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1.

ԱԲ ֆիզիկա առարկայի ուսուցման նպատակները

ԱԲ «ֆիզիկա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի ծրագիրը մշակվել է
որպես

գործնական

և

փորձարարական

ֆիզիկայի

աշխատանքների

դասընթաց։

Այս

առարկայական ծրագիրը սովորողին գիտական փորձառություն է տալիս և ապահովում հետագա
կրթություն ստանալու համար աշակերտի հիմքային պատրաստվածությունը։
Առարկայի նպատակն է հնարավորություն տալ աշակերտին՝
-

ճանաչելու գիտական մեթոդների կարևորությունն ու հնարավոր թերությունները և
գնահատելու դրանց կիրառելիությունը այլ բնագավառներում և առօրյա կյանքում.

-

ձեռք բերելու առօրյա կյանքում պիտանի ունակություններ ու հմտություններ, որոնք
խրախուսում են արդյունավետ և անվտանգ գործունեություն.

-

տարբեր լսարանների, տարբեր նպատակադրմամբ, ներկայացնելու տեղեկություններ և
գաղափարներ.

-

ձեռք բերելու գիտական բարեխղճություն, ճշգրտություն, անաչառություն, ազնվություն,
հարցադրում

կատարելու

ունակություն,

նախաձեռնողականություն,

ստեղծագործականություն.
-

շրջակա միջավայրով հետաքրքրվելու և նրա հանդեպ հոգատար լինելու՝ տեղեկացված
լինելով ֆիզիկայի և ֆիզիկայի կիրառության ազդեցության մասին.

-

հասկանալու, որ ֆիզիկայի կիրառությունը կարող է շահավետ և որոշիչ լինել և՛ անհատի,
և՛ հանրության, և՛ շրջակա միջավայրի համար.

-

հասկանալու, որ գիտության ուսումնասիրությունը և կիրառությունը համագործակցային
ու հավաքական գործընթացներ են և կարող են ենթարկվել հանրային, տնտեսական,
տեխնոլոգիական,

էթիկական

ու

մշակութային

ազդեցությունների

և

սահմանափակումների.
-

գնահատել հաղորդակցության համար ՏՏ-ների օգտագործման նշանակությունը որպես
փորձերի իրականացման աջակցություն, ինչպես նաև փորձարարական և տեսական
արդյունքների մեկնաբանման գործիք։

1.1 Ով կարող է մասնակցել այս դասընթացին
ԱԲ-ի

«ֆիզիկա

ստանդարտ

և

խորացված»

ուսուցման

համար

առարկայի

ծրագիրը

նախատեսված է ՀՀ պետական հիմնական դպրոցի ֆիզիկա առարկայի ծրագիրն հաջողությամբ
ավարտած աշակերտների համար։ Այլ հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ անհրաժեշտ չեն։

1.2 Ուսուցման տևողությունը
ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերը յուրաքանչյուր խորացված առարկայի համար նախատեսում են
մոտավորապես 480 ուսումնական դասաժամ տևողությամբ ուղղորդված ուսուցում, որտեղ մեկ
դասաժամը 45 րոպե է։ Յուրաքանչյուր ստանդարտ առարկայի համար ԱԲ-ի առարկայական
ծրագրերը նախատեսում են մոտավորապես 240 դասաժամ տևողությամբ ուղղորդված ուսուցում,
որտեղ նույնպես մեկ դասաժամը 45 րոպե է։
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Ուղղորդված ուսուցումը ներառում է ուսուցչի հետ դեմ առ դեմ դասընթացները, ընթացիկ
թեստավորման և գնահատման գործընթացները, սակայն չի ներառում տնային աշխատանքներն
ու ամփոփիչ քննությունը։

2. Ծրագրի բովանդակություն
ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի բովանդակությունը
ներկայացված է ստորև: Թեմաների նշված հաջորդականությունը չի ենթադրում թեմաների
դասավանդման նույնատիպ հերթականություն։ Հիմնվելով ստորև ներկայացված թեմատիկ
միավորների և դրանց համապատասխան վերջնարդյունքների վրա՝ ԱԲ-ի հավաստագրված
ուսուցիչը

կարող

է

կազմել

դասավանդման

շաբաթական

սխեմա՝

բովանդակության

տրամաբանական հաջորդականությամբ։
Առարկայի բովանդակությունը կազմված է երկու բաղադրիչից՝
-

հիմքային նյութ, որը ներառում է ընդհանուր ֆիզիկա, մեխանիկա, նյութեր, տատանումներ և
ալիքներ, էլեկտրականություն և մագնիսականություն, ժամանակակից ֆիզիկա բաժինները, և
ֆիզիկայի կիրառություն։

ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկայի բովանդակությունը բերված
է ստորև։
1. Ընդհանուր ֆիզիկա
1.1 Ֆիզիկական մեծություններ և միավորներ
1.2 Չափման մեթոդներ
2. Նյուտոնյան մեխանիկա
2.1 Կինեմատիկա
2.2 Դինամիկա
2.3 Ուժեր
2.4 Աշխատանք, էներգիա և հզորություն
2.5 Շրջանագծային շարժում
2.6 Գրավիտացիոն դաշտեր
3. Նյութեր
3.1 Նյութի փուլերը
3.2 Պինդ մարմինների դեֆորմացիան
3.3 Իդեալական գազեր
3.4 Ջերմաստիճան
3.5 Նյութերի ջերմային հատկությունները
4. Տատանումներ և ալիքներ
4.1 Տատանումներ
4.2 Ալիքներ
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4.3 Վերադրում
5․Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
5.1 Էլեկտրական դաշտեր
5.2 Ունակություն
5.3 Էլեկտրական հոսանք
5.4 Հաստատուն հոսանքի շղթաներ
5.5 Մագնիսական դաշտեր
5.6 Էլեկտրամագնիսականություն
5.7 Էլեկտրամագնիսական մակածում
5.8 Փոփոխական հոսանք
6․ Ժամանակակից ֆիզիկա
6.1 Լիցքավորված մասնիկներ
6.2 Քվանտային ֆիզիկա
6.3 Միջուկային ֆիզիկա
7․Տեղեկույթի հավաքագրում և հաղորդում (ԱԲ-ի միայն խորացված մակարդակում)
7.1 Ուղղակի չափումներ
7.2 Հեռահար չափումներ
7.3 Ինֆորմացիայի փոխանցում

2․1 Փորձարարական հմտությունների զարգացում
Անհրաժեշտ է ուսուցման ողջ ընթացքում սովորողներին տրամադրել ուղղորդված փորձարարական
հմտությունների զարգացման հնարավորություն: Փորձարարական հմտություններն առանձին
քննական բաղադրիչներ են և ստուգվում են ամփոփիչ գործնական քննության ժամանակ, որը
ստուգում է սարքերի հետ աշխատելու հմտությունները, տվյալների ներկայացումը, վերլուծությունը և
գնահատումը:
Ամփոփիչ քննաթերթիկներից մեկը գրավոր քննություն է, որը ստուգում է բարձր մակարդակի
փորձարարական հմտություններ, ինչպիսին են պլանավորումը, վերլուծությունը և գնահատումը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ աշակերտները չեն կարող բավարար չափով պատրաստվել այս քննաթերթիկի
համար՝ առանց իրենց ուսման ընթացքում շարունակական լաբորատոր աշխատանքների
իրականացման:

2․2 Ֆիզիկայի կիրառություն
Առարկայական ծրագրի «ֆիզիկայի կիրառություն» բաղադրիչը մշակված է սովորողի՝ հիմքային
նյութից ստացած գիտելիքների կիրառումն ապահովելու համար` ժամանակակից ֆիզիկայի
կարևորագույն
բնագավառների
ուսումնասիրման
ընթացքում:
Բաղադրիչը
սովորողին
հնարավորություն է տալիս վերհիշելու հիմքային նյութի բովանդակությունը, ինչպես նաև
ծանոթանալու ֆիզիկական նոր երևույթների: Այն կենտրոնանում է հետազոտությունների,
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արտադրության մեջ և առօրյայում ֆիզիկայի կիրառության վրա և առնչվում է հնարավոր էթիկական
խնդիրների հետ: Այս հատվածի դասավանդումը ներառում է նաև գործնական աշխատանքներ:
«Ֆիզիկայի կիրառություն» բաժինը բաղկացած է երեք մասից: Յուրաքանչյուր մաս ներառում է նաև
շրջակա միջավայրի ֆիզիկայի հիմնահարցեր: Քննական հարցերը, կոնկրետ օրինակների վերհիշման
փոխարեն, կենտրոնացած են լինելու ֆիզիկական հասկացությունների և մեթոդների վրա: Հարցին
վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկությունները բերված են լինելու հարցի մեջ, և աշակերտներից
ակնկալվելու է նոր իրավիճակների համար գիտելիքի կիրառություն ինչպես հիմնական նյութից,
այնպես էլ կիրառության բաղադրիչից:

2․3 Դասավանդման մոտեցումներ
Դասավանդման ընթացքում ուսուցիչները պետք է անդրադառնան ուսուցանվող նյութին ֆիզիկայի
հանրային, բնապահպանական, տնտեսական և տեխնոլոգիական տեսանկյուններից։ Որոշ
օրինակներ ներառված են հիմքային նյութում և «Ֆիզիկայի կիրառություն» բաժնում, սակայն
անհրաժեշտ է խրախուսել բերված օրինակների ուսումնասիրումը սկզբունքների առումով, քանի որ
միևնույն սկզբունքները քննության ընթացքում կարող են ստուգվել նաև այլ իրավիճակային
գործածության միջոցով։ Սովորողները պետք է իրենց դասաժամանակի առնվազն 20%-ը տրամադրեն
գործնական աշխատանքներին՝ անհատապես կամ փոքր խմբերում: Այս 20%-ի համար հատկացված
ժամանակը չի ներառում ուսուցչի կողմից փորձերի ցուցադրումը:
ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար առարկան խրախուսում է
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը։ Սովորողները պետք է լիարժեք կիրառեն ՏՏներն իրենց գործնական աշխատանքներում: Ուսուցիչները ևս կարող են օգտագործել ՏՏ-ներ՝
ցուցադրությունների և մոդելավորումների ժամանակ:

Բաժին 1․Ընդհանուր ֆիզիկա

Ընդհանուր ֆիզիկա
1.1 Ֆիզիկական մեծություններ և միավորներ
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) հասկանալ, որ բոլոր ֆիզիկական մեծություններն ունեն

