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1.  ქიმიის საგანი 

 

 

რას  შეისწავლის ქიმია? 

ყველაფერი, რაც ჩვენ გარშემოა,  ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნება, სამყაროში 

არსებული ყველა საგანი ფიზიკური სხეულია.  ყველა სხეული შედგება რაღაცისაგან და ეს 

რაღაცა არის ნივთიერება.   

ე.  ი.    ქიმია შეისწავლის იმ ნივთიერებებს, რომლებისგანაც შედგება სამყარო.   

მაგალითად, ჰაერი, რომლითაც ვსუნთქვათ, საჭმელი,  რომლითაც ვიკვებებით, 

ნივთიერებებისაგან შედგება.  მცენარეები, ცხოველები და ჩვენც ადამიანები ნივთიერებებისაგან 

შევდგებით.   სწორედ ნივთიერებაა  ქიმიის შესწავლის საგანი.  ნივთიერება უამრავია და 

ყოველ მათგანს განსაზღვრული  თვისებები გააჩნია.  

ნივთიერებათა თვისებები ეწოდება იმ ნიშნებს, რომლებითაც სხვადასხვა ნივთიერება 

ერთმანეთს ჰგავს ან განსხვავდება.  

ყოველი ნივთიერება თვისებათა უნიკალური ნაკრებით ხასიათდება.  თვისებების 

გათვალისწინებით შეიძლება ერთი ნივთიერებისგან დამზადდეს სხვადასხვა საგანი და 

პირიქით.  მაგალითად, ვერცხლისაგან შეიძლება დავამზადოთ კოვზი, ფიალა, ბეჭედი, მონეტა 

და სხვ.  მეორე მხრივ, ჭიქა შეიძლება იყოს მინის, პლასტმასის, ალუმინის, კერამიკის და სხვ.  

სამყაროს მრავალფეროვნება ნივთიერებათა მრავალფეროვნების შედეგია.  

ბუნებაში ერთი ნივთიერება ხშირად გარდაიქმნება მეორედ.  მაგალითად, ხის წვისას 

ნახშირი მიიღება და სითბოც გამოიყოფა.  ჰაერზე დროთა განმავლობაში რკინა იჟანგება, 

მოხარშვისას ხორცი რბილდება, იცვლის ფერს და გემოს.  ყურძენის წვენი თანდათან 

მჟავდება, წვენის დამჟავებისას აირები გამოიყოფა  და ა. შ.  

ქიმია ნივთიერებათა გარდაქმნებს და ამ გარდაქმნათა თანმხლებ მოვლენებსაც 

შეისწავლის.  

თანმხლები მოვლენები ნივთიერების გარდაქმნების პარალელურად მიმდინარეობს.  

ზოგჯერ ის პრაქტიკულად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვითონ გარდაქმნა.  მაგალითად, 

ხის წვისას გამოყოფილ სითბოს უფრო ვიყენებთ, ვიდრე გარდაქმნით მიღებულ ნახშირს.  

ამრიგად, ქიმია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის ნივთიერებებს, 

მათ თვისებებს, გარდაქმნებს და ამ გარდაქმნათა თანმხლებ მოვლენებს.  

სიტყვა „ქიმიის“ წარმოშობა დღესაც არ არის ზუსტად დადგენილი.  ერთ-ერთი ვერსიით 

სიტყვა ქიმია წარმოდგება ეგვიპტის სახელწოდებიდან -„ქემი“ (შავი მიწა), სადაც პრაქტიკულმა 

ქიმიამ განვითარების უმაღლეს საფეხურს მიაღწია.  სიტყვები - „ალქიმია“ და „ქიმია“ 

სინონიმებია, ოღონდ არაბული თავსართით „ალ“.  

დღეისათვის  ცნობილია დაახლოებით 20 მილიონი  ნივთიერება.  ნივთიერებებია: წყალი, 

მარილი, ჟანგბადი, ცარცი, შაქარი, რკინა, ოქრო დ. ა. შ.   ზოგჯერ ნივთიერებები ჰგავს 

ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცა თვისებებით მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან.  ყოველ 

მათგანს თავისი სახელწოდება აქვს.   
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პირობების მიხედვით ერთი და იგივე ნივთიერება  შეიძლება სხვადასხვა აგრეგატულ 

მდგომარეობაში იმყოფებოდეს.  მაგ., წყალი ჩვეულებრივ პირობებში სითხეა, დაბალ t 

(ტემპერატურაზე)  ყინულია, ხოლო მაღალ  ტემპერატურაზე გვევლინება ორთქლის სახით.  

მშრალი ყინული, რომლითაც ნაყინებს ინახავენ  ნახშირორჟანგია (CO2)  მყარ 

მდგომარეობაში, ხოლო  ჩვეულებრივ პირობებში (ამოვისუნთქავთ)   აირად მდგომარეობაში.  

რკინა ჩვეულებრივ მყარია, მაგრამ თუ მას გავახურებთ 1500 0C-ზე ზევით, რკინა თხევად მასად 

გარდაიქმნება.  ანუ, ნივთიერების თვისებების განსაზღვრისას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ 

პირობებს, რომელშიც ნივთიერება იმყოფება.  

აგრეგატული მდგომარეობა ნივთიერების არსებობის ფორმაა.  არსებობს აგრეგატული 

მდგომარეობის შემდეგი ფორმები: მყარი, თხევადი და აირადი.  პირობების მიხედვით 

ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა იცვლება.  პირობებში იგულისხმება ატმოსფერული 

წნევა და ტემპერატურა.  ყოველი ნივთიერება შეიძლება იმყოფებოდეს სხვადასხვა 

აგრეგატულ მდგომარეობაში, ეს დამოკიდებულია იმ პირობებზე, რომელშიც იმყოფება 

ნივთიერება.  ნივთიერებას შეუძლია აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლა, მაგრამ ამ დროს 

ნივთიერება არ იცვლება.  ესეც მისი თვისებაა.   

როგორც აღვნიშნეთ, ნვთიერებებს ბევრი მსგავსი და განსხვავებული თვისებები აქვთ.  

მაგ., წყალი და ეთანოლი ორივე სითხეა, ორივე უფეროა, მაგრამ ეთანოლს წყლისგან 

განსხვავებით აქვს თავისებური სუნი.  რკინა, ალუმინი, სპილენძი, ჩვეულებრივ, მყარი 

ნივთიერებებია, მაგრამ სპილენძი ფერით განსხვავდება რკინისა და ალუმინისაგან, ის 

მოწითალოა, რკინა და ალუმინი კი გარეგნულად ჰგავს ერთმანეთს, მაგრამ რკინა მაგარია, 

ალუმინი კი შედარებით რბილი, რკინა მიიზიდება მაგნიტით, ალუმინი და სპილენძი - არა.  

ჩვენი გრძნობის ორგანოებით მხოლოდ ნივთიერების ზოგიერთ თვისებას ვამჩნევთ.  მაგ., 

ფერს, სუნს, გემოს.  თუმცა ნივთიერებებს აქვს ისეთი თვისებებიც, რომელთა გაზომვა 

შესაძლებელია სპეციალური ხელსაწყოებით.  ასეთია დუღილისა და ლღობის ტემპერატურა.  

დუღილისა და ლღობის ტემპერატურას ზომავენ თერმომეტრით.   

ფერი, სუნი, გემო, აგრეგატული მდგომარეობა, დუღილისა და ლღობის ტემპერატურა, 

სითბოგამტარობა, ელექტროგამტარობა, სიმკვრივე -   ნივთიერების ფიზიკურ თვისებებს 

განეკუთვნება.     მოცემულ პირობებში ყველა ნივთიერებას გარკვეული ფიზიკური თვისებები 

აქვს.  ფიზიკური თვისებების გარდა, ნივთიერებას გააჩნია ქიმიური თვისებები.  ქიმიური 

თვისებები  მხოლოდ ქიმიური რეაქციების ანუ სხვა ნივთიერებად გარდაქმნის პირობებში 

ვლინდება.  

ნივთიერებათა გარდაქმნებზე დაკვირვებით, ადამიანმა თავადაც  შეძლო  ნივთიერებების 

ხელოვნურად მიღება.  ბუნებრივ ნივთიერებებს შეემატა ხელოვნური ნივთიერებები.  დღეს 

ფართოდ გამოიყენება ქიმიკოსების მიერ ლაბორატორიასა და ქიმიურ წარმოებაში მიღებული 

ხელოვნური ნივთიერებები ქსოვილების, სასუქების, პლასმასების და მედიკამენტების სახით.  

ხელოვნურად ნივთიერებების მიღება  ლაბორატორიაში და წარმოებებში მიმდინარეობს.  

ლაბორატორია - ცდების ჩასატარებლად სათანადოდ მოწყობილი ოთახია.  ნივთიერებებთან 

მუშაობა უსაფრთხო არაა, ამიტომ აუცელებელია დავიცვათ უსაფრთხოების წესები.  

ქიმიური ჭიქა, სინჯარები, ბრტყელძირა და მრგვალძირა კოლბები, ძაბრი, საზომი 

ცილინდრი და სხვ.  ქიმიური ჭურჭელია.  
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ჩვენ ნივთიერებების სამყაროში ვცხოვრობთ.  ბუნებაში მიმდინარე ცვლილებების ცოდნა 

ყველას სჭირდება.  ამ ცოდნას იძლევა ქიმია.  დღეს ჩვენი ჯანმრთელობა, კომფორტული და 

უსაფრთხო ცხოვრება ქიმიის მიღწევას უკავშირდება.   

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

 

2.  ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3.  გაიაზრეთ:         

   ა)  ჩამოთვალეთ, რომელ ნივთიერებებს იყენებ  ყოველდღიურ ცხოვრებაში.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  ბ) რომელი ნივთიერებებია აუცილებელი შენი ორგანიზმისათვის 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

         გ)  ერთ თეფშზე სუფრის მარილის ფხვნილია, მეორეზე შაქრის, მესამეზე -

ნახშირის.  დაასახელეთ თვისებები, რომლითაც აღებული ნივთიერებები: 

   1.  ჰგავს ერთმანეთს                  2.  განსხვავდება ერთმანეთისაგან 

1. _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

      დ)  გარდაიქმნება თუ არა ერთი ნივთიერება მეორედ, როდესაც: 

1. ჭიქაში ყინული დნება 
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2. გაზქურაში ბუნებრივი აირი იწვის 

1.  _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.  აღნიშნეთ:  

1.  ქვემოთ ჩამოთვლილი თვისებებიდან, რომელი შეიძლება მივაკუთვნოთ სპილენძს? 

    მყარი, თხევადი, უფერო, მოწითალო, აქვს სუნი, უსუნო, პლასტიკური, მყიფე, იხსნება 

წყალში, პრაქტიკულად არ იხსნება წყალში, მიიზიდება მაგნიტით, არ მიიზიდება მაგნიტით.  

 

5.  რომელია ზედმეტი სიტყვა: 

ა)  ჩანგალი, სამაჯური, ჟანგბადი 

ბ)  ძაღლი, რკინა, წყალი 

გ)  თასი, ოქრო, ალუმინი 

დ)  ნემსი, ბურთი, ნახშირორჟანგი 

 

6.  შეადარეთ წყალი და აისბერგი.  თქვენი აზრით, რა აქვთ მათ საერთო? 

 

 

 

7.  რომელი თვისება არ არის დამახასიათებელი ალუმინისათვის: მოვერცხლისფრო თეთრი 

ფერი, სითბოგამტარობა, ჩვეულებრივ პირობებში აირადი მდგომარეობა, 

ელექტროგამტარობა.  

 

8.  უპასუხეთ კითხვებს:  

 

რა განასხვავებს ნივთიერებებს ერთმანეთისაგან? 

 

 

 

რას შეისწავლის ქიმია? 

 

 

 

რაზე არის დამოკიდებული ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა? 

 

 

რომელი ნივთიერებებისაგან შეიძლება დამზადდეს ჭიქა, ლარნაკი, ბურთი, 

ყელსაბამი.  
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ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება ფიზიკურ თვისებს: დუღილის 

ტემპერატურა, დაჟანგვის უნარი, სიმკვრივე, ელექტროგამტარობა.  

 

 

9.  დაასრულეთ წინადადება    

ა)   შაქარი წყალში კარგად................................  

ბ)  რკინა მაგნიტით...........................  

გ)  ოქრო  წყალში........................  

დ)  სპირტი არის სითხე, დამახასიათებელი.......................  

10.  მოცემული სიტყვებისაგან  ააგეთ წინადადება: 

ა)   სხეულები, ფიზიკური, ნივთიერებებისაგან, შედგება 

 

 

ბ) ნაფტალინი, ნივთიერებაა, სუნის, მკვეთრი, მქონე 

 

 

გ) შეცვლა, ნივთიერებას, აგრეგატული, შეუძლია, მდგომარეობის 

 

 

11.  გამოტოვებულ ადგილებში ჩასვით საჭირო სიტყვები: 

გამოიყენება, შედგება, მაგნიტით, ტკბილი, მყარი 

ა)  ალუმინი..................................  ვერცხლისფერი ნივთიერებაა.  

ბ) ოქრო .......................................... არ მიიზიდება 

გ)  შაქარი თეთრი ფერის,............................... კრისტალებია 

დ) სპილენძი..................................  სადენების დასამზადებლად.  

ე)  სხეული........................... ნივთიერებებისაგან 

12.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება: 

ა)  ქიმია                           მსგავს ან განსხვავებულ ნიშნებს 

      ბ) ნივთიერება              არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება 

გ) თვისებები               არის, ის რისგანაც შედგება სხეული 

13.  ამოწერეთ: ჩამონათვალიდან - ტელეფონი, ნახშირი, ფანქარი, ვერცხლი, სოდა, 

კალკულატორი, გოგირდი, საათი, პლასტმასი, შაბიამანი, წყალი, სახამებელი, ვიტამინი 

ა)  ფიზიკური სხეულები (საგნები)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ბ)  ნივთიერებები 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

14.  დაასახელეთ: ა)  მინისაგან, ბ) ოქროსაგან გ)  ალუმინისაგან დამზადებული საგნები.  

 

 

 

 

15.  შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

  რომელია ნივთიერება? 

 ა) ვაშლი    ბ) ფოთოლი     

გ) რკინა    დ) თასი 

 

16.  განსაზღვრეთ მიმართება სიტყვებს შორის: „რკინა - მავთული“ და შეარჩიეთ, რომელია 

ანალოგიური მიმართების  სიტყვათა წყვილი 

  ა)  ჰაერი - ჟანგბადი 

  ბ)  მავთული - თასი 

  გ)  ოქრო - თასი 

  დ)  რკინა - ოქრო 

17.  რომელი ნივთიერებაა სიცოცხლის საფუძველი დედამიწაზე? 

 ა) ოქრო   ბ)  ნახშირორჟანგი  გ)  წყალი  დ)  სპირტი 

 

18.  ჩვეულებრივ პირობებში ჟანგბადი წარმოადგენს: 

ა)  ყვითელი ფერის ფხვნილს 

ბ)  მურა ფერის სითხეს 

გ)  უფერო, უსუნო აირს 

დ)  მომწვანო ფერის აირს 

19.  რომელი მსჯელობაა მცდარი? 

ა) რკინა მიიზიდება მაგნიტით 

ბ) რკინა ვერცხლისფერი მყარი ნივთიერებაა 

გ) რკინა დნება მაღალ ტემპერატურაზე 

დ) რკინა ჩვეულებრივ  ტემპერატურაზე კარგად იხსნება წყალში.  

20.  რომელი მსჯელობაა სწორი? 

ა) ცარცი გამოიყენება საკვებად 

ბ) ცარცი კარგად იხსნება წყალში 

გ) ცარცი თეთრი ფერი ნივთიერებაა 

დ) ცარცი მოყვითალო აირია 
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2.  ნივთიერებები 

 

 

მილიონობით ნივთიერების თვისებებში გარკვევის მიზნით მეცნიერებმა მათი 

კლასიფიკაციის მწყობრი სიტემა შეიმუშავეს.  ნივთიერებათა კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით 

ხდება.  მაგალითად, აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით (მყარი, თხევადი, აირადი), 

შედგენილობის მიხედვით (ნარევი და სუფთა ნივთიერება, მარტივი და რთული ნივთიერება), 

წარმოშობის მიხედვით (ბუნებრივი და ხელოვნურად მიღებული)  და სხვ.  

სუფთა ნივთიერება ხასიათდება მუდმივი შედგენილობით და ფიზიკური თვისებებით.  ისინი 

შედგება მხოლოდ ერთი სახის მოლეკულებისაგან.  სუფთა ნივთიერებებია მაგალითად, 

შაქარი, წყალი და სხვ.  ნივთიერებათა უმრავლესობა ბუნებაში სუფთა სახით არ მოიპოვება, 

ისინი არსებობს ნარევების სახით.   

ნარევი ერთმანეთთან შერეული სხვადასხვა ნივთიერების ერთობლიობაა.  მაგალითად, 

შაქრის წყალსხნარი, წყაროს წყალი და სხვ.  ნარევი შეიძლება შედგებოდეს როგორც მყარი, 

ისე თხევადი და აირადი ნივთიერებებისაგან.  ჰაერი, რომლითაც ვსუნთქავთ, ჟანგბადის, 

აზოტის, ნახშირორჟანგის, წყლის ორთქლისა და მტვრის ნარევია.  ფორთოხლის წვენი 

წყალს, ვიტამინებს, მინერალებს და სხვა ჩვენთვის სასარგებლო ნივთიერებებს  შეიცავს.  

ნარევები რომ გამოიყენო, მისი თვისებები უნდა შეისწავლო.   

ნარევები არსებობენ ორი სახის: ერთგვაროვანი და არაერთგვაროვანი.  

ნარევს, რომელშიც შეიძლება თვალით ან მიკროსკოპით გავარჩიოთ შემადგენელი 

ნივთიერებები, არაერთგვაროვანი ნარევი ეწოდება.  

ნარევს, რომელშიც მიკროსკოპითაც კი შეუძლებელია შემადგენელი ნაწილების გარჩევა 

ერთგვაროვანი ნარევი ეწოდება.   

ნარევში შემავალი კომპონენტები ინარჩუნებენ თავიანთ თვისებებს.  ქიმიის  ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ამოცანაა ნივთიერების გამოყოფა ნარევებიდან, რადგანაც ნივთიერების  

თვისებები რომ შევისწავლოთ, ის აუცილებლად სუფთა უნდა იყოს.   ფიზიკური მეთოდებით  

შესაძლებელია მათი დაყოფა.  არსებობს ნარევების დაყოფის უამრავი გზები.   ნარევების 

დაყოფის მარტივი ხერხებია: 

1. დაწდომა (წყალში უხსნადი მინარევების ჭურჭლის ფსკერზე დალექვა),  

2. ამოშრობა (აორთქლებით ნარევიდან წყლის მოცილება. აორთქლება 

ჩქარდება გაცხელებით), 

3.  დეკანტაცია (ნალექის ზემოთა სითხის ფრთხილად გადაწურვა სხვა ჭურჭელში), 

4. გაფილტვრა (ნარევის ფილტრში გატარება),  

5. დისტილაცია (ერთი ჭურჭლიდან მეორე ჭურჭელში სითხის გადადენა)  

6. მაგნიტით მიზიდვა  და სხვ.  

ნარევისაგან განსხვავებით, ნაერთი ავლენს საწყისი ნივთიერებებისაგან განსხვავებულ 

თვისებებს და ნაერთების დაყოფა ფიზიკური მეთოდებით შეუძლებელია.  
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რისგან შედგება თვითონ  ნივთიერება? 

ატომურ-მოლეკულური მოძღვრების თანახმად, რომელიც XIX საუკუნის 60-იან  წლებში 

ჩამოყალიბდა, ნივთიერება უმცირესი ნაწილაკების მოლეკულებისა და ატომებისაგან შედგება.   

ატომი და მოლეკულა ბერძნული სიტყვებია.  ატომი „განუყოფელს“ ნიშნავს, მოლეკულა 

კი - „მცირე  მასას“.   თუმცა, როგორი მცირეც არ უნდა იყოს მოლეკულა, ის მაინც რთული 

ნაწილაკია, რადგან ატომებისაგან შედგება.  ატომი და მოლეკულა სხვადასხვა ნაწილაკია.  

მოლეკულა შეიძლება წარმოიქმნას ორი, სამი და მეტი ატომების შეერთებით.  არსებობს ისეთი 

მოლეკულებიც, რომლებიც რამდენიმე ათასი ატომისაგან შედგება.  მოლეკულა ატომთა 

მდგრადი ერთობლიობაა.  როგორც დიდი, ისე მცირე ზომის მოლეკულები თვალით უხილავია 

მოლეკულებისა და ატომების თანამედროვე განსაზღვრებები ასეთია: 

მოლეკულა ნივთიერების უმცირესი ნაწილაკია, რომელსაც ამ ნივთიერების ქიმიური 

თვისებები და შედგენილობა აქვს.  

მოლეკულა ატომებისაგან შედგება.  

ატომი ქიმიურად განუყოფელი უმცირესი ნაწილაკია.  

მოლეკულები და ატომები განუწყვეტლივ მოძრაობენ.  

ამრიგად, ატომი და მოლეკულა ნივთიერების შემადგენელი ნაწილაკებია.  

წყალბადის, ჟანგბადისა და წყლის მოლეკულებს შორის დიდი განსხვავებაა, მათ შორის 

ისიც, რომ ჟანგბადი შედგება მხოლოდ ჟანგბადის ატომებისაგან, წყალბადი მხოლოდ 

წყალბადის ატომებისაგან, ხოლო წყალი კი სხვადასხვა სახის ატომებს შეიცავს, ესენია 

წყალბადი და ჟანგბადი.  

ნივთიერებას, რომელიც მხოლოდ  ერთი სახის ატომებისაგან  შედგება მარტივი 

ნივთიერება ეწოდება.   

მაგალითად,  მარტივი ნივთიერებებია:  წყალბადი,  ჟანგბადი,  აზოტი, ინერტული 

(კეთილშობილი)  აირები (ჰელიუმი, ნეონი, არგონი)   რკინა, სპილენძი, ვერცხლი და სხვ.  

ნივთიერებას,რომელიც სხვადასხვა სახის ატომებისაგან შედგება რთული ნივთიერება 

ეწოდება.  რთული ნივთიერება  წყალი, ნახშირორჟანგი, გოგირდმჟავა და სხვ.  

რთულ ნივთიერებას ქიმიურ ნაერთებსაც უწოდებენ.  ერთი და იმავე სახის ატომი, 

შეიძლება შედიოდეს როგორც მარტივი, ისე რთული ნივთიერების  შედგენილობაში.  

მარტივი ნივთიერებები იყოფა ორ ჯგუფად: მეტალებად (ლითონებად)  და 

არამეტალებად (არალითონებად).  

                                                              მარტივი ნივთიერება 

                                                                                    
                             -----------------------------------------     

               მეტალები (ლითონები)                                        არამეტალები (არალითონები)                        

მეტალები ხასიათდება ბზინვარებით, ჭედადობით, პლასტიკურობით, სითბო- და 

ელექტროგამტარობით.  მეტალებია, მაგალითად: რკინა, სპილენძი, ალუმინი და სხვ.  

ჩვეულებრივ პირობებში მეტალები მყარ მდგომარეობაშია.  ერთადერთი მეტალია თხევად 

მდგომარეობაში - ვერცხლისწყალი.  

ისეთ ნივთიერებებს კი, რომლებიც არ ატარებენ სითბოს და ელექტრულ დენს, არ ბზინავს 

და  არც ჭედადია - არამეტალები ჰქვიათ.  არამეტალებია: ფოსფორი, გოგირდი, იოდი, 
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ქლორი, წყალბადი, ჟანგბადი და სხვ.  არამეტალები ჩვეულებრივ პირობებში არსებობს სამივე 

აგრეგატულ მდგომარეობაში.  

არამეტალებისაგან განსხვავებით, პლასტიკურობა მეტალების მნიშვნელოვანი თვისებაა, 

რაც ზოგიერთი მეტალისაგან თხელი ფურცლების დამზადების საშუალებას იძლევა.  არსებობს 

ისეთი ნივთიერებები, რომელთაც ახასიათებს როგორც მეტალის, ისე არამეტალის თვისებები.  

მაგ., სილიციუმი. ის მეტალივით ბზინავს, მაშინ როცა მას ბევრი თვისება აქვს არამეტალის.  

მაგ., არ არის ჭედადი და პლასტიკური.  

რთული ნივთიერებებია, მაგ.,  მეთანი (შედგება ნახშირბადის ერთი და წყალბადის ოთხი 

ატომისაგან) ნახშირორჟანგი (ნახშირბადის ერთი და ჟანგბადის ორი ატომისაგან), 

გოგირდმჟავა, ამიაკი და. ა. შ 

ამრიგად, ჩვენ გვაქვს ზოგადი წარმოდგენა მარტივ და რთულ ნივთიერებებზე.  აქვე 

აღვნიშნავთ, რომ ერთი და იმავე სახის ატომები შეიძლება შედიოდეს როგორც მარტივი, ისე 

რთული ნივთიერების შედგენილობაში.  

 

ტექსტზე მუშაობა 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

_______________________      ______________________________________________________ 

 

2.  ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა განსხვავებაა სუფთა ნივთიერებასა და ნარევს შორის? 

 

 

 

რატომ არის საჭირო ნივთიერების გასუფთავება მინარევებისაგან? 
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რატომ არის შესაძლებელი ნარევის დაყოფა შემადგენელ ნივთიერებებად ფიზიკური 

მეთოდებით? 

 

 

 

რით განსხვავდება ერთმანეთისაგან მოლეკულები? 

 

 

 

შეიძლება თუ არა, რომ რთული ნივთიერების მოლეკულა შედგებოდეს ერთი ატომისაგან? 

 

 

 

ვ) რომელ მეტალებს ვხვდებით ყოფა-ცხოვრებაში? 

 

 

 

4. გაიაზრეთ: 

ა) რას ფიქრობთ, მინერალური წყალი, კოკა-კოლა, ლიმონათი ნარევია თუ ერთი 

ნივთიერება? 

 

 

 

ბ)  რა ხერხითაა შესაძლებელი: 

1.  რკინისა და გოგირდის  

2. ქვიშისა და შაქრის  ნარევის დაყოფა? 

 

1. 

2. 

 

გ)  წყლის ერთი მოლეკულა შედგება წყალბადი ორი ატომისა და ჟანგბადის ერთი 

ატომისაგან.  წყალბადის და ჟანგბადის რამდენი ატომია წყლის ათ მოლეკულაში?   

 

 

            

5. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ა) თქვენი აზრით, სანამდე შეიძლება წყლის დანაწევრება? 

1.  უსასრულოდ                     3.  წყლის ატომამდე 
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2.  წყლის წვეთამდე                  4.  წყლის მოლეკულამდე     

 

ბ)  ამიაკი (შედგება აზოტის ერთი და წყალბადი სამი ატომისაგან)  არის: 

1.  მარტივი ნივთიერება                3.  ნარევი 

2.  მეტალი                           4.  რთული ნივთიერება 

 

გ)  რკინისა და გოგირდის ფხვნილები ნარევის დაყოფა შეიძლება: 

      1.  დისტილაციით                 3.  მაგნიტით 

      2.  გაფილტვრით                 4.  საერთოდ არ შეიძლება 

 

დ)  მოლეკულა ნივთიერების უმცირესი ნაწილაკია, რომელიც ინარჩუნება მის: 

1.  ზოგიერთ თვისებას                     3.  ფიზიკურ თვისებებს 

2.  ყველა თვისებას                        4.  ქიმიურ თვისებებს 

 

6. შეავსეთ  ცხრილი: 

 

თვისება ალუმინი სპილენძი ჟანგბადი ოქრო ფოსფორი ნახშირბადი 

აგრეგატული 

მდგომარეობა 

      

ბზინვარება       

პლასტიკურობა       

ელექტროგამტარობა       

თბოგამტარობა       

 

7. რას ნიშნავს სიტყვა:  

ა)  ატომი 

 

 

ბ)  დეკანტაცია 

 

 

გ)  დაწდომა 

 

 

8. მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები:  

მარტივი, რთული, წყალბადის 

ა) წყალბადის მოლეკულა შედგება.........................  ატომებისაგან.  

ბ)  მეთანი არის..................................  ნივთიერება 

გ)  წყალბადის, ჟანგბადის, აზოტის მოლეკულები ორატომიანი.........................            

ნივთიერებებია.  



14 
 

 

9. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი, გამართეთ წინადადება: 

ა)  მეტალები, და, პლასტიკურობით, ნივთიერებებს, ჭედადობით, გამორჩეულ, უწოდეს 

 

 

ბ)  ორ, იყოფა,  მარტივი, ჯგუფად, ნივთიერებები.  

 

 

გ)  მოლეკულა, შედგება, ჟანგბადის, ატომისაგან, ორი, წყლის, წყალბადის, ერთი,და.  

 

 

 

10. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით:  

მცირე მასას,  ნივთიერებებიც, ნახშირორჟანგი, ატომებისაგან 

ა)  მოლეკულა შედგება.............  

ბ)  ტერმინი მოლეკულა ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს.......  

გ)  რთული ნივთიერებებია წყალი, გოგირდმჟავა.............  

დ)  არსებობს ერთატომიანი მარტივი.........  

 

11. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება 

 მარტივი ნივთიერებები         შედგება სხვადასხვა სახის ატომებისაგან 

 რთული ნივთიერებები           ნივთიერების უმცირესი ნაწილაკი 

 ატომი                                    ქიმიურად განუყოფელი უმცირესი ნაწილაკი 

 მოლეკულა                           შედგება ერთი სახის ატომებისაგან 
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3.  ქიმიური ელემენტი 

 

 

ცალკეული, იზოლირებული ატომებისაგან შედგება ინერტული, ანუ კეთილშობილი 

აირები: ჰელიუმი, ნეონი, არგონი, კრიპტონი.... ამ აირებს ინერტული იმიტომ ეწოდება, რომ, 

ძირითადად, მათი ატომები არ უერთდება არც ერთმანეთს და არც სხვა ატომებს.  

სულ სხვაა წყალბადის ატომი.  მაგ. მზეზე წყალბადის ატომები განცალკევებულად 

არსებობს, ჩვეულებრივ კი ისინი წყვილ-წყვილად ერთდებიან და წარმოქმნიან მარტივ 

ნივთიერება წყალბადს.  წყალბადის ატომები ჟანგბადის ატომებსაც უერთდება და წარმოქმნის 

რთულ ნივთიერებას - წყალს.  იგივე შეიძლება ითქვას ჟანგბადის ატომებზეც.  მაღალ  t-ზე 

ჟანგბადი არსებობს ცალკეული ატომების სახით, მაგრამ ჩვეულებრივ პირობებში ისინი 

ერთდებიან და წარმოქმნიან ჩვენთვის ცნობილ მარტივ ნივთიერება ჟანგბადს, წყალბადის 

ატომთან შეერთებისას კი - რთულ ნივთიერება წყალს.  

წყალბადის ყველა ატომი, იზოლირებულიც, მარტივი და რთული ნივთიერების 

შედგენილობაში არსებულიც, ერთი სახისაა და მას ქიმიური ელემენტი წყალბადი ეწოდება.  

ჟანგბადის ყველა ატომი, იზოლირებულიც, მარტივი და რთული ნივთიერების შედგენილობაში 

არსებულიც - ერთი სახისაა და მას ქიმიური ელემენტი ჟანგბადი ეწოდება.  

იგივე შეიძლება ითქვას სხვა სახის ატომების შესახებაც.  

ელემენტი ლათინური სიტყვაა და ქართულად ნიშნავს „შემადგენელს“.  ქიმიური ელემენტი 

აღინიშნება E ასოთი.  თუ ქიმიური ელემენტის ატომები უერთდებიან ერთმანეთს, მიიღება 

მარტივი ნივთიერება, ხოლო თუ სხვა ელემენტის ატომებს, მიიღება რთული ნივთიერება.  

ერთი სახის ატომებს ქიმიური ელემენტი ეწოდება.  

წყალბადის 2 ატომი შედის მარტივი ნივთიერება წყალბადის და რთული ნივთიერება 

წყლის შედგენილობაში, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ წყალი შეიცავს მარტივ ნივთიერება 

წყალბადს, რადგან წყალს არ აქვს მარტივი ნივთიერება წყალბადის თვისებები. ასევე ვერ 

ვიტყვით, რომ წყალი შეიცავს მარტივ ნივთიერება ჟანგბადს, წყალს არც ჟანგბადის თვისებები 

აქვს.  ამიტომ, ვამბობთ, რომ   მარტივი ნივთიერება წყალბადი და ჟანგბადი შეიცავს, 

შესაბამისად, ელემენტ წყალბადს და ელემენტ ჟანგბადს.  რთული  ნივთიერება წყალი კი 

შეიცავს ორივე ელემენტს - წყალბადსაც და ჟანგბადსაც.  

ზოგჯერ ქიმიური ელემენტის სახელწოდება განსხვავდება შესაბამისი მარტივი 

ნივთიერების სახელწოდებისაგან.  მაგ. ქიმიური ელემენტის სახელწოდებაა ნახშირბადი, 

ხოლო მარტივი ნივთიერების - ნახშირი.  უფრო ხშირად კი ქიმიური ელემენტის  და მარტივი 

ნივთიერების სახელწოდება ემთხვევა ერთმანეთს.  როცა ვამბობთ, რომ რკინა მიიზიდება 

მაგნიტით, იგულისხმება მარტივი ნივთიერება რკინა, ხოლო როცა ვამბობთ რკინის სულფიდის 

შედგენილობაში შედის რკინა, იგულისხმება ქიმიური ელემენტი რკინა.  

ატომების ყოველ სახეს ანუ ერთნაირი ატომების ერთობლიობას ქიმიური ელემენტი 

ეწოდება.  მე-18 საუკუნეში დადგინდა, რომ რამდენი სახის ატომიც არსებობს, იმდენი  ქიმიური 
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ელემენტია.  დღეისათვის 110-ზე მეტი ქიმიური ელემენტია ცნობილი.  თითოეულ ელემენტს 

თავისი სახელწოდება და სიმბოლო აქვს.  

თითოეული ბერძნული/ლათინური  სახელწოდების პირველი  ან პირველი და რომელიმე 

მომდევნო ასოთი აღინიშნება.  ასეთ აღნიშვნას ქიმიური სიმბოლო ჰქვია. მაგ., აზოტი 

(ლათინურად Nitrogenium), აღინიშნება  N ასოთი.  რკინა (Ferrum)  აღინიშნება Fe და. ა. შ.  

პირველი ორი ასოთი აღნიშვნის ხერხს მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როდესაც ელემენტთა 

სახელწოდებების პირველი ასოები ემთხვევა ერთმანეთს. მაგ.  ფტორი F, C –ნახშირბადი 

Carbonium, Ca-კალციუმ-Calcium და  Cu -სპილენძი-Cuprum.  

ელემენტთა სისტემის თითოეულ უჯრაში მოცემულია ელემენტის სიმბოლო,  

სახელწოდება, ატომური მასა და ატომური ნომერი.  

 

ცხრილი.  ზოგიერთი ელემენტის სიმბოლო და ფარდობითი ატომური მასა 

ქართული 

სახელწოდება 

სიმბოლო სიმბოლოს 

გამოთქმა 

ფარდობითი 

ატომური მასა 

აზოტი N ენ 14,06 

ალუმინი Al ალუმინი 26,98 

ბრომი Br ბრომ 79,9 

წყალბადი H ჰაშ 1,00 

რკინა Fe ფერუმ 55,84 

კალიუმი K კალიუმ 39,1 

კალციუმი Ca კალციუმ 40,08 

ჟანგბადი O ო 15,99 

გოგირდი S ეს 32,06 

ფოსფორი P პე 30,97 

ნახშირბადი C ცე 12,01 

ქლორი Cl ქლორ 35,45 

თუთია Zn ცინკუმ 65,37 

ამ ცხრილში შეტანილია  ის ელემენტები, რომლებიც სხვებზე მეტად გვხვდება ბუნებაში და, 

აქედან გამომდინარე, სხვებზე მეტად გამოიყენება.  

