ստա
նում են տար րե րի հա րա բե րա կան է լեկտ րա բա ցա
սա կա նութ յան մո տա վոր սանդ ղա կը (աղուսակ 6):

Էլեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան թվա յին ար ժեք 
նե րն աղ ու սա կում տրված են շատ մո տա վոր:

Է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան ա մե նա մեծ  
ար ժեքն ու նի ֆտոր տար րը. այն հա վա սար է 4ի:

ԳԼՈՒԽ IV



81

Որոշ քիմիական տարրերի ատոմերի 
հարաբերական էլեկտրա բացասականություն-
ների արժեքները

Աղյուսակ 7

Պար-
բե րու-

թյուն ներ
Շարքեր

Խմբեր

I II III IV V VI VII VIII

1 1 H
2,1

2 2 Li
1,0

Be
1,5

B
2,0

C
2,5

N
3,0

O
3,5

F
4,0

3 3 Na
0,9

Mg
1,2

Al
1,5

Si
1,8

P
2,2

S
2,5

Cl
3,0

4 4 K
0,8

Ca
1,0

Cr
1,7

Br
2,8

Fe
1,8

5 Zn
1,6

5 6 Rb
0,8

Sr
0,9

I
2,5

Cs
0,7

Ba
0,8

Է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան թվա յին ար ժեք
ներն ի մա նա լով՝ կա րե լի է դա տել տվյալ տար րի 
մե տաղ կամ ոչ մե տաղ լի նե լու մա սին: Մե տաղ նե-
րի ատոմերի հա մար՝ որ պես կա նոն, է լեկտ-
րա բա ցա սա կա նութ յու նը փոքր է եր կու սից, իսկ 
ոչ մե տաղ նե րի նը մեծ է եր կու սից: Քա նի որ տար
րե րի է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յու նը պար բե րու 
թ յուն նե րում ա ճում է ձա խից աջ, իսկ գլխա վոր են
թախմ բե րում՝ ներքևից վերև, ա պա պար բե րա կան 
հա մա կար գի հի ման վրա կա րե լի է կան խա գու շա
կել, թե եր կու տար րե րից որն է օժտ ված մեծ է լեկտ
րա բա ցա սա կա նու թյամբ (գծապատկեր 8):

Քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ընթացքում է լեկտ
րոն նե րն անց նում կամ տե ղա շարժ վում են առավել 
մեծ է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յուն ու նե ցող տար րե
րի ատոմ ե րի կող մը: Տար րե րի է լեկտ րա բա ցա սա
կա նութ յան մա սին տե ղե կութ յուն նե րը հատ կա պես 
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կարևոր նշանակություն ունեցան ատոմերի միջև 
քիմիական ուժերը կամ քի միա կան կա պե րի բնույ թը 
և հատ կութ յուն նե րը բնու թագ րե լիս:

Պարբերական համակարգում պարբերու
թյուններում ձախից աջ աստիճանաբար ուժեղանում 
են տարրերի ոչմետաղական հատկությունները:

Գծապատկեր 7

ä³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 
ëÏÇ½µÁ

ÊÇëï ³ñï³ Ñ³Ûï
í³Í Ù»ï³Õ³ Ï³Ý 
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ Ý»ñáí 
ï³ññ»ñ

î³ññ»ñ, áñáÝó 
³ïáÙÝ»ñÁ Ñ»ßïáõ
ÃÛ³Ùµ »Ý ï³ÉÇë 
í ³ É » Ý ï ³ Û Ç Ý 
¿É»Ïï ñáÝÝ»ñÁ

ä³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 
ÙÇçÇÝ Ù³ëÁ

î³ññ»ñ, áñáÝó ûù
ëÇ¹Ý»ñÁ ¨ ÑÇ¹ñ 
ûùëÇ¹Ý»ñÝ ³Ùýá
ï»ñ »Ý

î³ññ»ñ, áñáÝó 
³ïáÙ  Ý»ñÁ ½·³ÉÇ 
¹ Å í ³ ñ á õ Ã Û ³ Ù µ 
»Ý ï³ÉÇë í³ É»Ý
ï³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÝ
Ý»ñÁ

ä³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 
í»ñçÁ

ÊÇëï ³ñï³ Ñ³Ûï
í³Í áã Ù»ï³ Õ³
Ï³Ý Ñ³ï Ïáõ ÃÛáõÝ
Ý»ñáí ï³ññ»ñ

î³ññ»ñ, áñáÝó 
³ ï á Ù   Ý » ñ ն 
³ÏïÇíáñ»Ý ÙÇ³ó
ÝáõÙ »Ý ¿É»ÏïñáÝ
Ý»ñ

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 87)
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¢ 4.2 Քի միա կան կա պի 
հիմ նա կան տե սակ նե րը

Ատոմերի միջև գործում են փոխադարձ ձգողու
թյան ուժեր, որոնց շնորհիվ վերջիններս պահվում 
են իրարից որոշակի հեռավորության վրա: Եթե 
փոխազդեցությունն ուղեկցվում է էներգիայի ան
ջատումով, ապա առաջանում է քիմիական կապ:

Տար րե րի է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յու նից օգտ
վե լով՝ կա րե լի է կան խա գու շա կել քի միա կան կա պի 
տե սա կը միա ցութ յուն նե րում: Տար բե րում են քի միա
կան կա պի ա ռա ջաց ման ե րեք դեպք.

1. ա) Էլեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան միևնույն 
արժեքն ու նե ցող տար րե րի ա տոմ ե րի 
միջև: Մաս նա վո րա պես, այդ պի սի փո խազ դե
ցութ յուն է նկատ վում պարզ նյու թե րի՝ ոչ մե
տաղ նե րի (H2, F2, Cl2, O2, N2) մոլեկուլների ա ռա
ջաց ման ժա մա նակ, ո րոնք կազմ ված են եր կու 
միա տե սակ ա տոմ ե րից:

 բ) Էլեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան միևնույն 
արժեքն ու նե ցող մետաղի ա տոմ ե րի միջև:

2. Է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան արժեքով 
ի րա րից ոչ խիստ տար բեր վող տար րե րի 
ա տոմ ե րի միջև: Այս դեպքն ա ռանձ նա պես 
հա ճախ է հան դի պում, օ րի նակ, ջրի՝ H2O, քլո
րաջ րած նի՝ HCl, մե թա նի՝ CH4, և բազ մա թիվ այլ 
նյու թե րի մո լե կուլ նե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում:

3. Է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան խիստ տար-
բեր ար ժեք ներ ու նե ցող տար րե րի ա տոմ-
նե րի միջև. օ րի նակ՝ ալ կա լիա կան մե տաղ նե րի 
ա տոմ ե րի և հա լո գեն նե րի ա տոմ ե րի միջև:

Տար րի է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յունն ազ դում է 
փո խազ դող ա տոմ ե րի միջև արտաքին է լեկտ
րոն նե րի բաշխ ման վրա: Նյու թե րի մոլեկուլներում 
է լեկտ րոն նե րի բաշխ ման բնույ թից ել նե լով՝ տար
բե րում են ե րեք տի պի հիմ ա կան քի միա կան կա
պեր՝ կո վա լենտ, իո նա յին և մե տա ղա կան: Որ
պես կա նոն՝ քի միա կան կա պի թվարկ ված տի պե րը  
«մա քուր ձ ևով» հազ վա դեպ են հան դի պում:  
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Միա ցութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յու նում կա պի 
տար բեր տի պե րը հան դես են գա լիս միա ժա մա նակ:

Կո վա լենտ կապ: Կա պի այս տե սա կն ա ռա ջա
նում է միևնույն կամ ի րա րից է լեկտ րա բա ցա սա կա
նութ յան արժեքով ոչ խիստ տար բեր վող ա տոմ ե
րի փո խազ դե ցութ յան ժա մա նակ: Քննար կենք այս 
տի պի քի միա կան կա պի բնույ թը միևնույն է լեկտ-
րա բա ցա սա կա նութ յամբ օժտված տար րե րի 
ատոմերի միջև:

Է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան միան ման արժեք 
ու նե նա լու պատ ճա ռով ա տոմ ե րի միջև է լեկտ րոն
ներ տա լու և միաց նե լու գոր ծըն թաց տե ղի չի ու նե
նում: Դժվար չէ կռա հել, որ նման դեպ քե րում վա
լեն տա յին է լեկտ րոն նե րը եր կու ա տոմ ե րի մի ջուկ
նե րից գտնվում են միևնույն հե ռա վո րութ յան վրա: 
Այդ դեպ քում ա ռա ջա նում են ա տոմ ե րը կա-
պող ընդ հա նուր է լեկտ րո նա յին զույ գեր:

Ջրած նի ա տոմ ե րից ջրած նի մո լե կուլ նե րի՝ H2, 
ա ռա ջա ցու մը կա րե լի է պատ կե րել այս պես.

    Ï³Ù  H  H

Ընդ հա նուր (կա պող) է լեկտ րո նա յին զույ-
գե րի ա ռա ջաց ման հետևան քով գո յա ցած  
քի միա կան կա պը կոչ վում է կո վա լենտ կապ:

Որ պես կա նոն՝ քի միա կան միա ցութ յուն ներ ա ռա
ջաց նե լիս ա տոմ ե րը ձգտում են ար տա քին է լեկտ րո
նա յին շեր տի (եր կու կամ ութ է լեկտ րո նից կազմված) 
կա յուն փոխ դա սա վո րութ յուն առաջացնել, ինչ պես 
ի ներտ գա զե րի ա տոմ ե րում: Այս պես՝ ջրած նի մո
լե կու լում ջրած նի ա տոմ ե րից յու րա քանչ յու րն ընդ
հա նուր է լեկտ րո նա յին զույ գի ա ռա ջաց ման հաշ վին 
ձեռք է բե րում երկէլեկտրոն կա յուն է լեկտ րո նա յին 
փոխ դա սա վո րութ յուն: Այլ դեպ քե րում, կո վա լենտ 
կապ ա ռա ջա նա լիս, օ րի նակ՝ F2, Cl2 մո լե կուլ նե րում, 
յու րա քան չյուր ա տո մ ձեռք է բե րում ութ է լեկտ րո նից 
բաղ կա ցած կա յուն փոխ դա սա վո րութ յուն:

Այս պի սով, կո վա լենտ քի միա կան կապն ա ռա
ջա նում է ընդ հա նուր կա պող է լեկտ րո նա յին զույ գե
րի շնոր հիվ, ո րը հա ճախ պատ կե րում են, այս պես  
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կոչ ված, է լեկտ րո նա յին բա նաձևե րի օգնությամբ: 
Ա վե լի ման րա մասն ծա նո թա նանք այդ բա նաձևե
րի գրառ մա նը: Օ րի նակ՝ կազ մել ա զոտ՝ N2, պարզ 
նյու թի է լեկտ րո նա յին բա նաձևը:

1. Գրում են ա զո տի ա տո մի է ներ գիական մա
կար դակ նե րում և են թա մա կար դակ նե րում է լեկտ
րոն նե րի բաշխ ման գծապատկերը.