Ֆիզիկական մեծություններ

թվային արժեք և միավոր
բ) կիրառել հետևյալ ՄՀ հիմնական մեծություններն ու նրանց

ՄՀ միավորներ
Ավոգադրոյի հաստատունը

միավորները` զանգված (կգ), երկարություն (մ), ժամանակ
(վ), հոսանք (Ա), ջերմաստիճան (Կ), նյութի քանակ (մոլ)
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Սկալյարներ և վեկտորներ

գ)

ածանցյալ

միավորները

միավորների

ներկայացնել

արտադրյալ

ծրագրում

կամ

որպես

ՄՀ

հարաբերություն

օգտագործված

և

միավորները

համապատասխանորեն օգտագործել
դ)

ՄՀ

միավորներն

օգտագործել

ֆիզիկական

հավասարումների համասեռությունը ստուգելու համար
ե) հասկանալ և օգտագործել նկարների առանցքների և
աղյուսակների
ինչպես

գլխամասերի

սահմանված

է

ընդունված

մակնշումը,

բրիտանական

Գիտության

կրթության ընկերակցության (ASE) «Signs, Symbols and
Systematics (The ASE Companion to 16–19 Science)» գրքում
(2000 թ.)
զ)

հիմնական

և

ածանցյալ

միավորները

տասի

աստիճաններով

արտահայտելու համար օգտագործել

հետևյալ

ենթաբազմապատիկների

բազմապատիկների

նախածանցները

ու
և

նրանց

գրանշանները՝ պիկո (պ), նանո (ն), միկրո (μ), միլի (մ),
սանտի (ս), դեցի (դ), կիլո (կ), մեգա (Մ), գիգա (Գ), տեռա (Տ)
է)

խելամտորեն

գնահատել

ծրագրում

ներառված

ֆիզիկական մեծությունները
ը) հասկանալ, որ Ավոգադրոյի NA հաստատունը 0,012 կգ
զանգվածով ածխածին-12-ի ատոմների քանակն է
թ) օգտագործել մոլային քանակը, որտեղ ցանկացած նյութի
մեկ մոլը այն քանակն է, որը պարունակում է NA
Ավոգադրոյի թվին հավասար մասնիկներ
ժ) տարբերակել սկալյար ու վեկտորական մեծությունները և
յուրաքանչյուրից բերել օրինակներ
ժա) գումարել և հանել միևնույն հարթության մեջ գտնվող
վեկտորները
ժբ)

վեկտորը

ներկայացնել

երկու

փոխուղղահայաց

բաղադրիչներով
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1.2 Չափման մեթոդներ
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) օգտագործել երկարության, ծավալի, անկյան, զանգվածի,

Չափումներ
Սխալներ և անորոշություններ

ժամանակի, ջերմաստիճանի և էլեկտրական մեծությունների
չափման

մեթոդները,

որոնք

համապատասխանում

են

առարկայական ծրագրի բովանդակությանը. աշակերտները
մասնավորապես պետք է կարողանան՝
•

չափել

երկարությունները

քանոնով,

ձողակարկինով և միկրոմետրով,
•

կշեռքով

չափել

կշիռը,

հետևաբար

և

զանգվածը,
•

անկյունաչափով չափել անկյունը,

•

ժամացույցով,

վայրկենաչափով

կաթոդաճառագայթային
ժամանակային

և

օսցիլոգրաֆի

կալիբրացմամբ

չափել

ժամանակահատվածները,
•

ջերմաչափով չափել ջերմաստիճանը,

•

օգտագործել

ամպերմետր

և

վոլտմետր՝

համապատասխան մասշտաբներով,
•

զրոյական

մեթոդներում

օգտագործել

գալվանոմետր,
•

օգտագործել

կաթոդաճառագայթային

օսցիլոգրաֆ,
•

օգտագործել սանդղակավորված Հոլի զոնդ

բ) օգտագործել անալոգային ցուցնակներ և թվային
էկրաններ
գ) օգտագործել կալիբրացված կորեր
դ) հասկանալ և բացատրել չափումներում սիստեմատիկ
սխալների

(ներառյալ

զրոյական

սխալները)

և

պատահական սխալների տարբերությունը
ե) հասկանալ չափման միջոցների ճշգրտության և
չափումների

արդյունքների

ճշգրտության

տարբերությունը
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զ) գնահատել բերված մեծության անորոշությունները
բացարձակ,

կոտորակային

կամ

տոկոսային

սխալանքների գումարով (խիստ վիճակագրական
մոտեցում չի պահանջվում)

Բաժին 2․Նյուտոնյան մեխանիկա

Նյուտոնյան մեխանիկա
2.1 Կինեմատիկա
Կինեմատիկան շարժման ուսումնասիրությունն է: Շարժման հետ ամեն օր առնչվում ենք,
հետևաբար անհրաժեշտ է վերլուծել և կանխագուշակել մարմինների շարժման ձևը: Շարժվող
օբյեկտների շարժումը ուսումնասիրվում է գրաֆիկորեն, ինչպես նաև շարժման հավասարումների
միջոցով:

Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) սահմանել հեռավորություն, տեղափոխություն, սկալյար և
վեկտորական

Գծային շարժում
Ոչ գծային շարժում

արագություն,

արագացում

հասկացությունները
բ)

գրաֆիկական
հեռավորությունը,

մեթոդներով
տեղափոխությունը,

ներկայացնել
սկալյար

և

վեկտորական արագությունը և արագացումը
գ) արագություն-ժամանակ գրաֆիկի տակի մակերեսից
որոշել տեղափոխությունը
դ) տեղափոխություն-ժամանակ գրաֆիկի թեքությունից
որոշել արագությունը
ե) արագություն-ժամանակ գրաֆիկի թեքությունից որոշել
արագացումը
զ) արագության և արագացման սահմանումներից դուրս
բերել ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժումը
նկարագրող հավասարումները
է) օգտագործելով ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող
շարժման հավասարումները՝ լուծել խնդիրներ, ներառյալ
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համասեռ

գրավիտացիոն

դաշտում

առանց

օդի

դիմադրության ընկնող մարմինների շարժումը
ը) վերհիշել, որ մարմնի կշիռը ազատ անկման արագացման
և նրա զանգվածի արտադրյալն է
թ)

նկարագրել

ազատ

անկում

կատարող

մարմնի

արագացման չափման փորձ
ժ)

որակապես
առկայությամբ

նկարագրել
համասեռ

օդի

դիմադրության

գրավիտացիոն

դաշտում

ազատ անկում կատարող մարմնի շարժումը
ժա)

նկարագրել

հավասարաչափ

և

բացատրել

արագությամբ

մի

ուղղությամբ

և

ուղղահայաց

ուղղությամբ հավասարաչափ արագացող շարժումը

2․2 Դինամիկա
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) բացատրել Նյուտոնի շարժման օրենքները

Նյուտոնի շարժման օրենքները

բ) հասկանալ, որ զանգվածը մարմնի հատկություն է, որը
դիմադրում է շարժման փոփոխությանը

Իմպուլս և նրա պահպանումը

գ) նկարագրել և օգտագործել կշռի գաղափարը որպես
զանգվածի վրա գրավիտացիոն դաշտի ազդեցություն
դ) սահմանել իմպուլսը որպես զանգվածի և արագության
արտադրյալ
ե) սահմանել և օգտագործել ուժը որպես իմպուլսի
փոփոխման արագություն
զ) F = ma արտահայտության կիրառմամբ լուծել խնդիրներ՝
հասկանալով, որ արագացումն ու արդյունարար ուժը
միշտ համուղղված են
է) սահմանել իմպուլսի պահպանման օրենքը
ը) օգտագործել իմպուլսի պահպանման օրենքը պարզ
խնդիրներ լուծելու համար, ներառյալ առաձգական և ոչ
առաձգական

փոխազդեցությունները

երկու

մարմինների միջև միաչափ և երկչափ շարժումների
դեպքում (վերականգման գործակցի մասին գիտելիք չի
պահանջվում)
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թ) հաշվի առնել, որ բացարձակ առաձգական հարվածի
ժամանակ բախումից առաջ և հետո հարաբերական
արագությունը նույնն է
ժ) հասկանալ, որ թեև համակարգի իմպուլսը փոխազդող
մասնիկների միջև միշտ պահպանվում է, հնարավոր է
կինետիկ էներգիայի փոփոխություն

2.3 Ուժեր
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) նկարագրել զանգվածի վրա համասեռ գրավիտացիոն
դաշտի

Ուժի տեսակներ
Ուժերի հավասարակշռություն
Ծանրության կենտրոն

ազդած

ուժը

և

լիցքի

վրա

համասեռ

էլեկտրական դաշտի ազդած ուժը
բ) հասկանալ հեղուկում մարմնի վրա ազդող վերմղիչ ուժի
ծագումը
գ)

որակապես հասկանալ շփման և մածուցիկության
ուժերը, ներառյալ օդի դիմադրությունը (շփման և

Ուժերի պտտական ազդեցությունը

մածուցիկության

հաստատունների

ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ չէ)
դ)

օգտագործել

վեկտորական

եռանկյունի`

ուժերի

հավասարակշռությունը ներկայացնելու համար
ե)

հասկանալ, որ կարելի է համարել որ մարմնի կշիռն
ազդում է մեկ կետում, որը հայտնի է որպես ծանրության
կենտրոն

զ) հասկանալ, որ ուժային զույգը երկու ուժեր են, որոնք
առաջացնում են միայն պտույտ
է) սահմանել և կիրառել ուժի մոմենտը և ուժային զույգի
ուժի մոմենտը
ը)

հասկանալ, որ երբ համազոր ուժ և համազոր ուժի
մոմենտ չկան, համակարգը հավասարակշռության մեջ է

թ) կիրառել մոմենտների կանոնը
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2․4 Աշխատանք, էներգիա և հզորություն
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա)

Էներգիայի

փոխակերպում

էներգիաների,

դրանց

կիրառել էներգիայի պահպանման սկզբունքը հասարակ

պահպանում

օրինակների վրա
բ) հասկանալ աշխատանք հասկացությունը որպես ուժի և
ուժի ուղղությամբ տեղափոխության արտադրյալ

Պոտենցիալ, կինետիկ և ներքին
էներգիաներ

ձևերի

փոխակերպումների և պահպանման օրինակներ բերել,

և

Աշխատանք

տարբեր

գ) մի շարք իրավիճակներում հաշվել աշխատանքը,
ներառյալ

արտաքին

հաստատուն

ճնշման

տակ

ընդլայնվող գազի կատարած աշխատանքը (W = pΔV)

Հզորություն

դ) շարժման հավասարումներից դուրս բերել կինետիկ
էներգիայի բանաձևը՝ Ek =
ե)վերհիշել և կիրառել Ek =
զ)