რადგან ვიცით ელემენტის სიმბოლო, შეგვიძლია ჩავწეროთ მის მიერ წარმოქმნილი 

მარტივი ნივთიერების ფორმულა.  მაგ. წყალბადის ატომი  აღინიშნება  H სიმბოლოთი, 

წყალბადის მოლეკულა წყალბადის ორი ატომისგან შედგება, ამიტომ მარტივი ნივთიერება 

წყალბადის ქიმიური ფორმულაა H2 (იკითხება ჰაშ-ორი); ზუსტად ასევე, მარტივი ნივთიერება 

ჟანგბადი შედგება ჟანგბადის ორი ატომისგან, ამიტომ მისი ქიმიური ფორმულა იქნება O2 
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(იკითხება ო-ორი)  რიცხვი, რომელიც იწერება ქიმიური სიმბოლოს მარჯვება ქვედა კუთხეში, 

გვიჩვენებს მოლეკულაში ატომთა რაოდენობას და მას ინდექსი ეწოდება.  

აღმოჩნდა, რომ თითოეულ ქიმიური ელემენტის  ატომს აქვს უნარი, მიიერთოს სხვა 

ქიმიური ელემენტის ატომის განსაზღვრული რიცხვი და წარმოქმნას მოლეკულა.  მოლეკულის 

შედგენილობა და რაოდენობა შეიძლება ჩაიწეროს ქიმიური სიმბოლოებისა და  ინდექსების 

საშუალებით, რასაც ქიმიური ფორმულა ეწოდება.  ანუ ქიმიური ფორმულით შეგვიძლია 

ჩავწეროთ რთული ნივთიერების შედგენილობაც.  მაგ., დადგინდა, რომ წყლის მოლეკულა 

შედგება ორი ატომი წყალბადისა და ერთი ატომი ჟანგბადისაგან, ე. ი.   წყლის ფორმულას 

აქვს შემდეგი სახე   H2O (იკითხება ჰაშ-ორი-ო)  

 მოლეკულური  ქიმიური ფორმულა არის  ნივთიერების შედგენილობის პირობითი 

ჩანაწერი, ქიმიური სიმბოლოებითა და თუ საჭიროა ინდექსებით.   ინდექსი გვიჩვენებს 

მოცემული ატომის რაოდენობას მოლეკულაში.  თუ მოლეკულა ცალკეული ელემენტის ერთ 

ატომს შეიცავს, მაშინ ინდექსი 1 იგულისხმება და არ იწერება, არც იკითხება.  მაგალითად CaO 

(კალციუმ-ო)  

   უფრო რთული შედგენილობის მაგ.  გოგირდწყალბადი H2S  იკითხება ჰაშ-ორი-ეს, 

გოგირდმჟავას მოლეკულა H2SO4 - ჰაშ-ორი-ეს-ო-ოთხი.   

    ქიმიური ფორმულა ასახავს ნივთიერების შედგენილობას და გვიჩვენებს, რომელი 

ელემენტის რამდენი ატომია მოცემულ ნივთიერებაში.  ინდექსის გარდა, ქიმიაში გამოიყენება 

კოეფიციენტიც.  კოეფიციენტი იწერება ქიმიური ფორმულის წინ და გვიჩვენებს მოლეკულათა 

ან ატომთა რიცხვს.  მაგ., 2H -წყალბადის ორ ატომს, 2H2 - წყალბადის 2მოლეკულას, 4H2O - 

წყლის ოთხ მოლეკულას.  

ამრიგად, მარტივი და რთული ნივთიერებების შედგენილობა გამოისახება ქიმიური 

ფორმულით.  ფორმულას ვწერთ ნივთიერების შემადგენელი ელემენტების ქიმიური 

სიმბოლოებისა და ინდექსების საშუალებით.  

ქვემოთ გთავაზობთ ცხრილს, სადაც ქიმიური ელემენტები და მათ მიერ წარმოქმნილი 

მარტივი ნივთიერებებია მოცემული“ 

 

ელემენტის 

სახელწოდება 

 

ელემენტის 

სიმბოლო 

 

შესაბამისი 

მარტივი 

ნივთიერება  

         

მარტივი 

ნივთიერების 

ქიმიური 

ფორმულა 

სახელწოდება ელემენტის 

სიმბოლო 

შესაბ. მარტივი 

ნივთიერების 

სახელწოდება 

მარტივი 

ნივთიერების 

ქიმიური 

სიმბოლო 

ალუმინი Al ალუმინი Al ბრომი Br ბრომი Br2 

სპილენძი Cu სპილენ. Cu ნახშირბ. C ნახშირი C 

რკინა Fe რკინა Fe ქლორი Cl ქლორი Cl2 

კალიუმი K კალიუმი K წყალბადი H წყალბადი H2 

ნატრიუმი Na ნატრიუმ

ი 

Na აზოტი N აზოტი N2 

ვერცხლი Ag ვერცხლ

ი 

Ag ჟანგბადი O ჟანგბადი O2 

თუთია Zn თუთია Zn ფოსფორი P ფოსფორ

ი 

P 
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს:  

ა)  რა არის ქიმიური ელემენტი? 

 

 

 

ბ) რას გვიჩვენებს ქიმიური ფორმულა? 

 

 

 

გ) რას გვიჩვენებს ინდექსი? 

 

 

 

4. რას ნიშნავს სიტყვა...  

ა) ელემენტი      ბ) მოლეკულა? 

 

 

 

5. მრავალწერტილების ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

ჟანგბადი, წყალბადი, ელემენტი, 
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ა)  ერთი სახის ატომებს  ქიმიური ............................ ეწოდება.  

ბ)  მარტივი ნივთიერება.............................  შეიცავს ელემენტ  წყალბადს.  

გ)  მარტივი ნივთიერება ჟანგბადი.........................  ელემენტ ჟანგბადს 

 

6. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ა) სამი ქიმიური ელემენტის ატომისაგან შედგება: 

1. CO2       2. O2     3. NaOH          4. H2O2  

 

ბ) სწორია მოსაზრება, რომ წყლის მოლეკულა: 

1. ორატომიანი და ერთელემენტიანია 

2. სამატომიანი და სამელემენტიანია 

3. სამატომიანი და ერთელემენტიანია 

4. სამატომიანი და ორელემენტიანია 

 

გ)  სწორია მოსაზრება, რომ ქიმიური ელემენტი რკინა 

1.  შედის რკინის სულფიდის შემადგენლობაში 

2.  ადვილად იჟანგება ჰაერზე 

3. მიიზიდება მეტალით 

4.  არ იხსნება წყალში 

 

7. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი, გამართეთ წინადადება: 

ა) წყალბადი, შედგება, მოლეკულა, ორი,  ატომი 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ბ) გარდა, კოეფიციენტიც, ინდექსის, გამოიყენება,  ქიმიაში 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. დაასრულეთ წინადადებები: 

ა)  ქიმიური ელემენტი განსაზღვრული სახის................................  

ბ)  ნივთიერების თვისებები დამოკიდებულია მის .............................  

გ)  წყლის მოლეკულა შედგება წყალბადის ორი და ჟანგბადის ერთი.............  

 

9. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება 

ქიმიური ფორმულა          გვიჩვენებს ატომთა ან მოლეკულათა რიცხვს 

ინდექსი                გვიჩვენებს   თვისობრივ და რაოდენობრივ 

                შედგენილობას 

კოეფიციენტი      გვიჩვენებს   ატომთა რიცხვს ნაერთში 

 

10.  გაიაზრეთ: 
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1. ჩამონათვალიდან რომელი აღნიშვნა შეესაბამება ელემენტს, მარტივ  

    ნივთიერებას და ორივეს ერთად? 

ა) Fe           ბ) H2                გ)  Cl           დ)  S8              ე)  O 

ვ)  S             ზ)  H              თ)  Cl2         ი)  Na             კ)   O2  

 

2. იპოვეთ შეცდომები, რომლებიც არ პასუხობს წინადადებას 

მწკრივში მხოლოდ მარტივი ნივთიერებებია: 

ა)   O2       H2        H2O;                დ)  Ca,  Al2 O3, C; 

ბ) N2    Cl2     HCl;                        ე)  Fe,  S,  Na; 

გ)   Zn, H2,  Cu;                            ვ)   H2S, K,  Si; 

 

3. მწკრივში მხოლოდ რთული ნივთიერებებია: 

ა)   I2,Al, SO2;                      დ)  Na, Al, Mg 

ბ)   CuO, NaCl, ZnCl2;           ე)  MnS, MnO2, Mn (OH) 2 

გ)   Fe, HCl, Zn                           ვ) F2,S, P 

 

4.  ჩამონათვალიდან ამოწერეთ მარტივი ნივთიერებები: 

   H2 O2, H2, O3,BaCl2,C, Br2,Fe, S, FeS2, P 

 

 

11. გამოიყენეთ სიტყვა „რკინა“ და შეადგინეთ ორი წინადადება, რომელთაგან ერთში 

„რკინა“ მოხსენებული იქნება, როგორც ქიმიური ელემენტი, მეორეში კი - როგორც 

მარტივი ნივთიერება.  
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4.  ფარდობითი ატომური მასა.   

ფარდობითი მოლეკულური მასა.   

ვალენტობა 

 

თვალით უხილავ უმცირესი ზომის ატომს, ცხადია, ძალიან მცირე მასა აქვს.  იმდენად 

მცირე, რომ მისი რიცხვითი მნიშვნელობის გამოსახვისთვის მძიმის შემდეგ უამრავი ნულის 

დაწერაა საჭირო.  ამიტომ იყენებენ არა ატომის ჭეშმარიტ მასას, არამედ ფარდობით სიდიდეს, 

რომელიც ცნობილია ფარდობითი ატომური მასის სახელწოდებით.       

ფარდობითი ატომური მასა გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ მეტია მოცემული ატომის მასა 

ნახშირბადის ატომის მასის 1/12 ნაწილზე.   ფარდობითი ატომური მასა აღინიშნება  Ar -ით, 

სადაც A ატომის მასაა, ხოლო  r ლათინური სიტყვის  ფარდობითი პირველი ასოა.   მაგ.,  Ar 

((H) =1;  Ar (He)  =4; Ar(O)  =16;           

ამრიგად, თუ ელემენტის ჭეშმარიტ მასას  გავყოფთ  ნახშირბადის ატომის მასის 1/12 

ნაწილზე, მივიღებთ ამ ელემენტის ფარდობით ატომურ მასას.  მაგრამ  ჩვენ მათი გამოთვლა 

არ გვჭირდება, რადგან ყველა ელემენტის ფარდობითი ატომური მასის მნიშვნელობა 

ცნობილია, გამოსახულია ათწილადებით და მოცემულია  პერიოდულ სისტემაში.  ფარდობითი 

ატომური მასა უგანზომილებო სიდიდეა.  

მაგ.,  Ar(H) =1 ეს ნიშნავს წყალბადის ფარდობითი ატომური მასა ტოლია 1-ის; 

Ar(He) =4 -  ჰელიუმის ფარდობითი ატომური მასა უდრის 4-ს 

Ar(O) =16   -  ჟანგბადის ფარდობითი ატომური მასა უდრის  16-ს       

Ar(S) =32   -  გოგირდის ფარდობითი ატომური მასა უდრის 32 -ს და სხვ.  

 ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ ნებისმიერი ატომის ფარდობითი ატომური მასის 

მნიშვნელობა მენდელეევის პერიოდულ სისტემაში და დავამრგვალოთ.  

თუ ატომებს წარმოვიდგენთ, როგორც ანბანის ასოებს, მივხვდებით, რომ როგორც 

ასოებისაგან შეიძლება სიტყვების შედგენა, ისე, ატომების ერთმანეთთან შეერთებით 

შეგვიძლია მივიღოთ მოლეკულები (ნაერთები), რომელთაც თავიანთი ქიმიური ფორმულა 

გააჩნიათ.  ქიმიური ფორმულების შედგენის წესს შევეხებით მოგვიანებით.  ახლა კი, რადგან 

ვიცით, რომ ატომებისაგან შეიძლება წარმოიქმნას მოლეკულები, გავარკვიოთ, როგორ 

შეიძლება მოლეკულების მასის გამოთვლა.  

თუ ცნობილის ფარდობითი ატომური მასა, ქიმიური ფორმულის საფუძველზე ჩვენ  

შეგვიძლია ნაერთის ფარდობითი მოლეკულური მასის განსაზღვრა.    

ფარდობითი მოლეკულური მასა აღინიშნება Mr-ით.    

ნაერთის ფარდობითი  მოლეკულური მასის გამოსათვლელად უნდა შევკრიბოთ მასში 

შემავალი ყველა ატომის ფარდობითი მასა.  

ფარდობითი მოლეკულური მასა არის რიცხვი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ 

აღემატება ნივთიერების მოლეკულური მასა ნახშირბადის ატომის მასის 1/12 ნაწილს.   

მაგალითისათვის განვიხილოთ რამდენიმე მოლეკულის ფარდობითი მოლეკულური 

მასის გამოთვლა:    მარტივი ნივთიერება H2, წყალბადის ორი ატომისაგან შედგება.  რადგან 
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წყალბადის ფარდობითი ატომური მასა Ar (H)  =1, ორი ატომის შემთხვევაში იქნება 1+1=2, ანუ 

Mr(H2) =2.  

CO2 ნახშირორჟანგის მოლეკულა  შედგება ორი ატომი ჟანგბადისა და ერთი ატომი 

ნახშირბადისაგან.  ნახშირბადის  ფარდობითი ატომური მასა Ar(C) =12; ხოლო ჟანგბადის Ar 

(O) =16.  ფარდობითი ატომური მასების ჯამი იქნება 12+16+16=44.    

H2CO3 - ნახშირმჟავას მოლეკულა შედგება წყალბადის ორი ატომისაგან, ნახშირბადის 

ერთი ატომისაგან და ჟანგბადის სამი ატომისაგან.  Ar(C) =12;  Ar (O) =16;  Ar (H)  =1, ამიტომ 

ფარდობითი მოლეკულური მასა იქნება 1+1+12+16+16+16=62 ანუ Mr(H2CO3) =62   

მაშასადამე, ნაერთის ფარდობით მოლეკულურ მასას მივიღებთ, თუ შევკრებთ        მისი 

შემადგენელი ყველა ატომის ფარდობით ატომურ მასას.  

ფარდობითი მოლეკულური მასის გაანგარიშების ჩაწერის წესი ასეთია:  

აზოტის მოლეკულა  N2,  მისი Mr (N2) =2 Ar(N) =214=28; 

ამიაკი   -   NH3, მისი  Mr(NH3) = Ar(N) +3Ar(H) =14+31=17 

მაგნიუმის ნიტრატი Mg(NO3) 2, მისი Mr(Mg(NO3) 2 =Ar(Mg) +2Ar(N) +6Ar(O) 

=24+214+616=148; 

ფარდობით ატომურ  და ფარდობით მოლეკულურ მასებს განზომილება არ გააჩნია.  

აღმოჩნდა, რომ ელემენტის ატომები ერთმანეთს უკავშირდებიან და წარმოქმნიან 

მოლეკულებს ანუ ნაერთებს, მაგრამ უკავშირდებიან არა ნებისმიერად, არამედ განსაზღვრული 

რაოდენობით, ვალენტობის შესაბამისად.   

ელემენტის ატომის თვისებას,  მიიერთოს სხვა ელემენტის ატომებთა გასაზღვრული 

რიცხვი  -  ვალენტობა ეწოდება.  

ელემენტი წყალბადი ელემენტ ფტორთან წარმოქმნის მხოლოდ ერთ  ნაერთს, რომლის 

შედგენილობა გამოისახება ფორმულით HF, არ არსებობს წყალბადისა და ფტორის ისეთი 

ნაერთი, რომლის შედგენილობის გამოსახვა შეიძლება სხვანაირად H2F ან HF2 ფორმულით.  

ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ფტორის ერთი ატომი იერთებს მხოლოდ ერთ ატომ 

წყალბადს.   წყალბადნაერთებს წარმოქმნიან სხვა ელემენტის ატომებიც, მაგ., ჟანგბადის 

ნაერთი წყალბადთან არის  H2O (წყალი); აზოტის ნაერთი  NH3  (ამიაკი), ნახშირბადის ნაერთი  

CH4 (მეთანი).   წყალბადის ატომის ვალენტობა მიჩნეულია ერთის ტოლად.  აქედან შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ ნებისმიერი ელემენტის ვალენტობა იმდენია, რამდენ წყალბადის ატომსაც 

იერთებს იგი.  ანუ ზემოთ მოყვანილ ფორმულებში დავინახავთ, რომ ჟანგბადი არის 

ორვალენტიანი, აზოტი -3-ვალენტიანი, ხოლო ნახშირბადი - 4-ვალენტიანი.  

ვალენტობას გამოსახავენ რომაული ციფრებით და იწერება ქიმიური ელემენტის 

სიმბოლოს თავზე.  თუ ქიმიურ ფორმულაში ატომთა შორის კავშირს სავალენტო ხაზებით 

გამოვსახავთ, მივიღებთ სტრუქტურულ ფორმულას.  თითო ვალენტობა თითო ხაზით 

აღინიშნება.  სტრუქტურული ფორმულა მოლეკულაში ატომთა შეერთების თანმიმდევრობასაც 

ასახავს.   მაგალითად,  HCl,   სტრუქტურული ფორმულაა    H-Cl;  H2O სტრუქტურული 

ფორმულა   H-O-H; 

სავალენტო ხაზების გამოყენებით შედგენილ ქიმიურ ფორმულას სტრუქტურული 

ფორმულა ეწოდება.    
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არსებობს მუდმივ-  და ცვალებადვალენტიანი ელემენტები.  მაგ., წყალბადი მუდმივად 

ერთვალენტიანია, ჟანგბადი მუდმივად ორვალენტიანია.  მუდმივვალენტიანი ელემენტებია 

აგრეთვე:  

ტუტე მეტალები (Na, K, Li, …)   და F  -  მუდმივად ერთვალენტიანია 

                          Ca, Zn, Mg, - მუდმივად ორვალენტიანი 

                           Al -მუდმივად სამვალენტიანია 

ზოგ ელემენტს სხვადასხვა ნაერთში სხვადასხვა ვალენტობა ახასიათებს.  მაგ., გოგირდი 

წარმოქმნის ერთ წყალბადნაერთს და ორ ჟანგბადნაერთს (ოქსიდი)  H2S;  SO2;  SO3, სადაც 

გოგირდის ვალენტობები შესაბამისად ტოლია (II); (IV)  და   (VI). ზოგიერთი ელემენტების 

ვალენტობა მოცემულია ცხრილში 

 

ქიმიური ელემენტი ელემენტის ვალენტობა 

H,Na,K,Li,Ag I 

O,Ba, Mg, Ca, Zn,Hg,C II 

Al III 

C,Si IV 

Cu I, II 

Fe II, III 

Pb II, IV 

P III, V 

S II, IV,VI 

Cr II, III, VI 

Ci I, III,V, VII 

 

თუ ვიცით ორელემენტიანი ნაერთის ფორმულა და ერთ-ერთის ვალენტობა, შეგვიძლია 

დავადგინოთ მეორე ელემენტის ვალენტობა შემდეგი წესის გათვალისწინებით: 

ნაერთში ერთი ელემენტის ჯამური ვალენტობა, ანუ ელემენტის ინდექსისა და ვალენტობის 

ნამრავლი უნდა უდრიდეს მეორე ელემენტის    ჯამურ ვალენტობას.  ორელემენტიან ნაერთებს 

ბინარული ნაერთები ეწოდება.  

ქიმიური ფორმულის მიხედვით ელემენტის ვალენტობების გამოსათვლელად საჭირო 

მოქმედებათა თანმიმდევრობა ასეთია: 

1. წერენ ქიმიურ ფორმულას და ელემენტს, რომლის ვალენტობაც ცნობილია, თავზე 

აწერენ ვალენტობას, მეორეს კი იქსს: 

                             x    II        

                              P2O5 

2. პოულობენ იმ ელემენტის ჯამურ ვალენტობას, რომლის ვალენტობაც ცნობილია, 

რისთვიისაც ინდექსს ამრავლებენ ვალენტობის მაჩვენებელზე: 52 = 10 

3.  ჯამური ვალენტობის შესაბამის რიცხვს ყოფენ მეორე ელემენტის ინდექსზე და მიღებულ 

რიცხვს აწერენ მეორე ელემენტს.  ეს იქნება მისი ვალენტობა:   x = 10/2 = 5;  
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ე. ი.  ფოსფორის ვალენტობა ტოლი იქნება 5.  

ელემენტის ვალენტობების მიხედვით კი, პირიქით, შესაძლებელია ქიმიური ფორმულების 

შედგენა ამ  ამოცანის გადაჭრაში დაგვეხმარება ქიმიური ელემენტთა  ვალენტობების ცხრილი.  

ბინარული ნაერთების ფორმულების შესადგენად უნდა მოვიქცეთ შემდეგნაირად:  

1. ერთმანეთის გვერდით უნდა დავწეროთ ნაერთის შემადგენელი ელემენტების 

სიმბოლოები - Al O; 

2.  ქიმიურ ელემენტებს თავზე დავაწეროთ მათი ვალენტობების აღმნიშვნელი რიცხვები: 

ალუმინი სამვალენტიანია, ჟანგბადი ორვალენტიანი: 

III    II                                              

 Al O  

3.  ვიპოვოთ ამ რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი:  3 -ისა და 2 -ის უმცირესი საერთო 

ჯერადია  6; 

4. უმცირესი საერთო ჯერადი გავყოთ თითოეული ელემენტის ვალენტობის აღმნიშვნელ 

რიცხვზე:   6 გავყოთ ჯერ 3 -ზე 6/3 =2, და მერე   6/2 = 3 

5.  განაყოფი მივუწეროთ შესაბამის ელემენტს ინდექსად: Al2O3 

გაითვალისწინეთ, რომ ინდექსი 1 არ იწერება, იგულისხმება.    

ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ ნაერთის ფორმულა, თუ ცნობილია ერთ-ერთი 

ელემენტის ვალენტობა, ან განვსაზღვროთ ერთ-ერთი ელემენტის ვალენტობა ქიმიური 

ფორმულის მიხედვით, თუ ცნობილია მეორე ელემენტის ვალენტობა.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

 

1. რამ გამოიწვია ფარდობითი ატომური მასის შემოღება? 

 

 

 

2. როგორ იანგარიშება ფარდობითი მოლეკულური მასა? 

 

 

 

3. რას გვიჩვენებს ელემენტის ვალენტობა? 

 

 

 

4. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები:  

                  სიმბოლო, სტრუქტურული, რომაული, უგანზომილებო... 

1. ფარდობითი ატომური მასა................................  სიდიდეა.  

2. ვალენტობა აღინიშნება..................................  ციფრით.  

3. ვალენტობა იწერება ქიმიური ელემენტის.................................  თავზე.  

4. სავალენტო ხაზებით ქიმიური ფორმულის ჩაწერისას მიიღება....................  ფორმულა.  

 

5. სიტყვათა არეული რიგით გამართეთ წინადადება: 

ატომები, ვალენტობის, ერთმანეთს, შესაბამისად, ქიმიური, უკავშირდებიან, ელემენტის. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ატომებისა, ძალიან,მასა,  და, სიდიდეა, მოლეკულების, ჭეშმარიტი, მცირე.  

_____________________________________________________________________________________ 

ავსახოთ, ფორმულით, შეერთების, სტრუქტურული, ატომთა, თანმიმდევრობა,  

შესაძლებელია.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. სავარჯიშო. 

1. ამოწერეთ პერიოდული სისტემიდან შემდეგი ელემენტების ფარდობითი ატომური 

მასები და დაამრგვალეთ; 

ა)  კალციუმი, ქლორი, ფტორი                       ბ) ჟანგბადი, რკინა, გოგირდი 
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2. იანგარიშეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმულებით ფარდობითი მოლეკულური მასები 

F2; Cu; N2;CaCl2; Ba(OH) 2;Na3PO4; Ca3(PO4) 3; 

 

 

3.  დაადგინეთ ელემენტთა ვალენტობა წყალბადის მიმართ 

 NH3; H2S;HBr; CH4;H2O;HCl 

 

 

4. გამოთვალეთ ელემენტთა ვალენტობა ნაერთებში, სადაც ქლორი ერთვალენტიანია 

 NaCl, MgCl2,PCl3, MnCl4; 

 

 

5. შეადგინეთ ქვემოთ მოცემული ელემენტების ჟანგბადთან ნაერთების ფორმულები, თუ 

ვიცით, რომ ჟანგბადის ვალენტობა უდრის (II) -ს.  

 Fe(II); Fe(III); K(I); P(V); Si(IV)  

 

 

7. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. ჩამოთვლილთაგან, რომლის ატომური მასაა ყველაზე ნაკლები Ca, O, H, S 

ა) Ca       ბ)  O       გ)     H       დ)       S 

2. წყლის H2O  ფარდობითი მოლეკულური მასაა: 

  ა) 16   ბ) 2      გ) 18    დ) 1,8 

3. ჩამოთვლილთაგან SO2,Na2O, CaO, SiO2 რომლის ფარდობითი მოლეკულური მასაა 

მეტი 

  ა) SO2      ბ)   CaO                  გ) Na2O                        დ) SiO2 

 

4. CaCO3 -ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა 

ა) 40  ბ) 110   გ) 100 დ) 10 
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5.  ქიმიური რეაქცია.  

რეაქციის განტოლების შედგენა 

 

 

სამყაროში ყველაფერი გამუდმებით იცვლება.  ყოველგვარ ცვლილებას მოვლენა 

ეწოდება.  მოვლენები გვაქვს ორი სახის: ფიზიკური  და ქიმიური მოვლენები.  

მოვლენას, რომლის დროსაც იცვლება სხეულის ფორმა, ზომა, ნივთიერების აგრეგატული 

მდგომარეობა, ხოლო ნივთიერება კი უცვლელი რჩება ფიზიკური მოვლენა ეწოდება.  

ფიზიკური მოვლენის მიმდინარეობის პირობებია: მექანიკური ზემოქმედება, გახურება, 

დასხივება და სხვ. მაგ.  ყინულიწყალიწყლის ორთქლი, ამ პროცესების დროს იცვლება 

ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა, მაგრამ არ იცვლება მოლეკულა.  იცვლება 

მხოლოდ მოლეკულებს შორის მანძილი და ურთიერთგანლაგება.  და ვიდრე მოლეკულა 

უცვლელია, უცვლელია ნივთიერებაც.  ცივ საგანზე მოხვედრის დროს წყლის ორთქლი 

კონდენსირდება და კვლავ წყლად გარდაიქმნება, მაშასადამე მოლეკულა არ იცვლება და ამ 

დროსაც იცვლება მხოლოდ აგრეგატული მდგომარეობა, მაგრამ თუ წყალს გავახურებთ 

20000C-ამდე, მაშინ წყალი დაიშლება და წარმოიქმნება ორი აირი - წყალბადი და ჟანგბადი, 

რისი დასაბუთებაც ადვილად შეიძლება მათი თვისებების საფუძველზე.  მაგ., წარმოქმნილი 

ორი აირიდან ერთი ჰაერზე უფრო მსუბუქია და იწვის ფეთქებით, ხოლო მეორეში კი მბჟუტავი 

კვარი (სანთელი)  აბრიალდება (აალდება).  ამრიგად, ერთი ნივთიერებისაგან წარმოიქმნება 

ორი ახალი ნივთიერება - წყალბადი და ჟანგბადი.  

მოვლენას, რომლის დროსაც ნივთიერება იცვლება ქიმიური მოვლენა ანუ ქიმიური 

რეაქცია ეწოდება.  ქიმიური რეაქციის პროცესში საწყისი ნივთიერებებში ირღვევა ატომთა 

შორის კავშირი და იშლება მოლეკულა.  ახალი ნივთიერებები კი წარმოიქმნება იგივე 

ატომებისაგან, მხოლოდ ეს ატომები ახალ ნივთიერებაში ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

განსხვავებულად.  

ამრიგად, ქიმიური მოვლენების დროს მოლეკულები იშლება და გარდაიქმნება სხვა 

ნივთიერების მოლეკულებად.  რეაქციის შედეგად მიღებული ნივთიერებები  კი შედგება იმავე 

ატომებისაგან,  რომლებისგანაც შედგებოდა საწყისი ნივთიერებები.  რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ქიმიური რეაქციების დროს ატომები არ იცვლება.  წყლის მაღალ ტემპერატურაზე გახურების 

დროს, როგორც აღვნიშნეთ, წარმოიქმნა ორი აირი, წყალბადი და ჟანგბადი.  რეაქციამდე 

წყლის მოლეკულაში ერთ ატომ ჟანგბადთან დაკავშირებული იყო ორი ატომი წყალბადი.  

მიღებული წყალბადის მოლეკულა შედგება ორი ატომი წყალბადისაგან, ხოლო ჟანგბადის 

მოლეკულა კი ორი ატომი ჟანგბადისაგან.  

ქიმიური ელემენტი ქიმიური სიმბოლოთი გამოისახება, ნივთიერებები კი ქიმიური 

ფორმულებით, ამ ქიმიური ფორმულების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გამოვსახოთ ქიმიური 

რეაქციები.  ამისათვის კი საჭიროა შევადგინოთ ქიმიური რეაქციის განტოლება.  

განტოლების შედგენა ხდება შემდეგნაირად: თავდაპირველად  ვწერთ საწყისი 

(მორეაგირე)  ნივთიერებების ქიმიურ ფორმულებს, მათ შორის კი ვწერთ „+“ ნიშანს, შემდეგ 

იწერება ისარი „“ (რაც რეაქციის მსვლელობას  ნიშნავს  და იკითხება - მიიღება). ისრის 
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მარჯვენა მხარეს კი ვწერთ რეაქციის შედეგად(რეაქციის პროდუქტების)  მიღებული 

ნივთიერებების ქიმიურ ფორმულებს, რომელთა შორისაც იწერება ნიშანი „+“.                  

                          ნახშირბადი +ჟანგბადინახშირორჟანგი             C   +  O2       CO2     

ქიმიური რეაქციის პროცესში ატომები არც ქრება და არც წარმოიქმნება არაფრისგან -

რეაქციის შედეგად მათი რაოდენობა უცვლელი რჩება.  რადგან ატომებს აქვთ მუდმივი მასა, 

რაოდენობა კი რეაქციის შედეგად არ იცვლება, ნივთიერების მასაც უნდა დარჩეს უცვლელი.  

საწყისი ნივთიერების შემადგენელი ატომები  იმავე რაოდენობით და მასით გადადიან 

რეაქციის შედეგად მიღებულ ნივთიერებებში, ამიტომ ერთაირია საწყისი და საბოლოო  

ნივთიერებების მასებიც.  

რეაქციაში შესული  ნივთიერებათა მასა ყოველთვის  ტოლია რეაქციის შედეგად 

მიღებული ნივთიერებებათა  მასისა.  ეს კანონი ცნობილია მასის მუდმივობის კანონის 

სახელით.  

ეს კანონი რუსმა მეცნიერმა ლომონოსოვმა ჯერ თეორიულად და შემდეგ 

ექსპერიმენტულად დაასაბუთა.  ლომონოსოვისგან დამოუკიდებლად, იმავე დასკვნამდე 

მივიდა ფრანგი ქიმიკოსი ლავუაზიე.  

მასის მუდმივობის კანონი წარმოადგენს რაოდენობრივი ქიმიური ანალიზის საფუძველს, 

მისი გამოყენებით ხდება ქიმიური განტოლებების შედგენა და გაანგარიშება.  

მაგ., წყალიწყალბადი+ჟანგბადი, წყლის ქიმიური ფორმულაა H2O, წყალბადის H2, 

ხოლო ჟანგბადის O2, ამიტომ ეს რეაქცია შეიძლება ჩავწეროთ შემდეგნაირად: H2OH2+O2,  

რადგან ატომთა რიცხვი უცვლელი რჩება ქიმიური რეაქციების დროს, აუცილებელია 

ატომთა რიცხვის გათანაბრება ტოლობის მარცხენა და მარჯვენა ნაწილში.  ამისათვის 

გამოიყენება კოეფიციენტი, ხოლო ატომთა რიცხვის გათანაბრების შემდეგ შესაძლებელია 

ისარი შევცვალოთ ნიშნით „=“ -ა.  იმისთვის რომ ჟანგბადის ატომთა რიცხვი  თანაბარი გახდეს, 

ამ განტოლებაში ტოლობის ორივე მხარეს წყლის მოლეკულას უნდა დავუწეროთ 

კოეფიციენტი 2, რაც წყალბადის ატომთა რიცხვის გაზრდას გამოიწვევს (რადგან კოეფიციენტი 

ეკუთვნის ქიმიურ ფორმულაში შემავალ ყველა ატომს), ამის შემდეგ კი ვათანაბრებთ 

წყალბადის ატომებს და ამისათვის წყალბადის მოლეკულას ვუწერთ კოეფიციენტს -2.  როცა 

ყველა ატომი გათანაბრებული იქნება, ხშირად ისარი იცვლება ტოლობით და მივიღებთ 

2H2O=2H2+O2.  მაგრამ რადგან ქიმიურ ტოლობაში საწყისი ნივთიერებები განსხვავდება 

მიღებული ნივთიერებებისაგან, მიზანშეწონილია ისრის გამოყენება.  ამ განტოლებაში 

წყალბადის ატომთა რიცხვი ტოლობის ორივე მხარეს ტოლია და უდრის 4-ს, ხოლო 

ჟანგბადისა უდრის 2-ს.    

ქიმიური რეაქციის პირობით ჩანაწერს ქიმიური ფორმულების, მათემატიკური ნიშნებისა და 

კოეფიციენტების საშუალებით ქიმიური რეაქციის ტოლობა ეწოდება.     

არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთში კოეფიციენტი და ინდექსი.  კოეფიციენტი იწერება ქიმიური 

ფორმულის წინ, ეკუთვნის ნაერთში შემავალ ყველა ელემენტს და ნაკარნახევია მასის 

მუდმივობის კანონით, ხოლო ინდექსი გვიჩვენებს ატომთა რიცხვს ნაერთში და მისი 

მნიშვნელობა გამომდინარეობს ელემენტის ვალენტობიდან.   5CO2, 5 არის კოეფიციენტი და 

ეკუთვნის როგორც ნახშირბადს, ისე ჟანგბადს, ამიტომ ამ შემთხვევაში გვაქვს 5-ატომი 

ნახშირბადი და 52=10 ატომი ჟანგბადი., ხოლო 2არის ინდექსი, რომელიც ეკუთვნის მხოლოდ 
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ჟანგბადის ატომს.  რეაქციის ტოლობა სწორადაა შედგენილი, თუ თითოეული ელემენტის 

ატომთა რიცხვი ტოლობის ორივე მხარეს თანაბარია.  

ამრიგად, ქიმიური რეაქციის განტოლება გვიჩვენებს 

ა)  რა ნივთიერებები და რა რაოდენობით შევიდა რეაქციაში 

ბ) რა ნივთიერებები წარმოიქმნა და რა რაოდენობით.  

კოეფიციენტი ერთი არ იწერება.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

    1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

         განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________          ________________________________________________________  

________________________          ________________________________________________________  

________________________         ________________________________________________________  

________________________         ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________         ________________________________________________________  

 

    2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

1. რა ემართება ქიმიური რეაქციების დროს მოლეკულებს? ატომებს?  