2. Նշում են, որ ա զո տի ա տո մում կա ե րեք 
չզույգ ված է լեկտ րոն , այդ պատ ճա ռով մո լե կու լում 
ա զո տի ա տոմ ե րի միջև ա ռա ջա նում է ե րեք կա պող 
է լեկտ րո նա յին զույ գ.

N .: .: N 
4. Ա ռան ձին նշում են չկիս ված է լեկտ րո նա

յին զույ գը ա զո տի յու րա քանչ յուր ա տո մի ար տա քին 
է լեկտ րո նա յին մա կար դա կում.

: N .: .: N :  Ï³Ù  : N ≡  N :
Այս ձ ևով կա րե լի է կազ մել բո լոր գա զե րի է լեկտ

րո նա յին բա նաձևե րը, ո րոնց մո լե կուլ նե րը կազմ
ված են եր կու ա տո մից:

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ է լեկտ րոն նե րի նշա
նա կու մը կե տե րով պայ մա նա կան է:

Յու րա քանչ յուր կե տը ո րո շա կի ձ ևի է լեկտ-
րո նա յին ամպ է: Կա պող է լեկտ րո նա յին զույ գե րի 
ա ռա ջաց ման էութ յու նը բա ցատր վում է է լեկտ րո նա
յին ամ պե րի վ րա ծած կով: Կա րող են վ րա ծածկ վել 
միայն հա կա զու գա հեռ սպի ննե րով է լեկտ րո նա-
յին ամ պե րը: Է լեկտ րո նա յին զույ գը կա րող է ար
տա հայ տել s-s, s-p կամ  p-p  է լեկտ րո նա յին ամ պե րի 
վ րա ծած կու մը: Ե թե է լեկտ րո նա յին ամ պե րը վ րա-
ծածկ վում են եր կու ա տոմ ե րի կենտ րոն նե րը  
միաց նող ուղիղ գծով, ա պա այդ պի սի կա պը 
կոչ վում է σ-կապ (սիգ մա - կապ) (նկ. 36. ա, բ, գ):

Բազ մա պա տիկ  կա պե րի (կրկնա կի կամ ե ռա կի)  
ա ռա ջաց ման դեպ քում ա տոմ ե րում pէ լեկտ րո նա յին 
ամ պե րի փո խուղ ղա հա յաց դա սա վո րութ յան պատ
ճա ռով միայն կա պե րից մե կը կա րող է σ-կապ լի նել: 

Նկ. 36
σկա պի

ա ռա ջացու մը
ա. s  s ,
բ. s  p ,
գ. p  p  

է լեկտ րո նա յին
ամ պե րի վ րա ծածկ ման 

շնոր հիվ
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Մնա ցած p է լեկտ րո նա յին ամ պե րը վ րա ծածկ վում 
են ա տոմ ե րի մի ջուկ նե րը միաց նող գծի եր կու 
կող մե րով: Այդ պի սի կա պը կոչ վում է  π-կապ (պի – 
 կապ) (նկ. 37): Օ րի նակ՝ ա զո տի մո լե կու լը պա րու նա
կում է ե ռա կի կապ՝ մեկ σ և եր կու πկա պեր:

Կախ ված այն բա նից, թե որ է լեկտ րո նա յին ամ
պերն են վ րա ծածկ վում, և ինչ պես են ա ռա ջա նում 
տար բեր ամ րութ յունների քի միա կան կա պերը: Դրա
նով է բա ցատր վում, որ կրկնա կի և ե ռա կի կա պե րի 
առ կա յութ յան դեպ քում դրանց մի մա սն ա վե լի հեշտ է 
խզվում, իսկ մյուս ները՝ ա վե լի դժվար:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 87)

¢ 4.3 Ոչբևե ռա յին և բ ևե ռա յին
կո վա լենտ կա պ

Մինչև այժմ քննար կում էինք կո վա լենտ կա պի 
ա ռա ջա ցու մ է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան միևնույն 
արժեքն ու նե ցող ա տոմ ե րի միջև (ա ռա ջին դեպ ք):

Այս դեպ քում կա պ առաջացնող ընդհանուր 
է լեկտ րո նա յին զույ գե րն ա տոմ ե րի մի ջուկ նե րի միջև 
դա սա վոր ված են հա մա չափ: Արդ յուն քում ա ռա ջա
նում են այն պի սի մո լե կուլ ներ, ո րոն ցում դրա կան և 
բա ցա սա կան լից քե րի կենտ րոն նե րը հա մընկ նում են:

Կո վա լենտ քի միա կան կա պը, որն ա ռա ջա-
նում է միևնույն է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յամբ 
օժտված ա տոմ ե րի միջև ընդ հա նուր է լեկտ րո-
նա յին զույ գե րի ա ռա ջաց ման հաշ վին, կոչ վում 
է կո վա լենտ  ոչբևե ռա յին կապ: Ոչբևեռային 
կովալենտ կապն առկա է Cl2, F2, O2, H2, N2, Br2 և այլ 
միացությունների մոլեկուլներում:

Բայց բազ մա թիվ մո լե կուլ ներ կազմ ված են այն
պի սի ա տոմ ե րից, ո րոնց է լեկտ րա բա ցա սա կա նու
թյուն նե րն անն շան չա փով տար բեր վում են ի րա
րից (երկ րորդ դեպք): Այս դեպ քում ընդ հա նուր 
է լեկտ րո նա յին զույ գը տե ղա շարժ վում է ա վե լի 
է լեկտ րա բա ցա սա կան տար րի ատոմի կող մը: 

Նկ. 37 
π կա պի

ա ռա ջա ցու մը
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Օ րի նակ՝
. .                   . .

H· + ·Cl : →  H : Cl :    Ï³Ù    Hd+ - Cld-,. .                        . .

 որ տեղ (δ+)ը և (δ)ը (կար դաց վում է դել տա) 
մասնա կի լից քեր են, ո րոնք էլ բա ցար ձակ ար ժե քով 
1ից փոքր են:

Տվյալ դեպ քում մո լե կուլ նե րում դրա կան և բա
ցա սա կան լից քե րի կենտ րոն նե րը չեն հա մընկ նում: 
Մո լե կու լի այն մա սում, որ տեղ գտնվում է ա վե լի 
է լեկտ րա բա ցա սա կան տար րը, կու տակ վում է բա
ցա սա կան լից քի ա վել ցուկ, իսկ որ տեղ ա վե լի պա
կաս է լեկտ րա բա ցա սա կան տար րն է՝ դրա կան լից
քի ա վել ցուկ (նկ. 38): Այդ պի սի մո լե կուլ նե րը կոչ
վում են բ ևե ռա յին մո լե կուլ ներ:

Կովալենտ քի միա կան կա պը, որն ա ռա ջա-
նում է ան նշան տար բեր է լեկտ րա բա ցա սա կա-
նութ յուն ու նե ցող տար րե րի ա տոմ ե րի միջև, 
կոչ վում է կո վա լենտ բ ևե ռա յին կապ: Բևեռային 
կովալենտ կապը գործում է HCl, HF, CO2, SO2 և այլ 
նյութերի մոլեկուլներում:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 87)

 
s Հարցեր և վարժություններ

1. Ի՞նչ  է է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յու նը: Օգ
տա գոր ծե լով աղ ու սա կ 6ը և պար բե րա կան հա
մա կար գը՝ ստորև թվարկ ված տար րե րի քի միա կան 
նշան նե րը դա սա վո րե՛ք է լեկտ րա բա ցա սա կա նու 
թ յան ար ժեք նե րի աճ ման կար գով՝ ֆոս ֆոր, մագ նե
զիում, բոր, ցե զիում, թթվա ծին, սի լի ցիում, կա լիում, 
ած խա ծին, ջրա ծին, լի թիում, ֆտոր, ծծումբ, ալ ու
մին, կալ ցիում:

2. Ին չո՞ւ  է տար րե րի ա տոմ ե րի է լեկտ րա բա
ցա սա կա նութ յան թվա յին ար ժե քը թույլ տա լիս դա
տել ա տոմ ե րի միջև ա ռա ջա ցող քի միա կան կա պի 
բնույ թի մա սին: Բա ցատ րե՛ք դա ո րո շա կի օ րի նա կով:

3. Տետ րում գրե՛ք միա ցութ յուն նե րի եր կուական 
բանաձևեր, որոնցում առկա են.

ÜÏ. 38
¸Ç åá ÉÇ ëË» Ù³Ý
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ա) կո վա լենտ բ ևե ռա յին քիմիական կապեր,
բ) կո վա լենտ ոչբևե ռա յին քիմիական կապեր,
գ) պատկերե՛ք դրանց է լեկտ րո նա յին 
կառուցվածքը:
4. Տրված են հետևյալ նյու թե րը՝ CF4, F2, H2S, H2O, 

NH3, N2: Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ պի սի կապ գո յություն  
ու նի յու րա քանչ յուր միա ցութ յան ա տոմ ե րի միջև:

5. Տար րե րի է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յուն
նե րը հաշ վի առ նե լով (ըստ աղ ու սա կի)՝ կազ մե՛ք 
ստորև նշված տարրերի ատոմերից կազմված 
քի միա կան միա ցութ յուն նե րի բա նաձևե րը և նշե՛ք 
կառուցվածքային բանաձևերում է լեկտ րո նա յին 
զույ գի տե ղա շար ժը.

ա) ծծմբի և ջրած նի,
բ) ջրած նի և ա զո տի,
գ) թթված նի և ֆտո րի,
դ) ած խած նի և ծծմբի,
ե) ած խած նի և ֆտորի:
6. Բացատրե՛ք σկապի առանձնա հատ կու

թյուն ները:
7. Բերե՛ք կովալենտ բևեռային և ոչբևեռային 

կապով միացությունների օրինակներ, որոնցում 
առկա են σ և πկապեր:

¢ 4.4 Իո նա յին կապ

Իո նա յին կապն ա ռա ջա նում է այն պի սի 
ա տոմ ե րի փո խազ դե ցութ յան հետևանքով, 
ո րոնք է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յան արժեքով 
խիստ տար բեր վում են ի րա րից (եր րորդ դեպք):

Այդ դեպ քում տե ղի է ու նե նում կապն առաջացնող 
է լեկտ րոն նե րի (է լեկտ րո նա յին ամ պե րի) հա մար
յա լրիվ տե ղա շարժ փոքր է լեկտ րա բա ցա սա կա նու 
թ յուն ունեցող ա տոմ ե րից մեծ է լեկտ րա բա ցա սա
կա նութ յուն ունեցող տարրի ա տոմ ե րը:

Ա տոմ ե րը, ո րոնք հա մար յա լրիվ տա լիս են 
ի րենց վա լեն տա յին է լեկտ րոն նե րը, վե րած վում 
են դրա կան լից քա վոր ված իոն նե րի, իսկ այն 
ա տոմ ե րը, ո րոնք ըն դու նում են վերածվում են 
բա ցա սա կան լից քա վոր ված իոն նե րի:
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Իոն նե րը լից քա վոր ված մաս նիկ ներ են, 
որոնց վե րած վում են ա տոմ ե րն է լեկտ րոն ներ 
տա լու կամ միաց նե լու հետ ևան քով:

Ա տոմ ե րն իոն նե րի փո խակերպվելու գործ 
ըն թացը կա րե լի է պատ կե րել այս պես.