տարբերակել

1
2

1
2

mv2

mv2բանաձևը

գրավիտացիոն

պոտենցիալ

և

առաձգական պոտենցիալ էներգիաները
է) հասկանալ և կիրառել համասեռ դաշտում ուժի և
պոտենցիալ

էներգիայի

կապը՝

խնդիրներ

լուծելու

համար
ը) W = Fs սահմանումից դուրս բերել Երկրի մակերևույթի
մոտ պոտենցիալ էներգիայի փոփոխության ΔEp = mgΔh
բանաձևը
թ) վերհիշել և օգտագործել Երկրի մակերևույթի մոտ
պոտենցիալ էներգիայի փոփոխության ΔEp = mgΔh
բանաձևը
ժ) հասկանալ ներքին էներգիայի գաղափարը
ժա) հասկանալ, որ համակարգի օգտակար գործողության
գործակիցը (ՕԳԳ-ն) համակարգի կատարած օգտակար
աշխատանքի

և

լրիվ

ստացված

էներգիաների

հարաբերությունն է
ժբ) հասկանալ և գնահատել գործնական սարքերում
էներգիայի կորուստները և, օգտագործելով ՕԳԳ-ի
գաղափարը, լուծել խնդիրներ

12

Վերջին թարմացումը՝ մայիս, 2016 թ․

ժգ) սահմանել հզորությունը որպես միավոր ժամանակում
կատարված աշխատանք և հզորությունը ներկայացնել
որպես ուժի և արագության արտադրյալ
ժդ) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով P=

𝑊
𝑡

, P = Fv

բանաձևերը

2.5 Շրջանագծային շարժում
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա)

Հավասարաչափ

շրջանագծային

ռադիանով
տեղափոխությունը

արտահայտել

անկյունային

բ) հասկանալ և կիրառել անկյունային արագությունը՝
խնդիրներ լուծելու համար

շարժման կինեմատիկա
Կենտրոնաձիգ արագացում

գ) իմանալ և կիրառել v = rω արտահայտությունը խնդիրներ
լուծելու համար

Կենտրոնաձիգ ուժ

դ) որակապես նկարագրել ուղղահայաց ուժի պատճառով
կոր հետագծով շարժումը և հասկանալ հավասարաչափ
շրջանագծային շարժման ժամանակ կենտրոնաձիգ
արագացումը
ե) իմանալ և օգտագործել կենտրոնաձիգ արագացման a =
rω2 և a = v2/r բանաձևերը
զ) իմանալ և օգտագործել կենտրոնաձիգ ուժի F = mrω2 և F
= mv2/r բանաձևերը

2.6 Գրավիտացիոն դաշտեր
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) հասկանալ գրավիտացիոն դաշտի գաղափարը որպես
ուժային դաշտ և սահմանել գրավիտացիոն դաշտի
լարվածությունը որպես միավոր զանգվածի վրա ազդող
ուժ

Գրավիտացիոն դաշտ

Կետային զանգվածների
գրավիտացիոն ուժ

միջև

Կետային
զանգվածի
գրավիտացիոն դաշտ

բ) իմանալ և կիրառել Նյուտոնի գրավիտացիոն օրենքը F =
Gm1m2/r2
գ) Նյուտոնի գրավիտացիոն օրենքից և գրավիտացիոն
դաշտի
լարվածության
սահմանումից
կետային
2
զանգվածի համար դուրս բերել g = GM/r հավասարումը
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Գրավիտացիոն պոտենցիալ

դ) իմանալ և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով կետային
զանգվածի գրավիտացիոն դաշտի ուժի g = GM/r2
հավասարումը
ե) հասկանալ, որ Երկրի մակերևույթի մոտ g–ն համարյա
հաստատուն է և կոչվում է ազատ անկման արագացում
զ) կետում պոտենցիալը սահմանել որպես տվյալ կետում
միավոր
զանգվածի
կատարած
աշխատանքը՝
փորձնական զանգվածն անվերջությունից այդ կետ
բերելու համար
է) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով կետային զանգվածի
պոտենցիալի φ = – GM/r արտահայտությունը
ը) իմանալ գրավիտացիոն և էլեկտրական դաշտերի միջև
որակական և քանակական նմանություններն ու
տարբերությունները
թ)

վերլուծել շրջանագծային ուղեծրերը հակադարձ
քառակուսային օրենքով դաշտերում ՝ առնչելով
գրավիտացիոն դաշտը նրա ստեղծած կենտրոնաձիգ
արագացմանը

ժ) հասկանալ՝ ինչ են գեոստացիոնար ուղեծրերը և նրանց
կիրառությունները

2.7* Հեղուկների և գազերի մեխանիկա
Բովանդակություն
Պահանջներ
Ճնշում
Ճնշումը ստատիկ հեղուկներում ու
գազերում

ա) Իմանալ ճնշման սահմանումը և բանաձևը՝ ճնշման
կախվածությունը հենարանի վրա ազդող ուժից և հենարանի
մակերեսից.

Արքիմեդյան ուժը

բ)
կիրառել
ճնշման
իրավիճակներում

բանաձևվը

ոչ

ստանդարտ

Մարմինների լողալու պայմանը,
Օդապարիկներ

գ) Կարողանալ բացատրել հեղուկներում և գազերում ճնշման
հաղորդման մեխանիզմը,

Հեղուկների դինամիկա՝ Բերնուլիի
օրենքը

դ) արտածել հեղուկի սյան ճնշման բանաձևը
ե) Հասկանալ և կիրառել Արքիմեդի ուժի բանաձևերը,
Արքիմեդյան ուժի կիրառման կետը
զ) Իմանալ լողալու պայմանը: Հասկանալ օդագնածության
հիմունքները
է) Հասկանալ և կիրառել Բերնուլիի օրենքը հոսող գազերի և
հեղուկների դեպքում:
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ը) Հասկանալ ինգնաթիռների վրա ազդող վերամբարձ ուժի
առաջացումը

Բաժին 3․Նյութ

Նյութ
3.1 Նյութի փուլերը
Բովանդակություն

Պահանջներ

Նյութի խտություն
Պինդ

մարմիններ,

ա) սահմանել խտությունը
հեղուկներ,

բ)

պինդ

մարմինների,

հեղուկների

և

գազերի

գազեր

կառուցվածքն ու խտությունները հարաբերել իրար հետ՝

Ճնշումը հեղուկներում

հեռավորությունների,

օգտագործելով

մոլեկուլների
փոխդասավորվածության

միջև
և

շարժման պարզ գաղափարները
Փուլային անցումները

գ) նկարագրել պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի
համար պարզ կինետիկ տեսությունը
դ) նկարագրել Բրոունյան շարժումը ցուցադրող փորձ և
հասկանալ նման փորձում մոլեկուլների շարժումը
հաստատող փաստերը
ե)

տարբերակել բյուրեղային և ոչ բյուրեղային պինդ
մարմինների

կառուցվածքները՝

անդրադառնալով

մետաղներին, պոլիմերներին, ամորֆ նյութերին
զ)

սահմանել ճնշումը և նյութի կինետիկ մոդելի միջոցով
բացատրել գազի ճնշումը

է) դուրս բերել Δp = ρgΔh հավասարումը ճնշման և
խտության սահմանումներից
ը) օգտագործել Δp = ρgΔh հավասարումը
թ) տարբերակել հալումը, եռումը և գոլորշիացումը
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3. 2 Պինդ մարմինների դեֆորմացիան
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) իմանալ, որ դեֆորմացիան առաջանում է ուժի
պատճառով, և որ միավոր չափողականությունում այն
կարող է լինել ձգվող կամ սեղմվող

Լարում և դեֆորմացիա
Առաձգական

և

պլաստիկ

հատկություններ

բ) նկարագրել զսպանակի վարքը բեռի, երկարացման,
էլաստիկ սահմանի, Հուկի օրենքի և զսպանակի
կոշտության (այսինքն՝ միավոր երկարացման դեպքում
ուժի) միջոցով
գ) սահմանել և օգտագործել լարում ու դեֆորմացիա
հասկացությունները և Յունգի մոդուլը
դ) նկարագրել լարի տեսքով մետաղի Յունգի մոդուլը
չափելու փորձ
ե)

տարբերակել նյութի
դեֆորմացիաները

առաձգական

և

պլաստիկ

զ) դուրս բերել դեֆորմացված նյութում էներգիան ուժերկարացում կորով պարփակված մակերեսից
է) իմանալ ուժ-երկարացում կորերի տեսքերը ձգվող,
փխրուն և պոլիմերիկ նյութերի համար և հասկանալ, թե
ինչ է ամրության սահմանը

3․3 Իդեալական գազեր
Բովանդակություն
Վիճակի հավասարում

Պահանջներ
ա)

իմանալ և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով
իդեալական գազի վիճակի հավասարումները՝ pV = nRT,
որտեղ n -ը նյութի քանակն է

բ)

Բրոունյան շարժման փորձերից եզրահանգել, որ
մոլեկուլները շարժվում են

գ)

ձևակերպել գազի կինետիկ տեսության հիմնական
դրույթները

դ)

բացատրել, թե ինչպես է մոլեկուլների շարժումն

Գազի կինետիկ տեսություն
Գազի ճնշում
Մոլեկուլի կինետիկ էներգիա

առաջացնում գազի ճնշում, և արտածել pV =

1
3

Nm<c2>

բանաձևը, որտեղ N-ը
մոլեկուլների քանակն է
[մանրամասն դուրսբերում չի պահանջվում]
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1

ե) համեմատել pV = Nm<c2> և pV = NkT և ստանալ, որ
3

մոլեկուլի համընթաց շարժման
միջին կինետիկ
էներգիան ուղիղ համեմատական է T-ին

3. 4 Ջերմաստիճան
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) իմանալ, որ (ջերմային) էներգիան տաք տիրույթից
անցնում է ավելի սառը տիրույթ

Ջերմային
հավասարակշռություն

բ) հասկանալ, որ հավասար ջերմաստիճանով տիրույթները
գտնվում են ջերմային հավասարակշռության մեջ

Ջերմաստիճանային
սանդղակներ

գ)

Կիրառական ջերմաչափեր

հասկանալ, որ ջերմաստիճանի հետ փոփոխվող
ֆիզիկական հատկությունը կարելի է օգտագործել
ջերմաստիճանը չափելու համար,
և բերել նման
հատկությունների օրինակներ

դ) համեմատել թերմիստորային և թերմոզույգի հիման վրա
աշխատող և նախօրոք կալիբրացված ջերմաչափերի
հարաբերական առավելություններն ու թերությունները
ե)