 

 

 

2. როგორ აიხსნება მასის მუდმივობა ქიმიური რეაქციების დროს? 
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3. რას ეწოდება ქიმიური რეაქციის ტოლობა? 

 

 

 

4. რა განსხვავებაა ინდექსსა და კოეფიციენტს შორის? 

 

 

 

5. რა ეწოდება ქიმიური ტოლობის მარცხნივ  მოცემულ ნივთიერებებს? 

 

 

 

6. რა ეწოდება ქიმიური ტოლობის მარჯვნივ მოცემულ ნივთიერებებს? 

 

 

 

4. იმსჯელეთ  

ყინულისითხეორთქლიწყალბადის  და ჟანგბადის მოლეკულები 

აღნიშნეთ, რომელი პროცესის დროს მიმდინარეობს  

ა) ფიზიკური მოვლენა 

ბ) ქიმიური მოვლენა          

დაასახელეთ ქიმიური რეაქციის საწყისი პროდუქტები და ახსენით თითოეულ შემთხვევაში 

რა იცვლება.  

 

 

 

 

5. წერტილების ნაცვლად დაწერეთ ნივთიერებათა ფორმულები და დაუსვით 

კოეფიციენტები: 

   ...... +O2=CuO                     …. +…. =PbO                    …. +…. =Al2 O3           ..... +O2 =P2O5         

 

6. რომელ გამოსახულებაშია შესასწორებელი კოეფიციენტები? შეასწორეთ, სადაც 

საჭიროა 

  2K+O2 =K2O;                 Fe+CuCl2=FeCl2+Cu              3Al+3S=Al2S3  

 N2+H2=NH3              H2+Cl2=2HCl           HgO=Hg +O2 

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 
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 ა) მოვლენებს, ქიმიურ, სხვაგვარად, ქიმიურ, უწოდებენ, რეაქციებს.  

 

 

ბ) ნივთიერება, იცვლება, მოვლენების, არ, ფიზიკური, დროს.  

 

 

გ) იცვლება, ქიმიური,დროს, მოლეკულები, მოვლენების.  

 

 

8. დაასრულეთ წინადადება  შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

რეაქცია, იწვის,იწერება,ატომებისაგან, მოლეკულა,ორთქლდება, 

ა) ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლისას არ იცვლება.................  

ბ) გაცხელებისას წყალი ინტენსიურად............................  

გ) წყალბადი ჰაერზე აფეთქებით............................  

დ) რეაქციის ტოლობაში კოეფიციენტი ერთი არ..........................  

ე) ქიმიურ მოვლენას სხვაგვარად ეწოდება ქიმიური.............................  

ვ) ნახშირი შედგება ნახშირბადის...................  

 

9. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი:   

1. Al(III)  +S(II) =  რეაქციის პროდუქტია 

 ა)    AlS3                    ბ)    AlS                 გ)  Al3S2                         დ) Al2S3  

 

2. Ca+O2=CaO  რეაქციის ტოლობაში, რეაქციის  პროდუქტის კოეფიციენტია 

 

   ა)  1                  ბ)  2             გ) 3        დ)  4 

3.  რეაქციის ტოლობაში წერტილების ნაცვლად უნდა ჩაისვას   2Fe +…… =2FeCl3 

  ა)   Cl                    ბ)   Cl2                    გ)    3Cl2                      დ) Cl3  

 

10. რომელი მოსაზრებაა არასწორი? 

ა) ნივთიერების შედგენილობა პირობითად ქიმიური ფორმულით ჩაიწერება 

ბ)  ქიმიური სიმბოლოთი ქიმიური ელემენტი ჩაიწერება 

გ) ქიმიური მოვლენების დროს ნივთიერების შედგენილობა იცვლება 

დ)  ქიმიური მოვლენების დროს ნივთიერების შედგენილობა არ იცვლება 

 

 

 

 

11. ნატრიუმი ურთიერთქმედებს ქლორთან; შესაბამისი რეაქციის პროდუქტის ქიმიური 

ფორმულაა: 

 ა)   CaH2       ბ)   Na2O                გ)    NaCl                    დ) CaCl2 
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12.   დაუკავშირეთ ერთმანეთს:  

ქიმიური რეაქციის განტოლება           ატომები უცვლელი რჩება 

ფიზიკური მოვლენა                           რომლის დროსაც იცვლება ნივთიერება 

ქიმიური მოვლენა                                რომლის დროსაც არ იცვლება ნივთიერება 

ქიმიური რეაქციების დროს               ქიმიური ფორმულების პირობითი ჩანაწერი  

                                                              მათემატიკური ნიშნებისა და კოეფიციენტის 

 საშუალებით 

 

13. ამოიწერეთ ტექსტიდან ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები ცალ-ცალკე:     

„ყინული და ალმასი გამჭვირვალე, მყარი ნივთიერებებია, მაგრამ ყინული არსებობს 00 C-

ზე ქვემოთ.  თუ ყინულს შევათბობთ, ის გადნება და წყლად გადაიქცევა.  ალმასი გახურებისას 

არ ლღვება, ის იწვის და ურთიერთქმედებს ჰაერის ჟანგბადთან, რის შედეგადაც გარდაიქმნება 

ნახშირორჟანგად.  წყალი კი არ ურთიერთქმედებს ჟანგბადთან - მხოლოდ ის არის 

შესაძლებელი, რომ ჟანგბადი მცირე რაოდენობით გაიხსნას წყალში.“ 

 

 

 

14. გაიაზრე:  

 3,6 გრ წყლის დაშლის შედეგად წარმოიქმნა 0,4გრ წყალბადი.  მასის მუდმივობის კანონის 

საფუძველზე იპოვე, რამდენი გრამი ჟანგბადი წარმოიქმნება ამ დროს.  

 

 

 

2.  შეადგინე იმ ქიმიური რეაქციის ტოლობა, რომლის რეაგენტებია ა) კალციუმი და 

ჟანგბადი ბ)  წყალბადი და ქლორი (ვიცით, რომ ჟანგბადის და ქლორის მოლეკულები 

ორატომიანია).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

6. ჰაერი. 

ჰაერის შედგენილობა 

 

 

სუფთა ჰაერი გამჭვირვალე, უსუნო აირთა ერთგვაროვანი ნარევია.  

მისი შემადგენელი აირების მოლეკულები თვალით არ ჩანს.  

ჰაერის შემადგენელი  აირებია: აზოტი (N2)  75%,ჟანგბადი(O2)  21%,  ნახშირორჟანგი (CO2)  

0,04%  ინერტული აირები და სხვ.  წყლის ორთქლი ჰაერის ცვალებადი შემადგენელი  ნაწილია 

და ნესტიან ჰაერში მისი მოცულობითი წილი 1%-დან  5%-მდე მერყეობს.  ჰაერის ფენები 

გარკვეული ძალით აწვება  დედამიწის ზედაპირს და ქმნის ატმოსფერულ  წნევას.  1მოლი 

ჰაერის საშუალო მასა არის 29გ ამიტომ ამბობენ, რომ Mr (ჰაერი)  = 29.  

ჰაერის დაყოფა შესაძლებელია მისი შემადგენელი ნივთიერებების დუღილის 

ტემპერატურის გათვალისწინებით.  

ჰაერის შემადგენელი აირებიდან სიცოცხლისთვის ყველაზე აუცილებელი აირია ჟანგბადი 

(O2), ამიტომ როდესაც საჭიროა სუფთა  ჟანგბადი, ჰაერს ჯერ ასუფთავებენ მტვრისგან, შემდეგ 

კი წყლის ორთქლისა და ნახშირორჟანგისაგან.  ამგვარად გასუფთავებულ ჰაერს ძლიერად 

კუმშავენ და აცივებენ -2000C-მდე, მიიღება ცისფერი სითხე, რომელსაც თანდათანობით 

ათბობენ -1960C-ზე  აზოტი იწყებს დუღილს და გადადის აირად მდგომარეობაში, აღნიშნულ 

ტემპერატურაზე ჟანგბადი ისევ სითხეა, ის დუღს -183 0C-ზე და სცილდება ნარევს.  

ჟანგბადს ქიმიური ელემენტის (O)  ან მარტივი ნივთიერების (O2)   სახით სამყაროს ბევრი 

ობიქტი შეიცავს: წყალი  H2O;  ჰაერი; ნიადაგი, ადამიანის ორგანიზმი და სხვ.  

XVIII საუკუნეში ფრანგმა მეცნიერმა ლავუაზიემ მიიღო აირი, რომელშიც სანთელი კაშკაშა  

ალით იწვის, ხოლო ადამიანი მსუბუქად და თავისუფლად სუნთქავს.  ამ აირს ლავუაზიემ 

უწოდა „ოქსოგენიუმ“ (ქართულად ჟანგბადი).   ლავუაზიეს გარდა, კიდევ ორმა მეცნიერმა 

იგივე მეთოდით, ვერცხლისწყლის ოქსიდის  გახურებით, დაშლით  მიიღო ჟანგბადი, მაგრამ 

მათ ვერ შეძლეს ცდის შედეგების ახსნა და ჟანგბადის პირველი აღმომჩენის ტიტული 

ლავუაზიეს ერგო.       

ჟანგბადის ფიზიკური თვისებებია: უფერო, უსუნო, ჰაერზე მძიმე აირი.  ის წყალში მცირედ 

იხსნება.   წყალში მცხოვრები  ორგანიზმები სწორედ ამ ჟანგბადით სუნთქავენ.  ატმოსფერული 

წნევის პირობებში -1830C-ზე ჟანგბადი  ცისფერ სითხედ, -2140C-ზე კი ცისფერ კრისტალებად 

იქცევა.  თხევადი ჟანგბადი მაღალი წნევის ქვეშ ფოლადის ცისფრად შეღებილ ბალონებში 

ინახება.  ჟანგბადიანი ბალონების შენახვა გამოყენებისას არ უნდა შეეხოთ ბალონს ზეთიანი 

(ცხიმიანი)  ხელით.  ჟანგბადსა და ზეთს შორის მიმდინარე რეაქციამ შეიძლება აფეთქება 

გამოიწვიოს.   

ყოველდღიური ცხოვრებიდან ვიცით, რომ ჰაერზე  რკინა იჟანგება, ოქრო - არა.  ხე იწვის, 

ქვა - არა.  ჩვეულებრივ, ნივთიერებების ჟანგბადთან შეერთების  რეაქციას ეწოდება ჟანგვა.  

ჟანგვის რეაქცია ჰაერზე ჩვეულებრივ პირობებში მიმდინარეობს.  მაგ., რკინა და მისი  

ლაქგაცლილი ნივთები თანდათან ჟანგით იფარება.  სპილენძის ნივთები ჰაერზე თანდათან 

შავდება.  პერიოდული სისტემის ზოგიერთი მეტალის (Na, K, Ca, Ba…)  ჰაერზე დატოვება არ 
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შეიძლება.  ისინი ჩვეულებრივ პირობებში იჟანგებიან და სხვ.  ჟანგვა ჩვეულებრივ პირობებში 

ან სუსტი გახურებისას მიმდინარეობს.  ჟანგვის რეაქციების დროს წარმოიქმნება სითბო.  მაგ., 

ნიადაგში ნაკელის დაშლისას მიღებული ნივთიერებები იქ შეღწეული ჟანგბადით ნელა 

იჟანგება, ჟანგვისას გამოყოფილი სითბოს ხარჯზე ნიადაგი თბება.  

ამრიგად, ჟანგვა ჟანგბადთან შეერთების რეაქციაა, რომლის დროსაც სითბო გამოიყოფა.   

ჟანგბადის არეში იწვის წინასწარ გახურებული სხვადასხვა ნივთიერებები, მაგ., ნახშირი, 

ნატრიუმი და სხვ.  

წვა არის ჟანგვის რეაქცია, რომლის დროსაც გამოიყოფა სითბო და სინათლე.  იმისთვის, 

რომ წვა დაიწყოს, აუცილებელია, ნივთიერება გავახუროთ განსაზღვრულ ტემპერატურამდე, ამ 

ტემპერატურას აალების ტემპერატურა ეწოდება.  

წვა პირველი რეაქციაა, რომლის დროსაც წარმოქმნილი სითბო და სინათლე  ადამიანმა 

პრაქტიკულად გამოიყენა.  ჟანგბადში იწვის რთული ნივთიერებებიც.  მაგ., ბუნებრივი აირის 

(CH4)  წვა გაზქურაში, სანთლის წვა, ნავთობპროდუქტების წვა ისეთი ქიმიური რეაქციებია, 

როდესაც წარმოქმნილი სითბო და სინათლე პრაქტიკულად გამოიყენება.  წვის რეაქცია ჩვენს 

ცხოვრებაში დღესაც მნიშვნელოვანია.  ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს  ნივთიერების თვითაალება.  

ეს ხდება მაშინ, როცა დასაჟანგი ნივთიერების მასა დიდია და ნელი ჟანგვის დროს 

გამოყოფილი სითბო კი არ იფანტება გარშემო, არამედ გროვდება. ამ დროს გამოყოფილი 

სითბოს გავლენით ტემპერატურა თანდათან იზრდება და შეიძლება მიაღწიოს აალების 

ტემპერატურას.  

ნელი ჟანგვა, ისევე როგორც წვა, შეიძლება იყოს სასარგებლოც და საზიანოც.  ნელი 

ჟანგვა მიმდინარეობს ნაგავსაყრელზე, რასაც მოსდევს თვითაალება.  ეს არასასურველი 

პროცესია.  დიდი ზიანი მოაქვს ადამიანისთვის ხანძარს - წვის რეაქციას.  ამიტომ საჭიროა 

ვიცოდეთ, როგორ შევაჩეროთ ასეთი რეაქცია.  წვა არ მიმდინარეობს ჟანგბადის გარეშე, 

როდესაც აალებულ ნივთიერებამდე ჟანგბადი ვერ აღწევს, წვა წყდება.  ეს შესაძლებელია, თუ 

აალებულ ნივთიერებას დავაყრით ქვიშას ან გადავაფარებთ სქელ ქსოვილს.  ცეცხლმქრობის 

საშუალებით დავფარავთ ქაფით.  წვა წყდება იმ შემთხვევაშიც, როცა ცეცხლმოკიდებული 

საგნის ტემპერატურა მცირდება და აალების ტემპერატურაზე ნაკლები ხდება.  ამის მიღწევა 

შეიძლება წყლის საშუალებით, მაგრამ წყლის გამოყენება არ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ 

იწვის ნავთი ან ბენზინი.  ამ დროს წყალი გამოიწვევს ცეცხლის გავრცელებას.  არ გამოიყენება 

წყალი აგრეთვე, თუ იწვის ელექტრომოწყობილობა, წყალმა შეიძლება ელექტრული დენი 

გაატაროს და დენმა დაარტყას ადამიანს.   

ამრიგად: 

1. ჟანგვა და წვა მარტივი და რთული ნივთიერებების ჟანგბადთან შეერთების 

რეაქციებია, ჟანგვისას გამოიყოფა სითბო, წვისას კი - სითბო და სინათლე; 

2. ჟანგვა ჩვეულებრივ პირობებში ან სუსტი გახურებისას ნელა მიმდინარეობს, წვის 

რეაქციის დასაწყებად კი ნივთიერება წინასწარ აალების ტემპერატურამდე უნდა 

გაახურო; 

3. წვა არის სწრაფად მიმდინარე ჟანგვის პროცესი, რომელსაც თან ახლავს 

სითბოს და სინათლის გამოყოფა; 

4. წვისა და ჟანგვის რეაქციის პროდუქტები ოქსიდებია.  
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დღეს გამოყენებული სათბობის უმრავლესობა ნახშირბადშემცველი ნაერთებია, 

მათი წვისას ჰაერში გამოიყოფა ნახშირორჟანგი.  ნახშირორჟანგის, ანუ, ნახშირბად (IV) 

-ის ოქსიდის შემცველობა ჰაერში ცოტაა, მაგრამ საშიშია მისი ზრდა.  ჰაერში CO2 

მოცულობითი წილი 2-ჯერ რომ გაიზარდოს, ეს გამოიწვევს ჰაერის ტემპერატურის 

აწევას 40C-ით. ეს დათბობის, მუდმივი ყინულების დნობისა და წყალდიდობების მიზეზი 

შეიძლება გახდეს.  ჰაერში, სადაც ნახშირორჟანგის მოცულობითი წილი 10%-ს აღწევს, 

ადამიანი იღუპება.  ჰაერში ნახშირორჟანგის შემცველობას მწვანე მცენარეები 

არეგულირებენ.  მცენარე ღამით ჟანგბადით სუნთქავს და გამოყოფს ნახშირორჟანგს, 

მაგრამ  დღისით, მზის სხივების დახმარებით, ჰაერის ნახშირორჟანგისა და ნიადაგში 

არსებული წყლისგან მცენარეში მიმდინარეობს ფოტოსინთეზი, რომლის დროსაც 

შთაინთქმება ნახშირორჟანგი და გამოიყოფა ჟანგბადი.   

ნახშირორჟანგი უფერო, უსუნო, ჰაერზე მძიმე აირია.  მისი წყალში გახსნისას 

მიღებულ რთულ ნივთიერებას ნახშირმჟავა (H2CO3)  ეწოდება CO2+H2O=H2CO3 

ნახშირორჟანგის შეგროვება შეიძლება თავღია ჭურჭელში ჰაერის გამოძევებით.  

ჰაერში ყველაზე მეტი რაოდენობით არის აზოტი.   N2 უფერო, უსუნო, წყალში 

ცუდად ხსნადი, ქიმიურად ინერტული აირია.  ის ჟანგვის, წვის, ფოტოსინთეზის, 

სუნთქვის რეაქციებში უშუალოდ არ მონაწილეობს, მაგრამ ცოცხალი ორგანიზმების 

ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.  აზოტს შეიცავს ჩვენი საკვების 

აუცილებელი შემადგენელი ნივთიერებები - ცილები.  მაღალ ტემპერატურაზე 

უერთდება ჟანგბადს          N2 +O2=2NO;  

2NO+O2=2NO2;   

NO და NO2 მომწამლავი აირებია, რომლებიც ჰაერში იფანტება.  ჰაერის აზოტს 

მცენარე უშუალოდ ვერ ითვისებს.  აზოტის შეთვისებაში მას ეხმარება ნიადაგში და მის 

ფესვებზე მცხოვრები უამრავი სოკო და ბაქტერია.  ისინი აზოტს ისე გარდაქმნიან, რომ 

მცენარე ადვილად ითვისებს.  ხდება მზა აზოტიანი სასუქების შეტანაც, მაგრამ 

არამიზნობრივად სასუქების გამოყენება ბევრი დაავადებების წყაროა, რადგან მცენარეს 

ადამიანი იყენებს საკვებად და სამკურნალოდ.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  
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________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს:  

1. განასხვავებთ თუ არა გარეგნული ნიშნით ჰაერის შემადგენელ აირებებს 

ერთმანეთისაგან? 

 

 

 

2. რატომ არ არის საურველი საძინებელ ოთახში ქოთნის ყვავილების მოთავსება? 

 

 

 

3. რა განსხვავებაა წვასა და ჟანგვას შორის? 

 

 

 

4. როდის არის შესაძლებელი თვითაალება? 

 

 

 

5. რომელი აირების ნარევს წარმოადგენს ჰაერი? 

 

 

 

 

 

6. რა არის აალების ტემპერატურა? 
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7. ჰაერში შემავალი რომელი აირი იწვევს ჟანგვას? 

 

 

 

 

4. გაიაზრეთ: 

იატაკზე დაღვრილ ნავთს ცეცხლი მოეკიდა.  რომელი ორი ხერხით შეიძლება მისი ჩაქრობა? 

 

 

 

ღვინის დაძმარება ჟანგვის პროცესია. რომელ ჭურჭელშია ღვინო უფრო დაცული 

დაძმარებისაგან, თუ ორივე ჭურჭელი დალუქულია და ერთ-ერთი  ნაკლულია.  

 

 

 

რომელი ფიზიკური თვისებების განსხვავებით  დააშორებ ჰაერში შემავალ აირებს? 

 

 

 

„მიველ ვნახე თოფი, ჟანგმა ჭამა თოფი“. დაწერე ამ რეაქციის შესაბამისი ტოლობა, თუ 

რეაქციის პროდუქტის ქიმიური ფორმულაა Fe2O3  

 

 

 

           

5. დაასრულეთ  წინადადება   შემდეგი სიტყვების გამოყენებით:  

                              თვისებებს, ელემენტია, იხსნება, მძიმეა, აირებია 

1. აზოტი ორგანიზმისთვის აუცილებელი...................................  

2. აზოტის ოქსიდები მომწამლავი................................  

3. ჟანგბადს თავღია ჭურჭელში ჰაერის გამოძევებით აგროვებენ, რადგან 

ჰაერზე...........................  

4. ჟანგბადი წყალში  მცირედ.........................  

5. ჰაერში აირები ინარჩუნებენ თავის.............................  

 

 

 

6. გამოტოვებულ ადგილზე ჩასვი შესაბამისი სიტყვები: 
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ოქსიდები, სითბო, ერთგვაროვანი, სითბო, სინათლე,  

    1.  წვის დროს გამოიყოფა.............................  და.......................  

    2.  ჰაერი არის აირთა...............................................  ნარევი.  

    3.  წვისა და ჟანგვის რეაქციის პროდუქტები არის..................................  

   4.  ჟანგვის დროს გამოიყოფა...............................  

   

7. შეადგინეთ ნახშირმჟავას მიღების რეაქციის ტოლობა, ნახშირორჟანგის წყალში გახსნით 

 

 

 

8. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. ჰაერის ძირითადი შემადგენელი აირებია 

ა) O2, H2, CO2    ბ)  N2, O2, CO2   გ) N2, SO2,He              დ) N2,CO, O2    

 

2. ადამიანი იღუპება, თუ ჰაერში ნახშირორჟანგის მოცულობითი წილი აღწევს 

ა)  0,4%   ბ) 1 %    გ) 10%      დ)  0,04% 

 

3. ფოტოსინთეზის დროს მცენარეები ჩაისუნთქავენ და გამოყოფენ 

ა) ჟანგბადს, ნახშირორჟანგს            გ) ნახშირორჟანგს, ჟანგბადს 

ბ) ჟანგბადს, აზოტს                             დ)  აზოტს, ნახშირორჟანგს 

 

4. წვის და ჟანგვის დროს მარტივი და რთული ნივთიერებები უერთდებიან 

 ა)  აზოტს    ბ)  გოგირდს    გ)  ჟანგბადს    დ)  ნახშირბადს 

 

5. ჰაერი არის 

ა) რუხი ფერის არაერთგვაროვანი ნარევი       გ) თეთრი ფერის ერთგვაროვანი ნარევი 

ბ) გამჭვირვალე, ერთგვაროვანი ნარევი            დ)  გამჭვირვალე, ერთგვაროვანი ნაერთი 

 

9. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი მნიშვნელობა 

ჟანგვა                  სწრაფი პროცესი,  გამოიყოფა სითბო და სინათლე 

წვა               სინათლეზე ფოთლები შთანთქავენ ნახშირორჟანგს და 

გამოყოფენ ჟანგბადს 

ფოტოსინთეზი        ნელი პროცესი, გამოიყოფა სითბო 
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7.  მენდელეევის პერიოდულობის კანონი 

და პერიოდული სისტემა 

 

 

დ.  მენდელეევის მიერ პერიოდულობის კანონის აღმოჩენა და მის საფუძველზე 

პერიოდული სისტემის შექმნა  ქიმიური მეცნიერების უდიდეს მიღწევას წარმოადგენს.  

მენდელეევამდე მრავალი მეცნიერი ცდილობდა ქიმიური ელემენტების კლასიფიკაციას, 

მაგრამ მათ ვერ შეძლეს ერთიანი სისტემის მოცემა.   

მენდელეევი დარწმუნებული იყო, რომ ყველა ქიმიურ ელემენტს შორის არსებობს 

კანონზომიერი კავშირი, რომელიც მათ ერთ მთლიანად აერთიანებს.  ელემენტების 

ერთმანეთთან შედარების საფუძვლად მან მიიჩნია ელემენტების ატომური მასები და იმ 

დროისათვის ცნობილი 63 ქიმიური ელემენტი განალაგა ატომური მასის ზრდის მიხედვით და 

დანომრა.  ამ რიცხვს, მენდელეევმა ელემენტის რიგობრივი ნომერი უწოდა.  მან  აღმოაჩინა, 

რომ ქიმიური თვისებებით მსგავსი ელემენტები ერთი და იმავე ინტერვალის შემდეგ გვხვდება, 

ასევე აღმოაჩინა, რომ პერიოდულად იცვლება ელემენტთა ნაერთების ფორმები და თვისებები 

და ჩამოაყალიბა  პერიოდულობის კანონი შემდეგნაირად: მარტივ ნივთიერებათა თვისებები, 

აგრეთვე ქიმიური ელემენტების ნაერთთა ფორმები  და თვისებები პერიოდულ 

დამოკიდებულებაშია ატომური მასის სიდიდესთან.  

 განვიხილოთ ატომური მასის ზრდის მიხედვით დალაგებული ორი რიგი: 

1. Li    Be   B    C   N  O   F   Ne 

2. Na  Mg  Al   Si   P   S   Cl   Ar 

ატომური მასის ზრდის მიხედვით დალაგებულ ასეთ რიგებს მენდელეევმა უწოდა 

პერიოდი.  

Li ტიპური მეტალია, Be - ამფოტერული (ორმაგი ბუნების)  ელემენტი, B,C,N,O,F  

არამეტალებია.  რიგში მატულობს არალითონური თვისებები და ყველაზე ძლიერ ვლინდება 

ფტორში.  Ne ინერტული ელემენტია.  როგორც ვხედავთ, ზემოთ მოყვანილ  ელემენტების  

პირველ რიგში  ატომური მასის ზრდასთან ერთად მეტალური თვისებები სუსტდება და 

არამეტალური თვისებები ძლიერდება.  ანალოგიური ცვლილებები შეიმჩნევა მეორე რიგშიც: 

Na ლითიუმის მსგავსად ტიპური მეტალია, Mg-ც მეტალია, მაგრამ უფრო სუსტი, Al 

ამფოტერული ელემენტია, Si, P, S, Cl არალითონებია, ამასთან ყველაზე აქტიური არამეტალი 

ამ რიგში არის Cl; ეს რიგიც მთავრდება ინერტული აირით Ar.  ამრიგად, ელემენტთა 

გარკვეული რიცხვის შემდეგ თვისებები მეორდება.  

 პერიოდულად მეორდება ნაერთთა ფორმებიც, მსგავსი თვისებების ელემენტები 

ერთნაირი ფორმის  ნაერთებს წარმოქმნიან: 

1. Li2O      BeO      B2O3     CO2    N2O5 

2. Na2O    MgO     Al2O3    SiO2   P2O5 

ამ ელემენტების ნაერთთა თვისებებიც პერიოდულ დამოკიდებულებაშია ატომური მასის 

სიდიდესთან; ამის საილუსტრაციოდ განვიხილოთ მათი ჰიდროქსიდების თვისებები 
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LiOH;  Be(OH)2;  H3BO3; H2CO3; HNO3; (F და ინერტული აირები ჰიდროქსიდებს არ 

წარმოქმნიან).    LiOH  ძლიერი ტუტეა, Be(OH)2 ამფოტერული ჰიდროქსიდია, H3BO3, H2CO3, 

სუსტი მჟავები, HNO3 ძლიერი მჟავა.  ანალოგიურად ხდება თვისებების ცვლილება მეორე 

რიგშიც.  

 აღმოჩნდა, რომ ჰიდროქსიდების თვისებები რიგში კანონზომიერად იცვლება - ფუძე 

ბუნება სუსტდება  და მჟავა ბუნება ძლიერდება, გარკვეული ინტერვალის შემდეგ ნაერთთა 

თვისებები მეორდება.  

პერიოდულობის კანონის საფუძველზე მენდელეევმა შექმნა პერიოდული სისტემა, 

რომელიც პერიოდულობის კანონის გრაფიკულ გამოსახულებას წარმოადგენს.  

პერიოდული სიტემის ორი ვარიანტი (გრძელი და მოკლე)  მოგვცა თვით მენდელეევმა.  

პერიოდული სისტემის მოკლე ვარიანტი მოიცავს შვიდ პერიოდს, ათ რიგს და რვა ჯგუფს.  

პერიოდი არის ელემენტთა მწკრივი, რომელიც (გარდა პირველისა)  იწყება ტუტე 

ლითონებით და მთავრდება ინერტული აირით.  I, II და  III პერიოდებს მცირე პერიოდები 

ეწოდება, IV, V, VI, VII პერიოდებს დიდი პერიოდები ეწოდება.  VII ჯერაც დაუმთავრებელი 

პერიოდია.  პერიოდებში ელემენტთა რიცხვი არაერთნაირია: 

I  პერიოდი მოიცავს  2 ელემენტს; 

II და III პერიოდები მოიცავს 8-8 ელემენტს; 

IVდა  V პერიოდები მოიცავს  18-18 ელემენტს; 

VI პერიოდი - 32 ელემენტს; 

VII პერიოდი დაუმთავრებელია და მისი შევსება გრძელდება.  

პერიოდები შედგება რიგებისაგან. მცირე პერიოდები შედგება თითო, დიდი პერიოდები კი 

ორი რიგისაგან.  მცირე პერიოდებში თვისებები იცვლება კანონზომიერად ტუტე ლითონიდან 

ინერტულ ელემენტამდე, დიდი პერიოდის ლუწი მწკრივები (4;6;8;10)  განლაგებულია 

მხოლოდ ლითონები და აქ თვისებების ცვლილება მასის ზრდასთან ერთად უმნიშვნელოა, 

კენტ რიგებში კი (5;7;9)  ელემენტთა თვისებები ისევე იცვლება, როგორც მცირე პერიოდებში.  

ლუწი და კენტი მწკრივები დაკავშირებულია ერთმანეთთან მსგავსი სამი ელემენტით - 

ტრიადებით.  

VI პერიოდის ლუწ მწკრივში ელემენტ ლანთანის შემდეგ განლაგებულია ქიმიურად 

ერთმანეთის მსგავსი 14 ელემენტი, ე. წ.  „ლანთანოიდები“, რაც ლანთანის მსგავსს ნიშნავს. 

კომპაქტურობის მიზნით სისტემაში მათ ლანთანთან ერთადერთი უჯრა უკავიათ, ხოლო მათი 

ჩამონათვალი მოცემულია პერიოდული სისტემის ქვემოთ.  ასევე ცალკეა გამოყოფილი 

აქტინოიდები - აქტინიუმის მსგავსი ელემენტები.  

 ელემენტები, რომლებიც გაერთიანებულია პერიოდული სისტემის ერთსა და იმავე 

ვერტიკალურ სვეტში, შეადგენენ ელემენტთა ჯგუფებს.   თითოეული ჯგუფი იყოფა ორ: მთავარ 

და თანაურ ქვეჯგუფად.  ვერტიკალურ სვეტს, რომელიც მოიცავს დიდი და მცირე პერიოდის 

ელემენტებს, ეწოდება მთავარი ქვეჯგუფი (ა ქვეჯგუფი), მხოლოდ დიდი პერიოდის 

ელემენტებისგან შემდგარ სვეტს კი - თანაური (ბ ქვეჯგუფი).  თითოეული ჯგუფის ქვეშ 

მიწერილია ელემენტთა უმაღლესი ოქსიდების და აქროლადი წყალბადნაერთების ზოგადი 

ფორმულები.  უმაღლესი ოქსიდის ფორმულა ეხება ყველა ელემენტს, მიუხედავად იმისა, 
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რომელ ქვეჯგუფს ეკუთვნის იგი, ხოლო აქროლად წყალბადნაერთებს წარმოქმნის მხოლოდ 

მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტები.  

პირველი ჯგუფის ელემენტები წარმოქმნიან E2O ტიპის  ოქსიდებს, რადგან პირველ ჯგუფში 

ერთვალენტიანი ელემენტებია მოთავსებული, ანალოგიურად  მეორე ჯგუფი  EO; III   - E2O3, 

IV-EO2, V-E2O5, VI - EO3, VII - E2O7, VIII ჯგუფის ელემენტებიდან ამ კანონზომიერებას 

ექვემდებარება მხოლოდ ზოგიერთი და წარმოქმნის   EO4 ტიპის ოქსიდებს, მხოლოდ  Os და  

Ru.  

მეშვიდე ჯგუფის ა ქვეჯგუფის ელემენტები წარმოქმნიან აქროლად წყალბადნაერთებს, 

რომელთა ზოგადი ფორმულაა HE, VI -  H2E,  V-EH3,  IV  EH4.    

კანონზომიერად იცვლება ელემენტთა თვისებები მთავარ ქვეჯგუფში - ზემოდან ქვევით 

ატომური მასის ზრდასთან ერთად ძლიერდება მეტალური თვისებები, არამეტალური 

თვისებები სუსტდება.  

პერიოდული სისტემის უმრავლესობა ლითონია.  

ამრიგად, პერიოდულ სისტემაში ყველა ელემენტს შეესაბამება უჯრა, რომელიც მოიცავს  

შემდეგ ინფორმაციას: 15 - რიგობრივი ნომერი; P - ელემენტის სიმბოლო; ფოსფორი  30,973 - 

ელემენტის ატომური მასა.  

არსებობს  ელემენტთა პერიოდული სისტემის „გრძელი“ ვარიანტიც.  ამ ტაბულაში, 

როგორც მცირე, ისე დიდი პერიოდები  ერთ მწკრივში  არიან მოთავსებული.  ვერტიკალურ 

სვეტებში  აქ მხოლოდ ერთიდა იმავე  ქვეჯგუფის ელემენტები თავსდებიან.  ყველა სხვა  

პრინციპი კი პერიოდულ სისტემის ორივე ვარიანტისთვის  საერთოა.  

პირველი ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტებს ტუტე მეტალები ეწოდებათ, მეორე 

ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტებს ტუტე მიწათა მეტალები, მეშვიდე ჯგუფის მთავარი 

ქვეჯგუფის ელემენტებს ჰალოგენები ეწოდებათ და მერვე ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის 

ელემენტებს ინერტული აირები.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

1. როგორი თანმიმდევრობითაა  განლაგებული  ელემენტები ელემენტთა 

პერიოდულ სისტემაში? 

 

 

2. რა არის პერიოდი? 

 

 

3. რას ეწოდება ჯგუფი? რას ემთხვევა ჯგუფის ნომერი? 

 

 

4. როგორ იცვლება პერიოდში ელემენტების ბუნება? 

 

 

5. როგორ იცვლება  ზემოდან ქვემოთ მეტალებისა და არამეტალების  ბუნება 

მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტებისათვის? 

 

 

6. მოძებნეთ ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში  და ამოწერეთ  ცალ-ცალკე  IV და  

VI  ჯგუფის მთავარი და თანაური ქვეჯგუფის ელემენტები? 

 

 

7. მოძებნეთ 52-ე.  33 და 14-ე ელემენტები პერიოდულ სისტემაში და დაწერეთ  

მათი ოქსიდებისა და წყალბადნაერთების ფორმულები? 

 

 

8. დაასახელეთ შემდეგ ელემენტთა  რიგობრივი ნომრები, შესაბამისი პერიოდი, 

ჯგუფი და ქვეჯგუფი : Se.  V, Pb, Ag, Hg.  
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9. როგორია შემდეგი ელემენტების მაქსიმალური ვალენტობები (As, Ge,,Se, Te)  

დაწერეთ შესაბამისი ოქსიდების ფორმულები? 

 

 

10.  რომელია ყველაზე ძლიერი მეტალი რიგში: ა) Na, Mg, AL   ბ) Mg, Ca, Sr, Ba 

 

 

11.  რომელია ყველაზე  ძლიერი არამეტალი რიგში : ა) As, Se, Br.   ბ)  O, S, Se,Te.  