                                                                                                                                                      
               |  ̄    ̄  ̄   ̄  ̄  ̄   ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ↓

+11
Na0 2ē 8ē lē + +9F 2ē, 7ē ----→ Na+F -

կամ
                 |  ̄  ̄  ̄    ̄  ̄↓
Na0 + F0 ----→ Na+ F -

կամ
. .                       . .

Na· + ·F: ----→ Na+[:F:]-
. .                                    . .

(Նատ րիու մի ֆտո րի դը կազմ ված է նատ րիու մի 
դրա կան (Na+) և ֆտո րի բա ցա սա կան (F) իոն նե րից):

Բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից հայտ նի է, որ 
դրա կան և բա ցա սա կան լից քա վոր ված մաս նիկ նե րը 
փո խա դարձաբար ձգում են ի րար: Հետևա բար, 
դրա կան և բա ցա սա կան իոն նե րի միջև գո յու 
թ յուն ու նեն ձգո ղութ յան ու ժեր, այ սինքն՝ դրական 
և բացասական լիցքավորված տարրի ատոմերի 
միջև ա ռա ջա նում է իո նա յին քի միա կան կապ:

Քի միա կան կա պը, որն ա ռա ջա նում է իոն նե րի 
միջև ձգո ղութ յան է լեկտ րաս տա տիկ ու ժե րի ազ-
դե ցութ յան հետևան քով, կոչ վում է իո նա յին կապ:

Այն մի ացութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են այդ դեպ քում, կոչ վում են իո նա յին միա ցու- 
թ յուն ներ: 

Իո նային կապն ա ռա վել ցայ տուն ա ռա ջա
նում է ա ղե րում՝ մե տաղ նե րի և հա լո գեն նե րի միջև. 
օրինակ՝ NaCl, KCl, LiF, MgJ2 և այլն:

Իո նա յին կա պ գո յութ յուն ու նի նաև մետաղների 
օքսիդներում, թթվա ծին պա րու նա կող թթու նե րի 
ա ղե րում ու ալ կա լին ե րում՝ մե տաղ նե րի ա տոմ ե րի 
և թթված նի ա տոմ ե րի միջև. օրինակ՝ NaNO3, CaCO3, 
Ca(OH)2, K2SO4 և այլն:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 97)
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¢ 4.5 Օք սի դաց ման աս տի ճան

Նա խորդ պա րագ րա ֆում քննար կե ցինք քի միա
կան կա պի բնույ թը նատ րիու մի ֆտո րի դում: Պար
զե ցինք, որ նատ րիու մի ֆտո րի դը կազմ ված է նատ
րիու մի դրա կան (Na+) և ֆտո րի բա ցա սա կան (F) 
իոն նե րից:

Իսկ այժմ հա մե մա տենք լի թիու մի օք սի դում՝ Li2O, 
լի թիու մի սու լֆի դում՝ Li2S, և լի թիու մի ֆտո րի դում՝ 
Li2F, առ կա քի միա կան կա պը (տե՛ս աղ ու սա կ 8ը):

Աղ յու սակ 8

Պետք է նշել, որ աղ ու սա կում նշված ե րեք ռեակ
ցիա յից է լեկտ րոն նե րի հա մար յա լրիվ տե ղա փո
խում նկատ վում է միայն լի թիու մի և ֆտո րի փո խ
ազ դե ցութ յան դեպ քում: Մնա ցած դեպ քե րում տե ղի 
է ունե նում է լեկտ րոն նե րի մաս նա կի տե ղա շարժ լի
թիու մի ա տոմ ե րից թթվա ծնի և ծծմբի ա տոմ ե րը: 
Դա բա ցատր վում է է լեկտ րա բա ցա սա կա նու թյուն
նե րի ար ժեք նե րի տար բե րութ յամբ: Մեր օ րի նակ
նե րում լի թիու մի և ֆտո րի դեպ քում այդ տար բե րու 
թ յունն ա մե նա մեծն է: Ուս տի, միայն լի թիու մի 
ֆտո րի դում է, որ քի միա կան տար րե րի նշան նե
րի վերևում դրված (+1)  և (1) լից քե րն ի րա տե սա
կան են: Լի թիու մի օք սի դում և հատ կա պես սուլ
ֆի դում փաս տա ցի լից քե րը խիստ տար բեր վում են  
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նշան նե րի վերևում դրված լից քե րից: Դա վե րա բեր
ում է մեծ թվով միա ցութ յուն նե րի: Տար րե րի նշան
նե րի վերևում դրված լից քե րը պայ մա նա կան են: 
Այդ պայ մա նա կան լից քն անվանել են օք սի դաց-
ման աս տի ճան:

Օք սի դաց ման աս տի ճա նի ար ժե քը ո րոշ վում է 
այն է լեկտ րոն նե րի թվով, ո րոնք տվյալ տար րի ա տո
մից տե ղա շարժ վել են դե պի մյուս տար րի ա տո մը:

Հետևա բար, օք սի դաց ման աս տի ճա նն այն 
լիցքն է, ո րը ձեռք կբե րեին ա տոմ ե րը, ե թե 
ըն դու նենք, որ այդ միա ցութ յան մեջ որոշակի 
ա տոմ եր ամբողջությամբ տրամադրել են հա-
մա պա տաս խան թվով է լեկտ րոն ներ, իսկ մյուս 
ա տոմ ե րը դրանք ամբողջությամբ միաց րել են, 
այլ կերպ՝ ե թե ըն դու նենք, որ տվյալ միա ցու-
թյան մեջ քի միա կան կա պն իո նա յին է:

Ինչ պես ա զատ ա տոմ ե րի, այն պես էլ ոչբևե ռա
յին մո լե կուլ նե րի բա ղադ րութ յան մեջ մտնող ա տոմ
ների օք սի դաց ման աս տի ճա նը հա վա սար է զրո յի, 
օ րի նակ՝ H2, O2 և այլն: Դա բա ցատր վում է նրա նով, 
որ այդ պի սի մո լե կուլ նե րում է լեկտ րո նա յին ամ-
պի տե ղա շարժ չի կա տար վում, քա նի որ ա տոմ
ներն ունեն է լեկտ րա բա ցա սա կա նութ յուն նե րի 
միևնույն ար ժե քը:

Միա ցութ յուն նե րում օք սի դաց ման աս տի ճան
նե րի ար ժեք նե րի գու մա րը հա վա սար է զրո յի: Դա 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հաշ վել մի քի միա կան 
տար րի օք սի դաց ման աս տի ճա նը, ե թե հայտ նի են 
տվյալ միա ցութ յու նում մյուս քի միա կան տար րերի 
օք սի դաց ման աս տի ճան նե րը: Այս պես, ե թե պա
հանջ վում է ո րո շել քրո մի օք սի դաց ման աս տի ճա նը 
կա լիու մի երկ քրո մա տում՝ K2

+1 Cr2
x O7

2, ա պա կազ
մում են հետևյալ հա վա սա րու մը.

(+ 1) . 2 + x . 2 + ( 2) . 7 = 0,
2 + 2x  14 = 0,

2x = 14  2,  2x = 12,  x = 6:

Հետևա բար, քրո մի օք սի դաց ման աս տի ճա նն 
այդ միա ցութ յու նում հա վա սար է +6ի.

 K2
+1Cr2

+6O7
2 

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 98)
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¢ 4.6 Քի միա կան տար րի
վա լեն տա կա նութ յու նը

Քի միա կան բա նաձևե րը կա րե լի է ար տա ծել 
նյու թե րի բա ղադ րութ յան մա սին տվյալ նե րի հի
ման վրա: Սա կայն ա վե լի հա ճախ քի միա կան բա
նաձևե րը կազ մե լիս հաշ վի են առն վում այն օ րի նա
չա փութ յուն նե րը, ո րոնց են թարկ վում են քի միա կան 
տար րե րն ի րար հետ միա նա լիս: Այդ օ րի նա չա փու
թ յուն նե րի էութ յու նը հաս կա նա լու հա մար պետք է 
ծա նո թա նալ ա տոմ ե րի այն հատ կութ յա նը, ո րը 
կոչ վում է վա լեն տա կա նութ յուն: Քննար կենք ջրած
նի հետ ո րոշ տար րե րի ա ռա ջաց րած միա ցութ յուն
նե րի քի միա կան բա նաձևե րը.

HCl H
2
O NH

3
CH

4

øÉá ñ³ç ñ³
ÍÇÝ

æáõñ ² Ùá ÝÇ³Ï Ø» Ã³Ý

Ինչ պես երևում է բեր ված օ րի նակ նե րից, քլոր, 
թթվածին, ա զոտ, ած խա ծին տար րե րի ա տոմ ե րն 
օժտ ված են ջրած նի ոչ թե ցան կա ցած, այլ ո րո շա-
կի թվով ա տոմ եր միաց նե լու հատ կութ յամբ: 
Այդ նույն հատ կութ յամբ օժտ ված են նաև տար
բեր միա ցու թյուն նե րում գտնվող մյուս տար րե րը:  
Վա լեն տա կա նութ յուն հաս կա ցութ յու նը կա րե լի է 
սահ մա նել այս պես.

Վա լեն տա կա նութ յու նը քի միա կան տար-
րի ատոմ ե րի` այլ քի միա կան տար րի ո րո շա կի 
թվով ա տոմ եր միաց նե լու հատ կութ յունն է:

Ջրած նի ա տոմ ե րն այլ քի միա կան տար րի մեկ 
ա տո մից ա վե լի չեն կա րող միաց նել, այդ պատ ճա
ռով նրա վա լեն տա կա նութ յու նն ըն դուն ված է 
որ պես միա վոր:

Իսկ մյուս տար րե րի վա լեն տա կա նութ յու նը կա
րե լի է ար տա հայ տել մի թվով, ո րը ցույց է տա լիս, 
թե քանի ա տոմ ջրա ծին կա րող է ի րեն միաց-
նել տվյալ տար րի ա տո մը: 

Օ րի նակ՝ քլո րաջ րած նի մո լե կու լում քլո րի 
ա տոմը միաց նում է մեկ ա տոմ ջրա ծին, հետևա բար,  

Էդվարդ Ֆրանքլենդ 
(18251899)

Անգլիացի քիմիկոս: 
Ներմուծել է վալեն
տականու թյան գա ղա
փարը, բացա հայտել 
ազոտի, ֆոսֆորի, 
արսենի ու ծարիրի 
եռա և հնգավալեն
տակա նությունը:
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քլորը միա վա լենտ է: Թթված նի վա լեն տա կա նութ
յու նը հավա սար է եր կու սի, քա նի որ նրա մեկ ա տո
մը միացնում է եր կու ա տոմ ջրա ծին: Ա զո տն ա մո
նիա կի մո լե կու լում ե ռա վա լենտ է, իսկ ած խա ծի նը  
մեթանում՝ քա ռա վա լենտ: Դա կա րե լի է գրել 
հետևյալ կերպ.