հասկանալ, որ կա ջերմաստիճանի բացարձակ
սանդղակ, որը կախված չէ որևէ նյութի հատկությունից
(այսինքն՝ թերմոդինամիկ սանդղակը և բացարձակ
զրոյի գաղափարը)

զ) փոխակերպել Կելվինով չափված ջերմաստիճանները
Ցելսիուսով, իմանալ, որ T / K = T / °C + 273,15

3.5 Նյութերի ջերմային հատկությունները
Բովանդակություն

Պահանջներ

Տեսակարար ջերմունակություն
Թաքնված
ջերմություն

տեսակարար

նյութի պարզեցված
բացատրել, թե՝

կինետիկ

մոդելի

միջոցով

• ինչու են հալումն ու եռումը տեղի ունենում առանց
ջերմաստիճանի փոփոխության,

Ներքին էներգիա
Թերմոդինամիկայի
օրենքը

ա)

առաջին

• ինչու է միևնույն նյութի համար գոլորշիացման
տեսակարար ջերմությունն ավելի մեծ, քան հալման
տեսակարար ջերմությունը
• ինչու է գոլորշիացմանը զուգահեռ տեղի ունենում
սառում
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բ)

սահմանել և կիրառել թաքնված տեսակարար
ջերմություն
հասկացությունը
և
առանձնացնել
էլեկտրական մեթոդներով նրա որոշման հիմնական
սկզբունքները

գ) սահմանել և կիրառել տեսակարար ջերմունակություն
հասկացությունը
և առանձնացնել
էլեկտրական
մեթոդներով նրա որոշման հիմնական սկզբունքները
դ) հասկանալ մարմնի ջերմատիճանի աճի և նրա ներքին
էներգիայի միջև կապը
ե) հասկանալ, որ
ներքին էներգիան որոշվում է
համակարգի վիճակով և որ այն կարելի է արտահայտել
համակարգի մոլեկուլների կինետիկ և պոտենցիալ
էներգիաների գումարով
զ) իմանալ և կիրառել թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը՝
արտահայտված
ներքին
էներգիայի
աճով,
համակարգին
հաղորդված
ջերմաքանակով
և
համակարգի կատարած աշխատանքով

3.6* Ջերմային մեքենաներ, իդեալական ջերմային մեքենա
Բովանդակություն

Պահանջներ

Ջերմային մեքենա

ա) Իմանալ և հասկանալ ջերմային մեքենայի կառուցվածքը

Ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն

բ) կարողանալ հաշվել ջերմային մեքենայի կատարած
աշխատանքը մեկ ցիկլում

Իդեալական ջերմային մեքենա

գ) Օգտվելով ջերմադինամիկայի առաջին օրենքից հաշվել
ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն
դ) հասկանալ և իմանալ իդեալական ջերմային մեքենայի
կառուցվածքը և Կարնոյի թեորեմը
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Բաժին 4․Տատանումներ և ալիքներ

Տատանումներ և ալիքներ
4․1 Տատանումներ
Բովանդակություն

Պահանջներ

Պարզ հարմոնիկ շարժում
Պարզ

հարմոնիկ

ա) նկարագրել ազատ տատանումների պարզ օրինակներ

շարժման

բ) հետազոտել ճոճանակների շարժումը՝ օգտագործելով
փորձարարական և գրաֆիկական մեթոդներ

էներգիան
Մարող

և

գ) հասկանալ և օգտագործել լայնույթ, պարբերություն,
հաճախություն, անկյունային հաճախություն և փուլերի
տարբերություն
տերմինները
և
արտահայտել
պարբերությունը հաճախությամբ և անկյունային
հաճախությամբ

հարկադրված

տատանումներ, ռեզոնանս

դ) իմանալ և օգտագործել a=-ω2 x հավասարումը որպես
պարզ հարմոնիկ տատանումների որոշիչ հավասարում
ե) հիշել և օգտագործել x = x0sin(ωt)-ն որպես a=-ω2 x
հավասարման լուծում
զ)

իմանալ

և

օգտագործել

v

=

v0cos(ωt)

և

𝑣 = ±𝜔√𝑥02 − 𝑥 2
հավասարումները
է) գրաֆիկների միջոցով նկարագրել տեղափոխության,
արագության և արագացման փոփոխությունները պարզ
հարմոնիկ տատանումների ժամանակ
ը) նկարագրել կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների
փոխանակումը պարզ հարմոնիկ տատանումների
ժամանակ
թ)

նկարագրել մարող տատանումների գործնական
օրինակներ՝ մասնավորապես նշելով մարման չափի
հետևանքները
և
կրիտիկական
մարման
կարևորությունը
օրինակ
մեքենայի
կտրուկ
արգելակման դեպքում

ժ)

նկարագրել
հարկադրական
տատանումների
գործնական օրինակներ և ռեզոնանսի երևույթը
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ժա) գրաֆիկների միջոցով նկարագրել, թե ինչպես է
հարկադրական
տատանումների
լայնույթը
հաճախությունից
կախված
փոխվում,
երբ
հաճախությունը մոտ է համակարգի սեփական
հաճախությանը, և որակապես հասկանալ այն
գործոնները, որոնք որոշում են հաճախության
արձագանքը և ռեզոնանսի հստակությունը
ժբ) հասկանալ, թե որ դեպքերում են ռեզոնանսային
երևույթներն օգտակար և որոնցում է պետք դրանցից
խուսափել

4․2 Ալիքներ
Բովանդակություն
Վազող ալիքներ
Լայնական
ալիքներ

ա)

և

և

արագության,
երկարության

Էլեկտրամագնիսական սպեկտր

պարանների,

զսպանակների,

ջրի

մակերևույթի

տատանումների միջոցով նկարագրել, թե ինչ է

երկայնական

Բևեռացում
Ալիքների
հաճախության
որոշում

Պահանջներ

նշանակում ալիքային շարժումը
բ) հասկանալ և օգտագործել տեղափոխություն, լայնույթ,
փուլերի
տարբերություն,
պարբերություն,
հաճախություն, ալիքի երկարություն և արագություն
տերմինները
գ) արագության, հաճախության և ալիքի երկարության
սահմանումներից դուրս բերել v = f λ ալիքի
հավասարումը
դ) հիշել և օգտագործել v = f λ հավասարումը
ե) հասկանալ, որ էներգիան փոխանցվում է վազող
ալիքների միջոցով
զ) հիշել և օգտագործել ինտենսիվություն ∝(լայնույթ)2
հարաբերությունը
է) համեմատել լայնական և երկայնական ալիքները
ը) վերլուծել և մեկնաբանել լայնական և երկայնական
ալիքների գրաֆիկական ներկայացումները
թ) հասկանալ, որ բևեռացումը կապված է լայնական
ալիքների հետ
ժ)

որոշել ձայնի հաճախությունը՝
կաթոդաճառագայթային օսցիլոգրաֆ
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ի) որոշել ձայնի ալիքի երկարությունը՝ օգտագործելով
կանգուն ալիքներ
լ) բացատրել, որ էլեկտրամագնիսական ալիքներն ազատ
տարածության
մեջ
տարածվում
են
միևնույն
արագությամբ,
և
հիշել
կարևոր
ալիքների
երկարությունները՝
ռադիոալիքներից
մինչև
γ
ճառագայթում

4.3 Վերադրում
Բովանդակություն
Կանգուն ալիքներ
Դիֆրակցիա
Ինտերֆերենցիա
Երկաղբյուր ինտերֆերենցիա
Դիֆրակցիոն ցանցեր

Պահանջներ
ա) բացատրել և օգտագործել վերադրման սկզբունքի
պարզ կիրառությունները
բ) ցույց տալ, որ հասկանում են կանգուն ալիքներ
ցուցադրող փորձերը՝ օգտագործելով միկրոալիքներ,
ձգված թելեր և օդային սյուներ
գ) գրաֆիկական մեթոդ օգտագործելով՝ բացատրել
կանգուն ալիքի ձևավորումը և բացահայտել
հանգույցները և հակահանգույցները
դ) բացատրել դիֆրակցիա տերմինի իմաստը
ե) ցույց տալ, որ հասկանում են դիֆրակցիա ցույց տվող
փորձերը, ներառյալ ջրի ալիքների դիֆրակցիան թե
լայն, թե նեղ ճեղքերով ալիքային տաշտակում
զ) հասկանալ ինտերֆերենցիա և կոհերենտություն
տերմինները
է) նկարագրել ջրի ալիքների, լույսի և միկրոալիքների
երկաղբյուր ինտերֆերենցիա ցույց տվող փորձերը
ը) հասկանալ այն պայմանները, որոնք պահանջվում են
երկաղբյուր ինտերֆերենցիայի շերտերը տեսնելու
համար
թ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով λ = ax/D
հավասարությունը
լույսի
երկճեղք
ինտերֆերենցիայի համար
ժ) հիշել և լուծել խնդիրները՝ օգտագործելով d sinθ = n λ
բանաձևը, և նկարագրել դիֆրակցիոն ցանցի
օգտագործումը լույսի ալիքի երկարությունը որոշելու
համար
(սպեկտրաչափի
կառուցվածքը
և
օգտագործումը ներառված չեն)
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4.4* Երկրաչափական օպտիկա
Բովանդակություն
Բեկման և
օրենքները

Պահանջներ

անդրադարձման ա) Պատկերել ճառագայթների ընթացքը հարթզուգահեռ
թիթեղով և եռանկյուն պրիզմայով անցնելիս

Ոսպնյակներ
Պարզագույն
սարքեր

բ) Կարողանալ ստանալ բարակ ոսպնյակի բանաձևը

օպտիկական գ)

Կարողանալ
ոսպնյակներում

պատկերել

ճառագայթների

ընթացքը

դ) Կառուցել առարկայի պատկերը հավաքող և ցրող
ոսպնյակներում
ե) Կարողանալ հաշվել ոսպնյակի խոշորացումը
զ) բացատրել աչքը աշխատանքը որպես օպտիկական
համակարգ
է) կարողանալ բացատրել պարզագույն օպտիկական
սարքերի սկզբունքները՝ (խոշորացույց, մանրադիտակ,
հեռադիտակ, լուսանկարչական ապարատ)

Բաժին 5․ Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
5․1 Էլեկտրական դաշտեր
Բովանդակություն
«Էլեկտրական
հասկացությունը

Պահանջներ
դաշտ»