 

 

4. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

 

1. პერიოდული სისტემის პირველი ჯგუფის ელემენტების საერთო სახელია: 

ა) ჰალოგენები                                 გ) ტუტე მეტალები 

ბ) ტუტე მიწათა მეტალები           დ) ინერტული აირები 

 

2. მხოლოდ ინერტულ აირებს შეიცავს ჯგუფი: 

ა) K, Mg, Ar, Kr     ბ)  Ar, F, I, K    გ) Ar, He, Kr, Ne    დ) F, Cl, Ar, Ne 

 

3.  პერიოდთა სისტემაში პერიოდთა რიცხვია 

ა) 10  ბ)  8       გ) 7     დ)  15 

 

4.  ქიმიური ელემენტი, რომლის ატომური ნომერია 11, მდებარეობს; 

ა)  III პერიოდის I ა  ჯგუფში 

ბ)  I  პერიოდის  I ა ჯგუფში 

გ)   III პერიოდის III ა ჯგუფში 

დ) II პერიოდის VII ა ჯგუფში 

 

5.  არამეტალის ქიმიური სიმბოლოა 

ა) C      ბ) Ca      გ) Cu     დ) Fe 

 

6.  ქიმიური ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის ზოგადი  ფორმულაა  E2O.  ამ ელემენტის  

     ჯგუფის ნომერია  

ა)  1       ბ) 2     გ) 3       დ) 4 

 

7.  ქიმიური ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის ფორმულაა EO3. მისი აქროლადი  

      წყალბადნაერთის ზოგადი ფორმულა იქნება 

ა)  EH               ბ)   EH3             გ)     EH4           დ)   H2E        

 

8. ქიმიური ელემენტის აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულაა EH4, მისი უმაღლესი  
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    ჟანგბადნაერთის ფორმულა იქნება 

ა)  EO2         ბ)   EO3          გ)   EO4          დ)   E2O5    

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

ელემენტების ერთმანეთთან შედარების საფუძვლად მან მიიჩნია...............................  

ატომური მასები და იმ დროისათვის ცნობილი 63 ქიმიური ელემენტი განალაგა..................  

მასის ზრდის მიხედვით და დანომრა.  

 

პირველი ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტებს ტუტე....................  ეწოდებათ, მეორე 

ჯგუფის.........................  ქვეჯგუფის ელემენტებს ტუტე მიწათა მეტალები, მეშვიდე ჯგუფის 

მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტებს.....................  ეწოდებათ.  

 

როგორც ვხედავთ, ზემოთ მოყვანილ  ელემენტების  პირველ რიგში  ატომური............  

ზრდასთან ერთად....................  თვისებები სუსტდება და არამეტალური თვისებები 

ძლიერდება.  

 

6. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი: გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები: 

არსებობს დარწმუნებული იყო, რომ ყველა მენდელეევი ელემენტს კანონზომიერი ქიმიურ 

კავშირი შორის 

 

 

სამი და კენტი მწკრივები ლუწი ერთმანეთთან ელემენტით დაკავშირებულია მსგავსი 

 

 

მსგავსი ერთნაირი ნაერთებს ელემენტები წარმოქმნიან ფორმის  თვისებების 

 

 

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით: 

ელემენტი 

................................................................................................................................................................. 

მეტალი 

................................................................................................................................................................. 

მასა 

.................................................................................................................................................................

. ლანთანი 

................................................................................................................................................................. 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს:.  
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ქიმია     პერიოდულობის კანონის გრაფიკულ გამოსახულებაა 

ნივთიერება    არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება 

პერიოდული სისტემა  მოიცავს  2 ელემენტს 

I  პერიოდი     არის ის, რისგანაც შედგება სხეული 

 

9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით.  
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8. ატომი.  შედგენილობა.  

იზოტოპები 

 

 

დიდი ხნის მანძილზე მეცნიერების უმრავლესობა დარწმუნებული იყო, რომ ატომი 

ნივთიერების დაყოფის ზღვარს წარმოადგენდა.  ატომსაც „განუყოფელი“ ძველ საბერძნეთში 

უწოდეს.  მე-19 საუკუნის მიწურულს აღმოჩენილ იქნა მთელი რიგი მოვლენები (კათოდური 

სხივები, ელექტეოლიზი, რადიოაქტიურობა და სხვა), რაც ამტკიცებდა ატომის რთულ 

აღნაგობას.  

XIX ს-ის მეორე ნახევარში ფიზიკოსებმა დაადგინეს, რომ ატომი ელექტრონეიტრალური 

ნაწილაკია, რომელიც შედგება ატომბირთვისა და მის გარშემო განსაზღვრულ სივრცეში 

მოძრავი ელექტრონებისაგან.  ატომბირთვი და ელექტრონები ერთმანეთს იზიდავს.  

ატომის აღნაგობის შესწავლა ორი მიმართულებით წარიმართა:  

1.  ატომის ბირთვის შედგენილობა  

2.  ელექტრონული გარსის აღნაგობა.   

ატომბირთვის შემადგენელი ფუნდამენტალური ნაწილაკები ნუკლონებია  (ნუკლონი  

ნიშნავს ბირთვის ნაწილაკს).  ნუკლონებს  მიეკუთვნება პროტონები და ნეიტრონები.  ე. ი  არც 

ატომბირთვია განუყოფელი.  იგი შედგება პროტონებისა და ნეიტრონებისაგან.  ატობირთვის 

გარშემო კი  მოძრაობენ ელექტრონები.  

ელექტრონი ატომის შემადგენელი  ყველაზე მსუბუქი ნაწილაკია, რომლის მასა  

წყალბადის ატომის მასის 1/1840 ნაწილია.  მას უარყოფითი მუხტი აქვს.  ეს მუხტი პირობითად 

1-ის ტოლადაა მიჩნეული.  ელექტრონის სიმბოლოა  e.  

პროტონი დამუხტული ნაწილაკია, მისი მუხტი  ელექტრონის მუხტის  ტოლია და ნიშნით 

საწინააღმდეგოა.  პროტონის მასაა 1 მ. ა. ე.  პროტონის სიმბოლოა p.  

ნეიტრონი უმუხტო ნაწილაკია, რომლის მასა დაახლოებით პროტონის მასის ტოლია (1 მ. 

ა. ე).  მისი სიმბოლოა n.  

ამრიგად, ატომი შედგება ატომბირთვისა და ელექტრონული გარსისაგან.  ატომბირთვი, 

თავის მხრივ, შედგება პროტონებისა და ნეიტრონებისაგან.  დადებითად დამუხტული 

ატომბირთვი იზიდავს ელექტრონულ გარსს.  

რამდენი პროტონიცაა ატომგულში, იმდენივე ელექტრონია ატომის ელექტრონულ 

გარსზე.  ატომგულის მუხტის სიდიდე უდრის  ელექტრონული გარსის  მუხტის სიდიდეს, და 

ატომი ელექტრონეიტრალური ნაწილაკია.  

როგორც აღვნიშნეთ, ატომგული (ატომბირთვი)  შედგება  პროტონებისა და 

ნეიტრონებისაგან.  პროტონების რაოდენობა განაპირობებს  ატომგულის მუხტის სიდიდეს, 

ხოლო პროტონებისა და ნეიტრონების საერთო მასა განაპირობებს  ატომბირთვის მასას.  

ატომგულის მასა პრაქტიკულად ატომის მასის ტოლია, რადგან ელექტრონული გარსის მასა 

უმნიშვნელოა ატომგულის მასასთან შედარებით.  ასე რომ, თუ გვაქვს რაღაცა ატომი, რომლის 

ბირთვი შედგება 5p  და 6n-ისაგან.  მაშინ მისი ატომგულის მუხტი ტოლი იქნება +5-ის, ხოლო 

ატომის მასა 5+6=11 მ. ა. ე.  
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ე. ი.  რადგან ელექტრონის მასა უმნიშვნელოა ნუკლონის მასასთან შედარებით, მთლიანი 

ატომის მასა  თავმოყრილია მცირე მოცულობის ატომბირთვში.  

ატომბირთვში პროტონებისა და ნეიტრონების მასათა ჯამი არის ატომის მასური რიცხვი, 

რომელიც აღინიშნება A-ასოთი: A=p+n.  იგი არის ფარდობით ატომურ მასასთან (Ar)  ყველაზე 

ახლოს მდგომი მთელი რიცხვი.  

ერთნაირი ატომგულის მუხტის მქონე ატომთა ერთობლიობას ქიმიური ელემენტი 

ეწოდება.  

ატომის აღნაგობის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პერიოდულ სისტემაში  ქიმიური 

ელემენტის ატომურ ნომერს განსაზღვრავს ატომბირთვში პროტონების რიცხვი, იგივე 

ატობირთვის დადებითი მუხტი.  რადგან ატომი ელექტრულად ნეიტრალურია, რამდენი 

პროტონიცაა ბირთვში, იმდენი ელექტრონი იმოძრავებს  ბირთვის გარშემო.  

რიცხვს, რომელიც გვიჩვენებს პროტონების რაოდენობას ატომბირთვში და შესაბამისად 

მის ადგილს პერიოდულ სისტემაში, ატომური ნომერი ეწოდება.  ნებისმიერი ქიმიური 

ელემენტის  ატომგულის მუხტის სიდიდე რიცხობრივად ემთხვევა ამ ელემენტის რიგობრივ 

ნომერს (ატომურ ნომერს-Z)  ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში.  ანუ,  შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ  ელემენტის ატომბირთვში იმდენი პროტონია, რამდენიცაა ამ ელემენტის რიგობრივი 

ნომერი პერიოდულ სისტემაში.  

                                       1. პროტონების რიცხვს ატომბირთვში 

ატომური ნომერი  (Z)    2. ატომბირთვის მუხტის სიდიდეს გვიჩვენებს               

    3. ელექტრონების რიცხვს ელექტრონეიტრალურ ატომში 

                                       4. ელემენტის მდებარეობას პერიოდულ სისტემაში 

 

 არსებობს ატომთა სახესხვაობები, რომელთა ატომბირთვში პროტონების   ერთნაირი 

რიცხვია, მაგრამ ნეიტრონები და, შესაბამისად, მასური რიცხვი აქვთ განსხვავებული.    ასეთ 

ნუკლიდებს იზოტოპები ეწოდებათ.    იზოტოპები თითქმის ყველა ელემენტს გააჩნია.  მაგ., 

ელემენტი H სამი იზოტოპისაგან შედგება, რომლებსაც ერთნაირი ბირთვის მუხტი, ანუ 

პროტონების რიცხვი აქვთ (+1)  და განსხვავებული მასები 1; 2; 3, რადგანაც მათ აქვთ 

განსხვავებული ნეიტრონების რიცხვი.  პროთიუმი არის წყალბადი, რომლის პროტონების 

რიცხვი უდრის 1-ს, ნეიტრონების რიცხვი  კი ნულს.  დეიტერიუმი არის წყალბადის ატომი, სადაც 

პროტონების რიცხვი უდრის 1-ს, ნეიტრონების რიცხვიც უდრის 1-ს.  და ტრითიუმი, სადაც 

პროტონების რიცხვი უდრის 1-ს, ნეიტრონების რიცხვი უდრის 2-ს.  

ასევე სამი იზოტოპი აქვს ჟანგბადს.  ჟანგბადის იზოტოპების მასური რიცხვებია 16, 17, 18.   

ეს იზოტოპები ასე შეიძლება ჩავწეროთ:  8 O16, 8O17,8O18;  ანუ  

   8O16 -ში            p=8             n=8 

   8O17 -ში           p=8              n=9 

    8O18-ში           p=8           n= 10 

ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში იზოტოპებს ერთი და იგივე ადგილი უკავიათ.  

ქიმიური ელემენტების უმრავლესობა სხვადასხვა იზოტოპების ნარევს წარმოადგენს.  

ქიმიური ელემენტის ატომური მასა ყველა იზოტოპის ატომური მასების და ბუნებაში მათი 

მასური წილის ნამრავლის ჯამის  ტოლია.  
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ქიმიური რეაქციების დროს ატომები გასცემენ ან იერთებენ ელექტრონებს.  ამ  დროს 

ატომბირთვი არ იცვლება.  სწორედ ამიტომ განისაზღვრება ატომის სახეობა ატომბირთვის 

მუხტის მიხედვით.  სანამ არსებობს  ატომბირთვი, არ იცვლება ქიმიური ელემენტი.   

ქიმიური რეაქციების დროს  იცვლება მხოლოდ ატომის ელექტრონული გარსი.  ანუ, 

შესაძლებელია ელექტრონების გაცემა და შეძენა.  როცა ელექტრონეიტრალური ატომი 

გასცემს ელექტრონს, იგი დადებითად დაიმუხტება, ხოლო როცა შეიძენს ელექტრონს, 

უარყოფითად დაიმუხტება.  

დადებითად ან უარყოფითად დამუხტულ ნაწილაკს ეწოდება იონი.  

იონებს, რომლებიც დამუხტული არიან დადებითად, კათიონები ეწოდება, ხოლო იონებს, 

რომლებიც უარყოფითადაა დამუხტული ანიონები ეწოდება.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს 

1. შესაძლოა თუ არა ატომური ნომრის განსაზღვრა, მხოლოდ: 

 ა. ელექტრონების რიცხვის მიხედვით 
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ბ. ნეიტრონების რიცხვის მიხედვით? 

 

 

 

2. რა კავშირია პროტონების რიცხვსა და ელემენტის მდებარეობას შორის 

პერიოდულ სისტემაში? 

 

 

 

3. როგორია პროტონის, ელექტრონის, ნეიტრონის მუხტი, მასა? 

 

 

 

4.. რას ეწოდება იზოტოპები? რით განსვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან? 

 

 

 

5. არის თუ  არა ატომბირთვი დამუხტული? 

 

 

 

6.  რა განაპირობებს იზოტოპების ერთნაირ ქიმიურ თვისებებს? 

 

 

 

 

4. როგორი იქნება ატომგულის მუხტი და მასა იმ ელემენტებისათვის, რომლის ბირთვი შედგება   

ა)  6p და 6n       ბ)      13p   და   14n      გ)   17pდა  20n    დ)    25p და  30n 

დაწერეთ ამ ელემენტების სიმბოლოები და მიუთითეთ რიგობრივი ნომრები 

 

 

 

5. გამოთვალეთ ნეიტრონების რიცხვი ატომებში :  12 Mg24:;  56Ba137;  29 Cu65;  35 Br79 
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6. დაწერეთ სიმბოლო იმ ნუკლიდისა, რომელიც შეიცავს: 

ა)   3ელექტრონს და 4 ნეიტრონს;          ბ)   12ელექტრონს და 13 ნეიტრონს; 

 

 

 

 

7. შეავსეთ წინადადებები გამოტოვებული სიტყვებით „მეტია“, „ნაკლებია“, „თითქმის 

ტოლია“: 

ა) ნეიტრონის მასა.........................................  პროტონის მასისა 

ბ) ატომის მასა........................................  პროტონის მასაზე 

გ) ელექტრონის მასა..................................  პროტონის მასაზე 

 

8. შეადარეთ პროთიუმის,      დეიტერიუმის   და     ტრითიუმის    ატომები: 

 

წყალბადი პროტონების 

რიცხვი 

ნეიტრონების 

რიცხვი 

ატომბირთვის 

მუხტი 

მასა 

პროთიუმი     

დეიტერიუმი     

ტრითიუმი     

 

9. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი  

1. ატომი არ არის: 

ა) ელექტრონეიტრალური ნაწილაკი           გ) ქიმიურად განუყოფელი ნაწილაკი 

ბ)  განუყოფელი ნაწილაკი                            დ) დამუხტული ნაწილაკი    

                          

2. ატომის ცენტრში მოთავსებულია: 

ა)  ელექტრონი       ბ)  პროტონი       გ) ნეიტრონი      დ) ბირთვი 

 

3.  ბირთვის შემადგენელი ნაწილაკებია: 

ა)  ნეიტრონები და ელექტრონები     ბ) ელექტრონები და პროტონები 

გ) პროტონები და ნეიტრონები         დ) სამივე ნაწილაკი 

 

 

 

             4. ბირთვის ირგვლივ შრეებს ქმნიან 

ა) პროტონები          ბ) ნეიტრონები    

გ) ელექტრონები    დ) ნეიტრონები და ელექტრონები 

 

5.  ბირთვი დამუხტულია 
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ა)  დადებითად       ბ) ნეიტრალურია    

გ)  უარყოფითად   დ)  ხან დადებითად, ხან უარყოფითად 

 

6. იზოტოპები განლაგებულია რიგში 

ა)   O16              O17            O18 

ბ)  K41               Ca41           Sc 41 

გ)    Ar 40           K 40           Ca40  

დ)   O   16          S  32            C12           

 

7.  ატომში ელექტრონების რიცხვი  

ა)  ტოლია პროტონებისა და ნეიტრონების საერთო რიცხვის 

ბ)  მეტია პროტონების რიცხვზე 

გ)  ნაკლებია პროტონების რიცხვზე 

 

10. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: იცვლება, ელემენტი, 

მახასიათებელია, ელექტრონებს.  

1. ქიმიური რეაქციების პროცესში ატომები გასცემს ან იერთებს.................  

2. ატომბირთვი ქიმიური რეაქციის პროცესში არ...............................  

3. ატომური ნომერი ელემენტის ძირითადი...................................  

4. ქიმიური რეაქციების დროს არ იცვლება ქიმიური...........................  

 

11. სიტყვათა რიგი არეულია, გამართეთ წინადადება: 

1. დამუხტულ, კათიონები, ეწოდება, დადებითად, იონებს 

__________________________________________________________________________________ 

2. იონებს, უარყოფითად, ეწოდება, დამუხტული, ანიონები 

__________________________________________________________________________________ 

3. იზოტოპებს, პერიოდულ, ერთი, ადგილი, და, იგივე, სისტემაში, ქიმიური, 

უკავიათ, ელემენტების 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. იერთებენ, რეაქციების, გასცემენ, ქიმიური, დროს, ატომები, ან, ელექტრონებს.  

__________________________________________________________________________________ 
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9. ელექტრონები  ატომში 

 

 

 

ჩვენთვის, უკვე ცნობილია, რომ ატომი  შედგება ბირთვისა და მის გარშემო მოძრავი  

ელექტრონებისაგან.  

მეცნიერებმა ზუსტი ხელსაწყოების გამოყენებით  გამოიკვლიეს ელექტრონის ორმაგი 

ბუნება  და დაასკვნეს: ელექტრონი განუწყვეტლივ მოძრაობს  ატომბირთვის გარშემო 

სივრცეში და  მას აქვს  ენერგია.  დადგინდა, რომ ატომში ბირთვის გარშემო მოძრავი 

ელექტრონების ენერგია ერთნაირი არ არის, განსხვავდება ერთმანეთისაგან.  ელექტრონები  

მოძრაობენ  ბირთვის გარშემო სივრცეში და  ქმნიან ელექტრონულ ღრუბელს.   

ელექტრონები, რომელთაც დაახლოებით ერთნაირი ენერგია აქვს ბირთვიდან 

დაახლოებით თანაბარ მანძილზე იმყოფება და წარმოქმნის ენერგეტიკულ დონეს 

(ელექტრონულ შრეს).  

რადგანაც ელექტრონების ენერგია ერთნაირი არ არის, ისინი ბირთვის გარშემო  

სხვადასხვა ენერგეტიკულ დონეებზე მოძრაობენ  და ქმნიან განსხვავებული რადიუსის მქონე 

შრეებს.    რადიუსის ზრდასთან ერთად ენერგეტიკული დონის ენერგია იზრდება, ე. ი.  რაც 

უფრო შორსაა ელექტრონი ბირთვიდან, მით უფრო დიდია მისი ენერგია.  ბირთვთან ყველაზე 

ახლო მოძრავ ელექტრონებს ყველაზე ნაკლები ენერგია აქვს.  

ამრიგად, ელექტრონებს ატომში განსხვავებული ენერგია აქვს.  

ელექტრონული  შრის ნომერს აღნიშნავენ n -ით.  დანომვრა იწყება ბირთვთან ყველაზე 

ახლოს მყოფი ენერგეტიკული დონიდან ყველაზე დაშორებული ენერგეტიკული დონის 

მიმართულებით.  n-ის მნიშვნელობებია: n=1,2,3,4,5,6,7.  

n=1, ელექტრონი მოძრაობს პირველ შრეზე 

n=2, ელექტრონი მოძრაობს მეორე შრეზე 

n=7 ელექტრონი მოძრაობს მეშვიდე შრეზე.  

ელექტრონთა მაქსიმალური რიცხვი ელექტრონულ შრეზე განისაზღვრება ფორმულით  

N=2n2   

I ენერგეტიკულ დონეზე მოძრაობს                              2ელექტრონი 

II ენერგეტიკულ დონეზე                                                8ელექტრონი 

III-ზე 18,                                                                            

IV-ზე 32.   

   წყალბადი(H)  პერიოდული სისტემის პირველი ელემენტია. მისი რიგობრივი ნომერია 1.  

მისი ბირთვის მუხტია +1 და მის ატომში, ბირთვის გარშემო მოძრაობს ერთი ელექტრონი 

პირველ შრეზე.  ამიტომ წყალბადის ატომის ელექტრონული აგებულება შესაძლებელია ასე 

გამოვსახოთ: 1H1e;  რიგით მეორე ელემენტია  He.   მის ატომში სულ ორი ელექტრონია, 

რადგან პირველ შრეზე თავსდება, მაქსიმუმ, ორი ელექტრონი, ამიტომ ჰელიუმის ორივე 

ელექტრონი მოთავსებულია პირველ შრეზე:  2He  2e.  
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 შრის დასრულების შემდეგ მომდევნო ელემენტის ატომში ჩნდება ახალი ელექტრონული 

შრე.  მომდევნო ელემენტი არის ლითიუმი, მას პირველი შრე დასრულებული აქვს: 3Li  2e1e;  

მეორე შრეზე  ელექტრონთა მაქსიმალური რიცხვი 8-ის ტოლია.  ამიტომ  Li-დან  Ne-ამდე 

ყველა ელემენტს აქვს ორი შრე.  პირველ შრეზე ორი, ხოლო მეორეზე მუხტის ზრდასთან 

ერთად ემატება თითო ელექტრონი, ვიდრე მათი რიცხვი 8-ს არ მიაღწევს.  Ne-თან სრულდება 

მეორე შრე და ჩნდება მესამე ახალი შრე ელემენტ Na-თან  +112 8  1.  Na-დან დაწყებული  Ar -

მდე ყოველ მომდევნო ელემენტს გარე, მესამე შრეზე ემატება თითო ელექტრონი.  

N=2n2 ფორმულის მიხედვით მესამე შრეზე ელექტრონების მაქსიმალური რიცხვი ტოლია 

232=18.    ნეონისთვის +182 8 8.  ამის შემდგომ  ელემენტის K-ის  ატომში თითქოს ბოლო შრეზე 

უნდა იყოს 9-ელექტრონი, მაგრამ  ჩნდება  ახალი, მეოთხე  ენერგეტიკული დონე,  19K            

2e8e8e1e, 20Ca    2e8e8e2e.   

ამრიგად, ატომში ელექტრონული შრე ელექტრონებით ივსება შრის დასრულებამდე, ან 

ვიდრე ელექტრონული შემდგარად, რვაელექტრონიან კონფიგურაცის არ მიაღწევს.  ამის 

შემდეგ ჩნდება ატომში ახალი ელექტრონული შრე.        

ენერგეტიკული დონეების რაოდენობა ანუ შრეების რიცხვი  ელემენტებისათვის ემთხვევა 

პერიოდის ნომერს.  

პირველი პერიოდის ელემენტებს აქვს ერთი შრე, მეორე პერიოდის ელემენტებს -                

ორი, მესამე პერიოდის -  სამი  და ა. შ.  

თითოეული ენერგეტიკული დონე, ანუ შრე  შედგება  გარკვეული რაოდენობის 

ქვედონეებისაგან, ამ ქვედონეებზე ელექტრონები მოძრაობენ დიდი სიჩქარით, სხვადასხვა 

ფორმის ორბიტალზე.  

სივრცეს ატომბირთვის გარშემო,სადაც ელექტრონის ყოფნის ალბათობა მაქსიმალურია, 

ორბიტალი ეწოდება.  მრავალელექტრონიან ატომში რამდენიმე ორბიტალია.  

ორბიტალები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან ფორმით, ზომით და მიმართულებით 

სივრცეში.  

სულ არსებობს შემდეგი  სახის ორბიტალი:  s,p,d და f 

S (ეს)  ორბიტალზე მოძრავი ელექტრონები  ქმნიან სფერულ ღრუბელს, მას მხოლოდ 

ერთი მიმართულება აქვს სივრცეში.  მათ s-ელექტრონები ეწოდებათ.  p-ორბიტალებს  

რვიანისებური ანუ ჰანტელისებური ფორმა აქვთ და სივრცეში სამი მიმართულება  px,py,pz (პე-

იქსი, პე-იგრეკი, პე-ზეტი)  და ისინი ერთად ქმნიან p(პე)  ქვედონეს.   არსებობს უფრო რთული 

ფორმის ორბიტალები   d (დე)  და   f(ეფ).   d -ორბიტალებს ხუთი მიმართულება აქვთ სივრცეში 

და ერთად ქმნიან  d-ქვედონეს, ხოლო  f-ორბიტალებს  - შვიდი მიმართულება და ერთად  

ქმნიან f-ქვედონეს.       

ორბიტალი შეიძლება იყოს უელექტრონო, ანუ ვაკანტური, ერთელექტრონიანი ან 

ორელექტრონიანი.  ერთელექტრონიანს ჰქვია გაუწყვილებელი, ორელექტრონიანს 

გაწყვილებული.   ეს ორი ელექტრონი მოძრაობს ერთმანეთის საპირისპიროდ.   ატომში  ერთ 

ორბიტალზე  ელექტრონთა მაქსიმალური რიცხვი ტოლია 2-ის.  

ამიტომ თითო შრეზე s-ელექტრონები გვაქვს მაქსიმუმ -2, p-ელექტრონები - მაქსიმუმ -6, d-

ელექტრონები -10, და f  ელექტრონები - 14.  დღეისათვის  ცნობილ უდიდეს ატომში შრეების 

მაქსიმალური რიცხვი ტოლია 7-ის.  
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 პირველ შრეს  (n=1)  ქმნის ერთი  s  ორბიტალი და ის აღინიშნება  ასე:  1s, მასზე შეიძლება 

არსებობდეს მხოლოდ 2e.  მეორე შრეზე  გვაქვს ორი  ქვედონე  s და   p  და შესაბამისად 

გვექნება 4 ორბიტალი  s,  px,  p y,  pz.   ამ დონეზე მოძრაობს, მაქსიმუმ,  8 ელექტრონი, მესამეზე 

გვაქვს s,  p, d  და, შესაბამისად - 9 ორბიტალი, სადაც ელექტრონთა მაქსიმალური რიცხვია  18; 

მეოთხეზე გვაქვს   s, p, d, f   და, შესაბამისად, 16 ორბიტალი, ხოლო ელექტრონთა 

მაქსიმალური რიცხვი ტოლია 32-ის.  ანუ, ყველა დონე (შრე)  იყოფა ქვედონეებად და 

ქვედონეების რიცხვი ტოლია ენერგეტიკული დონის მნიშვნელობის: 

I ენერგეტიკულ დონეს აქვს    1 ქვედონე       s-ქვედონე 

II--------------------------ს               2;                      s,p 

III-ს ------------------------------     3                      s,p,d 

IV-ს  --------------------------           4.                     S,p,d,f 

დღეისათვის ცნობილ ბუნებრივ და ხელოვნურად მიღებულ ელემენტებში ქვედონეების 

მაქსიმალური რიცხვი არის 4.     ენერგეტიკულ დონეზე  ორბიტალთა მაქსიმალური რიცხი   n2- 

ის ტოლია, ხოლო ელექტრონთა მაქსიმალური რიცხვი - 2 n2 -ისა, სადაც   n  არის შრის 

ნომერი.      გრაფიკულად  s-ქვედონე გამოისახება ერთი უჯრით,   p- ქვედონე სამი უჯრით, d-

ქვედონე  ხუთი უჯრით, ხოლო f-ქვედონე  7 უჯრით.  

ამასთან, ნებისმიერი ატომის გარე შრე, ანუ ის შრე, რომელიც  ყველაზე შორსაა 

ბირთვიდან, შეიცავს მხოლოდ s და p ქვედონეებს, ამიტომ გარე შრეზე ელექტრონთა 

მაქსიმალური რიცხვი არის  8.  მხოლოდ   H  და  He აქვთ ერთი შრე და მასზე  ერთი  s 

ქვედონე, რომელზეც ეტევა მხოლოდ  2  ელექტრონი.  

ატომის გარსების შევსება იწყება  პირველი დონიდან, ანუ  n=1, და გრძელდება ენერგიის 

ზრდის მიმართულებით, ანუ, ჯერ ივსება დაბალი ენერგიის ორბიტალები.  

ატომში ელექტრონის მდგომარეობის გამოსახვა შესაძლებელია 

1.  ელექტრონული კონფიგურაციით, რომელიც  გვიჩვენებს  შრეებისა და მასზე  

ელექტრონების  რაოდენობას.  

მაგ., Mg, რიგობრივი ნომერი 12, ბირთვის მუხტი +12, e-ბის რიცხვი 12 

                   12Mg      +12 28 2 

2. ელექტრონული  ფორმულით, რომელიც გვიჩვენებს ენერგეტიკულ ქვედონეებზე 

ელექტრონების რაოდენობას: 1S22S22P63S2 

მას შემდეგ რაც შესწავლილ იქნა ატომის აღნაგობა, პერიოდულობის კანონმა მიიღო 

შემდეგი ფორმულირება: ელემენტთა თვისებები  და მათი ნაერთების ფორმები და თვისებები 

პერიოდულ დამოკიდებულებაშია ატომბირთვის მუხტის სიდიდესთან.  

ატომის აღნაგობის თეორია ხსნის ელემენტთა თვისებების პერიოდულ  ცვლილებას.  

ატომბირთვის მუხტის ზრდასთან ერთად პერიოდულად მეორდება გარე ენერგეტიკული 

დონის აღნაგობა, რადგან ელემენტთა თვისებები ძირითადად განპირობებულია გარე დონის 

ელექტრონებით, ამიტომ თვისებებიც პერიოდულად იცვლება.  ეს ცვლილებები ძალიან 

თვალსაჩინოა ელემენტების პერიოდულ სისტემაში, სადაც ელემენტები განლაგებულია არიან 

რიგობრივი ნომრის ზრდის მიხედვით, ერთმანეთის ქვეშ მოთავსებული მწკრივების სახით.  
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პერიოდის ნომერი ემთხვევა  ელემენტის ატომში ელექტრონული შრეების რიცხვს, ხოლო 

ჯგუფის  ნომერი - გარე შრეზე ელექტრონთა რიცხვს.  რიგობრივი ნომერი ემთხვევა ატომში  

პროტონების (ბირთვის  მუხტს)   და ელექტრონების რიცხვს.  

ქიმიური ელემენტების, რომელთაც გარე შრეზე ელექტრონების მცირე რიცხვი აქვთ, 

მიისწრაფიან გასცენ ელექტრონები, - სწორედ ელექტრონების გაცემის უნარით განისაზღვრება 

მეტალთა აქტიურობა.  ყველაზე ადვილად გასცემენ Iა და IIა  ჯგუფის ელემენტები.  ისინი 

ძლიერი მეტალური თვისებებით ხასიათდებიან.   IIIა ჯგუფიდან თავს იჩენს ელექტრონების 

მიერთების უნარიც,  IV- VII ჯგუფებში კი ეს უნარი და შესაბამისად არამეტალური თვისებები, 

თანდათან იზრდება.   მეტალები  s-ელემენტებია, ხოლო არამეტალები  p-ელემენტები.  

ქიმიური  ელემენტების არამეტალური თვისებების  საზომია მისი ელექტროუარყოფითობა.  

ანუ,  უნარი, მიიზიდოს ნაერთში  ელექტრონი გარე ელექტრონული შრის 8-ამდე შესავსებად.  

ატომური ნომრის ზრდისას პერიოდში ელექტროუარყოფითობა იზრდება, ჯგუფში კი 

მცირდება.  ანუ, შესაბამისად, ბირთვის მუხტის ზრდასთან ერთად იზრდება არამეტალური 

თვისებები პერიოდში, ხოლო მეტალური თვისებები ჯგუფში.  

მცირე პერიოდებში ატომური ნომრის ზრდასთან ერთად იზრდება ელექტრონების რიცხვი 

გარე ენერგეტიკულ დონეზე, რითაც აიხსნება თვისებების თანდათანობითი ცვლილება -

მეტალური თვისებების შესუსტება და არამეტალურის გაძლიერება.   

 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს 

რას ეწოდება ორბიტალი? 

 

 

 

რით განსხვავდება ატომში მოძრავი ელექტრონები ერთმანეთისაგან? 

 

 

 

რამდენი ელექტრონი აკლია წყალბადის ატომს შრის დასრულებამდე? 

 

 

 

რამდენი ელექტრონული შრე აქვს პერიოდული სისტემის 

   ა)  მე-8 ელემენტს?                       ბ) მე-17 ელემენტს 

   გ) მე-10 ელემენტს                       დ)  მე-19 ელემენტს 

 

რამდენი ელექტრონული შრე აქვს ელემენტს, რომლის ატომშიც მოძრაობს 13  

ელემენტი? 

 

 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

 

1. რა აქვს საერთო ელემენტებს, რომლებიც განლაგებულიაერთ პერიოდში? 

ა) ბირთვის მუხტი                                          ბ) ელექტრონების საერთო რიცხვი 

გ) ენერგეტიკული დონეების რიცხვი          დ) გარე შრეზე ელექტრონების რიცხვი 

 

2. ჯგუფის ნომერი გვიჩვენებს 

ა) ელემენტის ატომბირთვია მუხტს          ბ) გარე შრეზე ელექტრონების რიცხვს 

გ) ენერგეტიკული დონეების რიცხვს        დ) ატობირთვში ნეიტრონების რიცხვს 

 

3. პერიოდის ნომერი გვიჩვენებს 

ა) ატომბირთვის მუხტს                               ბ) ენერგეტიკული დონეების რიცხვს 

გ) სავალენტო ელექტრონების რიცხვს      დ) გარე შრეზე ელექტრონების რიცხვს 
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4.  ქვემოთ მოცემული ელექტრონული კონფიგურაციებიდან რომელი ეკუთვნის 

მეტალს:   ა)   2e 8e 2 e          ბ)  2e 8e 5e               გ) 2e 8e  7 e                   დ)  2 e  6 e 

 

              5.  მეტალური თვისებები ჯგუფში ზემოდან ქვემოთ 

ა)  იზრდება       ბ) არ იცვლება     გ) მცირდება      დ)  ჯერ იზრდება, მერე მცირდება 

 

6.  ატომთა  ელექტრონის გაცემის უნარი პერიოდული სისტემის ჯგუფში ზემოდან 

ქვემოთ   ა)  არ იცვლება    ბ) იზრდება   გ) მცირდება  

 

5. დაასრულეთ წინადადებები: 

ვაკანტური, ენერგია, ელექტროუარყოფითობა, რიცხვს, სიდიდესთან 

1.           ელემენტთა თვისებები  და მათი ნაერთების ფორმები და თვისებები 

პერიოდულ დამოკიდებულებაშია ატომბირთვის მუხტის........................  

2.   პერიოდის ნომერი ემთხვევა  ელემენტის ატომში ელექტრონული შრეების  

3.       ქიმიური  ელემენტების არამეტალური თვისებების  საზომია მისი...................  