  I   I I    II  III  I  IV  I

HCl H
2
O NH

3
CH

4

Բեր ված օ րի նա կում և բազ մա թիվ այլ դեպ
քերում վա լեն տա կա նութ յունը թվա պես հա մընկ նում 
է օք սի դաց ման աս տի ճա նի հետ: Բայց ոչ միշտ է 
այդ պես: Օ րի նակ՝ թթված նի՝ O2, և ա զո տի` N2, մո
լե կուլ նե րում տար րե րի օք սի դաց ման աս տի ճա նը 
հա վա սար է զրոյի, բայց թթված նի վա լեն տա կա
նութ յու նը հա վա սար է եր կու սի, իսկ ա զո տի նը` 
ե րե քի: Ջրած նի պե րօք սի դի` H2O2 (H

+1 – O1 – O1 – H+1),  
մո լե կու լում թթված նի օք սի դաց ման աս տի ճա նը 
հա վա սար է 1ի, իսկ վա լեն տա կա նութ յու նը` 2ի: 
Հետևաբար, վալենտականությունը որոշվում է 
ատոմի քիմիական կապեր առաջացնելու թվով, 
այսինքն՝ վալենտականությունը տարրի ատոմի 
քիմիական կապեր առաջացնելու հատկությունն է:

Ժամանակակից գրականության մեջ տարրի 
ատոմի վալենտականությունը սահմանվում է 
հետևյալ ձևով.

Քիմիական տարրի վալենտականությունը 
տարրի ատոմի առաջացրած կովալենտային 
կապերի քանակն է տվյալ միացության մեջ:

Տար րե րի վա լեն տա կա նութ յու նը ո րո շում են նաև 
ըստ թթված նի, ո րը սո վո րա բար երկ վա լենտ է: Օ րի
նակ՝ սնդի կը՝ Hg, և պղին ձը` Cu, ա ռա ջաց նում են  HgO 
և  CuO օք սիդ նե րը: Քա նի որ թթվա ծի նը երկ վա լենտ է, 
և այդ օք սիդ նե րում տար րի մեկ ա տո մին բա ժին է 
ընկ նում թթված նի մե կա կան ա տոմ, ա պա սնդի կը և 
պղին ձը այդ միա ցութ յուն նե րում երկ վա լենտ են:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 98)
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¢ 4.7 Միա ցութ յուն նե րում
տար րե րի
վա լեն տա կա նութ յան ո րո շու մը

Տար րե րի վա լեն տա կա նութ յան ո րո շում ըստ 
միացութ յուն նե րի բա նաձևե րի: Ի մա նա լով եր կու  
քի միա կան տար րե րից կազմ ված նյու թե րի 
բա նաձևե րը և դրան ցից մե կի վա լեն տա կա նութ
յու նը՝ կա րե լի է ո րո շել մյուս տար րի վա լեն տա
կա նութ յունը: Օ րի նակ, ե թե տրված է պղնձի օք
սի դի բա նաձևը՝ CuO, ա պա պղնձի վա լեն տա
կա նութ յու նը հա վա սար է եր կու սի, իսկ թթված
նի մեկ ա տո մին բա ժին է ընկ նում պղնձի մեկ 
ա տոմ: Հետևա բար, պղնձի վա լեն տա կա նութ յու նը 
նույն պես հա վա սար է եր կու սի:

Փոքրինչ ա վե լի բարդ է վա լեն տա կա նութ յան 
ո րո շում այն պի սի միա ցութ յուն նե րի բա նաձևե
րում, ո րոնք ա ռա ջա ցել են ոչ թե մեկերկու քի միա
կան տար րե րի ա տոմ ե րից, այլ մի քա նիսից: Օ րի
նակ՝ եր կաթի օք սի դում՝ Fe2O3, եր կա թի վա լեն տա
կա նութ յու նը ո րո շե լու հա մար դա տում են այս պես. 
թթված նի վա լեն տա կա նութ յու նը հա վա սար է եր կու
սի. թթված նի ե րեք ա տոմ ե րի վա լեն տա կա նութ յան 
միա վոր նե րի ընդ հա նուր թի վը հա վա սար է վե ցի 
(2 x 3): Հետևա բար, վեց միավոր վա լեն տա կա նու 
թ յու նը բա ժին է ընկ նում եր կա թի եր կու ա տո մին, 
իսկ եր կա թի մեկ ա տո մին բա ժին կընկ նի վալեն
տա կա նութ յան ե րեք միա վոր (6 : 2): 

Տար րի վա լեն տա կա նութ յունն ըստ միա ցու-
թյան բա նաձևի ո րո շե լիս պետք է հաշ վի առ նել, 
որ մի տար րի բո լոր ա տոմ ե րի վա լեն տա կա-
նութ յան միա վոր նե րի թի վը պետք է հա վա սար 
լի նի մյուս տար րի բո լոր ա տոմ ե րի վա լեն տա-
կա նութ յան միա վոր նե րի թվին:

Եվ այսպես՝ տարրերի վալենտականությունը, ըստ 
միացության բանաձևի, որոշում են հետևյալ ձևով.

1. Նախ՝ գրում են տվյալ նյու թի քի միա կան բա
նաձևը և նշում տար րերից մեկի հայտնի վա լեն տա
կա նութ յու նը.
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    II        I  II    II

CuO H
2
S SO

3
Fe

2
O

3
                              
2. Ապա՝ գտնում և գրում են տվյալ տար րի 

հայտ նի վա լեն տա կա նութ յան և ատոմերի թվի 
ա մե նա փոքր ընդ հա նուր բազ մա պա տի կը.

2 2 6 6

    II       I II    II
CuO H

2
S SO

3
Fe

2
O

3

3. Ընդհանուր բազմապատիկի արժեքը 
բաժանելով միացության մեջ մտնող մյուս տարրի 
ատոմերի թվի վրա՝ հաշ վում և քի միա կան նշան նե
րի վերևի աջ անկունում գրում են տար րի վա լեն տա  
կա նութ յան արժեքը.

2 2 6 6
       II     II        I      II IV II    III       II

C u O H
2
S  S O

3
F e

2
O

3

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 98)

¢ 4.8 Քի միա կան բա նաձևե րի
կազ մու մն ըստ
վա լեն տա կա նութ յան

Քի միա կան բա նաձևը կազ մե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է ի մա նալ տվյալ քի միա կան միա ցութ յան 
բա ղադ րութ յան մեջ մտնող տար րե րի վա լեն տա կա
նու թյու նը: Աղ ու սա կում բեր ված են մի քա նի տար
րե րի վա լեն տա կա նութ յան մա սին տե ղե կութ յուն ներ 
(տե՛ս աղուսակ 9):
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Աղ յու սակ 9

Մի քա նի տար րի վա լեն տա կա նութ յու նը 
քի միա կան միա ցութ յուն նե րում

Վա լեն տա կա նութ յուն Քի միա կան տար րեր
Միա ցութ յուն նե րի բա-
նաձևե րի օ րի նակ ներ

Հաս տա տուն  
վա լեն տա կա նութ յամբ

I H, Na, K, Li H
2
O, Na

2
O

II O, Be, Mg, Ca, Ba, Zn MgO, CaO

III Al, B Al
2
O

3
Փո փո խա կան 

վա լեն տա կա նութ յամբ
I ¨ II Cu Cu

2
O, CuO

II ¨ III Fe, Co, Ni FeO, Fe
2
O

3

II ¨ IV Sn, Pb SnO, SnO
2

III ¨ V P PH
3
, P

2
O

5

II, III ¨ VI Cr CrO, Cr
2
O

3
, CrO

3

II, IV ¨ VI S H
2
S, SO

2
, SO

3

Քի միա կան բա նաձևե րը կազ մե լիս պետք է վար
վել հետևյալ կերպ.

1. Ի րար կող քի գրում են այն տար րե րի քի
միա կան նշան նե րը, ո րոնք մտնում են միա ցութ յան 
բաղադ րութ յան մեջ.

KO,  AlCl,  AlO

2. Քի միա կան տար րե րի նշան նե րի վերևում 
դնում են դրանց վա լեն տա կա նութ յու նը.

         
I   II  III  I III  I
K O Al Cl Al O

3. Ո րո շում են եր կու տար րե րի վա լեն տա կա
նու թյունն ար տա հայ տող ա մե նա փոքր ընդ հա նուր 
բազ մա պա տի կը.
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2 3 6
I  II III  I III  II
K O Al Cl Al O

4. Ա մե նա փոքր ընդ հա նուր բազ մա պա տի կը 
բա ժա նե լով հա մա պա տաս խան տար րի վա լեն տա
կա նութ յան վրա՝ գտնում են ին դեքս նե րը (1 ին դեք սը 
չեն գրում).

2 3 6

I  II III  I III  II
K

2 
O Al Cl

3
Al

2 
O

3

Փո փո խա կան վա լեն տա կա նութ յամբ տար րե րից 
կազմ ված նյու թե րի ան վան մեջ փա կագ ծում գրում 
են այդ միա ցութ յան մեջ տվյալ տար րի վա լեն տա
կա նութ յու նը ցույց տվող թվան շա նը: O րի նակ. 

II
CuO  åÕÝÓÇ (II) ûù ëÇ¹,
I
Cu

2
O  åÕÝÓÇ (I) ûù ëÇ¹,

II
FeCl

2
 »ñ Ï³ ÃÇ (II) ùÉá ñÇ¹,

III
FeCl

3
 »ñ Ï³ ÃÇ (III) ùÉá ñÇ¹:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 98)

s Հարցեր և վարժություններ

1. Ո՞ր դեպքում է առաջանում տարրերի 
ատոմերի միջև իոնային կապ:

2. Ստորև ներկայացված բանաձևերից ընտրե՛ք 
իոնային կապով միացությունները՝ LiF, N2O, Na2O, 
PF3, NH3, MgJ2, NaOH, BaSO4, O2, CH4, CaCl2:

3. Ինչպե՞ս է սահմանվում տարրի օքսիդացման 
աստիճանը:
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4. Որոշել տարրի օքսիդացման աստիճանները 
տրված միացություններում՝ H2S, CaF2, S, F2, MnO2, 
KMnO4, K2MnO4, O3, FeO:

5. Ի՞նչ  է քի միա կան տար րե րի վա լեն տա կա
նու թյունը: Բա ցատ րե՛ք կոնկ րետ օ րի նակ նե րով 
միացության մեջ տարրի ատոմի վա լեն տա կա նության 
և օքսիդացման աստիճանների տար բերու թյունը:

6. Ին չո՞ւ է ջրած նի վա լեն տա կա նութ յու նն  
ըն դուն ված որ պես միա վոր:

7. Եր կա թի և ա ղաթթ վի փո խազ դե ցութ յան 
դեպ քում մե տա ղի մի ա տո մը դուրս է մղում ջրածնի 
եր կու ա տոմի: Դա ինչ պե՞ս  կա րե լի է բա ցատ րել՝ 
հիմ վե լով վա լեն տա կա նութ յան վրա:

8. Ո րո շե՛ք տար րե րի վա լեն տա կա նութ յու նն 
ըստ հետևյալ բա նաձևե րի՝ HgO, K2S, B2O3, ZnO2, NiO, 
Cu2O, SnO2, Ni2O3, SO3, As2O5, Cl2O7:

9. Տրված են տար րե րի քի միա կան նշան նե րը, 
և նշված է դրանց վա լեն տա կա նութ յու նը: Կազ մե՛ք 
հա մա պա տաս խան քի միա կան բա նաձևե րը.
   I   II  V   IV    I III  VII
LiO BaO PO SnO KO P H MnO