Համասեռ էլեկտրական դաշտեր
Կետային լիցքերի միջև ուժեր
Կետային
դաշտ

լիցքի

էլեկտրական

Էլեկտրական պոտենցիալ

ա) դիտարկել էլեկտրական դաշտ հասկացությունը որպես
ուժային դաշտի օրինակ և սահմանել էլեկտրական
դաշտի լարվածությունը որպես անշարժ միավոր
դրական կետային լիցքի վրա ազդող ուժ
բ) էլեկտրական դաշտը ներկայացնել ուժային գծերի
միջոցով
գ) օգտագրործել E =V/d բանաձևը երկու լիցքավորված
զուգահեռ թիթեղների միջև համասեռ դաշտի
լարվածությունը հաշվելու համար՝ արտահայտված

22

Վերջին թարմացումը՝ մայիս, 2016 թ․

պոտենցիալների
տարբերությամբ
թիթեղների հեռավորությամբ

և

դ) հաշվել համասեռ էլեկտրական դաշտերում լիցքերի վրա
ազդող ուժերը
ե)

նկարագրել
համասեռ
էլեկտրական
դաշտի
ազդեցությունը լիցքավորված մասնիկի շարժման
վրա

զ) հիշել և կիրառել Կուլոնի օրենքը F 

Q1Q2
ազատ
4 0 r 2

տարածության մեջ երկու կետային լիցքերի միջև ուժի
համար
է) հիշել և կիրառել ազատ տարածության մեջ E 
բանաձևը կետային լիցքի
լարվածության համար

էլեկտրական

Q
4 0 r 2
դաշտի

ը) սահմանել կետում պոտենցիալը որպես միավոր դրական
լիցքն անսահմանությունից տվյալ կետ բերելու համար
անհրաժեշտ աշխատանք
թ) իմանալ, որ դաշտի լարվածությունը տվյալ կետում
հավասար է այդ կետում պոտենցիալի գրադիենտին՝
մինուս նշանով
ժ) օգտագործել կետային լիցքի դաշտի պոտենցիալի

V

Q
4 0 r

բանաձևը

ժա) իմանալ էլեկտրական և գրավիտացիոն դաշտերի որոշ
որակական և քանակական նմանությունները

5․2 Ունակություն
Բովանդակություն

Պահանջներ

Կոնդենսատորներ և ունակություն
Կոնդենսատորում
էներգիա

կուտակված

ա) հասկանալ պարզ շղթաներում կոնդենսատորների դերը
բ) սահմանել ունակությունը և Ֆարադը
գ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով C = Q/V
բանաձևը
դ) օգտվելով C = Q/V բանաձևից, լիցքի պահպանումից ու
պոտենցիալների տարբերությունների
գումարումից՝
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արտածել
կոնդենսատորների
զուգահեռ
հաջորդական միացումների բանաձևերը
ե)

և

կոնդենսատորների զուգահեռ և հաջորդական
միացումների բանաձևերի
օգտագործմամբ
լուծել խնդիրներ

զ) պոտենցիալ-լիցք կորով սահմանափակված մակերեսից
ստանալ W 

1
QV բանաձևը և հետևաբար՝
2

1
W  CV 2 -ը
2

5.3 Էլեկտրական հոսանք
Բովանդակություն
Էլեկտրական հոսանք
Պոտենցիալների տարբերություն
Դիմադրություն
դիմադրություն

և

տեսակարար

Էլեկտրաշարժիչ ուժի աղբյուրներ

Պահանջներ
ա) հասկանալ, որ էլեկտրական հոսանքը լիցքավորված
մասնիկների հոսքն է
բ) սահմանել լիցքը և Կուլոնը
գ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով Q = It բանաձևը
դ) սահմանել պոտենցիալների տարբերությունը և Վոլտը
ե) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով V = W/Q
բանաձևը
զ) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով

PI R
2

P  VI ,

բանաձևերը

է) սահմանել դիմադրությունը և Օհմը
ը) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով
բանաձևը

V = IR

թ) կառուցել և բացատրել հաստատուն ջերմաստիճանում
մետաղական հաղորդչի, կիսահաղորդչային դիոդի և
շիկացման լամպի I-V կախվածությունը
ժ)

կառուցել
թերմիստորների
ջերմաստիճանային
նկարագրերը (պետք է դիտարկվի թերմիստորների
բացասական
ջերմաստիճանային
գործակցով
տեսակը)

ժա) ձևակերպել Օհմի օրենքը
ժբ) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով R = ρL/A բանաձևը
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ժգ) սահմանել ԷլՇՈՒն որպես փակ շղթայով աղբյուրի
կողմից միավոր լիցքի տեղափոխման համար
ծախսված էներգիա
ժդ)

տարբերակել
ԷլՇՈՒն
և
պոտենցիալների
տարբերությունը էներգիայի տեսանկյունից

ժե) հասկանալ ԷլՇՈՒի աղբյուրի ներքին դիմադրության
ազդեցությունը
շղթայում
պոտենցիալների
տարբերության և անջատված հզորության վրա

5․4 Հաստատուն հոսանքի շղթաներ
Բովանդակություն
Գործնական շղթաներ
Լիցքի և էներգիայի պահպանում
Հավասարակշռված
պոտենցիալներ

Պահանջներ
ա) ճանաչել և օգտագործել ASE-ի հրատարակած «Signs,
Symbols
and
Systematics»
գրքում
ընդունված
համապատասխան նշանները շղթաների համար
բ)

նկարել և բացատրել աղբյուրներ, անջատիչներ,
դիմադրություններ, ամպերմետրներ, վոլտմետրներ
և/կամ թեմային վերաբերող որևէ այլ կոմպոնենտ
պարունակող շղթաների դիագրամներ

գ) ներկայացնել Կիրխոֆի առաջին օրենքը և հասկանալ
կապը լիցքի պահպանման հետ
դ) ներկայացնել Կիրխոֆի երկրորդ օրենքը և հասկանալ
կապը էներգիայի պահպանման հետ
ե) օգտագործելով Կիրխոֆի օրենքները՝ դուրս բերել
հաջորդական
միացված
երկու
և
ավել
դիմադրությունների
գումարային
դիմադրության
բանաձևը
զ) օգտագործելով հաջորդական միացված երկու և ավել
դիմադրությունների
գումարային
դիմադրության
բանաձևը՝ լուծել խնդիրներ
է) օգտագործելով Կիրխոֆի օրենքները՝ դուրս բերել
զուգահեռ միացված երկու և ավել դիմադրությունների
գումարային դիմադրության բանաձևը
ը) օգտագործելով զուգահեռ միացված երկու և ավել
դիմադրությունների գումարային դիմադրության
բանաձևը լուծել խնդիրներ
թ) օգտագործելով Կիրխոֆի օրենքները՝ լուծել պարզ
շղթաների խնդիրներ
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ժ)

հասկանալ շղթայի պոտենցիալների բաժանիչի
օգտագործումը
որպես
պոտենցիալների
տարբերության փոփոխական աղբյուր

ժա)
բացատրել
թերմիստորների
և
լուսային
կախվածությամբ դիմադրությունների կիրառությունը
պոտենցիալների բաժանիչներում՝ ջերմաստիճանից և
լուսավորությունից
կախված
պոտենցիալների
տարբերություն ստանալու համար
ժբ) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով պոտենցիալների
տարբերության չափիչի (potentiometer) սկզբունքը՝
որպես պոտենցիալների տարբերություն համեմատող
սարք

5․5 Մագնիսական դաշտեր
Բովանդակություն
«Մագնիսական
հասկացությունը

Պահանջներ
դաշտ»

ա) հասկանալ, որ մագնիսական դաշտը հոսանք կրող
հաղորդիչների կամ հաստատուն մագնիսների կողմից
ստեղծված ուժային դաշտի օրինակ է
բ) ներկայացնել մագնիսական դաշտը ինդուկցիայի գծերի
տեսքով

5․6 Էլեկտրամագնիսականություն
Բովանդակություն
Հոսանքակիր
ազդող ուժ

հաղորդչի

Պահանջներ
վրա

Շարժվող լիցքի վրա ազդող ուժ
Հոսանքի պատճառով ստեղծված
մագնիսական դաշտ
Հոսանք կրող հաղորդիչների միջև
եղած ուժ

ա) հասկանալ, որ կարող է լինել ուժ, որն ազդում է հոսանք
կրող հաղորդիչների վրա, երբ նրանք տեղադրված են
մագնիսական դաշտում
բ) վերհիշել F = IlB sinθ հավասարությունը և դրա
օգտագործմամբ լուծել խնդիրներ՝ հաշվի առնելով այն
Ֆլեմինգի
ձախ
ձեռքի
կանոնով
որոշվող
ուղղությունները
գ) սահմանել մագնիսական դաշտի ինդուկցիան և տեսլան
դ) հասկանալ, թե ինչպես ուժը, որն ազդում է հոսանք կրող
հաղորդիչի վրա, կարող է օգտագործվել մագնիսական
դաշտի ինդուկցիան լիցքերի կշեռքով չափելու համար
ե) որոշել մագնիսական դաշտում շարժվող լիցքի վրա
ազդող ուժի ուղղությունը
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զ) հիշել F = qvBsinθ հավասարումը և օգտագործել այն
խնդիրներ լուծելու համար
է) նկարել ինդուկցիայի գծերը, որոնք առաջանում են
երկար ուղիղ մետաղալարի, հարթ շրջանաձև
շրջանակի և երկար սոլենոիդի շուրջ
ը) հասկանալ, որ երկաթյա միջուկի առկայությունը կարող է
ազդել սոլենոիդի դաշտի վրա
թ) բացատրել հոսանք կրող հաղորդիչների միջև եղած
ուժերը և որոշել այդ ուժերի ուղղությունները
ժ) նկարագրել և համեմատել ուժերը, որոնք ազդում են
զանգվածների,
լիցքերի
և
հոսանքների
վրա
գրավիտացիոն,
էլեկտրական
և
մագնիսական
դաշտերում՝ ինչպես հարկն է։

5․7 Էլեկտրամագնիսական մակածում
Բովանդակություն

Պահանջներ
ա) սահմանել մագնիսական մակածումը և վեբերը

Էլեկտրամագնիսական
մակածման օրենքները

բ) հիշել Φ = BA հավասարումը և, օգտագործելով այն, լուծել
խնդիրներ
գ) սահմանել մագնիսական հոսքը
դ) էլեկտրամագնիսական մակածման համապատասխան
փորձերից բխեցնել՝



ԷլՇՈՒոր փոփոխվող մագնիսական
շղթայում կարող է առաջացնել ԷլՇՈՒ



որ ստեղված ԷլՇՈՒ-ի ուղղությունը հակառակ է
այն ստեղծող փոփոխությանը



գործոնները որոնք
մեծության վրա

ազդում

են

հոսքը

ԷլՇՈՒ֊ի

ե) հիշել Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական մակածման և
Լենցի օրենքները և օգտագործելով դրանք՝ լուծել
խնդիրներ
զ) բացատրել էլեկտրամագնիսական մակածման պարզ
կիրառումները
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5․8 Փոփոխական հոսանք
Բովանդակություն
Փոփոխական
հատկությունները