4. ელექტრონებს ატომში აქვს განსხვავებული  .............................  

5. ორბიტალი შეიძლება იყოს უელექტრონო  - ანუ .........................  

      

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები წერტილების ნაცვლად: 

იზრდება, არამეტალური, ელექტროუარყოფითობა, პერიოდის, ელექტრონები 

 

1. ატომში ბირთვის გარშემო მოძრავი..........................   ენერგია ერთნაირი არ არის, 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან.  

2.    ენერგეტიკული დონეების  რიცხვი  ელემენტებისათვის ემთხვევა......................  

ნომერს.  

3.  ატომური ნომრის ზრდისას პერიოდში............................  იზრდება, ჯგუფში კი 

მცირდება 

4. ბირთვის მუხტის ზრდასთან ერთად იზრდება.........................  თვისებები 

პერიოდში,  

5. ბირთვის მუხტის ზრდასთან ერთად.............................  მეტალური თვისებები 

ჯგუფში.  
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10.  ქიმიური ბმები.  იონური ბმა 

 

 

ნივთიერებები წარმოქმნისას ატომები ერთმანეთს გარკვეული წესით უკავშირდებიან.  ამ 

კავშირებს ქიმიური ბმები ეწოდება.  

ქიმიურ ბმას ელექტრონული ბუნება აქვს, რადგან ბმის წარმოქმნას განაპირობებს 

ატომბირთვების მიერ მეზობელი ატომების ელექტრონების მიზიდვა.      ჩვეულებრივ მდგრადი, 

დასრულებული გარსი გააჩნიათ ინერტულ აირებს, მათ გარე შრეზე (გარდა He, რომელსაც 

მდგრადი შრე გააჩნია და შედგება 2e-გან)  აქვთ 8e-ნი.  ყველა დანარჩენი ელემენტის ატომს 

არამდგრადი გარსი აქვთ და მათ გარე შრეზე  1-დან 7ელექტრონამდეა.  

ქიმიური ბმების წარმოქმნისას ატომების გარშემო ისეთივე გარსი უნდა წარმოიქმნას, 

როგორიც აქვს  უახლოეს ინერტულ აირს,  ატომის გარე შრე უნდა გახდეს 8-ელექტრონიანი.   

ასეთი გარდაქმნა შესაძლებელია, მხოლოდ ელექტრონების მიერთება-მოხლეჩის ან  

გაწყვილების გზით.  

თუ ატომს გარე შრეზე აქვს 1,2ან 3 ელექტრონი, მაშინ ის მეტალებს მიეკუთვნება.  

გამონაკლისია H (წყალბადი),He (ჰელიუმი)  და  B (ბორი).  ხოლო 4-, 5-, 6-, 7- ან 8-

ელექტრონიანი შრე მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ელემენტი არის არამეტალი.  აქაც გვაქვს 

ზოგიერთი გამონაკლისი.    

ყველა ატომი, გარდა ინერტული აირების ატომებისა, მიისწრაფის გარე ენერგეტიკული 

დონის შევსებისაკენ, რომ მიიღოს  დასრულებული რვაელექტრონიანი გარსი და გახდეს 

ენერგეტიკულად მდგრადი სისტემები, ისევე როგორც ინერტული აირების ატომები.  

მეტალებისთვის ეს მისაღწევია ელექტრონების გაცემის გზით,  ხოლო არამეტალებისთვის 

ელექტრონების მიერთების გზით.    

ქიმიური ბმების ძირითადი სახეებია იონური, კოვალენტური და მეტალური ბმები.  

                                                                    

იონური ბმა 

პერიოდულ სისტემაში ელემენტები იყოფიან მეტალებად და არამეტალებად.  მეტალებს 

ახასიათებს ელექტრონების გაცემის უნარი, არამეტალებს - ელექტრონების მიზიდვის უნარი.  

თუ ქიმიური ბმის წარმოქმნაში მონაწილეობს განსხვავებული ბუნების ატომები, 

როგორიცაა მეტალური და არამეტალური ელემენტების ატომები, მდგრადი, 

რვაელექტრონიანი შრე წარმოიქმნება ელექტრონების გაცემა-შეძენის გზით.    

განვიხილოთ ქიმიური ბმის წარმოქმნა ნატრიუმის ქლორიდის წარმოქმნის მაგალითზე, 

ნატრიუმის და ქლორის ატომების ელექტრონული კონფიგურაციებია: 

Na----  +11) 2) 8) 1      1S2 2S2 2P6 3S1 

Cl---   +17) 2) 8) 7       1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 

 Na-ის ატომი გასცემს გარე შრის  ერთ ელექტრონს  და წარმოიქმნება იონი Na+ 

Na-e=Na+           (Na იონი     1s2 2s2 2p6)),  

ხოლო  Cl-ის ატომი იერთებს ერთ ელექტრონს  ბოლო შრეზე და წარმოიქმნება  Cl-            
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 Cl+ e= Cl-            (ქლორის  იონი 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6)  
 Na-ის იონი  იძენს  Ne-ის ელექტრონულ კონფიგურაციას, ხოლო  Ci-ის იონი - არგონის 

კონფიგურაციას.  

ელექტრონების გაცემით ან შეძენით წარმოიქმნება დამუხტული ნაწილაკები, რომელთაც 

იონები ეწოდება.  ნატრიუმის და ქლორის იონების ელექტროსტატიკური მიზიდვით 

წარმოიქმნება ნატრიუმის ქლორიდი.  

Na+ +Cl- =Na+ Cl-  რაც შეიძლება მოლეკულურად ასე ჩავწეროთ  2 Na  + Cl2 = 2Na+Cl-.  

ქიმიურ ბმას, რომელიც საპირისპიროდ დამუხტულ იონებს შორის  ელექტროსტატიკური 

მიზიდულობის ძალებით ხორციელდება, იონური ბმა ეწოდება.  

იონური ბმის შემცველ ნაერთებს იონური ნაერთები ეწოდება.  

იონური ბმა ხასიათდება ბმის ენერგიით და ბმის სიგრძით.  

იონურ ბმას არ ახასიათებს  ნაჯერობა და მიმართულება სივრცეში, რადგან იონს აქვს 

უნარი ერთნაირად მიიზიდოს საპირისპირო ნიშნის იონები ნებისმიერი მიმართულებით.  

 

მეტალური ბმა 

ქიმიური ელემენტების უმრავლესობა მეტალია.  ჩვენთვის კარგად ცნობილი მეტალებია 

ოქრო, ვერცხლი, რკინა, სპილენძი და სხვ.  ჩვეულებრივ პირობებში მეტალები მყარი 

ნივთიერებებია.  მეტალები და მათი შენადნობები ფასდაუდებელია ადამიანის ყოფა-

ცხოვრებაში.  მათი ასეთი განსაკუთრებული თვისებები განპირობებულია მეტალთა ატომებს  

შორის  მტკიცე ბმების არსებობით.  გავრკვიოთ, რა ძალები აკავშირებენ მეტალთა ატომებს 

ერთმანეთთან.  მყარ მდგომარეობაში ნივთიერება ძირითადად კრისტალის სახით არსებობს, 

სადაც სტრუქტურული ნაწილაკები(მოლეკულა, იონი, ატომი)  მკაცრი კანონზომიერებითაა 

განლაგებული.  თუ  ამ ნაწილაკებს შევაერთებთ წარმოსახვითი ხაზებით, მივიღებთ კარკასს, 

რომელსაც კრისტალური მესერი ეწოდება. თვით ამ ნაწილაკებს კი, კრისტალური მესრის 

კვანძები.  ყველა მეტალში მეტალური კრისტალური მესერია.  მეტალთა ატომებს გარე შრეზე, 

როგორც ვიცით, აქვთ ელექტრონების მცირე რიცხვი (1,2 ან 3)  იონიზაციის დაბალი ენერგიის 

გამო  ისინი ადვილად წყდებიან მეტალის ატომებს და წარმოქმნიან ე. წ „ელექტრონულ აირს“, 

თავისუფლად მოძრავ ელექტრონების ერთობლიობას, ხოლო თვითონ ატომები კი 

გარდაიქმნებიან დადებითად დამუხტულ იონებად (კატიონებად)  სწორედ ეს კატიონებია 

განლაგებული მეტალის კრისტალური მესრის კვანძებში.  ატომიდან მოწყვეტილი 

ელექტრონები  კი თავისუფლად გადაადგილდებიან  კრისტალის მთელ მოცულობაში ერთი 

იონიდან მეორისაკენ და აკავშირებენ მათ ერთმანეთთან.  წარმოქმნილი ე. წ.  ელექტრონული 

გაზი საერთოა მეტალის კრისტალში არსებული ყველა იონისთვის და ერთნაირად მიიზიდება 

თითოეული მათგანის მიერ.  წარმოქმნილ კატიონებსა და ელექტრონულ აირს შორის 

აღიძვრება ელექტროსტატიკური მიზიდვა.  სწორედ ეს განაპირობებს ქიმიური ბმის 

წარმოქმნას.  ამრიგად, მეტალი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ელექტრონული აირით 

ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული კატიონების  წყობა.  

ბმას, რომელიც ხორციელდება მეტალის დადებით იონებს   შორის მათი  თავისუფლად 

მოძრავი ელექტრონებით მიზიდვის ხარჯზე, მეტალური ბმა ეწოდება.  მეტალური ბმის სიმტკიცე 

საკმაოდ დიდია.  



60 
 

მეტალური ბმა ემსგავსება იონურ ბმას ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედების 

არსებობით, მაგრამ მეტალებში დადებითად დამუხტული იონები ერთმანეთთან 

დაკავშირებულია  თავისუფლად მოძრავი ელექტრონებით და არა უარყოფითად დამუხტული 

იონებით, როგორც იონური ბმის შემთხვევაში.  

მეტალური ბმა ხორციელდება მხოლოდ მყარ და თხევად მდგომარეობაში.  მეტალთა 

ორთქლში ცალკეული ატომებია.  მეტალური ბმა განაპირობებს მეტალის დამახასითებელ  

ყველა ძირითად ფიზიკურ თვისებას - ელექტროგამტარობა, სითბოგამტარობა, 

პლასტიკურობა, ბზინვარება და სხვ.  

მეტალური ბმის თვისებები განსაზღვრავს იმ გარემოებასაც, რომ ჩვეულებრივ პირობებში 

მეტალები მყარი ნოვთიერებებია (ვერცხლისწყლის გარდა - აქ მეტალური ბმა ყველაზე 

სუსტია).  

თითქმის ყველა მეტალი პლასტიკური და ჭედადია, ე. ი.  აქვს ფორმის შეცვლის -

დეფორმაციის უნარი.  პლასტიკურობით პირველ ადგილზეა ოქრო.  ელექტრო- და 

თბოგამტარობის მიხედვით მეტალთა შორის პირველ ადგილზეა Ag (ვერცხლი), მას მოსდევს 

Cu,Au,Al,Fe.  

მეტალთა განსხვავებული სიმკვრივის მიხედვით არჩევენ მსუბუქ (ალუმინი, მაგნიუმი, 

ტიტანი)  და მძიმე მეტალებს (Fe,Cr, Pb და სხვ).  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



61 
 

1. შეადგინეთ : ა) K  და   F            ბ)   Ca    და    O               გ)  Na  და   N          დ)   Al   და  S 

ატომებისაგან იონური ბმის წარმოქმნის ელექტრონულ-იონური განტოლება.  

 

 

 

2. გამოსახეთ Al+3   და    P-3  იონების ელექტრონული კონფიგურაცია 

 

 

 

3. ელემენტთა რომელი  წყვილი  იძლევა იონურ ნაერთს? 

ა)  Na;O         ბ)   C; O        გ)   P;  S             დ)  Si;   

 

 

 

3. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. რომელ ნაერთში  არ არის იონური ბმა? 

ა) BeCl2                     ბ)  ZnCl2                                      გ)     KF                        დ)   CCl4 

 

2.  ქიმიური ბმა  ნატრიუმის ქლორიდში NaCl 

ა) პოლარულ კოვალენტური         ბ) იონური 

გ) მეტალური                              დ) წყალბადური 

 

3.   რომელ ელემენტებს აქვს დასრულებული გარე ელექტრონული შრე 

ა)   ტუტე მეტალებს                                      ბ) ჰალოგენებს 

გ)  ინერტულ  აირებს                                   დ) ტუტე მიწათა  მეტალებს 

 

4. რომელ ელემენტებს შორის წარმოიქმნება უმეტესად იონური ბმა? 

ა)  მეტალების ატომებს შორის                      

ბ) მეტალებისა და არამეტალების  ატომებს შორის                                                                                  

გ) არამეტალების ატომებს შორის               

დ)  ცალსახა პასუხს ვერ გავცემ 

 

5. რომელ ნივთიერებაშია მეტალური ბმა? 

 ა)  NH3               ბ)  CO2                      გ)  H2O                  დ)  Fe 

 

4. უპასუხეთ კითხვებს:  

1. რას ეწოდება იონური ბმა? 
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2. რას ეწოდება მეტალური ბმა? 

 

 

 

3. რა არის ნებისმიერი ქიმიური ბმის წარმოქმნის მიზეზი? 

 

 

 

4. რა განაპირობებს მეტალების ფიზიკურ თვისებებს? 

 

 

 

5. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი ფრაგმენტების  გამოყენებით 

1. არამეტალების,და, წარმოიქმნება, ატომთა,ბმა, შორის,მეტალებისა, იონური.  

 

 

2. ატომებს, ბმა,მეტალის,შორის, მეტალური,წარმოიქმნება.  

 

 

3.  გაცემის,ახასითებთ,უნარი, ელექტრონების, მეტალებს 

 

 

4. მიზიდვის, ბმა, შორის, ელექტროსტატიკური, იონებს, შედეგად, იონური, წარმოიქმნება.  

 

 

6. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები შესაბამისი სიტყვებით:  

განსხვავებული,განაპირობებს,  მეტალური, ხასიათდება, მიზიდვის, 

1. არამეტალებს აქვთ ელექტრონების........................ უნარი 

2. იონური ბმა......................... ბმის სიგრძით და ბმის ენერგიით 

3. მეტალის საგნის ფორმის ცვლილების დროს....................... ბმა არ ირღვევა.  

4. მეტალური ბმა....................... მეტალთა ელექტროგამტარობას.  

 

7. დაასრულეთ წინადადებები შესაბამისი სიტყვებით:  

მეტალებად,  სხივებს, ოქრო, კატიონები 

1. მეტალების კრისტალური მესრის კვანძებში მოთავსებულია 

მეტალთა.....................  

2. მეტალები ბზინავენ, რადგან ზედაპირიდან აირეკლავენ მზის...........................  

3. ყველაზე პლასტიკური მეტალი არის...................................  

4. სიმკვრივის მიხედავით მეტალები იყოფა მსუბუქ და მძიმე..................................  
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11.  კოვალენტური ბმა 

 

 

ატომებს ახასიათებთ გარკვეული თვისებები.  მათ შორის -  ელექტროუარყოფითობა. 

ელექტროუარყოფითობა არის ატომის მიერ ბმის წარმომქმნელი ელექტრონების 

თავისკენ მიზიდვის უნარი.  მისი აბსოლუტური მნიშვნელობებით სარგებლობა ძნელია და 

ამიტომ შემოღებულია ფარდობითი ელექტროუარყოფითობის ცნება. ლითიუმის 

ელექტროუარყოფითობა პირობითად მიჩნეულია ერთეულად და სხვა ელემენტების 

ელექტროუარყოფითობა მიიღება მასთან შედარებით.  

ყველაზე მაღალი ელექტროუარყოფითობა აქვს ელემენტ F (ფტორს-4).  ის ყველაზე 

ელექტროუარყოფითი ელემენტია, შემდეგ მოდის  ჟანგბადი, შემდეგ აზოტი, ქლორი,  და.  ა. შ  

ყველაზე დაბალი მნიშვნელობები აქვთ ტუტე მეტალებს.  

ელექტროუარყოფითობა წარმოადგენს არამეტალობის საზომს, რაც უფრო მაღალია 

ელექტროუარყოფითობა, მით უფრო მკვეთრად ავლენს ელემენტი არამეტალურ თვისებებს.   

როდესაც მყარდება ქიმიური ბმა ერთნაირ ან მსგავსი თვისებების მქონე ელემენტთა 

ატომებს შორის, წარმოქმნილი ბმის ბუნების გასარკვევად აუცილებელია  

ელექტროუარყოფითობის ცნების შემოტანა.  

ყველა ატომი, გარდა ინერტული აირების ატომებისა, მიისწრაფის გარე ენერგეტიკული 

დონის შევსებისაკენ, რომ მიიღონ  დასრულებული რვაელექტრონიანი გარსი და გახდეს 

ენერგეტიკულად მდგრადი სისტემა, ისევე როგორც ინერტული აირების ატომები.  ამისთვის 

ისინი თავიანთ გაუწყვილებელ ანუ სავალენტო ელექტრონებს უწყვილებენ სხვა ატომების 

სავალენტო ელექტრონებს.  მიიღება ელექტრონული წყვილები, რომლებიც შეიძლება 

საზიარო იყოს საწყისი ატომებისათვის.  

ორ ატომს შორის საზიარო ელექტრონული წყვილით დამყარებულ ქიმიურ ბმას 

კოვალენტური ბმა ეწოდება.  ნაერთებს კოვალენტური ბმებით კოვალენტური ნაერთები 

ეწოდება.  

განვიხილოთ წყალბადის ატომებს შორის ბმის წარმოქმნა, რომლის შედეგად 

წარმოიქმნება წყალბადის მოლეკულა - H2.   

წყალბადის ატომში ერთი გაუწყვილებელი ელექტრონია, იგი ქმნის სფერული ფორმის 

ელექტრონულ ღრუბელს.  ორი ატომის გარკვეულ მანძილზე მიახლოებისას თითოეული 

ატომი იზიდავს არა მარტო საკუთარ, არამედ მეზობელი ატომის ელექტრონულ ღრუბელს, 

ამიტომ იწყება ატომების ელექტრონული ღრუბლების გადაფარვა.  ეს პროცესი გრძელდება, 

მანამ სანამ მიზიდვისა და ატომბირთვების ურთიერთგანზიდვის ძალა ერთმანეთს არ 

გაუტოლდება.  წარმოიქმნება მოლეკულური ელექტრონული ღრუბელი.  ამ პროცესის დროს 

ენერგია გამოიყოფა, მცირდება სისტემის საერთო ენერგია და წარმოიქმნება მოლეკულა.  
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 კოვალენტური ბმის გამოსახატად (ლუისის მიხედვით)  ორივე ატომის სიმბოლოს 

გარშემო სვამენ იმდენ წერტილს, რამდენი e-იც აქვთ მათ გარე შრეზე, ხოლო საზიარო 

ელექტრონებს ატომთა სიმბოლოებს შორის ათავსებენ    H  +  H=HH.         

HH    ფორმულას მოლეკულის ელექტრონული ფორმულა ჰქვია.   

საზიარო თითო წყვილ ელექტრონს თითო ხაზით აღნიშნავენ და მიიღება გრაფიკული 

ფორმულა   H-H.    ქლორის მოლეკულაში კოვალენტური ბმა შემდეგნაირად აღინიშნება Cl – 

Cl, რადგან Cl -ის ატომს გარე შრეზე 7 ელექტრონი აქვს, აქედან სამი გაწყვილებულია და 

ერთი გაუწყვილებელი.  სწორედ ამ ერთი გაუწყვილებელი ელექტრონის ხარჯზე 

წარმოიქმნება კოვალენტური ბმა ქლორის ატომებს შორის.  

ორ ატომს შორის ბმის დამყარებაში შეიძლება თითო ატომის ორი გაუწყვილებელი 

(სავალენტო)  ელექტრონი მონაწილეობდეს, მაშინ მიიღება ორი წყვილი საზიარო 

ელექტრონი და მიღებული ბმა იქნება ორმაგი ბმა.    მაგალითად, O2.  ჟანგბადის ატომს გარე 

შრეზე აქვს 6 ელექტრონი, აქედან 2გაწყვილებულია და ორი გაუწყვილებელი.  ამ ორი 

გაუწყვილებელი ელექტრონების ხარჯზე ჟანგბადის ატომები წარმოქმნის ორ წყვილ საზიარო 

ელექტრონს და ორმაგ ბმით უკავშირდება ერთმანეთს OO;    

თუ კავშირი თითოეული ატომის სამი გაუწყვილებელი ელექტრონით მყარდება, 

წარმოიქმნება სამი წყვილი საზიარო ელექტრონი და ბმა იქნება სამმაგი.  მაგ NN; ანუ  N2, 

რადგან აზოტის ატომების გარე გარსზე 5 ელექტრონია, აქედან ერთი გაწყვილებულია და სამი 

გაუწყვილებელი.  

კოვალენტური ბმა არსებობს ორი სახის: არაპოლარული და პოლარული.   

არაპოლარული ბმა წარმოიქმნება ერთი და იმავე ელემენტის ატომებს ან ერთნაირი 

ელექტროუარყოფითობის მქონე სხვადასხვა ელემენტის ატომებს შორის.  ამ დროს საზიარო 

ელექტრონული წყვილი ორივე ატომს თანაბრად ეკუთვნის.  არაპოლარული ბმის შემცველი 

ნაერთებია მარტივი აირადი ნივთიერებების ორატომიანი მოლეკულები: H2; Cl2; O2; N2; F2; Br2  

ასევე  CS2, PH3  და სხვ.  

კოვალენტურ ბმას ორი ერთნაირი ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომს შორის, როცა 

საზიარო ელექტრონული წყვილი ორივე ატომს თანაბრად ეკუთვნის, არაპოლარული 

კოვალენტური ბმა ეწოდება.  

იმ შემთხვევაში, როცა ბმა მყარდება განსხვავებული ელექტროუარყოფითობის მქონე ორ 

ატომს  შორის, ბმის წარმომქმნელი საზიარო ელექტრონული წყვილი გადაწეულია უფრო  

დიდი ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომისაკენ, რის შედეგადაც ერთი ატომი დაიმუხტება 

ნაწილობრივ დადებითად, მეორე ატომი ნაწილობრივ უარყოფითად.  წარმოიქმნება 

დადებითი და უარყოფითი პოლუსები, რის შდეგადაც მოლეკულა ხდება პოლარული.  ამიტომ 

ასეთ ბმას კოვალენტურ პოლარული ბმა ეწოდება.  

მაგ., HBr - ამ მოლეკულაში საზიარო ელექტრონული წყვილი გადაწეულია უფრო 

ელექტროუარყოფითი ელემენტის ბრომის მხარეს.  

კოვალენტურ ბმას, როცა საზიარო ელექტრონული წყვილი გადაწეულია უფრო 

ელექტროუარყოფითი ელემენტის ატომისაკენ, პოლარულ-კოვალენტური ბმა ეწოდება.  

კოვალენტურ ბმას ახასიათებს ბმის სიგრძე, ბმის ენერგია, ნაჯერობა და მიმართულება.  
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არამეტალების ატომებს შორის ძირითადად მყარდება კოვალენტური ბმა.  კოვალენტური 

ბმების რიცხვს, რომელიც შეიძლება წარმოქმნას ატომმა, ვალენტობა ეწოდება.  

კოვალენტური ნაერთების კრისტალური სტრუქტურა შეიძლება იყოს  მოლეკულური 

(კრისტალური მესრის კვანძებში განლაგებულია მოლეკულები)  და ატომური (კრისტალური 

მესრის კვანძებში განლაგებულია ატომები).  

არსებობს კოვალენტური ბმის  კიდევ ერთი სახე,  რომელსაც დონორულ-აქცეპტორული 

ბმა ეწოდება.  იგი შეიძლება წარმოიქმნას ერთი ატომის თავისუფალი ელექტრონული 

წყვილისა და მეორე ატომის თავისუფალი ორბიტალის ხარჯზე.  

ატომს, რომელიც ქიმიურ ბმაში საკუთარი ელექტრონული წყვილით მონაწილეობს 

დონორი ეწოდება, ხოლო ბმაში მონაწილე თავისუფალი ორბიტალის მქონე ატომს 

აქცეპტორი ეწოდება.  

ერთი ატომის (დონორის)  ორელექტრონიანი ორბიტალისა და მეორე ატომის 

(აქცეპტორის)  თავისუფალი ორბიტალის ხარჯზე კოვალენტური ბმის წარმოქმნის მექანიზმს 

დონორულ-აქცეპტორული მექანიზმი ეწოდება.  

 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. აირჩიე სწორი ვარიანტი: 

I. რომელ ნაერთია ბმა კოვალენტურ-პოლარული 

ა) Cl2                   ბ) H2                  გ) HCl                       დ) NaCl 

 

II. რამდენი კოვალენტური ბმის წარმოქმნა შეუძლია წყალბადის ატომს? 

ა)   1                  ბ) 2                            გ) 3                 დ)  არც ერთი 

 

III. კოვალენტურ-პოლარულ ბმას წარმოქმნიან: 

ა) ერთნაირი ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომები 

ბ) სხვადასხვა ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომები 

გ) მკვეთრად განსხვავებული ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომები 

დ)  ატომები, რომლებსაც დასრულებული გარე შრე აქვს 

 

IV.    კოვალენტურ-არაპოლარულ ბმას წარმოქმნიან: 

ა) ერთნაირი ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომები 

ბ) სხვადასხვა ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომები 

გ) მკვეთრად განსხვავებული ელექტროუარყოფითობის მქონე ატომები 

დ)  ატომები, რომლებსაც დასრულებული გარე შრე აქვს 

 

V. რამდენი საზიარო ელექტრონული წყვილი წარმოიქმნება აზოტის მოლეკულაში N2 

ა)  1                         ბ) 2                            გ) 3                    დ) 5 

 

VI. რომელ ნაერთშია კოვალენტურ-არაპოლარული ბმა 

ა)  HCl               ბ)   HBr                   გ)    KCl               დ)     Cl2 

 

VII. ნართთა რომელ წყვილში იქნება საზიარო ელექტრონული წყვილი გადაწეული 

ჟანგბადის ატომისაკენ  

 ა) OF2   და   CO            ბ)  Cl2 O   და   NO         გ)    H 2O   და    OF 2         დ)   O2  და  OF2 

 

4. უპასუხეთ კითხვებს: 

 

1. რა არის ელექტროუარყოფითობა? 

 

 

 

2. რას ეწოდება კოვალენტური ბმა? 

 

 

 

3. შეიძლება თუ არა მარტივი ნივთიერების მოლეკულა იყოს პოლარული? 
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5. დაუკავშირე ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება 

ელექტროუარყოფითობა      საზიარო ელექტრონული წყვილებით 

  დამყარებული  ბმა  

დონორი                                    განსხვავებული ელექტროუარყოფითობის 

ატომებს შორის ბმა 

                              

კოვალენტური ნაერთები            ბმაში თავისუფალი ორბიტალით მონაწილე ატომი             

აქცეპტორი                                   საკუთარი ელექტრონული წყვილით მონაწილე 

ატომი  

კოვალენტურ პოლარული           ერთნაირი ელექტროუარყოფითობის  ატომებს  

       შორის ბმა 

                                                                          

კოვალენტურ არაპოლარული      ატომის მიერ ბმის წარმომქმნელი ელექტრონების                  

                                                                             თავისკენ მიზიდვის უნარი 

კოვალენტური ბმა                                  ნაერთები კოვალენტური ბმით 

 

 

6. ცალ-ცალკე ამოწერეთ კოვალენტურ პოლარული და კოვალენტურ არაპოლარული 

ბმის მქონე ნაერთები: I2,CO2, N2, H2O, SO3, PCl3, O2 

 

 

7. როგორ იცვლება ნართთა რიგში პოლარობა? 

HF, HCl, HBr, HI                      

 

 

 

8. გამართეთ წინადადება შემდეგი ფრაგმენტების საშუალებით 

 

1. ფტორს, ყველაზე, აქვს, მაღალი   ელექტროუარყოფითობა 

 

 

2. საზომს, ელექტროუარყოფითობა, ელემენტის, არამეტალური, წარმოადგენს, 

თვისებების 

 

 

3. ბმა, ატომებს, მყარდება, მხოლოდ, კოვალენტური, შორის,არამეტალების 
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4. არსებობს, სახის, ბმა, ორი,კოვალენტური 

 

 

 

9.  მრავალწერტილების ნაცვლად ჩასვით გამოტოვებულ ადგილას სიტყვები    

   გადაწეულია, არაპოლარული,დონორი, საზიარო, პოლარული 

1. ატომს, რომელიც ქიმიური ბმის წარმოქმნაში საკუთარი ელექტრონული წყვილით 

მონაწილეობს..............................  ეწოდება.  

2. ორ ატომს შორის................................ ელექტრონული  წყვილით დამყარებულ ბმას 

კოვალენტური ბმა ეწოდება.  

3. არსებობს კოვალენტური ბმის ორი სახე.............................  და..........................  

4. კოვალენტური ბმის შემთხვევაში საზიარო ელექტრონული წყვილი............................ 

უფრო ელექტროუარყოფითი ელემენტის ატომისაკენ.  

 

10. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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12.  არაორგანულ ნივთიერებათა კლასიფიკაცია 

 

 

ნივთიერებები თავის დროზე დაყვეს  ორგანულ და არაორგანულ (მინერალურ)  

ნაერთებად.   ორგანული უწოდეს ისეთ ნაერთებს, რომლებიც გამოყოფილ იქნა ცოცხალი 

ორგანიზმებიდან.  დანარჩენებს ეწოდა არაორგანული ნაერთები.  არაორგანული ნაერთები 

იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად.  ესენია: მარტივი და რთული ნივთიერებები.  

მარტივი ნივთიერებები, თავის მხრივ, იყოფა ორ ჯგუფად: მეტალებად და არამეტალებად.  

ზოგჯერ მეტალებს ლითონებსაც უწოდებენ, ხოლო არამეტალებს - არალითონებს.  

დღეისათვის უამრავი რთული ნივთიერებაა ცნობილი, მსგავსი შედგენილობისა და ქიმიური 

თვისებების მქონე ნივთიერებები ცალ-ცალკე დააჯგუფეს და ამ ჯგუფებს უწოდეს „კლასები“.  

რთული ნივთიერებები ანუ ნაერთები იყოფა ოთხ კლასად.  ნაერთთა კლასების შესწავლა 

დავიწყოთ ოქსიდით, რომელსაც რთულ ნივთიერებებს შორის ყველაზე მარტივი 

შედგენილობა  აქვს.  

ქიმიური ელემენტებიდან ჟანგბადი ყველაზე გავრცელებულია დედამიწაზე.  იგი ფთორის 

შემდეგ ყველაზე ელექტროუარყოფითია და შეუძლია დაკავშირება ყველა დანარჩენ 

ელემენტთან.  

ორი ელემენტის ნაერთს, რომელთაგან ერთ-ერთი ჟანგბადია, ოქსიდი ეწოდება.  

რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ჟანგბადი  თითქმის ყველა ელემენტთან წარმოქნის 

ოქსიდს.  არამეტალთან - არამეტალის ოქსიდს (მჟავა ოქსიდს), მეტალთან - მეტალის ოქსიდს 

(ფუძე ოქსიდს).   ვინაიდან  ჟანგბადი  ნაერთებში ორვალენტიანია, ოქსიდების ფორმულების 

შესადგენად აუცილებელია ვიცოდეთ ელემენტის ვალენტობა.    

ოქსიდების სახელწოდების შედგენის წესი ადვილია.  ელემენტის სახელწოდებას 

დაერთვის სიტყვა „ოქსიდი“ 

თუ ელემენტი წარმოქმნის მხოლოდ ერთ ოქსიდს, მას ამ ელემენტის ოქსიდი ეწოდება.  

მაგ., კალიუმის ოქსიდი K2O,; CaO   კალციუმის ოქსიდი და სხვ.  

თუ ელემენტს  ცვალებადი ვალენტობა აქვს, მისი მნიშვნელობა  სახელწოდების შემდეგ 

რომაული ციფრით  გამოისახება და ჩაისმება ფრჩხილებში,  მაგ. :  

Fe2 O3  -  რკინა (III) -ის ოქსიდი(რკინის სამვალენტოვანი ოქსიდი),   

FeO -      რკინა (II) ოქსიდი  (რკინია ორვალენტოვანი ოქსიდი).  

SO2 - გოგირდ (IV) -ის ოქსიდი 

SO3 -გოგირდ (VI) -ის ოქსიდი  

ამრიგად, ოქსიდის სახელწოდების შედგენისას ვასახელებთ ელემენტს, ვუთითებთ მის 

ვალენტობას და ვამატებთ სიტყვას „ოქსიდი“.      

ოქსიდები არსებობს სამივე აგრეგატულ მდგომარეობაში: მყარი, თხევადი და აირადი.  

ზოგი ოქსიდი უფეროა, ზოგი - შეფერილი.  

როგორ შევადგინოთ ოქსიდის ქიმიური ფორმულა? 
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1. ჯერ ვწერთ ოქსიდის წარმომქმნელი ელემენტის ქიმიურ სიმბოლოს და შემდეგ 

ჟანგბადის სიმბოლოს - PO.  

2. სიმბოლოებს თავზე ვაწერთ ვალენტობის მაჩვენებელ რიცხვებს: 

                 V  II 

                  P O 

3. ვპოულობთ ვალენტობის მაჩვენებელი რიცხვების უმცირეს საერთო ჯერადს: 

                                        10   

                                      

                                        V  II 

                                         P O 

4. უმცირეს საერთო ჯერადს ვყოფთ თითოეულის ვალენტობაზე: 

                                    10/5=2 ; 10/2=5 

5. მიღებულ რიცხვებს ვუწერთ ელემენტებს  ინდექსად მარჯვნივ და ქვევით -                

P2O5.  

6. მიღებულ ქიმიურ ფორმულას წავიკითხავთ ასე : პე-ორი-ო-ხუთი 

ქიმიური ფორმულა სწორადაა შედგენილი, რადგან ფოსფორის ატომთა რიცხვის 

(ინდექსის)  ნამრავლი მის ვალენტობაზე,ტოლია ჟანგბადის ატომთა რიცხვის  ნამრავლისა მის 

ვალენტობაზე.  

ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვწეროთ ზოგადი ფორმულები ოქსიდებისთვის: (E აღნიშნავს 

ნებისმიერ ელემენტს, ფრჩხილებში კი მითითებულია ვალენტობა) : 

E(I)  - E2O             E(V)  -E2O5 

E(II)  -EO                    E(VI)  -EO3 

E(III)  -E2 O3                 E(VII) -E2O7 

E(IV)  -EO2                   E(VIII)  -EO4 

წვის და ჟანგვის დროს მარტივი და რთული  ნივთიერებები შედის რეაქციაში ჟანგბადთან  

და რეაქციის შედეგად მიიღება  ოქსიდები,  მაგ., C+O2=CO2; 2Mg+O2=2MgO;                

CH4+2O2=CO2+2H2O.  

ქიმიური თვისებების მიხედვით, ოქსიდები იყოფა: მარილწარმომქმნელ და 

მარილარწარმომქმნელ ოქსიდებად.   

მარილარწარმომქმნელი ოქსიდები არ გვაძლევენ მარილებს.  ასეთი ოქსიდების რიცხვი 

მცირეა.  ესენია: N2O; NO; CO და ა. შ 

ოქსიდში ერთი ელემენტი აუცილებლად ჟანგბადია, მეორე კი შეიძლება იყოს მეტალი ან 

არამეტალი.  არამეტალის ოქსიდს ყოველთვის შეესაბამება  რთული ნივთიერება მჟავა.  მაგ: 

                      CO2H2CO3 

                      P2O5H3PO4 

                      SO3H2SO4  

მეტალის ოქსიდს ძირითადად შეესაბამება რთული ნივთიერება ფუძე.  მაგ.: 

                   CaOCa(OH) 2 

                   CuOCu(OH) 2 

                    K2OKOH 
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ამრიგად, ზოგიერთ ოქსიდს შეესაბამება ფუძე, ზოგიერთ ოქსიდს შეესაბამება მჟავა.  