      II   III     II   IV  III  I
Fe O B O H S N O C r C l

10. Օգտ վե լով աղ ու սա կ 9ի տվյալ նե րից՝ կազ
մե՛ք թթված նի հետ Zn, B, Be, Co, Pb, Ni տար րե
րի ա ռա ջաց րած միա ցութ յուն նե րի քի միա կան 
բանաձևե րը: Ան վա նե՛ք այդ նյու թե րը: 

11. Կազ մե՛ք պղնձի (I), եր կա թի (III), վոլֆ րա մի (VI), 
եր կա թի (II), ած խած նի (IV), ծծմբի (VI), ա նա գի (IV), 
ման գա նի (VII) օք սիդ նե րի բանաձևե րը:     

Խնդիրներ
1. Հաշ վե՛ք եր կա թի (III), ֆոս ֆո րի (V), ման գա

նի (VII)    օք սի դներում տարրերի զանգվածային 
բաժինները (%):

2. Հաշվե՛ք Cl տարրի օքսիդացման աստիճանը 
HClO4 միացության մեջ:

3. Ո րո շե՛ք տար րե րի զանգ վա ծա յին բա ժին նե րը  
պղնձի (I), (II), ալումինի (III), մանգանի (IV) (VII)  
օք սի դներում (%): Նշե՛ք այն օքսիդը, որում թթվածնի 
զանգվածային բաժինը ամենամեծն է:
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¢ 4.9 Բյու րե ղա ցան ցեր

Բյու րե ղա յին և ա մորֆ նյու թեր: Ե թե փայ լա րը 
կամ բազ մա թիվ այլ պինդ նյու թեր են թար կենք  
մե խա նի կա կան ման րաց ման, ա պա կնկա տենք, որ 
դրանք ճեղք վում և ա ռա ջաց նում են ո րո շա կի ձ ևի 
փոքր բյու րեղ ներ: Այդ պի սի նյու թե րը կոչ վում են 
բյու րե ղա յին նյու թեր:

Սա կայն, հայտ նի են պինդ նյու թեր (ա պա կի, խե ժի 
կտոր ներ), ո րոնք հար վա ծի դեպ քում ա ռա ջաց նում 
են ա նո րոշ ձ ևի բե կոր ներ: Այդ պի սի նյու թե րը կոչ
վում են ա մորֆ, այ սինքն՝ անձև նյու թեր:

Հար ցեր են ծա գում. ինչ պե՞ս  բա ցատ րել այդ քան 
տար բեր հատ կութ յուն նե րով պինդ նյու թե րի գո յու
թյու նը: Ին չո՞ւ են բյու րե ղա յին նյու թե րը հար վա ծի 
ազդեցությամբ ճեղք վում ո րո շա կի հար թութ յուն
նե րով, իսկ ա մորֆ նյու թե րն այդ հատ կութ յուն նե րը 
չու նեն:

Քա նի որ նյու թե րի հատ կութ յուն նե րը կախ ված 
են դրանց կա ռուց ված քից, ա պա կա րե լի է են թադ
րել, որ բյու րե ղա յին նյու թե րում բյուրեղներ կազ
մող մաս նիկ նե րը (իոն նե ր, ա տոմ ե ր, մո լե կուլ նե ր) 
ո րոշ ուղ ղութ յուն նե րում ի րար մոտ են գտնվում, իսկ 
մյուս նե րում՝ ա վե լի հե ռու տա րա ծութ յան վրա: Ի րոք, 
գիտ նա կան նե րն ա պա ցու ցել են, որ բյու րե ղա յին 
նյու թե րում, օ րի նակ՝ գրա ֆի տում, ո րոշ հար թու 
թ յուն նե րում ած խած նի ա տոմ ե րը դա սա վոր ված են 
ի րար մոտ՝ ա ռա ջաց նե լով շերտ, իսկ մյուսնե րում՝ 
ա վե լի հե ռու տա րա ծութ յան վրա (նկ. 39):

Հատ կա պես այդ հար թութ յուն նե րում, ո րոն ցում 
ած խած նի ա տոմե րը գտնվում են մե կը մյու սից 
ա վե լի հե ռու, գրա ֆի տը հեշ տութ յամբ ճեղք վում է 
թե փուկ նե րի: Հի շե՛ք, երբ գրում եք մա տի տով, գրա
ֆի տե ձո ղից թղթի վրա մում են հետ քեր (գրա ֆի տի 
թե փուկ ներ): Նման հատ կութ յուն նե րով են օժտ ված, 
օ րի նակ, փայ լա րը և մյուս բյու րե ղա յին նյու թե րը:

Բյու րե ղա յին նյու թե րում իոն նե րը, ա տոմ ե
րը կամ մո լե կուլ նե րը դա սա վոր ված են խիստ կա
նո նա վոր, ո րո շա կի հե ռա վո րութ յան վրա: Բյու
րեղ նե րում մաս նիկ նե րի այդ պի սի օ րի նա չափ  

Նկ. 39
Ած խած նի ա տո մի 
դա սա վո րութ յու նը  

գրա ֆի տում
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դա սա վո րութ յունը հեր թա գայ վող հան գույց նե
րով ցան ցի կա ռուց ված ք է հի շեց նում. այս տե ղից 
էլ ա ռա ջա ցել է  ա նու նը՝ բյու րե ղա ցանց: Կախ ված 
այն բա նից, թե ինչ պի սի մաս նիկ ներ են գտնվում 
այդ ցան ցի հան գույց նե րում, տար բե րում են իո նա-
յին, ա տո մա յին և մո լե կու լա յին բյու րե ղա ցան-
ցեր: Հայտ նի են նաև մե տա ղա կան բյու րե ղա-
ցան ցեր:

Ի տար բե րութ յուն բյու րե ղա յին նյու թե րի՝ ա մորֆ 
նյու թե րում մաս նիկ նե րի այդ պի սի օ րի նա չափ  
դա սա վո րութ յուն չի նկատ վում:

Իո նա յին բյու րե ղա ցան ցեր: Այդ պի սի ցան ցե րը  
բնո րոշ են իո նա յին միա ցութ յուն նե րին: Իո նա
յին ցան ցե րի հան գույց նե րում գտնվում են հա կա
դիր լից քա վոր ված իոն ներ: Այդ միա ցութ յուն նե րի 
բնո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա ղե րն են: Օ րի նակ՝ 
նատ րիու մի քլո րի դի բյու րե ղա ցան ցի հան գույց նե
րում գտնվում են նատ րիու մի դրական՝ Na+, և քլո րի 
բացասական՝ Cl , իոն ներ (նկ. 40):

Նատ րիու մի քլո րի դում յու րա քանչ յուր իոն կապ
ված է (ե րեք փոխուղ ղա հա յաց հար թութ յուն նե րում) 
հա կա դիր լից քա վոր ված վեց իոն ի հետ: Այդ իոն նե րն  
ի րա րից գտնվում են հա վա սար հե ռա վո րության 
վրա՝ ա ռա ջաց նե լով խո րա նար դաձև բյու րեղ ներ: 
Նատ րիու մի քլո րի դի բյու րեղ նե րում նատ րիու մի քլո
րի դի ա ռան ձին մո լե կուլ ներ գո յութ յուն չու նեն: Ողջ 
բյուրեղը, կար ծես, մի հսկա մո լե կուլ է:

Ա ղե րի մեծ մա սը նատ րիու մի քլո րի դի նման 
կազմ ված է ոչ թե մո լե կուլ նե րից, այլ ա ռան ձին իոն
նե րից:

Ա տո մա յին բյու րե ղա ցան ցեր: Ա տո մա յին բյու
րե ղա ցան ցե րի հան գույց նե րում գտնվում են ի րար 
հետ կո վա լենտ կա պե րով կապ ված ա ռան ձին 
ա տոմ եր: Քա նի որ ա տոմ ե րն իոն նե րի նման կա
րող են տա րա ծութ յան մեջ դա սա վոր վել տար բեր 
կերպ, ա պա այդ դեպ քում ևս  ա ռա ջա նում են տար
բեր ձ ևերի բյու րեղ ներ: Օ րի նակ՝ ալ մաս տի (նկ. 41) 
և գրա ֆի տի բյու րե ղա ցան ցե րի հան գույց նե րում 
գտնվում են ած խած նի ա տոմ եր, բայց ա տոմ ե րի 
տար բեր դա սա վո րութ յան պատ ճա ռով ալ մաս տի 

Նկ. 40
Նատ րիու մի քլո րի դի 

բյու րե ղա ցան ցը

Նկ. 41
Ած խած նի ա տո մի 

դա սա վո րութ յու նն ալ
մաս տի բյու րեղ նե րում
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բյու րեղ ներն ու նեն ու թա նիս տի ձև, իսկ գրա ֆի տի 
բյու րեղ նե րը՝ պրիզ մա յի: Ատոմային բյուրեղացանց 
ունեն բորը՝ B, ածխածինը՝ C, սիլիցի ումը՝ Si, 
գերմանիումը՝ Ge, ինչպես նաև այդ տարրերի մի 
քանի միացություններ՝ կարբորունդը՝ SiC, քվարցը 
(որձաքար), վանակնը (àêâàìàðèí) և ավազը, 
որոնք ունեն միևնույն քիմիական բանաձևը՝ SiO2: 
Ատոմային բյուրեղացանցով նյութերը տարբերվում 
են իրենց կարծրությամբ, ամրությամբ և ջրում 
գործնականորեն անլուծելի են:

Ա տոմային բյուրեղացանց ունեցող նյու-
թերում ատոմ ե րի միջև ե ղած կո վա լենտ կա-
պերն ա վե լի ա մուր են, հետևա բար ա տո մա յին 
բյուրեղացան ցով նյու թե րին բնո րոշ է հալ ման 
բարձր ջեր մաս տի ճա նը: Սա նույն պես հաս տատ
վում է գործ նա կա նորեն: Այս պես՝ գրա ֆի տը հալ
վում է շատ բարձր ջեր մաս տի ճա նում (3740օC):

Մո լե կու լա յին բյու րե ղա ցան ցեր: Մո լե կու լա յին 
բյու րե ղա ցան ցե րի հան գույց նե րում գտնվում են 
ոչբևե ռա յին կամ բ ևե ռա յին մո լե կուլ ներ: Քանի 
որ մոլեկուլային բյուրեղացանցի հանգույցներում 
գտնվում են մոլեկուլներ, որոնց միջև գործող 
միջմոլեկուլային ուժերը համեմատաբար 
թույլ են, ուստի, նման նյութերը կարծր չեն, 
ցնդող են և օժտված հալման ու եռման ցածր 
ջերմաստիճաններով: Այդպիսի բյուրեղացանցով 
նյութի օրինակ է յոդը՝ J2 (նկ. 42), թթվածինը՝ O2, 
քլորը՝ Cl2, ֆտորը՝ F2, քլորաջրածինը՝ HCl, իներտ 
գազերը՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn և այլն: Օ րի
նակ՝ թթված նի բյու րե ղա ցան ցի հան գույց նե րում 
(219օCից ցածր ջեր մաս տի ճա նում) գտնվում են O2 

ոչբևե ռա յին մո լե կուլ նե րը, պինդ քլո րաջ րած նի 
(144 օCից ցածր ջեր մաս տի ճա նում) բյու րե ղա ցան
ցի հան գույց նե րում՝ HClի բ ևե ռա յին մո լե կուլ նե րը: 
Ինչ պես նա խորդ դեպ քե րում, տա րա ծութ յան մեջ 
մո լե կուլ նե րի փոխ դա սա վո րութ յու նից կախ ված՝ 
կա րող են ա ռա ջա նալ տար բեր ձ ևերի բյու րեղ ներ:

Նյու թե րի ո րոշ ֆի զի կա կան հատ կութ յուն-
նե րի կա խու մը բյու րե ղա ցան ցե րի տե սակ նե-
րից: Գո յութ յուն ու նի հետևյալ օրի նա չա փութ յու նը.