Պահանջներ
հոսանքների

Տրանսֆորմատոր
Էլեկտրական
փոխանցում
Ուղղում

էներգիայի

ա) հասկանալ և օգտագործել փոփոխական հոսանքի և
լարման
համար
կիրառվողպարբերություն,
հաճախություն, առավելագույն արժեք և լարման գործող
արժեք տերմինները
բ) եզրահանգել, որ դիմադրության մեջ անջատված միջին
հզորությունը սինուսոիդալ փոփոխական հոսանքի
հզորության առավելագույն հզորության կեսն է
գ) սինուսոիդալ փոփոխական հոսանքը կամ լարումը
ներկայացնել x = x0sinωt հավասարման տեսքով
դ) տարբերակել լարման գործող արժեք և առավելագույն
արժեքները և հիշել ու լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով
𝐼գ.ա. =

𝐼0
√2

հարաբերությունը

սինուսոիդային

փոփոխական հոսանքի դեպքում
ե) հասկանալ պարզ լամինացված երկաթե միջուկով
տրանսֆորմատորի աշխատանքի սկզբունքը և հիշել ու
լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով Ns/Np=Vs/Vp=Ip/Is
հավասարումը իդեալական տրանսֆորմատորի համար
զ) գնահատել փոփոխական հոսանքի և բարձր լարման
գիտական
ու
տնտեսական
առավելությունները
էլեկտրական էներգիայի փոխանցման համար
է) գրաֆիկորեն տարբերակել կես ալիքի և լրիվ ալիքի
ուղղումները
ը) բացատրել մեկ դիոդով փոփոխական հոսանքի ուղղումը
թ) բացատրել չորս դիոդների (ուղղող կամուրջ) միջոցով
փոփոխական հոսանքի ուղղումը
ժ)

վերլուծել
մեկ
կոնդենսատորի
ազդեցությունը
հարթեցման վրա՝ նշելով նաև ունակության և
դիմադրության արժեքների ազդեցությունը
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5.9* Տատանողական կոնտուր
Բովանդակություն

Պահանջներ

Տատանողական կոնտուր
Թոմսոնի բանաձևը
Էներգիայի
փոխակերպումը
տատանորղական կոնտուրում

ա) Իմանալ և
կառուցվածքը

հասկանալ

տատանողական

կոնտուրի

բ) հասկանալ Թոմսոնի բանաձևը տատանողական
կոնտուրում առաչացող տատանումների պարբերությունը
որոշելու համար
գ) վերլուծել էլեկտրական և մագնիսական էներգիաների
փոխակերպումը տատանողական կոնտորրում
դ)

բերել
տատանողական
օրինակներ

կորտուրի

կիրառման

Բաժին 6․ Ժամանակակից ֆիզիկա

Ժամանակակից ֆիզիկա
6․1 Լիցքավորված մասնիկներ
Բովանդակություն

Պահանջներ

Լիցքավորված մասնիկներ
Էլեկտրոններ
Լիցքավորված
փնջեր

մասնիկների

ա) Միլիկենի փորձից հասկանալ էլեկտրոնի լիցքի որոշման
հիմնական սկզբունքները
բ)

ամփոփել և մեկնաբանել
փորձարարական փաստը

լիցքի

քվանտացման

գ) նկարագրել և որակապես քննարկել լիցքավորված
մասնիկների փնջերի շեղումը համասեռ էլեկտրական և
մագնիսական դաշտերում
դ) բացատրել, թե ինչպես մագնիսական և էլեկտրական
դաշտերը կարելի է կիրառել մասնիկների՝ ըստ
արագության ընտրության համար
ե) բացատրել էլեկտրոնների համար v-ի և

e
որոշման
me

որևէ մեթոդի հիմնական սկզբունքները
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6․2 Քվանտային ֆիզիկա
Բովանդակություն

Պահանջներ

Ֆոտոնի էներգիա

ա)

Էլեկտրոնների ֆոտոէֆեկտ
Մասնիկ-ալիքային երկվություն
Ատոմներում
մակարդակները
Գծային սպեկտր

էներգետիկ

հասկանալ էլեկտամագնիսական
մասնիկային բնույթը

ճառագայթման

բ) հիշել և օգտագործել E = hf
գ)

հասկանալ, որ ֆոտոէֆեկտը ցույց է տալիս
էլեկտամագնիսական ճառագայթման մասնիկային
բնույթը, մինչդեռ ինտերֆերենցիան և դիֆրակցիան
ցույց են տալիս ալիքային բնույթը

դ) հիշել շեմային հաճախության կարևորությունը
ե) բացատրել ֆոտոէֆեկտը ֆոտոնի էներգիայի և ելքի
էներգիայի միջոցով
զ) բացատրել, թե ինչու ֆոտոէֆեկտի առավելագույն
էներգիան կախված չէ ինտենսիվությունից, մինչդեռ
ֆոտոհոսանքը համեմատական է ինտենսիվությանը
է) վերհիշել, կիրառել hf   

1
m v 2max բանաձևը և
2

բացատրել նրա նշանակությունը
ը) նկարագրել և որակապես բացատրել մասնիկների
ալիքային
բնույթը
ցույց
տվող
էլեկտրոնների
դիֆրակցիան
թ) կիրառել Դե Բրոյլի ալիքի երկարության հավասարումը՝
𝜆 =

ℎ
𝑝

ժ) հասկանալ առանձնացված ատոմներում (օրինակ՝
ատոմական
ջրածնի)
դիսկրետ
էլեկտրոնային
մակարդակների գոյությունը և բացատրել, թե ինչպես է
այն բերում սպեկտրալ գծերին
ժա) տարբերակել ճառագայթման և կլանման գծային
սպեկտրները
ժբ) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով hf = E1 – E2
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6.3 Միջուկային ֆիզիկա
Բովանդակություն

Պահանջներ

Միջուկ

ա) α-մասնիկների ցրման փորձերից եզրակացնել միջուկի
գոյությունը և փոքր չափերը

Իզոտոպներ

բ) նկարագրել միջուկային ատոմի պարզ մոդել, որում կան
նեյտրոններ, պրոտոններ և ուղեծրային էլեկտրոններ

Միջուկային պրոցեսներ
Զանգվածի
պակասորդ
միջուկային կապի էներգիա
Ռադիոակտիվ տրոհում

և

գ) տարբերակել նուկլոնների և պրոտոնների քանակները
դ) հասկանալ, որ տարրը կարող է գոյություն ունենալ
տարբեր իզոտոպների տեսքով, յուրաքանչյուրը՝
նեյտրոնների տարբեր քանակով
ե) օգտագործել միջուկների ներկայացման ընդունված
նշանագրությունը
զ) հասկանալ, որ նուկլոնների քանակը, պրոտոնների
քանակը
և
զանգված-էներգիան
միջուկային
պրոցեսների ժամանակ պահպանվում են

է)
14

պարզ միջուկային ռեակցիաները
միջուկային հավասարումների տեսքով՝

7N

ը)

ներկայացնել

+ 42He → 178O +11H

հասկանալ միջուկային
պատահական բնույթը

տրոհմանինքնակամ

և

թ) հասկանալ α, β և γ ճառագայթումների բնույթն ու
հատկությունները (β+ճառագայթումը ներառված չէ, β
ճառագայթում ասելով հասկանում ենք β–)
ժ)

եզրահանգումներ անել ռադիոակտիվ տրոհման
պատահական բնույթի մասին՝ գրանցման արագության
(count rate) ֆլուկտուացիաներից

ժա) հասկանալ էներգիայի և զանգվածի միջև E = mc2
կապը, վերհիշելով այս արտահայտությունը՝ լուծել
խնդիրներ
ժբ)
կառուցել
մեկ
նուկլոնի
կապի
կախվածությունը նուկլոնների քանակից

էներգիայի

ժգ) բացատրել, թե ինչ են նշանակում միջուկային սինթեզը
և միջուկի տրոհումը
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ժդ) բացատրել մեկ նուկլոնի կապի էներգիայի դերը
միջուկային սինթեզում և միջուկի տրոհման մեջ
ժե) սահմանել ակտիվություն ու տրոհման հաստատուն
տերմինները,
վերհիշել
ու
լուծել
խնդիրներ՝
օգտագործելով A = λN
ժզ) եզրահանգումներ անել և գծել ռադիոակտիվ տրոհման
էքսպոնենցիալ
բնույթը,
լուծել
խնդիրներ՝
օգտագործելով x = x0 exp(–λt) բանաձևը, որտեղ x-ը
կարող է լինել ակտիվությունը, չտրոհված մասնիկների
քանակը կամ ստացված գրանցման արագությունը
ժէ) սահմանել կիսատրոհման պարբերությունը
ժը) լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով λ = 0, 693/t1/2
արտահայտությունը

Բաժին 7․ Ֆիզիկայի կիրառությունները

Տեղեկույթի հավաքագրում և ուղարկում
7․1 Ուղղակի չափում
Բովանդակություն

Չափիչ սարքեր
Իդեալական
օպերացիոն
ուժեղացուցիչ (OpAm(հ))
Օպերացիոն
շղթաներ

ուժեղացուցչային

Արտաքին սարքեր

Պահանջներ
ա) հասկանալ, որ էլեկտրոնային տվիչները (sensor)
կազմված են չափիչ սարքից և արտաքին լարում
ապահովող շղթայից
բ)

հասկանալ, որ ֆոտոդիմադրություններում (LDR)
դիմադրությունը կախված է լույսի ուժգնությունից

գ) գծել բացասական ջերմաստիճանային գործակցով
թերմիստորի ջերմաստիճանային նկարագիրը
դ) հասկանալ պիեզոէլեկտրական տվիչի աշխատանքի
մեթոդը և նրա կիրառությունը պարզ բարձրախոսում
ե) նկարագրել մետաղալարային թենզոմետրիկ գրանցիչի
(metal-wire strain gauge) կառուցվածքը
զ)

կապել թենզոմետրիկ գրանցիչի երկարացումը
գրանցիչի դիմադրության փոփոխության հետ
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է) հասկանալ, որ չափիչ սարքի ելքում կարելի է լարում
չափել
ը)

վերհիշել իդեալական օպերացիոնուժեղացուցչի
հիմնական հատկությունները

թ)