შესაბამისად, ოქსიდები  იყოფა ფუძე და მჟავა ოქსიდებად.  არსებობს ისეთი ოქსიდებიც, 

რომელთაც შეესაბამება როგორც ფუძე, ისე მჟავა.  ასეთ ოქსიდებს ამფოტერული ოქსიდები 

ეწოდებათ.  ამფოტერული ნიშნავს „ორმაგი ბუნების მქონეს“.   

ოქსიდს, რომელსაც შეესაბამება მჟავა, მჟავა ოქსიდი ეწოდება.  მჟავა ოქსიდებს 

ძირითადად არამეტალები წარმოქმნიან.  ანუ, თუ ოქსიდს წარმოქმნის არამეტალი, ის ოქსიდი 

არის მჟავა ოქსიდი.  

ოქსიდს, რომელსაც შეესაბამება ფუძე, ფუძე ოქსიდი ეწოდება.  ფუძე ოქსიდებს  მეტალები 

წარმოქმნის.  თუ მეტალი წარმოქმნის ოქსიდს, ეს ოქსიდი არის ფუძე ოქსიდი.  ამფოტერულ 

ოქსიდებს წარმოქმნის ზოგიერთი მეტალები. მაგ. : Al2O3 - ალუმინის ოქსიდი, ZnO - თუთიის 

ოქსიდი.  

თუ ქიმიურ ფორმულაში ატომთა შორის კავშირს სავალენტო ხაზებით გამოვსახავთ, 

მივიღებთ სტრუქტურულ ფორმულას.  სტრუქტურული ფორმულა მოლეკულაში ატომთა 

შეერთების თანმიმდევრობასაც ასახავს.  ოქსიდების სტრუქტურული ფორმულების შედგენისას 

უნდა გვახსოვდეს, რომ ჟანგბადი ორივე ვალენტობით ოქსიდის წარმომქმნელი ელემენტის 

ატომებს უკავშირდება.  მაგ. : Na-O-Na; Ca=O;  Fe=O და სხვ.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. უპასუხეთ კითხვებს:  

1. რა თვისებებით გამოირჩევა ოქსიდი შედგენილობის თვასაზრისით? 

 

 

2. შესაძლებელია თუ არა რომელიმე ოქსიდი არსებობდეს მარტივი ნივთიერების სახით? 

 

 

3. რას ეწოდება ოქსიდი? 

 

 

4. შეადგინეთ ოქსიდების ფორმულები    P(V), Si(IV), Cu(I), Mg(II), Fe(III), S(VI), და 

დაასახელეთ.  

 

 

 

5.  ამოწერეთ ცალ-ცალკე ფუძე, მჟავა და ამფოტერული ოქსიდების ფორმულები: 

Na2 O, NO, CaO, SiO2, Cr2 O3, CuO, Mn2 O7. CO, SO2, SO3, Al2 O3, P2 O5, MgO 

 

 

 

6. ისარგებლეთ პრინციპით „მეხუთე ზედმეტია“, შეარჩიეთ მეხუთე ოქსიდი და დაასაბუთეთ, 

რომ ის განსხვავდება დანარჩენი ოთხისაგან 

  ა)  Na2O; CaO;CuO;CO2; MgO                   ბ) SO2; SO3;;CO;CO2; CaO 

 

 

 

 

7. ადამიანის ორგანიზმში შედის ელემენტები ჟანგბადი(O), მაგნიუმი (Mg), გოგირდი (S), 

ნახშირბადი (C) ,კალციუმი (Ca), კალიუმი (K); ისარგებლეთ ვალენტობის ცხრილით და 

შეადგინეთ ამ ელემენტების ოქსიდების ფორმულები.  

 

 

 

 

8. ქვემოთ ჩამოთვლილი ელემენტებიდან, რომელი წარმოქმნის EO2 ტიპის ოქსიდებს?   

 Be, B, C,N,Al, Si,P,S, Ca,Ga,Ge, As,Br 
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9. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

     1. ოქსიდის შედგენილობაში აუცილებლად უნდა შედიოდეს ელემენტი: 

ა) წყალბადი,          ბ) ჟანგბადი,    გ) აზოტი,  დ) ნახშირბადი 

 

2. მხოლოდ ოქსიდებია მწკრივში: 

ა) O2, CO2, SO2        ბ) Na2 O, CaO, P2 O5       გ) N2, N2 O, N2 O5          დ)  O2, Cl2, N2 

 

3. აზოტ(V)  ოქსიდის ფორმულაა:            ა) N2 O   ბ) NO     გ) N2 O5   დ) NO2 

 

4. მხოლოდ მჟავა ოქსიდებს შეიცავ მწკრივი:                                                                           

ა) SO2;P2O5;   Na2O             ბ) CO2; CaO; Cl2O7;    გ)  H2O;CO2;NO2;       დ)  SO2; SO3;N2O5; 

 

5. ამფოტერულ ოქსიდებს მიეკუთვნება        ა)  Na2O       ბ) SiO2    გ) Al2O3       დ)  CuO 

6. Mn-ის ვალენტობა ექვსის ტოლია ოქსიდში: ა) MnO  ბ) MnO2,  გ) MnO3 დ) Mn2O7  

 

10. სიტყვათა არეული რიგით გამართეთ წინადადება: 

1. ბინარულ, ეწოდება, ჟანგბადშემცველ, ნაერთს, ოქსიდი.  

 

 

2. მჟავა, მჟავები, შეესაბამება, ოქსიდებს.  

 

 

3. ჯგუფად, ნივთიერებები, ოთხ, რთული, იყოფა.  

 

 

11.  დაუკავშირეთ სიტყვა და მისი განმარტება: 

ოქსიდი                                   მეტალის  ჟანგბადნაერთი 

ფუძე ოქსიდი                                   ელემენტის ნაერთი ჟანგბადთან 

მჟავა ოქსიდი                                     ორმაგი ბუნების მქონე 

ამფოტერული ოქსიდი                   არამეტალის ჟანგბადნაერთი 

 

12.    დაასრულეთ წინადადება შემდეგი სიტყვების დახმარებით:     

ვალენტობა,ჟანგბადთან, მიეკუთვნება, ოქსიდი 

1. ოქსიდების სახელწოდების შედგენისას ელემენტის სახელწოდებას უნდა დაერთოს 

სიტყვა...............................  

2.  დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებული ნივთიერება წყალი (H2O)  ოქსიდებს  

…............................. 

3.  ცვალებადვალენტიანი ელემენტების ოქსიდების დასახელებისას უნდა მიეთითოს 

ელემენტის ...........................  

4. წვის დროს ნივთიერება შედის რეაქციაში .......................  
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13. შეავსე წარმოდგენილი სქემები 

ა)  Cu+….. =CuO                     ბ) ..... +O2 =P2O5             გ)  Al+O2=……..            

 

14. ჩასვით სიტყვები გამოტოვებულ ადგილას : 

1. ოქსიდები არსებობს  სამივე..................................  მდგომარეობაში: მყარი,თხევადი და 

აირადი 

2.  ოქსიდის ფორმულის შედგენისას აუცილებელია ვიცოდეთ..................................  

ვალენტობა.  

Mn ცვალებადვალენტიანი ელემენტია.  Mn(II); Mn(III); Mn(VII).  დაწერეთ შესაბამისი 

ოქსიდები და მიუთითეთ, რომელ ტიპს მიეკუთვნება თითოეული მათგანი.  

 

 

 

15. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 

 



75 
 

 

         

13.  ფუძეები 

 

 

წყლის მოლეკულის ქიმიური ფორმულაა H-OH (H2O), თუ მას ჩამოვაცილებთ წყალბადის 

ერთ ატომს, დარჩება ჯგუფი  - OH, რომელსაც ჰიდროქსილის ჯგუფი ეწოდება და ამ ჯგუფის 

ვალენტობა ტოლია ერთის, რადგან ის ერთ წყალბადის ატომს უერთდება.  

                                        H-------OH 

ფუძე რთული ნივთიერებაა, რომელშიც მეტალის ატომი დაკავშირებულია ერთ ან 

რამდენიმე ჰიდროქსილის  ჯგუფთან.  ხშირად ფუძეებს მოიხსენიებენ, როგორც შესაბამისი 

მეტალის ჰიდროქსიდებს.  

მეტალი იკავშირებს ჰიდროქსილის ჯგუფს ვალენტობის შესაბამისად.  ამიტომ  ფუძის 

ზოგადი ფორმულა შეიძლება ჩავწეროთ შემდეგნაირად - Me(OH) n, სადაც n ტოლია მეტალის 

ვალენტობის, - ანუ, მეტალები წარმოქმნიან ფუძეებს.  

ფუძეებში ჰიდროქსილის ჯგუფის რაოდენობა დამოკიდებულია  მეტალის ვალენტობაზე.   

რამდენვალენტიანიცაა მეტალის ატომი, იმდენ ჰიდროქსილის ჯგუფთან იქნება 

დაკავშირებული.  მაგ., ერთვალენტიანი მეტალები Na, K, Li და სხვ.  ჰიდროქსილის ერთ ჯგუფს 

იკავშირებს, ორვალენტიანი მეტალები - ორს, სამვალენტიანი - სამს; აღნიშნულ მეტალებს 

შეესაბამება ფუძეები:  NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH) 2, Mg(OH) 2, Al(OH) 3.  

ფუძეები იყოფა ორ ჯგუფად: წყალში ხსნადი და წყალში უხსნადი.  

წყალში ხსნად ფუძეებს ტუტეები ეწოდება.  

ტუტეები გვაქვს ცოტა (სულ რვა)  LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH) 2, Sr(OH) 2, 

Ba(OH) 2 და აუცილებელია დავიმახსოვროთ.  

ტუტეებს წარმოქმნიან ტუტე და ტუტემიწა მეტალები.  

I A  ჯგუფის   Li, Na, K, Rb, Cs -   ტუტე მეტალები            და   

IIA ჯგუფის Ca, Sr,Ba - ტუტემიწა მეტალები.  

ტუტის სახელწოდების შედგენისას ასახელებენ მეტალს და ამატებენ სიტყვა „ტუტეს“ ან 

სიტყვა „ჰიდროქსიდს“.  

NaOH - ნატრიუმის ტუტე  (ნატრიუმის ჰიდროქსიდი)  

KOH - კალიუმის ტუტე  (კალიუმის ჰიდროქსიდი)  

Ca(OH) 2 - კალციუმის ჰიდროქსიდი და სხვ.    

დანარჩენი მეტალების ჰიდროქსიდები წყალში არ იხსნებიან და ამიტომ ისინი ფუძეებს 

წარმოადგენენ.  საერთაშორისო ნომენკლატურით ფუძეების სახელწოდება წარმოდგება 

მეტალის სახელწოდებაზე სიტყვა „ჰიდროქსიდის“ ან „ფუძის“ დამატებით: Al(OH) 3 - ალუმინის 

ჰიდროქსიდი; Mg(OH) 2 - მაგნიუმის ჰიდროქსიდი...  

თუ ელემენტი წარმოქმნის რამდენიმე ჰიდროქსიდს, სახელწოდებაში, ფრჩხილებში 

რომაული ციფრით მიუთითებენ ვალენტობის რიცხვით მნიშვნელობას: Fe(OH) 2-რკინა (II) -

ჰიდროქსიდი, Fe(OH) 3 ---  რკინა  (III) -იის ჰიდროქსიდი...  
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წყალში უხსნადი ზოგიერთი ფუძე ამფოტერული ჰიდროქსიდებია: Zn(OH) 2; Al(OH) 3; 

Cr(OH) 3...  

ზოგიერთ მნიშვნელოვან ფუძეს სპეციფიკური სახელწოდებები აქვთ.  

NaOH -კაუსტიკური სოდა, მწვავე ნატრი;  KOH - მწვავე კალიუმი; Ca(OH) 2 - ჩამქრალი 

კირი, მის ნაჯერ ხსნარს „კირიან წყალს“ უწოდებენ.   

მეტალებს შეესაბამება ძირითადად ფუძე ოქსიდები, ხოლო ფუძე ოქსიდს შეესაბამება  

ფუძე.  ე. ი ყველა ფუძეს შეესაბამება ფუძე ოქსიდი. ფუძის შესაბამისი ფუძე ოქსიდის ფორმულა, 

რომ მივიღოთ, უნდა გავითვალისწინოთ მეტალის ვალენტობა მოცემულ ფუძეში, რადგან 

მეტალის ვალენტობა ფუძესა და შესაბამის ოქსიდში ერთი და იგივეა.  

მაგ., ფუძე Fe(OH) 2-ს შეესაბამება ფუძე ოქსიდი  FeO, რადგან ამ ჰოდროქსიდში რკინის 

ვალენტობა ორის ტოლია,  ხოლო ფუძეს Fe(OH) 3-ს შეესაბამება ოქსიდი Fe2O3, რადგან Fe 

რკინის ვალენტობა  ფუძეში ტოლია სამის.  

Fe(OH) 2FeO;     Fe(OH) 3Fe2O3  

რომ შევადგინოთ ფუძეების სტრუქტურული ფორმულები, ამისათვის პირველად ვწერთ 

მეტალის ატომის სიმბოლოს და თითო ხაზით ვაერთებთ ჟანგბადის ატომის იმდენ 

სიმბოლოსთან, რამდენიცაა ფუძის ქიმიურ ფორმულაში, ხოლო შემდეგ ჟანგბადის ატომის 

სიმბოლოებს კვლავ ერთი ხაზით ვაერთებს წყალბადის ატომის სიმბოლოსთან: 

NaOH, შემოკლებულად NaOH (ნახევრად სტრუქტურული ფორმულა).  

ოქსიდს, რომელსაც შეესაბამება ფუძე, ფუძე ოქსიდი ეწოდება.  

ფუძეები მყარი ნივთიერებებია, მათ ახასიათებთ შეფერილობა.  მაგ., NaOH,KOH, Ca(OH)2,, 

Ba(OH)2, Al(OH)3  თეთრია; Cu(OH)2  -  ცისფერი,  Fe(OH)3  - მურა წითელი და. ა. შ.  

ტუტეებისთვის დამახასითებელია შეხებისას საპნისებრი შეგრძნება, ისინი წვავს კანს და 

ქსოვილს და ამიტომ მწვავე ტუტეებს უწოდებენ.   ფუძეები წყალში არ იხსნებიან და ამიტომ 

ინდიკატორს ფერს არ უცვლიან, ინდიკატორისთვის ფერის ცვლილება ახასიათებთ ტუტეების 

წყალხსნარებს.  მაგ., ლაკმუსი ლურჯდება, უფერო ფენოლფტალეინი ჟოლოსფერი ხდება, 

მეთილნარინჯი - ყვითლდება.  

 ტუტეების მიღება.  

1. ტუტე და ტუტემიწათა მეტალების ურთიერთქმედებით წყალთან 

          2 Na+2H2O=2NaOH+H2             Ca+2H2O=Ca(OH) 2+H2 

2. წყალში ხსნადი ფუძე ოქსიდების ურთიერთქმედებით წყალთან 

     Na2O+H2O=2NaOH;            BaO+H2O=Ba(OH) 2 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  
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________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა განსხვავებაა ფუძესა და ტუტეს შორის? 

 

 

 

რა ძირითადი განსხვავებაა შედგენილობის თვალსაზრისით ოქსიდებსა და ფუძეებს 

შორის? 

 

 

 

რას ეწოდება ფუძე? 

 

 

 

შეიძლება თუ არა მივაკუთვნოთ H-O-O-H სტრუქტურული ფორმულის ნაერთი ფუძეთა 

კლასს?  

 

 

 

4. ნივთიერებათა ფორმულებიდან ცალ-ცალკე ამოწერეთ ოქსიდების და ფუძეების ქიმიური 

ფორმულები: CuO,Cu(OH) 2,CuCl2,HCL, Cl2O7,P2O5, HClO4,NaOH,SO3, K2 SO4,K2O,KOH 

FeSO4,Fe2O3,Fe(OH) 3.  
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5. მოცემული ფორმულებიდან ამოწერეთ ფუძეების ფორმულები და დააჯგუფეთ ხსნადობის 

მიხედვით: CaCO3,Ca(OH) 2, Al(OH) 3,Ba(NO3) 2,Ba(OH) 2, CuO,CaO, Cu(OH) 2, BaCl2, Mg(OH) 2 

HNO3, Fe(OH) 2, NaOH, FeSO4, KOH,Zn(OH) 2; 

 

 

 

6. შეიცვლება თუ არა ინდიკატორის ფერი ნარევში, რომელიც მიიღება:  ა)  Fe(OH) 2 ისა და 

წყლის შერევით;   ბ) NaOH-ისა და წყლის შერევით.   

 

 

 

7. Mn შეიძლება იყოს (II)  და (III) )  ვალენტიანი. გამოსახეთ მანგანუმის  ჰიდროქსიდების  და 

ოქსიდების  ფორმულები და დაასახელეთ.   

 

 

 

8. დაწერეთ  ნატრიუმის, მაგნიუმის, სპილენძი(II),  რკინა(II)  ის და რკინა (III) ის შესაბამისი 

ოქსიდების და ჰიდროქსიდების ფორმულები   

 

 

 

9. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი:             

1. MeMe2 OMeOH,  ამ სქემაში  Me შეიძლება იყოს:    

     I.  Na     II.  Ca       III.  K      IV   Al 

ა) მხოლოდ  I       IV                     გ)  I, III, და IV 

ბ)  მხოლოდ  I და   III               დ)  მხოლოდ  III 

 

2. მხოლოდ ფუძეებისგან შედგება რიგი: 

   ა) CaO,Ca(OH) 2, CaSO4,                გ)       NaOH, KOH, MaCl 

   ბ) Cu(OH) 2, Fe(OH) 2, Mg(OH) 2                      დ)      NaOH, Na2 O, NaNO3  

 

3. კალციუმის ჰიდროქსიდის ფორმულაა: 

   ა) CaO                  ბ)  Ca(OH) 2                       გ)  CaSO4                 დ)  CaOH 

 

4. ტუტის ხსნარში ინდიკატორი 

  ა) ლაკმუსი წითლდება                                  გ) მეთილნარინჯი ვარდისფერი 

  ბ) ფენოლფტალეინი ჟოლოსფერი ხდება    დ)  ლაკმუსი ფერს არ იცვლის 

 

6. ფუძეს  Fe(OH) 2 –ს შეესაბამება ოქსიდი 

  ა)   FeO                   ბ)     Fe2 O3               გ)     Fe       დ)  Fe3O4  
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7. Fe(OH) 3  -ში რკინის ვალენტობაა: 

   ა)    I              ბ)      II                გ)    III                   დ)  IV 

 

8. ჩამოთვლილი ფორმულებიდან ტუტე არ არის 

  ა)  Ca(OH) 2                  ბ)   Sr(OH) 2                       გ)   Ba(OH) 2                   დ)   Mg (OH) 2      

 

10. სიტყვათა რიგი არეულია.  გამართეთ წინადადებები.  

1. ვალენტობა,ფუძეში, მის, ემთხვევა, ოქსიდში, შესაბამის,მეტალის, ვალენტობას.  

 

 

2. წყალში, ეწოდება,ზოგიერთი,მათ,ტუტეები,იხსნება,და, ფუძე 

 

 

3. სამკურნალო, ალუმინის, მაალაქსი, ამზადებენ,ჰიდროქსიდისგან, საშუალებას.  

 

 

4. შეფერილობას, ხსნარში, ლურჯ,ლაკნუსი,  ტუტეების, იღებს,  

 

 

11. ჩასვით გამოტოვებულ ადგილზე სიტყვები:  

ჰიდროქსილის, ურთიერთქმედებით,მეტალის,მშენებლობაში, ტუტეები 

1. წყალში ხსნად ფუძეებს..................................  ეწოდება.  

2. მეტალი იკავშირებს იმდენ.................................... ჯგუფს, რამდენ ვალენტიანიც არის.  

3. კალციუმის ჰიდროქსიდს იყენებენ.............................. კედლების მოსაბათქაშებლად.  

4. ფუძე შედგება......................... ატომისა და ერთი ან რამდენიმე ჰიდროქსილის ჯგუფისაგან.  

5. ტუტეების მიღება შეიძლება ტუტე მეტალების................................ წყალთან.  

 

12. ორი ხერხით მიიღე  კალიუმის ჰიდროქსიდი 

 

 

 

13. შეადგინე ნაერთთა კლასებს შორის კავშირის ამსახველი ზოგადი სქემის კონკრეტული ორი   

      მაგალითი: მეტალიმეტალის ოქსიდიმეტალის ჰიდროქსიდი 

 

 

 

14. მოცემულ ოქსიდებს  Cu2O  და   CuO მოუძებნე შესაბამისი ფუძე ან მჟავა და შეადგინე  

      ფორმულა.  
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15. დაუკავშირე ერთმანეთს სიტყვა და  მისი განმარტება 

ტუტე                           ოქსიდი, რომელსაც შეესაბამება ფუძე 

 

ფუძე                          წყლის მოლეკულიდან ერთი H-ის ჩამოცილებით მიღებული 

 

ფუძე ოქსიდი         მეტალის ატომთან დაკავშირებულია ერთი ან რამდენიმე   

OH ჯგუფი 

ჰიდროქსილის ჯგუფი      წყალში ხსნადი ფუძე      

 

16.  დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

17.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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     14. მჟავები 

 

 

გავეცნოთ ნაერთთა კლასის კიდევ ერთ წარმომადგენლებს - მჟავებს.  

ბუნებაში გვხვდება ბევრი მჟავა: ლიმონჟავა - ლიმონში, ვაშლისმჟავა - ვაშლში, ყურძნის 

წვენის ამჟავებისას მიიღება ძმარმჟავა, რძის ამჟავებისას რძემჟავა, სალიცილის მჟავა და სხვ. 

იყო დრო, როცა ქიმიკოსები ნივთიერებათა თვისებებს გრძნობის ორგანოებით 

იკვლევდნენ, სახელწოდება „მჟავაც“ ისტორიულია და ნივთიერების მჟავე გემოს უკავშირდება. 

მომჟავო გემო აქვს ლიმონს, მჟაუნას... მჟავე გემო მათში  შესაბამისად ლიმონმჟავა და 

მჟაუნმჟავას არსებობითაა გამოწვეული. რას წარმოადგენს მჟავა? 

მჟავა არის რთული ნივთიერება, რომელიც შედგება წყალბადატომებისა და მჟავური 

ნაშთისაგან. მაგ.HCl , H2S , HBr , HF ,HNO3 , H2SO4 ,H3PO4 და ა.შ 

მჟავას მოლეკულის ქიმიური ფორმულის დაწერა იწყება წყალბადით. მჟავას 

მოლეკულაში წყალბადის ატომთან დაკავშირებულ ატომს ან ატომთა ჯგუფს, მჟავური ნაშთი 

ეწოდება. მჟავებს  ძირითადად არამეტალები წარმოქმნიან. მჟავას ნაშთის ვალენტობას 

განსაზღვრავს, მასთან დაკავშირებული წყალბადის ატომთა რიცხვი, ანუ 

რამდენვალენტიანიცაა მჟავას ნაშთი, წყალბადის იმდენ ატომს იკავშირებს იგი. 

მაგ., ქლორწყალბადი  HCl (მარილმჟავა), - აქ მჟავური ნაშთი არის  Cl და მისი 

ვალენტობა უდრის  ერთს,  H2SO4 - გოგირდმჟავა, აქ მჟავური ნაშთია  (SO4), რომლის 

ვალენტობაც ტოლია ორის. მჟავას შედგენილობაში  შემავალ წყალბადს აქვს უნარი 

ჩაინაცვლოს მეტალით. 

ზემოთ მოყვანილი  ფორმულების დაკვირვებისას შევამჩნევთ მათ შედგენილობაში 

არსებით განსხვავებას. ზოგიერთი მათგანის შედგენილობა მარტივია, ზოგიერთის  - რთული. 

ანუ, ზოგში შედის ჟანგბადი, ზოგში - არა. ამ ნიშნის მიხედვით მჟავები იყოფა  ჟანგბადიან და 

უჟანგბადო მჟავებად. 

მჟავას, რომლის ნაშთიც ჟანგბადს შეიცავს ჟანგბადიანი მჟავა ეწოდება 

მჟავას, რომლის ნაშთიც  ჟანგბადის ატომს არ შეიცავს უჟანგბადო  მჟავა ეწოდება. მჟავას 

სახელწოდებას მისი წარმომქმნელი ელემენტი განსაზღვრავს. 

განსხვავდება ჟანგბადიანი და უჟანგბადო  მჟავების სახელწოდების შედგენის წესი 

უჟანგბადო მჟავას სახელწოდების შედგენისას პირველად ვასახელებთ მჟავას 

წარმომქმნელ ქიმიურ ელემენტს, შემდეგ კი ვურთავთ სიტყვას  „წყალბადმჟავა“. 

მაგ., HCl  - ქლორწყალბადმჟავა,  HF - ფტორწყალბადმჟავა, HBr  - ბრომ წყალბადმჟავა                

H2S - გოგირწყალბადმჟავა. 

ჟანგბადიანი მჟავას სახელწოდების წარმოებისას ჯერ ვასახელებთ მჟავას წარმომქმნელ 

ელემენტს და ვურთავთ  სიტყვას „მჟავა“. 

მაგ:   HNO3 - აზოტმჟავა                                 H2 CO3 - ნახშირმჟავა 

          H2SO4 - გოგირდმჟავა                           H3PO4  -ფოსფორმჟავა;         

 ზოგიერთი ელემენტი წარმოქმნის ორ და მეტ მჟავას. მაგალითად, გოგირდი წარმოქმნის 

ორ ჟანგბადიან მჟავას  H2 SO3  და H2SO4. იმ მჟავას მოლეკულაში, სადაც ჟანგბადის ატომთა 

რიცხვი ნაკლებია (ელემენტი ავლენს უფრო დაბალ ვალენტობას), მჟავას წარმომქმნელი 



82 
 

ელემენტის სახელწოდებას ემატება სუფიქსი  „ოვანი მჟავა“, -  ანუ  H2 SO3-ის სახელწოდება 

იქნება გოგირდოვანი მჟავა; სადაც მეტია ჟანგბადის ატომების რიცხვი, უცვლელად შეიცავს 

წარმომქმნელი ელემენტის დასახელებას. ანუ,  H2SO4-ის სახელწოდებაა გოგირდმჟავა.   

მჟავურ ნაშთებს აქვთ თავიანთი სახელწოდებები. 

ზოგიერთი მჟავას და მისი ნაშთის სახელწოდება მოცემულია ცხრილში: 

მჟავას სახელწოდება ქიმიური ფორმულა მჟავას ნაშთი(მჟავური 

ნაშთის ვალენტობა 

ნაჩვენების ხაზებით) 

მჟავას ნაშთის 

ლათინური 

სახელწოდება 

ქლორწყალბადმჟავა 

(მარილმჟავა) 

HCl   -Cl ქლორიდი 

ბრომწყალბადმჟავა HBr -Br ბრომიდი 

გოგირწყალბადმჟავა H2S =S სულფიდი 

გოგირდმჟავა H2SO4 =SO4 სულფატი 

გოგირდოვანმჟავა H2SO3 =SO3 სულფიტი 

აზოტმჟავა HNO3 -NO3 ნიტრატი 

აზოტოვანმჟავა HNO2 -NO2 ნიტრიტი 

ფოსფორმჟავა H3PO4 PO4 ფოსფატი 

ნახშირმჟავა H2CO3 =CO3 კარბონატი 

სილიციუმმჟავა H2SiO3 =SiO3 სილიკატი 

 

უჟანგბადო მჟავაში ელემენტის ვალენტობა ტოლია მასთან დაკავშირებული წყალბადის 

ატომების რიცხვის  H2S -აქ  გოგირდის S (II) ვალენტობა ტოლია ორის. 

ჟანგბადიან მჟავაში ელემენტის ატომის ვალენტობა უდრის მჟავაში ჟანგბადის ატომების 

გაორკეცებულ რაოდენობას გამოკლებული წყალბადის ატომთა რიცხვი. მაგ., H3PO4  -

ფოსფორმჟავაში ელემენტ ფოსფორის ვალენტობა ტოლია 4*2-3=5.  

მჟავებს  ახასიათებენ  ფუძიანობით, რასაც განსაზღვრავს მოლეკულაში ლითონით 

ჩანაცვლების უნარის მქონე წყალბადის ატომთა რიცხვი. მაგ., HNO3, HF, HCl -ერთფუძიანი 

მჟავებია;  H2SO4 , H2 CO3 -ორფუძიანი, H3PO4  - სამფუძიანი. 

მჟავათა უმრავლესობა ჩვეულებრივ პირობებში თხევადია (HNO3, H2SO4), ზოგიერთი 

მათგანი მყარი (H3PO4 , H2SiO3) ;  იშვიათი გამონკლისის გარდა (H2SiO3), მჟავები წყალს ერევა 

ნებისმიერი თანაფარდობით. უჟანგბადო მჟავები არამეტალების აირადი წყალბადნაერთების 

წყალხსნარებია. ზოგიერთია ჟანგბადიამი მჟავაც, მხოლოდ წყალხსნარის სახით არსებობს   

(H2 CO3 , H2SO3 და სხვ );  მჟავათა ხსნარებს, როგორც აღვნიშნეთ, მჟავე გემო აქვს, ამოჭამს 

მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ქსოვილებს, მოქმედებს ინდიკატორებზე, ლაკმუსს 

აწითლებს და მეთილნარინჯი ვარდისფერი ხდება, ფენოლფტალეინი - უფერო(ფერს არ 

უცვლის). 
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

  

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. დაასახელეთ მჟავები, რომლებსაც საკვები პროდუქტები შეიცავენ 

 

 

 

4. ქვემოთ მოცემული ნივთიერებებიდან ცალ-ცალკე ამოწერეთ ოქსიდებისა და მჟავების 

ფორმულები: SO2, H2S, H2O, H2SO3, H3PO4, P2O5,CuO, CuCl2, FeO, Fe(OH)2, HCl, N2O, HNO3 

 

 

 

5. ისარგებლეთ ქვემოთ მოცემული ფრაგმენტებით და ყველა შესაძლო შემთხვევაში 

შეადგინეთ მჟავას ფორმულა 

H  ,H2 , H3 ,S , Br , CO3 ,PO4 , SO4 ,Cl 

 

 

 

6. შეადგინეთ მჟავათა ფორმულები, თუ შესაბამისი მჟავური ნაშთის ფორმულებია: 

   ASO4 (III) ;SeO4 (II); MnO4 (II); ClO4 (I).რომაული ციფრებით მითითებულია მჟავური ნაშთის 

ვალენტობა. 
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7. დაწერეთ ერთფუძიანი, ორფუძიანი და სამფუძიანუ მჟავების და მათი შესაბამისი ოქსიდების 

ფორმულები. 

 

 

 

8. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მხოლოდ მჟავებისგან შედგება რიგი:  

ა)LIOH, NaOH, Ca(OH)2                     გ)S, SO2, H2SO3 

ბ) HCl, HNO3, H2SO3                            დ) H2SO4, H2O, H2S         

 

მჟავა H2SO4 არის: 

 ა)გოგირწყალბადმჟავა          გ)გოგირდმჟავა     

ბ)გოგირდოვანიმჟავა            დ)უჟანგბადო მჟავა 

 

მხოლოდ ჟანგბადიანი მჟავებია მწკრივში:  

  ა)HCL, HBr, HI        ბ)  HCL, HI, H2CO3         

გ)  HNO3, H2SO4, H2SiO3         დ) H3PO4,  H2SO4,  H2S  

 

მხოლოდ უჟანგბადო მჟავებია რიგში: 

ა)  HCL, HBr, HI                           ბ) HCL, HI, H2CO3 

გ)  HNO3, H2SO4, H2SiO3              დ) HCL, HI, H2CO3 

  

გოგირდწყალბადმჟავას ფორმულაა: 

ა)H2S ;                        ბ) H2SO3 

გ)  H2SO4                     დ) H2O   

 

ფოსფორმჟავაში მჟავური ნაშთის ვალენტობაა 

 ა)II    ბ)I        გ)III            დ)IV  

 

9. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება: 

მჟავური ნაშთი                წყალბადის ატომთან დაკავშირებულია რთული ჯგუფი          

უჟანგბადო მჟავა              წყალბადის ატომთან დაკავშირებული ატომი ან ატომთა ჯგუფი 

მჟავა                                წყალბადის ატომთან დაკავშირებულია მარტივი ჯგუფი 

ჟანგბადიანი  მჟავა          წყალბადის ატომები დაკავშირებული  მჟავურ  ნაშთთან 

 

10. ჩასვით სათანადო ადგილას შესაბამისი სიტყვა:  ჩაინაცვლოს, სამფუძიანი, 

გოგირწყალბად, ფუძიანობა, წყალბადის 

1. მჟავური ნაშთის ვალენტობას განსაზღვრავს მასთან დაკავშირებული ................... 

ატომთა რიცხვი 
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2. მჟავის ............................. განისაზღვრება წყალბადის ატომთა რიცხვით 

3. ფოსფორმჟავა H3PO4 არის ............................... ჟანგბადიანი  მჟავა 

4. H2S-ის სახელწოდებაა ...................................მჟავა 

5. მჟავას წყალბადის ატომებს აქვთ უნარი .......................მეტალის ატომით        

 

11. დაასახელეთ შემდეგი მჟავების სახელწოდებები: HF, HNO3, H2CO3 ,HCl, H2SO3 

 

 

12. დაწერეთ შემდეგი  მჟავების ქიმიური ფორმულები :ბრომწყალბად მჟავა, სილიციუმ მჟავა, 

ფოსფორ მჟავა, გოგირდ მჟავა, აზოტოვანი მჟავა, გოგირწყალბად მჟავა 

 

 

 

13. იპოვეთ H2SO4; H3PO4; H2CO3  შესაბამისი  მჟავა ოქსიდების ფორმულები 

 

 

14.  დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15.  შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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15.  მარილები 

 

 

ჩამოვწეროთ ჩვენთვის ცნობილი რამდენიმე მჟავას ფორმულა  HNO3, HCL, H2SO4, H3PO4.  

ვიცით, რომ მჟავაში შემავალ წყალბადის ატომს აქვს უნარი, ჩაინაცვლოს წყალბადით, ხოლო 

მჟავური ნაშთის ვალენტობა ტოლია წყალბადის ატომების რიცხვის. ავიღოთ ერთვალენტიანი, 

ორვალენტიანი და სამვალენტიანი  მეტალები.  მაგ., Na, Ca, Al და ჩავანაცვლოთ წყალბადის 

ატომი მჟავებში ამ მეტალებით.  შესაბამისად,  მივიღებთ:  

NaNO3  (ნატრიუმ-ენ-ო-სამი), NaCl (ნატრიუმ-ქლორი), Na2SO4 (მატრიუ-ორი-ეს-ო-ოთხი)  

Na3PO4 (ნატრიუმ-სამი-პე-ო-ოთხი)   

Ca(NO3) 2 (კალციუმ-ენ-ო-სამი-ორჯერ), CaCl2 (კალციუმ-ქლორ-ორი),CaSO4 (კალციუმ-ეს-

ო-ოთხი), Ca3(PO4) 3 (კალციუმ-სამი-პე-ო-ოთხი-ორჯერ).  