Նկ. 42
Յոդի բյուրեղա ցանցը



102

Ե թե հայտ նի է նյու թե րի կա ռուց ված քը, 
ա պա կա րե լի է կան խա գու շա կել դրանց հատ-
կություն նե րը, կամ հա կա ռա կը, ե թե հայտ նի 
են նյու թե րի հատ կութ յուն նե րը, ա պա կա րե լի է 
ո րո շել դրանց կա ռուց ված քը:

Այս օ րի նա չա փութ յու նից օգտ վե լով՝ փոր ձենք 
կան խա գու շա կել, թե մո տա վո րա պես ինչ պի սին 
պետք է լի նեն նատ րիու մի ֆտո րի դի՝ NaF, ֆտո րի՝ F2, 
և ֆտո րաջ րած նի՝ HF, հալ ման ջեր մաս տի ճան նե րը:

Նատ րիու մի ֆտո րի դի բյու րե ղա ցան ցի հան
գույց նե րում գտնվում են նատ րիու մի իոն ներ՝ Na+, և 
ֆտո րիդիոն ներ՝ F: Դրանց միջև գոր ծում են ձգո-
ղության է լեկտ րաս տա տիկ ու ժե րը, ո րոնք հա-
մե մա տա բար մեծ են: Նատ րիու մի ֆտո րի դը հա
լե լու հա մար հար կա վոր է հաղ թա հա րել այդ ու ժե րը 
և քայ քա յել բյու րե ղա ցան ցը: Հետևա բար, նատ
րիու մի ֆտո րի դի հալ ման ջեր մաս տի ճա նը պետք է 
բարձր լի նի:

Ֆտո րի բյու րե ղա ցան ցի հան գույց նե րում գտնվում 
են ոչ բևե ռա յին մո լե կուլ ներ: Դրանց միջև փո խ - 
ազ  դե ցութ յան ու ժե րը մեծ չեն: Ուս տի, ֆտո րը 
պետք է ու նե նա հալ ման ցածր ջեր մաս տի ճան:

Ֆտո րաջ րած նի բյու րե ղա ցան ցի հան գույց նե րում 
գտնվում են բ ևե ռա յին մո լե կուլ ներ: Փո խազդ ման 
ու ժե րը դրանց միջև շատ ա վե լի մեծ են, քան ոչբևե
ռա յին մո լե կուլ նե րի միջև: Այդ պատ ճա ռով ֆտո րա
ջրած նի հալ ման ջեր մաս տի ճա նը շատ ա վե լի ցածր  
պետք է լի նի, քան նատ րիու մի ֆտո րի դի նը, բայց 
ա վե լի բարձր, քան ֆտո րի նը: Աղ ու սա կ 10ում բեր
ված փոր ձա րա րա կան տվյալ նե րը հաս տա տում են 
այդ են թա դրութ յու նը:

Աղ յու սակ 10

Նյու թի ա նու նը Հալ ման ջեր մաս տի ճա նը (օC)

Նատ րիու մի ֆտո րիդ` NaF 995

Ֆտոր` F2 -220

Ֆտո րաջ րա ծին` HF -83

q Պա տաս խա նե՛ք   հար ցե րին (էջ 103)
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s Հարցեր և վարժություններ

1. Ա մորֆ նյու թե րն ին չո՞վ  են տար բեր վում բյու
րե ղա յին նյու թե րից:

2. Ին չո՞վ  են տար բեր վում իո նային, ա տո մա յին, 
մո լե կու լա յին բյու րե ղա ցան ցեր ու նե ցող նյու թե րի 
հալ ման ջեր մաս տի ճան նե րը:

3. Բյու րե ղա ցան ցի ո՞ր  տե սակն է բնո րոշ այն 
նյութե րին, ո րոնց բա նաձևերն են. 

   ա) LiF, բ) Na2SO4, գ) NH3, 
   դ) H2, ե) Ca3(PO4)2, զ) H2S:
  
Խնդիրներ
1. Ջրա ծի նը պղնձի (II) օք սի դի հետ փո խ
ազ դե լիս ա ռա ջա ցել է 6.4 գ պղինձ: Հաշ վե՛ք.  
ա) ա ռա ջա ցած ջրի զանգ վա ծը,
բ) ռեակ ցիա յի մեջ մտնող պղնձի (II) օք սիդի 
զանգ վա ծը:

Պատ՝. ա) 1.8 գ H2O, բ) 8 գ CuO: 
2. Ռեակ ցիա յի ըն թաց քում պարզ նյութերից 
ա ռա ջա ցել է 4 գ պղն ձի (II) օք սիդ: Հաշ վե՛ք. 
ա) ռեակ ցիա յի մեջ մտնող պղնձի զանգ վա ծը, 
բ) ծախս ված թթված նի զանգ վա ծը:

Պատ՝. ա) 3.2 գ Cu, բ) 0.08 գ:

M  Լաբորատոր փորձեր

Կազ մել տար բեր տե սա կի քի միա կան կա պեր 
ունե ցող նյու թե րի մո լե կուլ նե րի և բյու րեղ նե րի ման
րա կեր տեր: Տրված են պլաս տի լին և մե տա ղա ձո ղեր: 
Ու սուց չի կողմից տրված ա ռա ջադ րան քով պատ
րաս տել ա) իո նա յին, բ) ա տո մա յին, գ) մո լե կու լա յին 
բյու րե ղա ցան ցեր ու նե ցող նյու թե րի ման րա կեր տեր:

Ա ռա ջադ րանք
Բա ցատ րե՛ք, թե, ըստ ֆի զի կա կան հատ կու թյուն

նե րի, ին չով են ի րա րից տար բեր վում ձեր ման րա
կեր տերում պատ կեր ված նյու թե րը: Բա ցատ րե՛ք այդ 
տար բե րութ յուն նե րի էութ յու նը:
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6 Գործնական աշխատանք 4 

Տարրերի վալենտականության և 
օքսիդացման աստիճանի հաշվումը

Գործնական աշխատանքը կատարել համա գոր
ծակցային խմբերով: Յուրաքանչյուր խումբ կա տա
րում է առանձին առաջադրանք:

Առաջադրանք 1
Կատարել հաշվարկներ միացություններում 

տար րերի վալենտականության և օքսիդացման 
աստի ճանի վերաբերյալ:

Տրված միացություններն են.

ա. CaO, CO2, N2, N2O3, HNO3, KClO3

բ. H2SO4, H2CO3, NaOH, Na2SO4, P2O5BF3

գ. CuO, Cu2O, Zn(OH)2, NH3, J2, NH4OH

դ. Li2S, CH4, KOH, H2O2, (NH4)2SO4, HClO4

Առաջադրանք 2
Հաշվել յուրաքանչյուր շարքում ընդգրկված 

ամենա մեծ հարաբերական մոլեկուլային զանգ
վածով նյու թի մոլեկուլում տարրերի զանգվածային 
բաժին ները (%):

¢ 4.10 Ա տո մա մո լե կու լա յին 
ուս մունք

Ար դեն գի տենք, որ շատ նյու թեր կազմ ված են մո
լե կուլ նե րից, իսկ վեր ջին ներս՝ ա տոմ ե րից: Ա տոմ
նե րի և մո լե կուլ նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե րը միա
վոր վում են ա տո մա մո լե կու լա յին ուս մուն քում:  
Հայտ նի է, որ այդ ուս մուն քի հիմ ա կան դրույթ նե րը 
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մշա կել է ռուս մեծ գիտ նա կան Մ.Վ. Լո մո նո սո վը: 
Այդ ժա մանակ վա նից ան ցել է ա վե լի քան եր կու 
հար յուր տա րի. ա տոմ ե րի և մո լե կուլ նե րի մա սին 
ուս մուն քը ստա ցել է հետա գա զար գա ցում: Այժմ 
հայտ նի է, որ ոչ բո լոր նյու թերն են կազմ ված մո լե
կուլ նե րից: Պինդ նյու թերի մեծ մա սը, ո րոնց հան դի
պում ենք ա նօր գա նա կան քիմիա յի դա սըն թա ցում, 
ոչմո լե կու լա յին կա ռուց վածք ու նեն:

Սա կայն, հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ
ված նե րը հաշ վում են ինչ պես մո լե կու լա յին, այն պես 
էլ ոչմո լե կու լա յին կա ռուց ված քով նյու թե րի հա մար: 
Վեր ջին նե րիս հա մար մո լե կուլ և հա րա բե րա կան 
մո լե կու լա յին զանգ ված հաս կա ցութ յուն նե րը գոր
ծա ծում են պայ մա նա կան կար գով:

Ա տո մա մո լե կու լա յին ուս մուն քի հիմ ա կան 
դրույթ նե րը կա րե լի է ձ ևա կեր պել այս պես.

1. Գո յութ յուն ու նեն մո լե կու լա յին և ոչմո լե կու
լա յին կա ռուց ված քով նյու թեր:

2. Մո լե կուլ նե րի միջև կան մի ջա կայ քեր, ո րոնց 
չա փե րը կախ ված են նյու թի ագ րե գա տա յին վի ճա
կից և ջեր մաս տի ճա նից: Մո լե կուլ նե րի միջև ա մե նա
մեծ հե ռա վո րութ յուն ներն ու նեն գա զե րը: Դրա նով է 
բա ցատր վում դրանց հեշտ սեղ մե լիութ յու նը: Ա վե լի 
դժվար են սեղմ վում հե ղուկ նե րը, ո րոնց միջ մո լե
կու լա յին հե ռա վո րութ յուն նե րը զգա լիո րեն փոքր 
են: Պինդ նյու թե րում միջ մո լե կու լա յին հե ռա վո րու 
թ յուն ներն ա վե լի փոքր են, այդ պատ ճա ռով դրանք  
հա մար յա չեն սեղմ վում:

3. Մո լե կուլ նե րը գտնվում են ա նընդ հատ 
շարժ ման մեջ: Մո լե կուլ նե րի շարժ ման ա րա գու 
թ յու նը կախ ված է ջեր մաս տի ճա նից: Ջեր մաս
տի ճա նի բարձ րա ցու մով մո լե կուլ նե րի շարժ ման  
ա րա գութ յու նը մե ծա նում է:

4. Մո լե կուլ նե րի միջև գո յութ յուն ու նեն փո խա
դարձ ձգո ղութ յան և վա նո ղութ յան ու ժեր: Այդ ու ժե րն 
ա մե նա մեծ չա փով դրս ևոր վում են պինդ նյու թե
րում, ա մե նա փոքր չա փով՝ գա զե րում:

5. Մո լե կուլ նե րը կազմ ված են ա տոմ ե րից, 
ո րոնք մոլե կուլ նե րի նման գտնվում են ա նընդ հատ 
շարժ ման մեջ:
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6. Մի տե սա կի ա տոմ ե րը մյուս տե սա կի 
ա տոմ ե րից տար բեր վում են զանգ վա ծով և հատ
կութ յուն նե րով:

7. Մո լե կուլ նե րը ֆի զի կա կան երևույթ նե րի ժա
մա նակ պահ պան վում են,  քի միա կանի ժա մա նակ՝ 
որ պես կա նոն, քայ քայ վում:

8. Պինդ վի ճա կում մո լե կու լա յին կա ռուց ված
քով նյու թե րի բյու րե ղա ցան ցե րի հան գույց նե րում 
մո լե կուլ ներ են գտնվում: Բյու րե ղա ցան ցե րի հան
գույց նե րում գտնվող մոլեկուլների միջև գործող 
միջ մո լե կու լա յին կա պե րը թույլ են և տա քաց նե լիս 
հեշտությամբ խզվում են: Ուս տի, մո լե կու լա յին կա
ռուց ված քով նյու թե րը՝ որ պես կա նոն, ու նեն հալ
ման ցածր ջերմաս տի ճան:

9. Ոչմո լե կու լա յին կա ռուց ված քով նյու թե
րի բյու րե ղա ցան ցե րի հան գույց նե րում գտնվում են 
ա տոմ եր կամ այլ մաս նիկ ներ: Այդ մասնիկ նե րի 
միջև գործում են ամուր քի միա կան կա պեր, ո րոնց 
խզման հա մար շատ է ներ գիա է պա հանջ վում: Այդ 
պատ ճա ռով ոչմո լե կու լա յին կա ռուց ված քով նյու
թերն ու նեն հալ ման բարձր ջեր մաս տի ճան:

Ֆի զի կա կան և քի միա կան երևույթ նե րի բա-
ցատ րութ յու նն ըստ ա տո մա մո լե կու լա յին ուս-
մուն քի: Ֆի զի կա կան և քի միա կան երևույթ նե րը 
բա ցատր վում են ըստ ա տո մա մո լե կու լա յին ուս
մուն քի: Այս պես՝ բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից ձեզ 
հայտ նի դի ֆու զիա յի երևույ թը բա ցատր վում է մի 
նյու թի մո լե կուլ նե րը (ա տոմ ե րը, մաս նիկ նե րը) մյուս 
նյու թի մո լե կուլ նե րի (ա տոմ ե րի, մաս նիկ նե րի) մեջ 
ներ թա փան ցե լու հատ կութ յամբ: Դա տե ղի է ու նե
նում այն պատ ճա ռով, որ մո լե կուլ նե րը գտնվում 
են ա նընդ հատ շար ժման մեջ, և նրանց միջև  կան  
մի ջա կայ քեր:

Քի միա կան ռեակ ցիա նե րի էութ յունն այն է, որ 
մի տե սա կի նյու թե րի ա տոմ ե րի միջև ե ղած քի միա
կան կա պե րը խզվում են, և ա տոմ ե րի վե րախմ բա
վո րու մով ա ռա ջա նում են այլ նյու թեր:

q Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին (էջ 106)
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s Հարցեր և վարժություններ

1. Շա րադ րե՛ք ա տո մա մո լե կու լա յին ուս մուն քի 
հիմ ա կան դրույթ նե րի էութ յու նը:

2. Ի՞նչ  երևույթ ներ են հաս տա տում.
ա) մո լե կուլ նե րի շար ժու մը, 
բ) մո լե կուլ նե րի միջև մի ջա կայ քե րի առ կա յու 

թ յու նը:
3. Ին չո՞վ  է տար բեր վում մո լե կուլ նե րի շար ժու մը 

գա զե րում, հե ղուկ նե րում, պինդ նյու թե րում:
4. Ի րենց ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րով ինչ

պե՞ս  են տար բեր վում մո լե կու լա յին և ոչ մո լե կու լա յին 
կա ռուց ված քով պինդ նյու թե րը:

5. Ինչ պե՞ս  բա ցատ րել ֆի զի կա կան և քի միա
կան երևույթ նե րն ա տո մա մո լե կու լա յին ուս մուն քի 
տեսա կե տից:
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Առաջադրանքներ
գիտելիքների ինքնուրույն
ստուգման համար

Գլուխ 1 

1.  Ո՞ր շարքում են ընդգրկված միայն նյութեր.
1) մարմին, դանակ, կերակրի աղ, քացախաթթու,
2) երկաթ, սնդիկ, քացախաթթու, կերակրի աղ,
3) գիրք, երկաթ, տետր, քացախաթթու,
4) ածխածին, կերակրի աղ, բաժակ, թուղթ:

2. Ո՞րն է համարվում ֆիզիկական մարմին.
1) մեխ,                   3) երկաթ,
2) պղինձ,              4) արծաթ:

3. Թվարկված հատկանիշներից ո՞րն է 
բնութագրական շաքարի  համար.
1) ջրում լուծելիությունը,
2) ամրությունը,
3) երկարությունը, 
4) մետաղական փայլը:

4. Ո՞ր հատկանիշը նյութի ֆիզիկական 
հատկություն չէ.
1) խտություն,
2) եռման ջերմաստիճան,
3) հալման ջերմաստիճան,
4) ինքնաբոցավառվում:

5. Ի՞նչ ֆիզիկական հատկություններով են 
իրարից տարբերվում ջուրը և քացախա-
թթուն.
ա. գույնով,             
բ. եռման ջերմաստիճանով,                          
գ. ագրեգատային վիճակով,                         
դ. հալման ջերմաստիճանով,                        

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

ԳԼՈՒԽ V
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6. Սովորական պայմաններում ո՞ր նյութն է 
պինդ. 
1) պղինձ,
2) սնդիկ,
3) թթվածին,
4) ջուր:

7*. Ո՞ր հատկանիշն է խոչընըդոտում  
տեխնիկայում մաքուր երկաթի  լայն  
կիրառության համար. 
1) պլաստիկությունը,
2) կերամաշվելու հատկությունը,
3) էլեկտրահաղորդականությունը,
4) համաձուլվածքներ առաջացնելու ընդունա
կությունը:

8. Թվարկված  երևույթներից  ո՞րն  է  
ֆիզիկական.
1 ) ապակու  փշրվելը,          
2 ) ջրի  սառչելը,
3 ) գազի  ծավալի  փոքրանալը,                
4 ) ճիշտ  են  բոլոր  պատասխանները:

9. Ո՞րն է մաքուր  նյութ.
1) թորած  ջուրը,
2) պղնձի  հանքաքարը,
3) ծովի  ջուրը,
4) հողը:

10. Ստորև  թվարկվածներից  ո՞րն  է  
ֆիզիկական մարմին.
1) ջուր,                                 
2) գոլորշի,
3) ձնագունդ,                         
4) սառույց:

11. Ստորև բերված նյութերից ո՞րն է սենյակային 
պայմաններում հեղուկ.
1) կերակրի  աղ,              
2) կերակրի սոդա,
3) սպիրտ,
4) օսլա:
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12. Թվարկված  նյութերից  ո՞րն  է  օրգանական.  
1) ջուր,
2) գլիցերին, 
3) կերակրի աղ,        
4) սոդա:

13. Ինչպե՞ս պետք է  հանգցնել  սպիրտայրոցի
բոցը.
1) փչելով,                
2) թասակով  ծածկելով,
3) ջրով,
4) նշված  բոլոր  եղանակներով:

14. Եթե  խառնուրդը  բաղկացած  է  տարբեր  
խտություններով  միմյանց  մեջ  չլուծվող  
հեղուկներից, ապա  ինչպե՞ս կարող  ենք  
բաժանել բաղադրիչները.
1) զտումով,
2) պարզվածքազատումով,
3) շոգիացումով,
4) բաժանիչ  ձագարով:

15. Խառնուրդների  բաժանման  ո՞ր  եղանակն  է 
օգտագործվում  քամած  մածուն  պատրաս-
տելիս.
1) թորում,
2) զտում,
3) շոգիացում,               
4) պարզեցում:
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Գլուխ 2  

1. Ո՞ր դեպքում գործ ունենք թթվածին 
քիմիական տարրի հետ. 
1) թթվածինն անգույն գազ է,
2) թթվածինն անհրաժեշտ է այրման համար,
3) ջրում  թթվածնի զանգվածային բաժինը 

89,9% է,
4) օդը, ըստ ծավալի, պարունակում է   21% 

թթվածին:

2. Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ի՞նչ են 
տեղի ունենում մոլեկուլների հետ: Դրանք.
1) պահպանվում են,  
2) քայքայվում են, 
3) կիսվում են,
4) միանում են իրար: 

3. Ջրածինը պարզ նյութ է: Ինչո՞ւ. 
1) այն պարունակում է տարբեր քիմիական 

տարրերի ատոմեր,
2) այն պարունակում է տարանուն լիցքով 

մասնիկներ,
3) այն պարունակում է միևնույն քիմիական 

տարրի ատոմեր,
4) այն նորմալ պայմաններում գազ է: 

4. Տարրի մեկ ատոմի զանգվածը 19 զ.ա.մ.  է: 
Ո՞րն է այդ տարրը.
1) կալիումը,      
2) ֆտորը,                     
3) արգոնը,              
4) թթվածինը:

5. Քանի՞ տարր  է ներկայացված հետևյալ 
բառակապակցություններում՝ երկաթե մեխ, 
սառցե դղյակ,  ալյումինե կաթսա,  ջրի 
կաթիլ, ալյումինե գդալ.
1) 6,
2) 5,                               
3) 4,                                
4) 3:
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6. Ո՞ր նյութի հարաբերական մոլեկուլային 
զանգվածն է  44.
1) H2O,
2) CuO,       
3) CO2,  
4) H2S:

7. Ո՞ր նյութի հարաբերական մոլեկուլային 
զանգվածն է  34.
1) H2O,    
2) CuO,                          
3) CO2,  
4) H2S:

8. Ո՞ր գրառումն է ճիշտ.
1) Ar(H)=1 գ/մոլ,            
2) M(H2) =2,   
3) Ar(Cu)= 64,                 
4) Mr(O2)=32 գ/մոլ: 

9. Որքա՞ն է ալյումինի օքսիդի հարաբերական 
մոլեկուլային զանգվածը.
1) 54,
2) 102,
3) 150,
4) 300: 

10. Ինչի՞ է հավասար 5 մոլեկուլ ջրի  զանգվածը 
(զ.ա.մ.). 
1)  18,
2) 36,
3) 90,
4) 180: 

11. Ո՞րն է երկտարր միացության քիմիական 
բանաձևը, որում տարրերի զանգվածային 
բաժինները հավասար են.
1) CO,                         
2) CO2,                        
3) SO3,                 
4) SO2:
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12. Քանի՞  զ.ա.մ.  է ալյումինի մեկ ատոմի 
զանգվածը.
1) 27,       
2) 4,48•1026,                 
3) 4,48•1023,           
4) 6,02• 1023:

13. Որքա՞ն է ալյումինի զանգվածային բաժինը 
(%)  ալյումինի նիտրատում. 
1) 12,7,             
2) 27,                             
3) 17,2,                         
4) 54:

14*. Ինչի՞ է հավասար   անհայտ նյութի 
հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, 
եթե այդ  նյութի բաղադրության մեջ 
բաղադրիչ տարրերի զանգվածային 
հարաբերությունները հետևյալն  են` m(S) . 
m(Fe) = 1,14 . 1:

Պատասխան...:

15*. Երկվալենտ մետաղի օքսիդում մետաղի 
զանգվածային բաժինը կազմում է  77,46 %.  
1.Նշել այդ մետաղի կարգաթիվը:

Պատասխան...:
2. Որքա՞ն է  այդ մետաղի բարձրագույն օքսիդի 

հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:  
Պատասխան...:         
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Գլուխ 3  

1. Ո՞ր տարրական  մասնիկի զանգվածն է 
մոտավորապես հավասար պրոտոնի 
զանգվածին.
1) էլեկտրոններինը,
2) նեյտրոններինը,
3) α–մասնիկինը,
4) β–մասնիկինը:

2. Քանի՞ նեյտրոն է պարունակվում  երկաթի 
ատոմի միջուկում. 
1) 26,
2) 30,        
3) 36,      
4) 56:

3. Ո՞ր մասնիկների քանակի տարբերությամբ է 
պայմանավորված իզոտոպների առաջա-
ցումը. 
1) ատոմի միջուկում պրոտոնների թվի 

փոփոխմամբ,
2) ատոմի միջուկում  նեյտրոնների թվի 

փոփոխմամբ,
3) ատոմում  էլեկտրոնների  թվի փոփոխմամբ, 
4) ատոմի լիցքի փոփոխմամբ:

4. Տարրերի  ատոմների  էլեկտրոնների  թիվը  
պարբերական համակարգում համապա-
տասխանում է. 
 1) պարբերությունների թվին,
 2) խմբերի թվին,
 3) շարքերի թվին,
 4) կարգաթվին:

5. Առավելագույնը քանի՞  էլեկտրոն  կարող է 
պարունակել  երրորդ էներգիական մակար-
դակը.
1) 2,
2) 8,    
3) 18,             
4) 36: 
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6. Ո՞ր շարքում է համապատասխանաբար 
ճիշտ ներկայացված 39

19K իզոտոպում 
առկա պրոտոնների, էլեկտրոնների և 
նեյտրոնների թիվը.   
1)  19 p, 19e, 19n,
2)  19 p, 19e, 20n,
3)  19 p, 20e, 19n,
4)  19 p, 19e, 18n:

7*.  Որքա՞ն  է անհայտ տարրի    հարաբերական  
ատոմային  զանգվածը, եթե  այն  կազմված  է   
երեք  կայուն   իզոտոպից.                                                          
28A( 92,27%),  29A( 4,64%) ,  30A( 3,05%) . 
1)  27,
2)  28,                      
3)  29,                    
4)  30:       

8*. Ըստ տրված էլեկտրոնային բանաձևերի 
տարրերի՝ ո՞ր զույգն է օժտված նման 
քիմիական հատկություններով. 
1)    1s2  և  1s1,
2)   1s2,2s2   և     1s2,2s22p6,
3)   1s2,2s2 2p5  և  1s2, 2s22p6,3s23p5,
4)   1s2,2s2    և    1s2,2s22p5:

9*.  Ըստ տրված էլեկտրոնային բանաձևերի՝ 
ո՞ր տարրն  է օժտված առավել փոքր  
քիմիական ակտիվությամբ. 
 1) 1s2, 2s22p4,
 2) 1s2, 2s22p6,
 3). 1s2, 2s1,
 4) 1s2, 2s22p6, 3s1:

10*. Ըստ տրված էլեկտրոնային բանաձևերի՝ 
ո՞ր տարրն  է քիմիապես առավել ակտիվ. 
1) 1s2, 2s22p4,
2) 1s2, 2s22p6,
3). 1s2, 2s1,
4) 1s2, 2s22p6, 3s1:
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11. Ո՞ր էներգիական մակարդակում և 
ենթամակարդակում է գտնվում  էլեկտրոնը, 
եթե դրա  բնութագրերն են`  n =  3,  l =  0. 
1) 2s,
2) 3s, 3p,
3) 2s, 3p,
4) 3s:

12. Տարրի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևն է` 
1s2,2s2,2p3: Որքա՞ն է այդ տարրի բարձրագույն 
օքսիդի և ջրածնային միացության  մոլեկուլ- 
ներում   ատոմների գումարային թիվը. 
1) 8,
2) 9,
3) 11,
4) 13: 

13. Քանի՞ դատարկ  3d օրբիտալ ունի  ֆոսֆորի  
ատոմը հիմնական վիճակում. 
1)  3,
2) 5,
3) 6,
4) 7:

14.  Ո՞ր  իներտ  գազի ատոմի էլեկտրոնային 
թաղանթին  է համապատասխանում   
1s2, 2s22p6, 3s2, 3p5 էլեկտրոնային բանաձևով 
տարրի բացասական իոնը. 
1) հելիում,
2) նեոն,
3) արգոն,
4) կրիպտոն:

15. Ո՞ր բանաձևի օգնությամբ են  որոշում 
էլեկտրոնների առավելագույն թիվը տվյալ 
էներգիական մակարդակում. 
1)   N= n2,
2)  N=2n2,
3)  N=2/n2,
4)  N=n+l:
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16. Քանի՞  p-էլեկտրոն է առկա  բարիումի 
ատոմում. 
1) 12,
2) 18, 
3) 24, 
4) 30:

17. Չորրորդ պարբերության  մետաղի ատոմն 
ունի երեք ավարտված էլեկտրոնային 
թաղանթ, իսկ արտաքին շերտում՝ մեկ 
էլեկտրոն: Ո՞րն է այդ տարրը.  
1. Ca,   
2. Cu,      
3. K,   
4. Zn: 

Գլուխ 4  

1. Ո՞ր  նյութի  մոլեկուլում  է  քիմիական  կապն  
իոնային. 
1) Cl2,
2) CO2,
3) NH3,
4) KCl:

2. Ո՞ր միացությունում է ծծումբ տարրի 
օքսիդացման աստիճանը բացասական. 
1)  MgSO4,
2)  H2SO3,
3)   KHS,               
4)   Al2(SO4)3: 

3. Ո՞ր շարքի բոլոր միացություններում է ֆոսֆոր 
տարրի օքսիդացման  աստիճանը +3.
1)  Ca3P2, Na2HPO4, Ca HPO4,   
2)  PCl5, Na3PO4,  HPO3,
3)  PCl3, P2O3, H3PO3,                    
4)  PH4Cl, P2O5, H3PO4:



118

4. Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է կովալենտային  
կապն առավել բևեռային.
1) HJ,             
2) HBr, 
3) HCl,              
4) HF:

5. Յոդի մոլեկուլում` ատոմների միջև, ինչպիսի՞  
կապ է առկա.
1) կովալենտ բևեռային, 
2) կովալենտ ոչբևեռային, 
3) մետաղական,
4) իոնային:

6. Ո՞ր քիմիական կապը  չի  առաջանում   
էլեկտրոնային  զույգի ընդհանրացմամբ.
1) կովալենտ բևեռային,
2) կովալենտ ոչբևեռային, 
3) մետաղական,
4) ջրածնային:

7*. Ո՞ր մոլեկուլում է ատոմների միջև կապն 
առավել ամուր. 
1)  HF,
2) HCl, 
3) HBr,
4) HI:

8*. Ինչպե՞ս   է  փոխվում  կապի  բևեռայնությունը  
HF,  HCl,  HBr, HI  շարքում. 
1) մեծանում է,
2) փոքրանում է,
3) մեծանում, ապա փոքրանում է, 
4)  չի փոխվում:

9*. Ինչի՞ է հավասար կովալենտային կապերի 
թիվը հիդրօքսոնիում (H3O)+ իոնում.
1) 2,
2) 3,        
3) 4,        
4) 5:
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10*. Ինչպե՞ս   է  փոխվում  կապի  բևեռայնու-
թյունը  AsH3, PH3,  NH3  շարքում. 
1) մեծանում է,
2) փոքրանում է, 
3) մեծանում, ապա փոքրանում է, 
4)  չի փոխվում:

11. Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերի մոլեկուլում է 
առկա իոնային կապը.
1)  H2, Li2S, H2O,
2)  H2O, CH4, C6H6,
3)  HF, K2O, CH3OH,
4)  KOH, Na2O, Zn(OH)2:

12. Ո՞ր շարքում են ներառված միայն իոնական 
կապով նյութեր.
1) H2SO4, NH4Cl, NF3,
2) HF, BaCl2, MgO,
3) SiF4, K2S, KNO3,
4) CuF2, BaO, Mg3N2:

13.  Ինչպիսի՞ն է քիմիական կապն ածխածնի 
(II) օքսիդի մոլեկուլում.
1) կովալենտ  ոչբևեռային,
2) կովալենտ  բևեռային,
3) իոնական,
4) մետաղական:

 
14. Ո՞ր  նյութի  մոլեկուլում  է ածխածնի  ատոմը  

ցուցաբերում  +2 օքսիդացման աստիճան. 
1) ածխաթթվում,
2) շմոլ գազում,
3) մեթանում,
4) ածխաթթու գազում:

15. Միացությունների ո՞ր շարքում է ծծմբի 
օքսիդացման աստիճանը համաչափորեն 
աճում.
1) Na2SO4, SO2, H2SO4, S,
2) SO3, S, (NH4)2SO4, K2SO4,
3) H2S, S, H2SO3, PbSO4,
4) SO3, Na2SO4, S, H2SO3:
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16*. MnO2-ի ներկայությամբ բերթոլեի աղի 
ջերմային քայքայման հետևանքով ի՞նչ 
նյութեր են առաջանում, և ինչպիսի՞ քիմիա-
կան կապեր են գործում դրանց մոլեկուլում. 
1) KCl, Cl2O,   իոնային և  կովալենտ բևեռային,   
2) KClO4, KCl,  միայն իոնային,
3) KCl, O2,   իոնային և կովալենտ ոչբևեռային,
4) Cl2,KCl, կովալենտ ոչբևեռային և իոնային:

17. Ի՞նչ զանգվածով հիդրօքսոնիում իոն է 
մասնակցել հիդրօքսիդ իոնի հետ 
ռեակցիայում, եթե դրա հետևանքով 
ստացվել է  7, 2 գ ջուր. 
1) 1.9 գ,
2) 3,8 գ,        
3) 5,7 գ,  
4) 7,2 գ:
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Պատասխաններ

հ/հ Գլուխ 1 Գլուխ 2 Գլուխ 3 Գլուխ 4

1 2 3 2 4

2 1 1 2 3

3 1 3 2 3

4 4 2 4 4

5 2 4 3 2

6 1 3 2 3

7 2 4 2 1

8 4 3 3 2

9 1 2 2 2

10 3 3 4 1

11 3 4 4 4

12 2 1 3 4

13 2 1 2 2

14 4 120 3 2

15 2 ա 25, բ220 2 3

16 3 3

17 2 2
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