իդեալական
օպերացիոն
ուժեղացուցչի
հատկություններից
եզրահանգել
օպերացիոն
ուժեղացուցչի կիրառումը որպես համեմատող սարք

ժ)

հասկանալ
բացասական
հետադարձ
կապի
ազդեցությունը
օպերացիոն
ուժեղացուցչի
ուժեղացման վրա

ժա) ներկայացնել մեկ մուտքային ազդանշանի համար
շրջող
և չշրջող ուժեղացուցիչների շղթաների
դիագրամները
ժբ) հասկանալ վիրտուալ հողակցման մոտավորությունը
(virtual earth approximation) և դուրս բերել շրջող
ուժեղացուցչի ուժեղացման բանաձևը
ժգ) օգտագործել շրջող և չշրջող ուժեղացուցիչների
լարման ուժեղացման արտահայտությունները
ժդ) հասկանալ
կիրառությունը

էլեկտրոնային

շղթաներում

ռելեի

ժե)
հասկանալ
դիոդային
լամպերի
(LEDs)
կիրառությունները, որպես արտաքին էլեկտրոնային
շղթաների ելքային վիճակը ցույց տվող գործիք
ժզ) հասկանալ կալիբրացման անհրաժեշտությունը, երբ
որպես ելքային սարք են ծառայում թվային կամ
անալոգային չափիչներ

7․2 Հեռահար չափում
Բովանդակություն

Պահանջներ

Ռենտգենյան
ճառագայթների
ստացումը և օգտագործումը
Ուլտրաձայնային
ալիքների
ստացումը և օգտագործումը
Մագնիսական
օգտագործումը
պատկերման մեթոդ

ռեզոնանսի
որպես

ա) պարզ եղանակով բացատրել հեռահար չափման (ոչ
ինվազիվ
ախտորոշման)
անհրաժեշտությունը
բժշկության մեջ
բ) բացատրել ռենտգենյան ճառագայթների արտադրման
սկզբունքները էլեկտրոններով մետաղյա թիրախի
ռմբակոծման միջոցով
գ) նկարագրել ժամանակակից ռենտգենյան խողովակի
հիմնական հատկանիշները, այդ թվում, ռենտգենյան
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ճառագայթի
ինտենսիվության
կառավարումը

և

կոշտության

դ) հասկանալ ռենտգենյան ճառագայթներով մարմնի
ներքին կառույցների պատկերման մասին, պարզ
վերլուծություն
անել
ռենտգենյան
պատկերման
հստակության և կոնտրաստի պատճառների մասին
ե)

ներկայացնել
նպատակը

համակարգչային

տոմոգրաֆիայի

զ) ներկայացնել ՀՏ սկանավորման սկզբունքները
է) ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է ստանալ 8-վոքսելային
խորանարդի
կերպարը՝
օգտագործելով
ՀՏ
սկանավորում
ը) բացատրել ուլտրաձայնային ալիքների ստացման և
հայտնաբերման սկզբունքները պիեզոէլեկտրական
տվիչների միջոցով

թ) բացատրել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք
օգտագործվում են ուլտրաձայնային ալիքների միջոցով
մարմնի ներքին կառույցների մասին ախտորոշիչ
տեղեկություններ ստանալու համար
ժ) հասկանալ տեսակարար ակուստիկ դիմադրության
նշանակությունը և նրա կարևորությունը սահմանից
ինտենսիվության անդրադարձման գործակցի համար
ժա) հիշել և լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով I = I0exp(-μx)
հավասարումը նյութում ռենտգենյան ճառագայթների և
ուլտրաձայնային ալիքների թուլացման վերաբերյալ
ժբ)
բացատրել
հիմնական
սկզբունքները,
որոնք
օգտագործվում են մագնիսական ռեզոնանսի միջոցով
մարմնի ներքին կառուցվածքի մասին ախտորոշիչ
տեղեկություններ ստանալու համար
ժգ) հասկանալ այն դերը, որը մագնիսական ռեզոնանսային
ախտորոշման մեջ կատարում է մեծ հաստատուն
մագնիսական դաշտում վերադրված ոչ համասեռ
մագնիսական դաշտը

34

Վերջին թարմացումը՝ մայիս, 2016 թ․

7.3 Ինֆորմացիայի փոխանցում
Բովանդակություն

Պահանջներ

Մոդուլման սկզբունքները
Հաճախությունների
կողմնաշերտեր
թողունակություն
Ինֆորմացիայի
թվային միջոցներով

եւ
փոխանցում

Կապի տարբեր ուղիներ
Բջջային հեռախոսների ցանց

ա) հասկանալ մոդուլում տերմինը և կարողանալ տարբերել
ամպլիտուդային մոդուլումն (ԱՄ) ու հաճախային
մոդուլումը (ՀՄ)
բ) վերհիշել որ կրող ալիքը, որը մոդուլված է մեկ աուդիո
հաճախությամբ,
համարժեք
է
կրող
ալիքի
հաճախությանը՝ երկու հաճախային կողմնաշերտերի
հետ միասին
գ) հասկանալ թողունակություն տերմինը
դ) ներկայացնել ԱՄ և ՀՄ փոխանցումների հարաբերական
առավելությունները
ե)

հասկանալ
տվյալների
թվային
առավելությունները՝
տվյալների
փոխանցման համեմատ

փոխանցման
անալոգային

զ) հասկանալ, որ խոսքի կամ երաժշտության թվային
փոխանցումը ներառում է փոխանցման ժամանակ
անալոգային-թվային փոխակերպում (ADC) և ընդունելու
ժամանակ՝ թվային-անալոգային փոխակերպում (DAC)
է) հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն ունեն նմուշառման
չափը և բիտերի քանակը յուրաքանչյուր մուտքային
ազդանշանի նմուշի վերարտադրության վրա
ը) հասկանալ, որ ինֆորմացիան կարող է տեղափոխվել մի
շարք ուղիներով, այդ թվում՝ լարերի զույգերով,
կոաքսիալ մալուխներով, ռադիո և միկրոալիքային
կապերով և օպտիկական մանրաթելերով
թ)

քննարկել ինֆորմացիայի փոխանցման տարբեր
ուղիների հարաբերական առավելությունները
և
թերությունները առկա թողունակության, աղմուկի,
փոխկապակցման, անվտանգության, ազդանշանի
թուլացման, ուժեղացուցիչների և վերականգնման,
արժեքի և հարմարավետության միջոցներով

ժ) նկարագրել արբանյակների օգտագործումը կապի
համար
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- վերհիշել գեոստացիոնար և բևեռային պտտվող
արբանյակների հարաբերական առավելությունները
ինֆորմացիայի փոխանցման համար
-

հիշել ալիքների այն հաճախություններն ու
երկարությունները, որոնք օգտագործվում են կապի
տարբեր ուղիների համար

ժա) հասկանալ և օգտագործել ազդանշանի թուլացումը,
որն արտահայտվում է դԲ-ով և միավոր երկարության
վրա դԲ-ով
ժբ) հիշել և օգտագործել դԲ քանակը = 10
lg(P1/P2)արտահայտությունը երկու հզորությունների
հարաբերության համար
ժգ) հասկանալ, որ բջջային հեռախոսակապի ժամանակ
հանրային համակցման հեռախոսային ցանցը (PSTN)
կապված
է
բազային
կայաններին
բջջային
փոխանակման միջոցով
ժդ) հասկանալ տարածքը մի շարք բջիջների բաժանելու
անհրաժեշտությունը
(յուրաքանչյուր
բջիջ
սպասարկվում է մի բազային կայանի միջոցով)
ժե) հասկանալ այն դերը, որ կատարում են բազային
կայանը և բջջային փոխանակումը բջջային հեռախոսի
միջոցով զանգի ընթացքում
ժզ) բնութագրել բջջային հեռախոսի պարզեցված բլոկ
դիագրաման և հասկանալ յուրաքանչյուր բլոկի դերը
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3․Գնահատման սկզբունքները և բաղադրիչները
3․1 Գնահատման սկզբունքները
ԱԲ-ի ֆիզիկայի ստանդարտ և խորացված ուսուցման համար քննությունները պետք է ստուգեն
սովորողի կարողությունները երեք հիմնական ուղղությամբ։
Ա. Գիտելիք և ըմբռնում
Աշակերտները պետք է ցուցաբերեն գիտելիքներ և ըմբռնում՝ հետևյալ ասպարեզներում՝
• գիտական երևույթներ, փաստեր, օրենքներ, սահմանումներ, հասկացություններ,
տեսություններ,
•

գիտական

բառարան,

տերմինաբանություն,

սկզբունքներ

(ներառյալ

նշաններ,

քանակություններ և միավորներ),
•

գիտական սարքեր և գործիքներ, ներառյալ աշխատանքի տեխնիկան և անվտանգության
կանոնները,

•

գիտական քանակաչափություն և քանակի որոշում,

•

գիտության

և

տեխնոլոգիաների

կիրառությունը

հասարակական,

տնտեսական

և

բնապահպանական տեսանկյունից։
Առարկայի բովանդակությունը սահմանում է այն փաստական գիտելիքը, որն աշակերտից կարող է
պահանջվել վերհիշել կամ բացատրել: Նմանօրինակգիտելիքներ ստուգող հարցերը հաճախ սկսվում
են հետևյալ բառերով՝ որոշել, սահմանել, բնութագրել, բացատրել կամ ընդգծել:

Բ.Տեղեկույթի հետ աշխատանք, կիրառություն և գնահատում
Աշակերտները պետք է կարողանան բառերով կամ ներկայացման նշանագրային, գրաֆիկական կամ
թվային ձևերով`
• աղբյուրների բազմազանությունից գտնել, ընտրել, դասակարգել և ներկայացնել տեղեկույթ,
•

փոխակերպել տեղեկույթը մի ձևից մեկ այլ ձևի,

•

աշխատել թվային և այլ տեսակի տվյալների հետ,

•

վերլուծել և գնահատել տեղեկույթը` օրինաչափությունների հայտնաբերման, միտումների
գրանցման և հետևությունների նպատակով,

•

կառուցել

փաստարկներ

հաստատելու

վարկածներ

կամ

կատարել

արդարացման

գործողությունների ընտրություն,
•

նոր իրավիճակների համար կիրառել գիտելիքներ և սկզբունքներ,

•

գնահատել տեղեկույթն ու վարկածները,

•

ներկայացնել ֆիզիկայի տեսությունների և մոդելների թերությունները։

Գնահատման վերոնշյալ սկզբունքները նշված չեն առարկայի բովանդակության մեջ որպես որոշակի
թեմային հատուկ վերջնարդյունքներ։ Նշված հմտությունները քննության ընթացքում ստուգվելու են
անծանոթտեղեկույթի հիման վրա դրանց կիրառման մակարդակով։ Նմանատիպ հմտությունների
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ստուգման հարցերը հաճախ սկսվում են հետևյալ բառերով՝ կանխագուշակել, առաջարկել, կառուցել,
հաշվել կամ որոշել:
Գ. Փորձարարական և հետազոտական ունակություններ
Պահանջներ
•