Al(NO3)2 (ალუმინ-ენ-ო-სამი-ორჯერ), AlCl3 (ალუმინ ქლორ-სამი), Al2(SO4)3 (ალუმინ-ორი-

ეს-ო-ოთხი-სამჯერ), AlPO4 (ალუმინ-პე-ოთხი); მივიღებთ ნაერთთა ახალი კლასის 

წარმომადგენელ რთულ ნივთიერებებს, რომელთაც  ეწოდება მარილები.  

მარილები რთული ნივთიერებებია, რომელთა მოლეკულაში ლითონის ატომები 

დაკავშირებულია მჟავურ ნაშთთან.  

ცხადია, ყველა მარილის შედგენილობაში შედის მეტალის ატომი და მჟავური ნაშთი.  

მარილების სახელწოდების შესადგენად აუცილებელია ვიცოდეთ მჟავური ნაშთის 

სახელწოდება (ზოგიერთ მჟავური  ნაშთის სახელწოდება მოცემულია ქვემოთ ცხრილში), 

მარილის სახელწოდება კი შედგება მეტალისა და მჟავური ნაშთის ლათინური 

სახელწოდებისაგან.   ამასთან, ჯერ ასახელებენ მეტალს, ხოლო შემდეგ - მჟავურ ნაშთს.  

ზემოთ მოყვანილი ფორმულების დაკვირვებისას შეამჩნევთ, რომ ზოგიერთი მარილის 

ფორმულა შედგება ჟანგბადის ატომისაგან, ზოგიერთი - არა.  ამის მიხედვით, მარილები 

გვაქვს ორი სახის: ჟანგბადიანი და უჟანგბადო მარილები.  

უჟანგბადო მჟავას მარილებში არამეტალის სახელწოდებას ემატება სუფიქსი „იდი“.  

ჟანგბადიანი მჟავების შემთხვევაში, თუ არამეტალი ავლენს  მაღალ ვალენტობას,  ემატება 

სუფიქსი „ატი“, ხოლო სუფიქსი „იტი“ არამეტალის დაბალი ვალენტობის შემთხვევაში.  მაგ. : 

Na2S   - ნატრიუმის სულფიდი             (ნატრიუმ-ორი-ესი)  

Na2SO4 - ნატრიუმის სულფატი              (ნატრიუმ-ორი-ეს-ო-ოთხი)  

Na2SO3 - ნატრიუმის სულფიტი             (ნატრიუმ-ორი-ეს-ო-სამი)  

ცხრილში მოყვანილია ზოგიერთი მჟავას შესაბამისი მარილების ლათინური 

სახელწოდებები: 

მჟავა მარილი მჟავა მარილი 

H2SO4 სულფატები HCl ქლორიდები 

H2SO3 სულფიტები HBr ბრომიდები 

HNO3 ნიტრატები HF ფტორიდები 
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HNO2 ნიტრიტები HI იოდიდები 

H3PO4 ფოსფატები H2S სულფიდები 

H2CO3 კარბონატები ----  

H2SiO3 სილიკატები ----  

  

თუ მეტალი ავლენს ცვალებად ვალენტობას, მაშინ მარილის სახელწოდებას ემატება 

მეტალის ვალენტობის  აღმნიშვნელი რომაული ციფრი ფრჩხილებში.  მაგ.: 

Fe2(SO4)3 - რკინა (III) -ის  სულფატი; FeSO4  - რკინა (II) -ის სულფატი.  

მარილების ქიმიური ფორმულების შესადგენად საჭიროა ვიცოდეთ, რომელი მეტალისა 

და მჟავური ნაშთისაგან შედგება  და რას უდრის თითოეული მათგანის ვალენტობა.  მარილის 

ფორმულის შედგენის წესი ასეთია: 

1.  ვწერთ ერთმანეთის გვერდით მარილისა და მჟავური ნაშთის ფორმულებს    

2.  ვაწერთ თავზე ვალენტობის აღმნიშვნელ რომაულ ციფრებს  

3. ვალენტობის  მიხედვით ვადგენთ ინდექსებსა და  ვწერთ შესაბამისად მეტალთან და   

მჟავურ ნაშთთან.  თუ მჟავური ნაშთი რთული შედგენილობისაა, ვსვამთ ფრჩხილებში.   

4.  მარილის სახელწოდების შედგენისას, პირველად ვასახელებთ მეტალს და შემდეგ კი 

მჟავურ ნაშთს.    

5.  თუ მეტალი ცვალებადვალენტიანია, მივუთითებთ მის ვალენტობას.  მაგ., შევადგინოთ   

სამვალენტიანი  რკინისა (iii)  და აზოტმჟავასგან(HNO3)  წარმოქმნილი მარილის ფორმულა.    

Fe(III)  და NO3 (I).  ფორმულა იქნება Fe(NO3) 3, სახელწოდება რკინა (III) -ის ნიტრატი.  

ზოგიერთ მარილებს აქვთ სპეციფიკური  სახელწოდებები.  

მარილები სხვადასხვა შეფერილობის მყარი კრისტალური ნივთიერებებია.  წყალში 

ხსნადობის მიხედვით განსაზღვრავენ კარგად ხსნად, მცირედ ხსნად და პრაქტიკულად უხსნად 

მარილებს.  

მარილები წარმოქმნიან კრისტალჰიდრატებს.  კრისტალურ ნივთიერებებს, რომელთა 

შედგენილობაში შედის მათთან ქიმიურად დაკავშირებული წყლის მოლეკულები, უწოდებენ 

კრისტალჰიდრატებს, ხოლო მათში შემავალ წყალს - კრისტალიზაციური წყალს.  მრავალი 

მარილი  მისი წყალხსნარის აორთქლებისას წარმოქმნის კრისტალჰიდრატს.   მაგ.  

Na2CO3 10H2O             კრისტალური სოდა    

CaCO32H2O                  თაბაშირი 

CuSO4  5H2O                  შაბიამანი 

MgSO4 7H2O                  მწარე მარილი 

   

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  
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________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან ამოწერეთ მარილები  

CaCI2, Na2O,H3PO4,H2O2, PbO2 MgCO3,MgO, K3PO4,FeCl3,HNO3,CuSO4,SnO2,KNO3, Ca3(PO4) 2; 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. ჩასვით უჯრებში ელემენტები ისე, რომ შედგეს ქიმიური ფორმულა და დაასახელეთ 

(NO3) 2, 2SO4, 2(SO4) 3, Fe2 3,Na2  , (OH) 2, (OH) 3,Al2  3.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. შეადგინეთ  შემდეგი მარილების სახელწოდებები: 

   ა) LiCl     ბ ) LiNO3              გ)   CuSO4           დ)    AlPO4  

 

 

6. შეადგინეთ კალიუმის, კალციუმის, ალუმინის და სპილენძის ნიტრატების ფორმულები და  

    სახელწოდებები 

 

 

7. რა აკავშირებს მარილს შედგენილობის თვალსაზრისით  

   ა)  მჟავასთან                   ბ)  ფუძესთან 
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8. ნივთიერების ქიმიური ფორმულის პირობითი ჩანაწერია A2BC4.   რომელ ნივთიერებას 

დაასახელებთ, რომელსაც შეესაბამება A,B,C.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. გადახაზეთ ცხრილი სამუშაო რვეულში და შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ნაერთთა 

ფორმულებით: 

 NaCl,HCl, NaOH, Na2O,CaO,Ca(OH) 2,CaSO4,H2SO4,SO2,SO3,H2S,MgS,Mg(NO3) 2,MgO, 

Mg(OH) 2,CO2,MgCO3,H2SO3,H3PO4  

ოქსიდი მჟავა ფუძე მარილი 

    

    

    

      

10. დაწერეთ და დაასახელეთ თქვენთვის ცნობილი სამი სხვადასხვა კლასის ნაერთის               

ფორმულა,რომელიც შეესაბამება ელემენტ          Mg                      

                                                                                       

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. უპასუხეთ კითხვებს: 

   რა უდევს საფუძვლად 

      ა) მჟავების დაყოფას    I.        ა) HCl,HBr, H2S; ბ)  HNO3,H2SO4, H3PO4  

                                               II.      ა)  HCl, HI, HNO3, ბ)   H2SO3, H2SO4  გ)  H3PO4, H3AsO4  

 

 

 

      ბ)  ფუძეების დაყოფას  I. ა)   NaOH, KOH, Ca(OH) 2   ბ)  Cu(OH) 2  Fe(OH) 3,Fe(OH) 2  

 

 

 

      გ)  მარილების დაყოფას   I.  ა) NaCl, BaCl2, FeCl2;  ბ)   BaCO3, CuCO3,CaCO3     

 

 

12. რას ეწოდება მარილები? 

 

 

 

13. რას ეწოდება კრისტალჰიდრატები? 
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14. შეადგინეთ შემდეგი მარილების ფორმულები: 

 კალიუმის კარბონატი, სპილენძ (II) -ის ნიტრატი, მაგნიუმის ფოსფატი, ნატრიუმის 

ფოსფატი, ალუმინის ქლორიდი.  

 

 

 

15. წერტილების ადგილზე დაწერეთ 

      Ca(OH) 2, Na2O,HCl, CuSO4,FeCl3,KOH, Al2(SO4) 3,Fe(OH) 2, HNO3, MnO2  

      ოქსიდი............................ფუძე......................................  

      მჟავა...............................მარილი.....................................  

16. შემოხაზეთ  სწორი ვარიანტი: 

1. მხოლოდ მარილებისგან შედგება მწკრივი: 

    ა) KNO3,NaCl, CaO                                            ბ) KCL,BaSO4, AlPO4          

    გ)  NaNO3,CaS,HBr                                           დ)  NaOH,MgSO4,CO2  

 

2. კალციუმის კარბონატის ფორმულაა: 

      ა) CaCl2                            ბ)  CaCO3                        გ ) CaCO2                        დ) CaSO3  

 

3. მოცემულ ქიმიურ ტოლობაში   2Al+ 2AlCl3 გამოტოვებული ნივთიერების ფორმულა  

    და კოეფიციენტია  

     ა) Cl2              ბ ) Cl                      გ) 2Cl2             დ ) 3Cl2  

 

4. მოცემული ფორმულებიდან    Na2CO3, NaCl, Cu(OH) 2, CaCl2  

 ა)  ყველა მარილებია  ბ) ერთი მჟავაა  გ) ერთი ფუძეა   დ) არც ერთი არაა მარილი 

 

5. ნივთიერება, რომელიც შედგება მეტალის ატომებისა და მჟავას ნაშთისაგან არის 

  ა) ფუძე                  ბ) მჟავა            გ) მარილი                     დ) ოქსიდი  

 

6. რკინის სამვალენტიანი სულფატის ფორმულაა 

    ა) FeSO4                          b) FeSO3                   Fe2(SO4) 3                       Fe 2(SO 3) 3  

 

7. კარბონატები არიან შემდეგი მჟავას მარილები 

    ა) ფოსფორმჟავა      ბ) აზოტმჟავა            გ) გოგირდმჟავა      დ) გოგირდოვანიმჟავა 

 

17. დაასრულეთ წინადადებები  შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

გამოიყენება,საბრძოლველად,  შედგება, სახელწოდებით 

1. ნატრიუმის ქლორიდი ცნობილია სუფრის მარილის............................  

2. ცარცი, რომლითაც დაფაზე ვწერთ კალციუმის კარბონატისგან......................  
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3. ნიტრატები და ფოსფატები სასუქების წარმოებაში...............................  

4.  შაბიამანი გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში მცენარეთა მავნებლებთან..............  

 

18. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება 

1. მარილი                              ეწოდება აზოტმჟავას  შესაბამის მარილებს 

2. კრისტალჰიდრატი         ეწოდება მარილმჟავას მარილებს 

3. სულფატი                         ეწოდება ფოსფორმჟავას მარილებს 

4. ფოსფატი                          შედგება მეტალისა და მჟავური ნაშთისაგან 

5. ნიტრატი                           შედგება მარილისა და  წყლის მოლეკულებისაგან 

6. ქლორიდი                         ეწოდება  გოგირდმჟავას შესაბამის მარილებს 

 

19.  დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

20.  შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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16.  ჟანგვის რიცხვი.  ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები 

 

 

ყველა ატომი (გარდა VIIIა ჯგუფის ინერტული აირებისა)  მიისწრაფვის გარე 

ელექტრონული შრის დასრულებისაკენ.  ამის მიღწევა შეიძლება ქიმიური ბმის წარმოქმნის 

პროცესში ელექტრონების გაცემის ან მიღების გზით.  ელექტრონების გაცემის ან მიღების  

შემთხვევაში ატომები იმუხტებიან დადებითად ან უარყოფითად.  მუხტის სიდიდე 

დამოკიდებულია გაცემული ან მიღებული ელექტრონების რიცხვზე.  მაგ.,  NaCl-ის წარმოქმნის 

დროს Na  გასცემს ერთ e, Cl -  კი მიიღებს  ერთ  e-ს, შესაბამისად ნატრიუმის მუხტი იქნება +1, 

ქლორის  კი  -1.  

მუხტის სიდიდე, რომელიც გვიჩვენებს ატომის მიერ გაცემული ან მიღებული 

ელექტრონების რიცხვს, არის ჟანგვის ხარისხი ან ჟანგვის რიცხვი.  იონურ ნაერთებში 

ელემენტთა ჟანგვის რიცხვი იონთა მუხტის ტოლია, მაგრამ ჟანგვის რიცხვს უწერენ არაიონურ 

ნაერთებსაც.  კოვალენტურ-პოლარულ ნაერთებში არ ხდება ელექტრონის მთლიანად გაცემა 

ან მიღება, მაგრამ პირობითად თვლიან, რომ ერთმა ელემენტმა, რომლისგანაც გადაწეულია 

ელექტრონი, გასცა იგი, ხოლო მეორემ - მიიღო.  ამრიგად, ჟანგვის რიცხვი ეწოდება იონურ 

ნაერთებში იონის მუხტს და პოლარულ კოვალენტურ ნაერთებში ატომის პირობით მუხტს 

(ატომის მიერ გაცემული ან მიღებული ელექტრონების რიცხვს).  

ჟანგვის ხარისხს შეიძლება ჰქონდეს დადებითი, უარყოფითი ან ნულოვანი მნიშვნელობა.  

ჟანგვის ხარისხის აღნიშვნისას ჯერ იწერება მუხტის ნიშანი, შემდეგ კი მისი რიცხვითი 

მნიშვნელობა.  თუ ატომმა გასცა ელექტრონი, მაშინ ჟანგვის ხარისხი დადებითია, ხოლო თუ 

მიიღო, მაშინ - უარყოფითი.   ელემენტის უმცირეს უარყოფით ჟანგვის ხარისხს ეწოდება 

უდაბლესი, ხოლო უდიდეს დადებით  მნიშვნელობას უმაღლესი ჟანგვის ხარისხი.  

ჟანგვის ხარისხის გამოთვლის წესები: 

არაპოლარულ-კოვალენტური ბმის შემცველ ნაერთებში (მაგ., მარტივ ნივთიერებებში H2, 

Cl2 O2,F2)  ელემენტების ჟანგვის ხარისხი ტოლია ნულის, რადგან არ ხდება ელექტრონების 

გადასვლა ან გადაწევა ერთი ატომიდან მეორისაკენ.  

რადგან მოლეკულები ნეიტრალურია, ამიტომ ნაერთში შემავალი ცალკეული ატომების 

დადებითი და უარყოფითი  ჟანგვის ხარისხების (ელემენტის ჟანგვის ხარისხის ნამრავლი 

ინდექსზე)  ალგებრული ჯამი ნულის ტოლია.  მაგ., FeS, აქ რკინის ჟანგვის ხარისხი ტოლია +2, 

ხოლო გოგირდის -2; 

წყალბადის ჟანგვის ხარისხი არამეტალებთან ყოველთვის ტოლია +1;ხოლო მეტალებთან 

-1(მინუს ერთი)    ჟანგბადის ჟანგვის ხარისხი ყველა ნაერთში ძირითადად უდრის -2 (მინუს 

ორს), გარდა ფტორთან მისი ნაერთისა და პეროქსიდებისა.  ფტორთან ჟანგბადის ჟანგვის 

ხარისხია +2.  ხოლო პეროქსიდებში -1; 

მეტალების ჟანგვის ხარისხი ყოველთვის დადებითია და რიცხობრივად ემთხვევა მათ 

ვალენტობას მოცემულ ნაერთში.  
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არამეტალების უარყოფითი ჟანგვის რიცხვი უდრის იმ ელექტრონთა რიცხვს, რამდენიც 

აკლიათ მათ გარე შრის შევსებამდე (ჯგუფის ნომრის მიხედვით რვას გამოკლებული ჯგუფის 

ნომერი)  

ამ წესების გამოყენებით, შეგვიძლია გამოვთვალოთ ელემენტთა ჟანგვის ხარისხები 

ნაერთებში.  მაგ., HCl, - რადგან ვიცით, რომ არამეტალებთან წყალბადის ჟანგვის ხარისხი 

ყოველთვის არის +1, ხოლო ქლორს შრის დასრულებამდე აკლია 1ელექტრონი, ამასთან, 

ჟანგვის ხარისხების ალგებრული ჯამი ნული ტოლი უნდა იყოს, ამიტომ ქლორის ჟანგვის 

რიცხვი ტოლი იქნება -1-ის.  

H 2S-ში წყალბადის იქნება +1, ხოლო გოგირდს შრის დასრულებამდე აკლია 2 

ელექტრონი, ამასთან, +12 +X = 0, აქედან  X=-2.   ანუ, ერთი ელემენტის ჟანგვის ხარისხის და 

ინდექსის ნამრავლი ტოლი უნდა იყოს მეორე ელემენტის ჟანგვის ხარისხისა და ინდექსის 

ნამრავლის ბინარულ ნაერთებში.  

რთულ ნაერთებში ჟანგვის რიცხვის გამოთვლა ხდება შემდეგნაირად: მაგ., H2 SO4     

ჟანგბადის ჟანგვსი ხარისხს ვამრავლებთ მის ინდექსზე და ვაკლებთ წყალბადის ჟანგვის 

ხარისხის და ინდექსის ნამრავლს.  42-21=6;  +12+  X1+(-2) 4=0, აქედან X=+6.  

რეაქციებს, რომელთა მიმდინარეობის დროსაც იცვლება ჟანგვის ხარისხი, ჟანგვა-

აღდგენითი რეაქციები ეწოდება.   Fe0+S0=Fe+2 S-2,  ამ რეაქციაში მარტივი ნივთიერებების 

(რეაგენტების)  ჟანგვის ხარისხი უდრის ნულს, ხოლო მიღებულ პროდუქტში (რთულ 

ნივთიერებაში) : გოგირდის ჟანგვის ხარისხი უარყოფითია და უდრის -2, რადგან მას გარე შრის 

დასრულებამდე აკლია 2ელექტრონი (S-მეექვსე ჯგუფის ელემენტია და გარე შრეზე აქვს  6 

ელექტრონი)  და იერთებს რკინის ატომის მიერ გაცემულ 2ელექტრონს.  

S0 +2e=S-2     მიიღო                                       Fe0  -2e=Fe+2   გასცა, 

რეაგენტებმა შეიცვალეს ჟანგვის ხარისხი, ამიტომ ეს რეაქცია არის ჟანგვა-აღდგენითი.  

ატომის მიერ ელექტრონის გაცემის პროცესს ეწოდება ჟანგვა, ხოლო მიერთების პროცესს 

- აღდგენა.  

ელექტრონის გაცემას ანუ ჟანგვას ყოველთვის თან ახლავს ელექტრონის მიერთება, ანუ 

აღდგენა: Fe0 -2e=Fe+2 - გასცა - დაიჟანგა;  S0 +2e=S-2   - მიიღო - აღდგა.     იმისთვის, რომ 

დავადგინოთ, ჟანგვა-აღდგენითია თუ არა რეაქცია, უნდა გამოვთვალოთ ელემენტთა ჟანგვის 

ხარისხები აღებულ და მიღებულ ნაერთებში.  თუ შეიცვალა ჟანგვის რიცხვი, ე. ი რეაქცია არის 

ჟანგვა-აღდგენითი.  

ელემენტი,  რომელიც გასცემს ელექტრონს, იჟანგება და არის აღმდგენი, ხოლო 

ელემენტი, რომელმაც მიიღო ელექტრონი და აღდგა, არის მჟანგავი.  ზემოთ მოყვანილ 

მაგალითში რკინა არის აღმდგენი, ხოლო გოგირდი არის მჟანგავი.  

მჟანგავია ელემენტი, რომლის ჟანგვის ხარისხი მცირდება, ხოლო აღმდგენია ის 

ელემენტი, რომლის ჟანგვის ხარისხი  იზრდება.  

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების დროს მყარდება ელექტრონული ბალანსი: აღმდგენის 

მიერ გაცემული ელექტრონების რიცხვი ყოველთვის ტოლია მჟანგავის მიერ მიღებული 

ელექტრონების რიცხვისა.  ამიტომ ელექტრონული ბალანსის მეთოდით შეიძლება 

გავათანაბროთ ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები.  

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციის შედგენისას ვიქცევით შემდეგნაირად: 
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1. ვწერთ რეაქციის განტოლებას   და ვსაზღვრავთ თითოეული ელემენტის ჟანგვის 

რიცხვს: 

                                         P0 +O20 =P2+5 O5-2   

2. ამოვწერთ იმ ელემენტებს, რომელთაც შეიცვალეს ჟანგვის რიცხვი და განვსაზღვრავთ 

თითოეული ელემენტის მიერ გაცემული და მიღებული ელექტრონების რიცხვს: 

P0  -5e =P+5   

O2 +4e =2O-2   

3. ვადგენთ ელექტრონულ ბალანსს, ვპოულობთ გაცემული და მიღებული ელექტრონების 

უმცირეს საერთო ჯერადს და ვათანაბრებთ მათ რიცხვს: 

P0  -5e =P+5             5        20          4 

O2 +4e =2O-2          4                   5 

4. მიღებულ კოეფიციენტებს ვუწერთ რეაქციის მარცხენა ნაწილში შესაბამისი 

ფორმულების წინ:   4 P0 +5O20 =P2+5 O5-2   

5. აღნიშნული კოეფიციენტების მიხედვით ვათანაბრებთ  რეაქცისს მარჯვენა მხარეს: 4 P0 

+5O20 =2P2+5 O5-2   

6. ვამოწმებთ თანაბარია თუ არა ატომთა რიცხვი ტოლობის ორივე მხარეს.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. განსაზღვრეთ ელემენტების ჟანგვის რიცხვი ნაერთებში: CCl4;Cu; Na2 SO4; H3 PO4; O2  

 

 

 

4. მიუთითეთ, რომელი ნივთიერებაა მჟანგავი, რომელი აღმდგენი 

 Zn +2HCl =ZnCl2                 

CuO +H2 =Cu +H 2O 

 

 

 

5. შეადგინეთ  ჟანგვა-აღდგენითი  რეაქციების ელექტრონული ბალანსი  და გაატოლეთ 

რეაქციათა განტოლებები: 

ა)  H2  +N2 = NH3  

ბ)  Mg + O2  =MgO 

გ)  Al +Cl2 =AlCl3  

დ)  Ca +N2 =Ca3 N2  

 

 

 

 

 

6. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. ჟანგბადი +2 ჟანგვის რიცხვს ამჟღავნებს  

ა)  MgO                     ბ)  CaCO3                     გ) H2 O                    დ) F 2O  

 

2. H2 SO4 - ში გოგირდის ჟანგვის რიცხვია 

ა) +6            ბ) +4                გ) +2                დ) +3 

 

3. ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს არ მიეკუთვნება 

ა) Zn +2HCl =ZnCl2  +H2                     ბ)   ZnO +C =Zn +CO     გ)    NaOH +HCl =NaCl +H 2 O 

 

4. რეაქციაში  2Na +Cl2  =2NaCl იჟანგება 

ა)    Na                  ბ)    Cl2                       გ)  Na+                       დ) Cl-  

 

  5. უმაღლეს ჟანგვის ხარისხს გოგირდი ავლენს ნაერთში 

     ა)   S                 ბ)   SO2                გ)   SO3               დ)   H2  S 
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5.  აღდგენას ასახავს სქემა 

 ა)  Fe+2   = Fe+3                                                 ბ) N+5 = N+2 

გ)    S-2  = S+4                                                  დ)  2Cl-  =Cl20   

 

6.  ნაერთებში   Br2; HBr; HBrO; HbrO2;     HbrO3;     HbrO4  ბრომის ჟანგვის ხარისხებია  

     შესაბამისად 

  ა) +1; 0;  -1; +3; +5; +7;                               გ)      -1; 0; +1; +3; +5; +7; 

ბ)   0; -1; +1; +3; +5; +7;                                  დ)      +7; +5; +3; +1; 0; -1;  

 

7. უპასუხეთ კითხვებს:  

რა არის ჟანგვის რიცხვი? 

 

 

რას ეწოდება მჟანგავი? 

 

 

რას ეწოდება აღმდგენი? 

 

 

რას ეწოდება ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია? 

 

 

8. დაუკავშირეთ სიტყვა და მისი განმარტება 

აღდგენა                                    რომელიც   გასცემს ელექტრონს 

დაჟანგვა                                   ატომის პირობითი მუხტი ნაერთში 

აღმდგენია ელემენტი            რომელიც  მიიღებს ელექტრონს 

მჟანგავია ელემენტი                 ელექტრონების გაცემის პროცესი 

ჟანგვის რიცხვი                         ელექტრონების მიღების პროცესი 

 

9. აღადგინეთ წინადადება: 

ჟანგვის ხარისხს შეიძლება ჰქონდეს......................., უარყოფითი ან........................  

მნიშვნელობა.  

ჟანგვის ხარისხის აღნიშვნისას ჯერ იწერება მუხტის......, შემდეგ კი მისი............................ 

მნიშვნელობა.   

თუ ატომმა................................  ელექტრონი, მაშინ ჟანგვის ხარისხი დადებითია, 

ელემენტის უმცირეს.............................  ჟანგვის ხარისხს ეწოდება უდაბლესი,  

 უდიდეს დადებით  მნიშვნელობას.................................  ჟანგვის ხარისხი.  

 

10.  დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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17.  ქიმიური რეაქციების ტიპები 

 

 

ქიმიური რეაქციების კლასიფიკაცია შეიძლება სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით მოხდეს.  

1. ურთიერთქმედების ხასიათის მიხედვვით; 

2. სითბური ეფექტის მიხედვით; 

3. ჟანგვის ხარისხის ცვლილების მიხედვით; 

4. რეაქციის მიმდინარეობის მიმართულების მიხედვით; 

ურთიერთქმედების ხასიათის, ანუ რეაქციისათვის აღებული და რეაქციის შედეგად 

მიღებული ნივთიერებების შედგენილობისა და რაოდენობის მიხედვით  ქიმიური რეაქციები 

იყოფა ოთხ ჯგუფად: შეერთების, დაშლის, მიმოცვლისა და ჩანაცვლების რეაქციები.  

1.  შეერთების რეაქციები ეწოდებათ  ისეთ რეაქციებს, რომლის დროსაც ორი ან 

რამდენიმე მარტივი ან რთული ნივთიერებიდან წარმოიქმნება ერთი რთული ნივთიერება.  

მაგ., 

                        2Fe+3Cl2 =2FeCl3;                 

                      CaO+H2O=Ca(OH) 2;    

                      2Ca + O2 = 2CaO 

2. დაშლის რეაქციები ეწოდებათ ისეთ რეაქციებს, რომელთა შედეგად ერთი რთული 

ნივთიერებიდან წარმოიქმნება ორი ან რამდენიმე მარტივი ან რთული ნივთიერება:                    

                            2H2O2H2 +O2;     

                        CaCO3 CaO +CO2;     

                           2CH4 C2H2 +3H2  

3. მიმოცვლის რეაქციები ეწოდებათ ისეთ რეაქციებს, რომელთა შედეგად ორი რთული 

ნივთიერება მიმოცვლის თავიანთ შემადგენელ ნაწილებს:                                         

              Fe2(SO4) 3 +3BaCl2  3BaSO4 +2FeCl3;        

                     AgNO3 +NaCl AgCl +NaNO3;                         

                H3PO4 +3NaOHNa3PO4 +3H2O; 

ეს უკანასკნელი არის მჟავასა და ფუძეს შორის რეაქცია, რომელსაც ნეიტრალიზაციის 

რეაქცია ეწოდება.  

4. ჩანაცვლების რეაქციები ეწოდებათ  რეაქციებს მარტივ და რთულ ნივთიერებებს შორის, 

რომელთა დროსაც მარტივი ნივთიერების ატომებით ხდება რთული ნივთიერების 

მოლეკულაში ერთ-ერთი ელემენტის ატომთა ჩანაცვლება                                                     

                        Zn +2HClZnCl2 +H2  ;     

                     Fe +CuSO4 FeSO4 +Cu ;    

        

ქიმიურ რეაქციათა სითბური ეფექტი 

სითბოს გამოყოფით ან შთანთქმის მიხედვით რეაქციებს ყოფენ  ორ  ტიპად:   

ეგზოთერმულ  და ენდოთერმულ  რეაქციებიებად.   
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რეაქციებს, რომლებიც მიმდინარეობენ სითბოს გამოყოფით, ეგზოთერმული რეაქციები 

ეწოდებათ.  

რეაქციებს რომლებიც მიმდინარეობენ გარემოდან  სითბოს შთანთქმით, ენდოთერმული 

რეაქციები ეწოდებათ.  

ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობისას ერთ მოლ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით 

გამოყოფილ ან შთანთქმულ სითბოს რაოდენობას სითბური ეფექტი ეწოდება სითბური ეფექტი 

აღინიშნება Q ასოთი და გამოისახება კილოჯოულებში.  

ქიმიის იმ ნაწილს, რომელიც სწავლობა სხვადასხვა რეაქციის სითბურ ეფექტს, 

თერმოქიმია ეწოდება.  

ქიმიურ ტოლობებს, რომლებშიც მითითებულია რეაქციის სითბური ეფექტი, 

თერმოქიმიური ტოლობა ეწოდება.    თერმოქიმიური ტოლობის შედგენისას უნდა 

გავითვალისწინოთ: 

სითბური ეფექტი იწერება ტოლობის მარჯვენა მხარეს.  

სითბური ეფექტის მნიშვნელობის წინ ნიშანი „პლუსი“ (+Q)  აღნიშნავს სითბოს გამოყოფას 

და მიუთითებს, რომ რეაქცია ეგზოთერმულია.  

ენდოთერმული რეაქციების თერმოქიმიურ  ტოლობაში  სითბური ეფექტის მნიშვნელობის 

წინ იწერება უარყოფითი ნიშანი (-Q).  

სითბური ეფექტის გაანგარიშება ხდება რეაქციის შესაბამისი ქიმიური ტოლობების 

მიხედვით.  წყლის დაშლის რეაქცია ენდოთერმულია და საჭიროებს ენერგიის მიწოდებას 

მთელი პროცესის განმავლობაში:     

                     2H2O2H2 +O2-Q;       Q=571. 6კჯ, 

       ანუ,   

2H2O2H2 +O2 -571,6კჯ,  

წყლის დაშლის შექცეული პროცესი -წყლის წარმოქმნის რეაქცია ეგზოთერმულია: 

     2H2 +O2  2H2O +571,6კჯ.    

ამრიგად, პირდაპირი რეაქციის სითბური ეფექტი ტოლია შექცეული რეაქციის სითბური 

ეფექტისა საწინააღმდეგო ნიშნით.  ე. ი.  თუ პირდაპირი რეაქცია ეგზოთერმულია, შექცეული 

რეაქცია იქნება - ენდოთერმული და პირიქით.  

                  

                       ჟანგვა -აღდგენითი რეაქციები  იყოფა სამ ჯგუფად: 

მოლეკულათშორისი, შიდამოლეკულური და დისპროპორციის (თვითდაჟანგვა-

თვითაღდგენა)  

1. მოლეკულათშორისი ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების დროს მჟანგავი და აღმდგენი 

სხვადასხვა ნივთიერებაა: 

        3Cu +2O+2N -3H3 3Cu0 +N20 +3H2O 

         Cu+2 +2eCu0       3    აღდგა, მჟანგავი 
                 2N-3 -6eN20       1     დაიჟანგა, აღმდგენი 

2. შიდამოლეკულური ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების დროს მჟანგავი და აღმდგენი ერთი 

და იგივე ნივთიერების სხვადასხვა ელემენტის ატომებია(ან სხვადასხვა ჟანგვის რიცხვის მქონე 

ერთი და იმავე ელემენტის ატომებია) : 



100 
 

          2KCl +5O3 -22KCl-1 +3O20  

                Cl+5 +6eCl-1             აღდგა, მჟანგავია                      Cl+5 +5eCl0 +1eCl-1  

                 2O-2 -4e O20          დაიჟანგა, აღმდგენია 

3. დისპროპორციის რეაქციების დროს მჟანგავი და აღმდგენი ერთი და იმავე 

ნივთიერების ერთნაირი ჟანგვის რიცხვის მქონე ერთი და იმავე ელემენტის ატომებია: 

 

        4KCl +5O3 3KCl +7O4 +KCl-1  

           Cl+5 -2eCl+7          3    დაიჟანგა,   აღმდგენი 

           Cl+5 +6eCl-1          1     აღდგა,      მჟანგავი 

რეაქციის მიმდინარეობის მიმართულების მიხედვით რეაქციები იყოფა ორ ჯგუფად: 

შექცევადი და შეუქცევადი რეაქციები.  

რეაქციებს, რომლებიც მიმდინარეობენ მხოლოდ ერთი მიმართულებით და მთავრდება 

საწყისი ნივთიერებების მთლიანი გარდაქმნით, ეწოდებათ შეუქცევადი რეაქციები:       

                            2KClO3 2KCl +3O2  

შეუქცევადია რეაქციები, თუ: 

1. ერთ-ერთი წარმოქმნილი  პროდუქტი შორდება  სარეაქციო არეს (ნალექის ან აირის 

სახით)  

2. თუ მიიღება მცირედ დისოციირებადი ნივთიერება (ნეიტრალიზაციის რეაქცია)  

3. თუ რეაქცია მიმდინარეობს დიდი ენერგიის გამოყოფით; 

რეაქციებს, რომლებიც მიმდინარეობენ ერთდროულად, როგორც პირდაპირი ისე 

შებრუნებული მიმართულებით  შექცევადი რეაქციები ეწოდება.  მაგ; 

                 N2 +3H2    2NH3  

შექცევად რეაქციების აღსანიშნავად  გამოიყენება ორი შექცევადი ისარი.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. წყლის მონაწილეობით შეადგინეთ სამი რეაქციის ტოლობა ისე, რომ ერთი იყოს შეერთების, 

მეორე დაშლის, მესამე ჩანაცვლების.  

 

 

 

4. ქვემოთ მოცემულია  ქიმიურ რეაქციათა ტოლობები, აღნიშნეთ რომელ ტიპს მიეკუთვნება 

თითოეული: 

    H2 +Cl22HCl                                           

    Zn +2HClZn Cl2 + H2                               

   ZnO +2HCl Zn Cl2 + H2 O                      

   Zn(OH) 2 +2HCl Zn Cl2 +2 H2 O          

       

5. HCl-ის მიღების თერმოქიმიური განტოლებაა H2 +Cl22HCl   +184კჯ, დაწერეთ  HCl-ის  

დაშლის რეაქციის თერმოქიმიური ტოლობა.  

 

 

 

6. მოყვანილი  თერმოქიმიური ტოლობებიდან რომელია ეგზოთერმული და რომელი 

ენდოთერმული? 