Հետևել մանրամասն ներկայացված քայլերի հաջորդականությանը և անվտանգ ու
արդյունավետ գործածել տեխնիկան, սարքերը, գործիքներն ու նյութերը

•

Կատարել և գրառել դիտարկումներ, չափումներ և գնահատումներ

•

Դուրս բերել խնդիր, նախագծել և պլանավորել հետազոտություն, գնահատել մեթոդները և
տեխնիկան, առաջարկել հնարավոր օպտիմալացում

• Գրանցել

դիտարկումները,

չափումները,

մեթոդներն

ու

տեխնիկաները՝

հետևելով

ճշգրտությանը, հստակությանն ու միավորներին
Ստորև ներկայացված աղյուսակն ընդհանրական պատկերացում է տալիս գնահատման
սկզբունքների և քննական բաղադրիչների հարաբերակցության մասին։

Գնահատող

Գնահատման սկզբունքը

Կշիռը(%)

Ա. Գիտելիք և ըմբռնում
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Քննաթերթիկ 1, 2, 4

Բ. Տեղեկույթի հետ աշխատանք, կիրառություն և

40

Քննաթերթիկ 1, 2, 4

23

Քննաթերթիկ 3 և 5

բաղադրիչները

գնահատում
Գ.

Փորձարարական

ունակություններ

և

հետազոտականություն

Դասավանդման պլանավորում կատարելիս ուսուցիչները պետք է հաշվի առնեն, որ քննական
ընդհանուր միավորի մեջ ավելի շատ կշիռ (63%) պիտի ունեն հմտությունները (ներառյալ տեղեկույթի
հետ աշխատանքը, կիրառությունն ու գնահատումը և փորձարարական ու հետազոտական
ունակությունները), քան գիտելիքն ու ըմբռնումը (37%)։ Ուսուցիչների դասապլանները մշակելիս և
ընթացիկ ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել այս
հարաբերակցությունը։

3․2 Գնահատման բաղադրիչները
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ և խորացված» ուսուցման համար
առարկայի քննաթերթիկների տեսակները, քննությունների տևողությունը, քննաթերթիկներին
համապատասխան միավորներն ու յուրաքանչյուր քննաթերթիկի կշիռը ամբողջական գնահատման
միավորի մեջ։
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Աղյուսակ 1․Քննական բաղադրիչներ

Կշիռ %
Քննաթերթիկ

Բովանդակություն

Տևողություն

Միավոր

ստանդար
տ

խորացված

1

Բազմակի ընտրությամբ
հարցեր

1 ժամ

40

31%

15%

2

Ստանդարտհամակարգ
վածհարցեր

1 ժամ

60

46%

23%

3

Խորացված գործնական
հմտություններ

2 ժամ

40

23%

12%

4

Խորացված
համակարգված հարցեր

2 ժամ

100

-

38%

5

Պլանավորում,
վերլուծություն
գնահատում

1 ժամ 15 րոպե

30

-

12%

և

ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի քննությունը ներառում է քննաթերթիկներ
1, 2 և 3-ը։ ԱԲ-ի «խորացված ֆիզիկա» առարկայի քննությունը ներառում է քննաթերթիկներ 4-ն ու 5-ը՝
ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի քննաթերթիկների հետ մեկտեղ։
Ամփոփիչայի քննաթերթիկների հետ մեկտեղ։ Արարատյանի քննաթերթիկների հետ մեկտեղ։
Երկու փուլային տարբերակ․ թույլատրվում է հանձնել ԱԲ-ի « ֆիզիկա ստանդարտ» ուսուցման
համար առարկայի երեք քննաթերթիկները (1, 2, 3) 11-րդ դասարանի ավարտին և ԱԲ-ի «խորացված
ֆիզիկա» առարկայի մնացյալ երկու բաղադրիչները (քննաթերթիկներ 4-ն ու 5-ը)՝ 12-րդ դասարանի
ավարտին․ թույլատրվում է հանձնել ԱԲ-ի « ֆիզիկա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի երեք
քննաթերթիկները (1, 2, 3) 11-րդ դասարանի ավարտին և ԱԲ-ի «խորացված ֆիզիկա» առարկայի
մնացյալ երկու բաղադրիչները (քննաթերթիկներ 4-ն ու 5-ը)՝ 12-րդ դասարանի ավարտին.
- ամբողջական տարբերակ․ թույլատրվում է հանձնել քննական բոլոր հինգ բաղադրիչների
(քննաթերթիկներ 1, 2, 3, 4, 5) քննությունները նույն քննաշրջանի ընթացքում՝ 12-րդ դասարանի
ավարտին.
- միայն ստանդարտ տարբերակ․ թույլատրվում է հանձնել ԱԲ-ի միայն «ֆիզիկա ստանդարտ»
ուսուցման համար առարկայի բաղադրիչները (քննաթերթիկներ 1, 2, 3) 11-րդ դասարանի
ավարտին՝ ձեռք բերելով ԱԲ-ի միայն ստանդարտ մակարդակի որակավորում:
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3․3 Քննաթերթերի համառոտ նկարագրություն
Քննաթերթիկ 1
Այս քննաթերթիկը ներառում է 40 հարց, որից 30-ը՝ ուղիղ ընտրության տարբերակով, և 10-ը՝ բազմակի
լրացման տարբերակով։ Բոլոր հարցերն ունեն պատասխանի չորս տարբերակ։ Բոլոր հարցերը
հիմնված են ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ» ուսուցման համար առարկայի բովանդակության վրա։

Քննաթերթիկ 2
Այս քննաթերթիկը բաղկացած է տարբեր քանակի համակարգված հարցերից, որոնք ունեն
փոփոխական միավորային արժեք։ Բոլոր հարցերը հիմնված են ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ»
ուսուցման համար առարկայի բովանդակության վրա։ Անհրաժեշտ է պատասխանել բոլոր հարցերին
անմիջապես հարցաթերթիկի վրա։

Քննաթերթիկ 3
Այս քննաթերթիկը կենտրոնացած է հետևյալ փորձարարական հմտությունների վրա.
- իրականացում, չափում և դիտարկումներ,
-

տվյալների ներկայացում,

-

վերլուծություն և գնահատում։

Յուրաքանչյուր քննաթերթիկ բաղկացած է երկու հարցից՝ գումարային 40 միավորով: Առաջին հարցը
փորձ է, որը պահանջում է աշակերտներից հավաքագրել տվյալներ, կառուցել գրաֆիկ և կատարել
պարզ եզրահանգումներ։
Երկրորդ հարցը չի պահանջում գրաֆիկի կառուցում։ Երկրորդ հարցում փորձարարական մեթոդը
ճշգրիտ չէ, և աշակերտներից պահանջվում է գնահատել մեթոդը և առաջարկել բարելավումներ։
Երկու հարցերը վերաբերում են ֆիզիկայի տարբեր ճյուղերի։ Նախնական տեսական գիտելիքներ չեն
պահանջվում։ Ֆիզիկայի բնագավառները չեն սահմանափակվում ԱԲ-ի «ֆիզիկա ստանդարտ»
ուսուցման համար թեմաներով. ԱԲ-ի խորացված ֆիզիկայի բովանդակային թեմաները ևս կարող են
ընդգրկվել։

Քննաթերթիկ 4
Այս քննաթերթիկը կազմված է երկու բաժնից։
Ա բաժինը (70 միավոր) բաղկացած է ԱԲ-ի խորացված ֆիզիկայի հիմքային նյութից, սակայն կարող է
ներառել հարցեր նաև ԱԲ-ի ֆիզիկա ստանդարտ» ուսուցման համարյի բովանդակությունից։
Բ բաժինը (30 միավոր) բաղկացած է «Ֆիզիկայի կիրառություն» բաղադրիչի բովանդակությունից, բայց
կարող է ներառել թեմաներ ԱԲ-ի և՛ ստանդարտ, և՛ խորացված ֆիզիկայի հիմքային նյութից։
Երկու բաժիններն էլ ներառում են փոփոխական քանակի համակարգված և ազատ պատասխանի
տեսքով հարցեր՝ գնահատման փոփոխական միավորներով։
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Քննաթերթիկ 5
Այս քննաթերթիկը կազմված է փոփոխական քանակի հարցերից՝ գնահատման փոփոխական
միավորներով։ Հարցերը ստուգում են պլանավորման, վերլուծության և գնահատման գործնական
հմտությունները։
Սովորողից պահանջվում է նախագծել տրված խնդրի փորձնական հետազոտություն: Այս հարցերը
չեն լինելու խիստ կառուցվածքային. սովորողից ակնկալվելու է տալ ընդարձակ, համակարգված,
գրավոր պատասխաններ, որոնք ուղեկցվում են համապատասխան դիագրամներով, բլոկսխեմաներով, աղյուսակներով կամ հավասարումներով:
Սովորողից կարող է պահանջվել կատարել կանխատեսումներ կամ գրավոր վարկածի տեսքով`
կապելով կախյալ և անկախ փոփոխականները, կամ գրաֆիկի տեսքով` ցույց տալով ակնկալվող
արդյունքը:
Կլինեն խնդիրներ, որոնցում սովորողներին կտրվեն որոշ փորձարարական տվյալներ և կպահանջվի
վերլուծել ու գնահատել դրանք և դրանց հիման վրա կատարել եզրահանգումներ: Այս խնդիրները չեն
լինի խիստ կառուցվածքային. աշակերտներից կպահանջվի ինքնուրույն որոշել վերլուծման,
գնահատման և եզրահանգման եղանակները:
Այս հարցաթերթիկի հարցերից մի քանիսը կարող են լինել ֆիզիկայի այն բաժիններից, որոնց փորձերը
դժվար է իրականացնել դպրոցական լաբորատորիայում կա՛մ սարքերի բարձր արժեքի պատճառով,
կա՛մ նյութերի (օրինակ՝ ռադիոակտիվ նյութերի) բացակայության դեպքում: Հարցերը չեն պահանջելու
ծրագրից դուրս տեսական կամ գործնական գիտելիքներ: Այն տեղեկությունները, որոնց իմացությունը
չի ակնկալվում սովորողից, հարցաթերթիկում ներկայացված կլինեն:
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