ა)  N2 +3H2   -92კჯ  2NH3        ბ)  H2 +I22 HI -52კჯ     გ)  C+ H2 O +132კჯ CO + H2  

 

 

7. თითოეულ რეაქციას შეურჩიეთ კოეფიციენტები  და მიუთითეთ, ჟანგვა-აღდგენითი 

რეაქციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება: 

1. H2S+O2SO2 + H2 O      

2. NH4NO3N2O + H2 O          

        3. Cl2 +  H2 OHCl +HClO  

 

8. შეადგინეთ დაშლის ქიმიური რეაქციის  ტოლობები,როდესაც რეაქციში მონაწილეობენ 

მარტივი ნივთიერებები, მარტივი და რთული ნივთიერებები და რთული ნივთიერებები.  
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9. უპასუხეთ კითხვებს: 

შეერთების თუ დაშლის რეაქციით შეიძლება მივიღოთ ჟანგბადი? 

 

 

შესაძლებელის თუ არა, რომ შეერთების რეაქცია გამოისახოს     

  + , ხოლო დაშლის რეაქცია  +, ახსენით თქვენი პასუხი 

 

 

ყველა ქიმიური რეაქციის დროს გამოიყოფა თუ არა სითბო? 

 

 

რას ეწოდება ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები? 

 

 

10. დაასრულეთ  წინადადებები: 

3O2 2O3, Q0-ზე, თერმოქიმიური ტოლობა  ასახავს, რეაქციას, რომლის შედეგადაც 

გარემოდან სითბო.........................................  

ქიმიურ რეაქციაში მონაწილე ელემენტების ატომების ჟანგვის რიცხვები იცვლება, ეს რეაქცია 

მიეკუთვნება.......................................  რეაქციას.  

პირდაპირი რეაქცია ეგზოთერმულია, მისი შექცევადი რეაქცია იქნება.....................  

  

11. მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით სწორი  ფორმულები, მიუთითეთ რეაქციათა ტიპები.  

                                                     2Al2O3,3Cu, 3AgCl,  

2Al+3 CuCl2  2AlCl3 +.....................................  

AlCl3 +3AgNO3Al(NO3) 3 +...........................................  

4Al+3O2  ......................................                                   

 

 

12. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი:  

1. მოცემული ორი რეაქციიდან 

ა) ნახშირბადი + ჟანგბადი ნახშირბად(IV) -ის ოქსიდი 

ბ)  ნახშირმჟავა ნახშირბად(IV) -ის ოქსიდი +წყალი 

 

ა)   I შეერთებისაა, II დაშლის                  ბ)  I დაშლისაა, II შეერთების   

გ)    ორივე შეერთებისაა                             დ)  ორივე დაშლისაა 

 

2. Mg+2HClMgCl2 +H2 მოცემული რეაქციის ტოლობა ასახავს რეაქციას 

   ა) შეერთების,   ბ) ჩანაცვლების  გ) დაშლის    დ) მიმოცვლის 

 

3. მიმოცვლის რეაქციას შეესაბამება ტოლობა: 
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  I. HCl+NaOHNaCl +H2O                   III.  CO2+  Ca(OH) 2CaCO3 + H2O 

 II.  CaO+2HClCaCl2 +2 H2O 

ა)  მხოლოდI                        გ)  მხოლოდ  III 

ბ) მხოლოდ I და II             დ)   I,II,III 

 

4.      ქიმიური რეაქცია  C+O2 CO2 +Q 

 1. შეერთების და ენდოთერმული              2. დაშლისა და ეგზოთერმული 

 3. შეერთებისა  და ეგზოთერმული            4. დაშლისა და ენდოთერმული 

 

5.    შექცევადია ქიმიური რეაქცია, თუ ის მიმდინარეობს 

    1. მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით 

    2. მხოლოდ საპირისპირო მიმართულებით 

    3. როგორც პირდაპირი,ისე საპირისპირო მიმართულებით 

    4. მხოლოდ აირად მდგომარეობაში 

 

6.  შიდამოლეკულური ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციაა: 

   1.   4NH3 +5O24NO +6H2O                   3.  Fe+CuSO4Fe SO4 +Cu 

    2. Mg +2HClMgCl2 +H2                        4. 2HgOHg +O2  

 

7.  მოცემული დაშლის რეაქციებიდან, რომელი არ არის ჟანგვა-აღდგენითი  

   1.     2KNO3 2KNO2 +O2                            2.   2KClO3 2KCl +3O2  

    3.  2HgOHg +O2                                      4.  MgCO3 MgO +CO2 

 

13. ააწყვეთ წინადადებები შემდეგი ფრაგმენტების  გამოყენებით 

ა) დაშლა, კალციუმის კარბონატის, პროცესია, ეგზოთერმული 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ბ) მაგნიუმის, რეაქციებს, ჟანგბადთან,მიეკუთვნება , ურთიერთქმედება, შეერთების.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

გ) გოგირდს, შორის, რეაქცია, ჟანგვა-აღდგენით,ალუმინსა, მიეკუთვნება, რეაქციებს, და.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და განმარტება: 

  ეგზოთერმული                     ჟანგვის რიცხვის  ცვლილებით მიმდინარე რეაქცია 

  ენდოთერმული                        სითბოს გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია 

   ჟანგვა-ადგენითი                მხოლოდ პირდაპირ მიმდინარე რეაქცია 
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  შეუქცევადი                                სითბოს შთანთქმით მიმდინარე რეაქცია 

     

15. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

16.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

18.  ხსნარები 

 

 

ხსნარი არის ორი ან მეტი ნივთიერებისაგან შემდგერი ცვლადი შედგენილობის 

ერთგვაროვანი სისტემა.  

ყოველი ხსნარი შედგება გამხსნელისა და გახსნილი ნივთიერებისაგან.  გამხსნელად 

ითვლება ის ნივთიერება, რომელიც იმავე აგრეგატულ მდგომარეობაშია, რომელშიც ხსნარი.  

მაგ., მარილთა წყალხსნარების შემთხვევაში გამხსნელია წყალი.  

თუ ორივე ნივთიერება ერთსა და იმავე აგრეგატულ მდგომარეობაშია, მაგ., წყალი და 

სპირტი, გამხსნელია ის ნივთიერება, რომელიც უფრო მეტი რაოდენობითაა.  

აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით  ხსნარები არსებობენ  სამივე აგრეგატულ 

მდგომარეობაში.  თხევადი - მარილთა წყალხსნარები, მყარი - შენადნობები და აირადი - 

აირთა ნარევი, ჰაერი.  

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს თხევად ხსნარებს, კერძოდ წყალხსნარებს.  

წყალი საუკეთესო გამხსნელია და მასში ბევრი არაორგანული და ორგანული, მყარი, 

თხევადი და აირადი ნივთიერება იხსნება.   ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ მიერ 

გამოყენებული სითხეებია: ჩაი, ყავა, სხვადასხვა წვენები და ა. შ ბუნებაში და ტექნიკაში ხსნარებს 

დიდი მნიშვნელობა აქვთ.  მცენარეები  ნივთიერებებს ფესვებიდან ხსნარის სახით ითვისებენ, 

ყველა ბუნებრივი წყალი მდინარის, ტბის, ზღვის ასევე ხსნარია.  ქიმიური რეაქციების 

უმრავლესობა  ხსნარებში მიმდინარეობს.  

ამგვარად, ხსნარი ორი ან მეტი კომპონენტისაგან შედგენილი ერთგვაროვანი ანუ 

ჰომოგენური სისტემაა, რომელიც გამხსნელის, გახსნილი ნივთიერებისა და მათი 

ურთიერთქმედების  პროდუქტებისაგან შედგება.   მაგალითად, გოგირდმჟავას წყალხსნარი  

შედგება გამხსნელის-წყლის, გახსნილი ნივთიერება-გოგირდმჟავასა და მათი 

ურთიერთქმედების პროდუქტების-ჰიდრატირებული H+, HSO4 -  და SO4 2- იონებისაგან.  

ერთგვაროვანი, ანუ ჰომოგენური ისეთი სისტემებია, სადაც შემადგენელი კომპონენტები 

თანაბრადაა განაწილებული  სისტემის მთელ მოცულობაში და შემადგენელი კომპონენტების 

დანახვა მიკროსკოპითაც კი შეუძლებელია.  მაგ., შაქრის კრისტალს თუ მოვათავსებთ წყალში, 

ვნახავთ, რომ კრისტალი თანდათან დაპატარავდება, ბოლოს კი მთლიანად „გაქრება“.  

რეალურად, გაიხსნება წყალში.  ნივთიერების წყალში გახსნა არის ფიზიკურ-ქიმიური პროცესი.  

წყალში ან სხვა გამხსნელში ნივთიერების გახსნის უნარს, ხსნადობა ეწოდება.  

ხსნადობა დამოკიდებულია ნივთიერების ბუნებაზე.  

წყალში ხსნადობის მიხედვით ნივთიერებები იყოფა სამ ჯგუფად: კარგად ხსნადი, მცირედ 

ხსნადი და პრაქტიკულად უხსნადი.   

მაგ., თუ ერთ ლიტრ წყალში მოვათავსებთ რამდენიმე ათეულ გრამ სუფრის მარილს 

(NaCl), შევამჩნევთ, რომ მორევის შედეგად ის მთლიანად გაიხსნება წყალში.  თუ ამავე 

რაოდენობის წყალში მოვათავსებთ ქვიშას (SiO2), რამდენიც არ უნდა ვურიოთ, იგი წყალში არ 

გაიხსნება.  ხოლო თუ გვინდა კალციუმის ქიდროქსიდის ხსნარი დავამზადოთ, მისი 1გრ უნდა 
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მოვათავსოთ რამდენიმე ლიტრ წყალში და ვურიოთ.  პრაქტიკულად უხსნადი ნივთიერებებია: 

მინა, ოქრო, ვერცხლისწყალი, AgCl, BaSO4, CaCO3, CuS, ნავთი, მცენარეული ზეთები, 

ინერტული აირები და სხვ.  წყალში მცირედ ხსნადი ნივთიერებებია: თაბაშირი, ბენზოლი, 

მეთანი და სხვ.  მრავალი ნივთიერება კი წყალში კარგად იხსნება.  მაგ., ნატრიუმის,კალიუმის 

მარილები, ტუტე ლითონთა ჰიდროქსიდები, ეთილის სპირტი, გლიცერინი, ამიაკი, 

ქლორწყალბადი და სხვ.  

არ არსებობს აბსოლუტურად  უხსნადი ნივთიერებები.  მაგ., ლითონური ვერცხლი წყალში 

მცირე რაოდენობით  მაინც იხსნება და ვერცხლის ეს რაოდენობა საკმარისია იმისთვის, რომ 

წყალში მიკროორგანიზმები მოსპოს.  

ხსნადობა უპირველესად დამოკიდებულია ნივთიერების ბუნებაზე.  

ნივთიერების წყალში მოთავსებისას შესაძლებელია ნივთიერება მთლიანად გაიხსნას.  

იგივე შეიძლება მოხდეს ხსნარში შემდეგი ულუფა გასახსნელი ნივთიერების დამატებისას, 

მაგრამ ადრე თუ გვიან დადგება ის მომენტი როდესაც ახალი ულუფის დამატებისას  

ნივთიერება მეტი აღარ გაიხსნება.  მიღებულ ხსნარში გასახსნელი ნივთიერების მაქსიმალური 

რაოდენობაა გახსნილი - ასეთ სხნარს ნაჯერი ხსნარი ეწოდება.  

ხსნარს, რომელშიც მოცემულ ტემპერატურაზე ნივთიერება მეტი აღარ გაიხსნება, ნაჯერი 

ხსნარი ეწოდება.  

თუ ხსნარში ნაჯერ ხსნართან შედარებით ნაკლები ნივთიერებაა გახსნილი, ასეთ ხსნარს 

უჯერი ხსნარი ეწოდება.  

ხსნარს, რომელშიც მოცემული ნივთიერება მოცემულ ტემპერატურაზე შეიძლება კიდევ 

გაიხსნას უჯერი ეწოდება.  

ნივთიერების წყალში მოთავსებისას ჯერ უპირატესად მიმდინარეობს გახსნის პროცესი ანუ 

გასახსნელი ნივთიერების კრისტალებიდან ნაწილაკების  მოწყვეტა და წყალში გადასვლა.  

დროთა განმავლობაში შესაძლებელია ეს ნაწილაკები ქაოსურად მოძრაობის გამო ისევ 

მოხვდნენ კრისტალის ზედაპირზე და დამაგრდნენ მაზე.  ამ პროცესს გამოკრისტალება ჰქვია.  

გარკვეული მომენტის შემდეგ ხსნარში მყარდება წონასწორობა, ნივთიერების რამდენი 

ნაწილაკიც გადავა ხსნარში, იმდენივე გამოიყოფა ხსნარიდან.   სწორედ ასეთი სისტემაა ნაჯერი 

ხსნარი.  

ხსნადობას რაოდენობრივად ახასიათებენ ხსნადობის კოეფიციენტით.  

ხსნადობა გვიჩვენებს, თუ რა მასის ნივთიერება შეიძლება გაიხსნას მაქსიმალურად 1ლიტრ 

მოცულობის გამხსნელში მოცემულ ტემპერატურაზე.  ნივთიერების ხსნადობა დამოკიდებულია 

ტემპერატურაზე, ამიტომ ხსნადობაზე საუბრისას აუცილებელია ტემპერატურის მითითება.  

აირების ხსნადობა დამოკიდებულია აირების ბუნებასა და გამხსნელის გვარობაზე.  კარგად 

იხსნება ის აირი, რომელიც ქიმიურად ურთიერთქმედებს გამხსნელთან.  მაგ., წყალში კარგად 

იხსნება ამიაკი (NH3)  გოგირდ-(IV) -ის ოქსიდი SO2  და სხვ.   აირი, რომელიც წყალთან 

ქიმიურად არ ურთიერთქმედებს  ცუდად იხსნება.  მაგალითად,  ჟანგბადი O2, აზოტი N2, 

წყალბადი H2.  

ნებისმიერი ხსნარის ძირითად მახასიათთებელს წარმოადგენს მისი შედგენილობა.  

ხსნართა შედგენილობის მიახლოებითი შეფასებისათვის გამოიყენება ცნებები - 

კონცენტრირებული და განზავებული.  
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გახსნილი ნივთიერების შედარებით მაღალი შემცველობის ხსნარს კონცენტრირებულს 

უწოდებენ, ხოლო შედარებით დაბალი შემცველობის ხსნარს - განზავებულს.  ეს შეფასებები 

პირობითია.  მაგ., გოგირდმჟავასთვის  38%-იანი ხსნარი ითვლება განზავებულად, ხოლო 

მარილმჟავასთვის - კონცენტრირებულად.  

ხსნარების ზუსტი რაოდენობითი შეფასებისათვის გამოიყენება გახსნილი ნივთიერების 

მასური წილი, მოლური კონცენტრაცია და სხვ.  

მასური წილი კონცენტრაციის გამოსახვის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ყოფა-

ცხოვრებაში.  მაგ., რძის პაკეტებზე სწორედ ცხიმის მასური წილია გამოსახული.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. ნივთიერებების წყალში გახსნა არის: 

ა) ფიზიკური პროცესი 

ბ) ქიმიური პროცესი 

გ) ფიზიკურ-ქიმიური პროცესი 

დ) ნივთიერებათა მხოლოდ მექანიკური შერევა 
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2. წყალში ხსნადობის მიხედვით ნივთიერება არ შეიძლება იყოს: 

ა) კარგად სხნადი 

ბ) მცირედ ხსნადი 

გ) პრაქტიკულად უხსნადი 

დ) აბსოლუტურად უხსნადი 

 

3. წყალში პრაქტიკულად უხსნადია: 

ა) შაქარი                        ბ) სპირტი 

გ) ამიაკი                          დ)  ოქრო 

 

4. უპასუხეთ კითხვებს: 

1. რას ეწოდება ხსნადობა? 

 

 

2. რა არის ხსნარი? 

 

 

3. რას ეწოდება ნაჯერი ხსნარი? 

 

 

4. რას ეწოდება უჯერი ხსნარი? 

 

 

5. არეულია სიტყვათა რიგი; გამართეთ წინადადებები: 

1. არ, ნივთიერების, განზავებისას,  იცვლება, გახსნილი, რაოდენობა.  

 

 

2. გახსნილ,  ხსნარის, დავამატებთ,კონცენტრაცია, თუ, გაიზრდება, ნივთიერებას.  

 

 

3. შემცველობის, ნივთიერების, ხსნარს, შედარებით, კონცენტრირებულს, მაღალი, 

გახსნილი, უწოდებენ.   

 

 

 

4. დაბალი, უწდებენ, ხსნარს, შედარებით, განზავებულს, გახსნილი, შემცველობის, 

ნივთიერების.  
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6. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით:  

ხსნადობა, ტემპერატურაზე,ბუნებაზე,  კოეფიციენტით 

1. ხსნადობას რაოდენობრივად ახასიათებენ ხსნადობის..............................  

2. ნივთიერების ხსნადობა დამოკიდებულია.................................  

3. წყალში ან სხვა გამხსნელში ნივთიერების გახსნის უნარს ეწოდება...................  

4. ხსნადობა უპირატესად დამოკიდებულია ნივთიერების.............................  

 

7. რა შეიძლება ვუწოდოთ შაქრის ხსნარს, თუ მასში შაქრის პატარა კრისტალის შეტანისას 

კრისტალი: 

ა)  არ იცვლება 

ბ)  მცირდება ზომით 

 

 

 

8. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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19.  ელექტროლიტური დისოციაციის თეორია 

 

 

 

ქიმიური რეაქციების უმრავლესობა ნიადაგში, ცოცხალ ორგანიზმებსა თუ ქიმიურ 

ლაბორატორიებში ელექტროლიტთა ხსნარებში მიმდინარეობს.  გავეცნოთ, თუ რას 

წარმოადგენს  ელექტროლიტები.  

XVIII და XIX საუკუნის მიჯნაზე, როცა მეცნიერებმა დაიწყეს ნივთიერებების შესწავლა, 

აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი ნივთიერების წყალხსნარი და ნალღობი დენს ატარებდა, ზოგისა 

კი არა.  

ელექტროგამტარობის ხელსაწყოთი თუ შევამოწმებთ, აღმოვაჩენთ, რომ  მშრალი 

სუფრის მარილი და გამოხდილი წყალი დენს არ ატარებს, მაგრამ თუ ამ მარილს გავსხსნით 

წყალში, მიღებული წყალხსნარი დენს გაატარებს.  

წყალხსნარებში მიმდინარე ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესში გადამწყვეტ 

როლს  წყლის  მოლეკულების აღნაგობა ასრულებს.  წყლის მოლეკულაში ჟანგბადსა და 

წყალბადს შორის ბმის პოლარობის და მოლეკულის კუთხური აღნაგობის გამო წყალი არის 

დიპოლი.  

დიპოლი არის მცირე მანძილით დაშორებული  ორი,  სიდიდით ტოლი და ნიშნით 

საპირისპირო მუხტისაგან შემდგარი სისტემა.  იგი ორპოლუსიანს ნიშნავს.  

წყალში იონური ნაერთის - სუფრის მარილის შეტანისას წყლის დიპოლები მიიზიდება 

კრისტალის ზედაპირზე არსებული იონების მიერ, დადებით იონებს (Na+)  მიუახლოვდება 

უარყოფითი პოლუსით, ხოლო ქლორის უარყოფით იონებს (Cl-)  დადებითი პოლუსით.  

იონ-დიპოლური ურთიერთქმედების შედეგად ხდება იონებთან (Na+ და Cl-)  წყლის 

მოლეკულების მიერთება ანუ ჰიდრატაცია, რასაც თან სდევს კრისტალში დადებით და 

უარყოფით  იონებს შორის ბმის შესუსტება, გაწყვეტა და ჰიდრატირებული იონების გადასვლა 

ხსნარში.  წყლის მოლეკულები, რომლებიც კრისტალის გახსნისას იონების მიერ მიიზიდება, 

ხსნარშიც მათთან ბმულ მდგომარეობაში რჩება.  

ხსნარში გადასული ჰიდრატირებული იონები თავისი თვისებებით განსხვავდება 

კრისტალურ სტრუქტურაში არსებული არაჰიდრატირებული იონებისაგან.  მაგ., სპილენძის (ii)  

სულფატი CuSO4 უფეროა (რადგან უფეროა Cu2+   და   SO42- იონები), ხოლო CuSO4-ის წყალში 

გახსნისას ხსნარი ცისფრად იფერება.  ცისფერი ჰიდრატირებული Cu2+ იონების ფერია.  

წყალში გახსნისას NaCl-ის მსგავსად ხდება სხვა მარილებისა და ტუტეების დისოციაცია.  

მყარი მარილი და ტუტე დენს არ ატარებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი კრისტალური 

სტრუქტურა იონურია, ვინაიდან იონებს არ შეუძლიათ თავისუფალი გადაადგილება.  

გალღობილი მარილი და ტუტე კი დენის გამტარი ხდება, რადგან გალღობილ 

მდგომარეობაში იონები იჩენენ ძვრადობას, თავისუფლად გადაადგილების უნარს.  

მარილებისა და ტუტეებისაგან განსხვავებით გალღობილი მჟავა დენს არ ატარებს.  
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ცდების საფუძველზე დადგინდა, რომ დენს ატარებენ მხოლოდ იონური და ძლიერ 

პოლარულ-კოვალენტური ბმის შემცველი ნაერთები.  

ნივთიერებებს, რომლის წყალხსნარი ან ნალღობი ატარებს დენს, ელექტროლიტები 

ეწოდებათ.  

ნივთიერებებს, რომელთა წყალხსნარი ან ნალღობი არ ატარებს ელექტრულ დენს, 

არაელექტროლიტები ეწოდებათ.  

ელექტროლიტებია ნივთიერებები იონური და ძლიერ პოლარულ-კოვალენტური ბმით: 

ხსნადი მარილები NaCl, CuSO4, ZnCl2 და სხვ, ტუტეები: NaOH, KOH, Ba(OH) 2 და სხვა და 

აგრეთვე მჟავები:HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 და სხვ.  

არაელექტროლიტებია ნივთიერებები არაპოლარული და მცირედ პოლარულ-

კოვალენტური ბმებით: ნახშირწყალბადები,სპირტები, ნახშირწყლები: შაქარი, გლუკოზა და 

სხვ.  

წყალში გახსნის ან გალღობის დროს ელექტროლიტების იონებად დაშლას 

ელექტროლიტური დისოციაცია ეწოდება.  ელექრტოლიტური დისოციაციის თეორიის 

ავტორია შვედი მეცნიერი სვანტე არენიუსი.  

ამ თეორიის ძირითადი დებულებებია: 

1. ელექტროლიტები წყალში გახსნის ან გალღობისას იშლება დადებით და უარყოფით 

იონებად.  წარმოქმნილ იონთა მუხტების ალგებრული ჯამი ნულის ტოლია, ამიტომ ხსნარი 

ნეიტრალურია 

2. ხსნარში ან ნალღობში ელექტრული დენის გატარებისას ქაოსურად მოძრავი იონები 

იწყებენ მიმართულ მოძრაობას.  დადებითი იონები -კათიონები მიემართებიან უარყოფითი 

ელექტროდის -კათოდის მიმართულებით, უარყოფითი იონები - ანიონები კი დადებითი 

ელექტროდის ანოდის მიმართულებით. ელექტროდებზე ხდება ამ იონთა განმუხტვა.  

3. ელექტროლიტური დისოციაცია შექცევადი პროცესია. დისოციაციასთან ერთად 

მიმდინარეობს იონების შეერთების - ასოციაციის პროცესი.  ამიტომ ელექტროლიტური 

დისოციაციის გამომსახველ ტოლობაში წერენ შექცევად ისრებს.  ზოგადად ასე შეიძლება 

ჩავწეროთ დისოციაცია:   

                                                       AB A++B- 

ზოგიერთი ელექტროლიტი წყალში გახსნისას მთლიანად იშლება იონებად, ზოგი კი - 

ნაწილობრივ.  დისოციაციის უნარის რაოდენობით მახასიათებელს წარმოადგენს დისოციაციის 

ხარისხი.  

დისოციაციის ხარისხი ტოლია იონებად დაშლილი მოლეკულების (მოლების)  რიცხვის 

ფარდობისა გახსნილი  ნივთიერების მოლეკულების (მოლების)  საერთო რიცხვთან.  

=n/N და ის არის უგანზომილებო სიდიდე.  თუ ელექტროლიტი მთლიანადაა დაშლილი 

იონებად, მაშინ =1-ს ანუ 100%-ს. თუ დისოციაციას არ აქვს ადგილი =0 დისოციაციის  

ხარისხის მიხედვით არჩევენ ძლიერ და სუსტ ელექტროლიტებს.  

ელექტროლიტები, რომელთა დისოციაციის ხარისხი შედარებით კონცენტრირებულ 

ხსნარებშიც კი მაღალია (უახლოვდება 1-ს), ძლიერი ელექტროლიტია.  მათ მიეკუთვნება 

ყველა ხსნადი მარილი, ტუტეები და ძლიერი მჟავები  H2SO4,HNO3,HCl,HI და სხვ.  
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ელექტროლიტები, რომელთა დისოციაციის ხარისხი განზავებულ ხსნარებშიც კი დაბალია 

სუსტი ელექტროლიტებია.  მათ მიეკუთვნება უხსნადი ფუძეები, ძმარმჟავა,მინერალური 

მჟავები-H2CO3,H2SO3, H2S და სხვ.  

მჟავები ელექტროლიტებია, რომლებიც წყალხსნარში დისოცირდებიან წყალბადის 

კათიონად (H+)  და მჟავური ნაშთის ანიონებად: 

                                                         HCl H++Cl--                       

                         HNO3  H+ +NO3  -;  

ორ და მეტფუძიანი მჟავები დისოცირდებიან საფეხურებად.   მაგალითად 

                H2SO4   H+ +HSO- 4           პირველი საფეხური 

                HSO- 4   H+ + SO4 
-2        მეორე საფეხური 

ტუტეები ელექტროლიტებია, რომლებიც წყალხსნარში დისოციირდებიან მეტალის 

კათიონად და ჰიდროქსიდ-ანიონებად OH-  

                 NaOH  Na++OH-         Ba(OH) 2   Ba2+ +2OH-        

მარილები ელექტროლიტებია,რომლების დისოციაციის შედეგად წარმოქმნიან მეტალთა 

კატიონებს და  მჟავური ნაშთის ანიონებს.  

                                 KNO3  K++NO- 3  

ამრიგად, ელექტროლიტებს მიეკუთვნებიან მჟავების, ტუტეების  და მარილების 

წყალხსნარები ან ნალღობები.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ  კითხვებს: 

რას ეწოდება ელექტროლიტები? 

 

 

 

რას ეწოდება არაელექტროლიტები? 

 

 

 

რა არის ელექტროლიტური დისოციაცია? 

 

 

 

რატომ არის აუცილებელი დისოციაციის პროცესისთვის გამხსნელი მოლეკულა იყოს  

დიპოლი? 

 

 

 

რას უდრის დისოციაციის ხარისხი? 

 

 

 

როგორ ახსნით, რომ შაქარი და მისი წყალხსნარი დენს არ ატარებს? 

 

 

 

4. შემოხაზე სწორი ვარიანტი: 

1. წყალხსნარში საფეხურებრივად დისოცირდება 

ა)  Na2SO4,     ბ) H2SO4       გ)  K2SiO3             დ)    K2S 

 

2. ძლიერი ელექტროლიტია: 

ა) H2SO4             ბ)   H2CO3                   გ)   H2S                 დ)   H2SO3 

 

3. ნათურა აინთება, თუ ხსნარის ელექტროგამტარობის შესამოწმებელ მოწყობილობაში 

მოვათავსებთ 

ა) შაქრის წყალხსნარს     ბ) სუფრის მარილის წყალხსნარს 
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გ)  სპირტის წყალხსნარს     დ)  გამოხდილ წყალს 

 

4. უცნობი ნივთიერების ელექტროლიტური დისოციაციის შედეგად ხსნარში წარმოიქმნა 

Ca2+ იონები, შეიძლება თუ არა ცალსახად ითქვას რომ ეს ნივთიერება იყო 

ა) მარილი               ბ) ფუძე 

გ) ოქსიდი              დ) ცალსახა პასუხს ვერ გავცემ 

 

5. ფოსფორმჟავას H3PO4 -ის დისოციაციის მესამე საფეხურზე წარმოქმნილი ანიონის 

მუხტია 

ა) 2-    ბ) 3-    გ) 1-   დ) 3+ 

 

5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

ჰიდრატაციით, აინთება,იონებად,  საფეხურებრივად,  არაელექტროლიტებია 

1. ნივთიერებები, რომლებიც წყალში გახსნისას ან გალღობისას არ ატარებენ ელექტრულ 

დენს.......................................   

2. თუ ელექტროდებს ჩავუშვებთ შაქრის წყალსხნარში ნათურა არ.....................  

3. ნჟავათა წყალხსნარებში დისოციაცია მიმდინარეობს...............................  

4. წყალხსნარებში ელექტროლიტთა დაშლა გამოწვეულია მათი იონების წყლის 

მოლეკულებთან ურთიერთქმედებით -...................................  

5. ძლიერი ელექტროლიტები წყალხსნარებში მთლიანად იშლებიან ...................  

 

6. სიტყვათა რიგი არეულია; გამართეთ წინადადება: 

1. არენიუსი, დისოციაციის, მეცნიერი, თეორიის, შვედი, სვანტე, ელექტროლიტური, 

ავტორია 

 

 

2. იონებად, და, წყალში, დადებით, ელექტროლიტები, გალღობისას, უარყოფით, ან, 

გახსნისას, იშლება.  

 

 

3. დისოციაცია, პროცესია, ელექტროლიტური, შექცევადი.  

 

 

7. რას ნიშნავს: 

      ა)    დისოციაცია?                 ბ) ჰიდრატაცია 

 

 

8. რა ეწოდება დისოციაციის შექცევად პროცესს? 
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9. ამოწერეთ და დაასახელეთ ელექტროლიტები: 

                       H2SO4,CH4, C2H2, SO2, O2, CuO, H2, NaOH, KNO3 

 

 

10. შეადგინეთ  წინა სავარჯიშოში მოცემული ელექტროლიტების დისოციაციის განტოლება.  

 

 

 

11. დაასრულეთ: 

მჟავა ელექტროლიტური დისოციაციის თვალსაზრისით არის.......................  

ტუტე ელექტროლიტური დისოციაციის თვალსაზრისით არის.......................  

მარილი ელექტროლიტური დისოციაციის თვალსაზრისით არის......................  

 

12. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 



116 
 

 

 

20.  ქიმიური რეაქციის სიჩქარე 

 

 

ქიმიურ რეაქციათა რიცხვი წარმოუდგენლად დიდია.  ჩვენ ქიმიური რეაქციების სამყაროში 

ვცხოვრობთ.  წვის, ჟანგვის, ნეიტრალიზაციის და სხვა სახის რეაქციები განუწყვეტლივ 

მიმდინარეობს ბუნებაში, ჩვენს ორგანიზმში.  რეაქციათა მიმდინარეობის კანონზომიერების  

ცოდნა  გაგვიადვილებს გარე სამყაროსთან ურთიერთობას.  შევძლებთ დავგეგმოთ და 

ჩავატაროთ კონკრეტული რეაქციები, ვცვალოთ მათი სიჩქარე, სასურველი პროცესები 

დავაჩქაროთ, არასასურველი და მავნე კი - შევანელოთ ან შევაჩეროთ.  

ქიმიური რეაქციები ერთმანეთისაგან განსხვავდება სისწრაფით.  ზოგი მყისიერად 

მიმდინარეობს, ზოგი ნელა, ზოგს საუკუნეები სჭირდება.  მაგ., წყალბადისა და ჟანგბადის 

ნარევი ფეთქდება,  მჟავასა და ტუტეს შორის ნეიტრალიზაციის რეაქციაც  მყისიერად 

მიმდინარეობს, რკინის ნივთები  ტენიან ჰაერზე რომ დაიჟანგოს გარკვეული დროს სჭირდება, 

მცენარეული ნაშთებიდან ქვანახშირის წარმოქმნას საუკუნეები სჭირდება.  პრაქტიკული 

გამოყენებისათვის საჭიროა ვიცოდეთ, როგორი სიჩქარით მიმდინარეობს ესა თუ ის რეაქცია 

და მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ ქიმიური რეაქციის სიჩქარე და მასზე სხვადასხვა 

ფაქტორების გავლენა.  ქიმიური რეაქციის სიჩქარეს და მასზე მოქმედ სხვა ფაქტორებს 

სწავლობს ქიმიური კინეტიკა.  

ქიმიური რეაქციის სიჩქარე დამოკიდებულია მორეაგირე ნივთიერებების ბუნებაზე, მათ 

კონცენტრაციაზე, ტემპერატურასა და კატალიზატორზე.  

რეაქციის მსვლელობისთვის მნიშვნელობა აქვს მორეაგირე ნივთიერებების აგრეგატულ 

მდგომარეობას.   

თუ მორეაგირე ნივთიერებები ერთნაირ აგრეგატულ მდგომარეობაში არიან, მაშინ 

რეაქცია ჰომოგენურია.  

ჰომოგენურ რეაქციებს მიეკუთვნება აირად ნივთიერებებს ან ხსნარებს შორის მიმდინარე 

რეაქციები. ამ დროს რეაქცია ერთნაირად ვრცელდება სარეაქციო სისტემის მთელ 

მოცლობაში.  

თუ მორეაგირე ნივთიერებები სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში არიან, მაშინ 

რეაქცია ჰეტეროგენულია.  

ჰეტეროგენული რეაქცია მიმდინარეობს მყარი ნივთიერებების, აირადი და თხევადი, მყარი 

და აირადი, ან მყარი და თხევადი ნივთიერებების შეხების ზედაპირზე.  

რეაქციის მიმდინარეობისას საწყისი ნივთიერებები იხარჯებიან და წარმოიქმნებიან 

რეაქციის პროდუქტები, ანუ იცვლება ნივთიერების რაოდენობა.  ეს სწორედ ის სიდიდეა, 

რომლის ცვლილებაზეც არის დამოკიდებული რეაქციის სიჩქარე.  მაგრამ ნივთიერების 

რაოდენობის ცვლილებაზე შიძლება ვიმსჯელოთ მაშინ, როცა ის გაზომილია ერთნაირ 

მოცულობაში.  ნივთიერების რაოდენობის ფარდობა მოცულობასთან არის მოლური 

კონცენტრაცია.  მოლური კონცენტრაცია აღინიშნება C ასოთი.   მაშასადამე: 
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რეაქციის სიჩქარე შეიძლება განვსაზღვროთ მოლური კონცენტრაციის ცვლილებით 

დროის ერთეულში.  

რეაქციის სიჩქარე აღინიშნება v (ვე)  -ასოთი.  გამზომილება მოლი/ლ. წმ 

დავუშვათ, რეაქცია მიმდინარეობს ჰომოგენურ სისტემაში (აირებს შორის)   ტოლობით:               

A+B=C+D.  

რეაქცია ტარდება V  ლიტრი მოცულობის  ჭურჭელში, მუდმივ ტემპერატურაზე.  

რადგან რეაქცია მიმდინარეობს მოცულობა უცვლელ პირობებში (მოლთა რიცხვი 

უცვლელია), სარეაქციო ჭურჭელში  არ იცვლება წნევა.  ვთქვათ, t1-მომენტისთვის ჭურჭელში  

იყო A-ნივთიერების n1-მოლი, ხოლო t2 მომენტისათვის გახდა n2 -ის ტოლი, მაშინ მათი 

შესაბამისი მოლური კონცენტრაციები იქნება   C1=n1/V;  C2=n2/V (მოლი/ლიტრი), ხოლო  t2-t1 

დროში შუალედში კონცენტრაციის ცვლილების საშუალო სიჩქარე იქნება:  Vსაშ=C2-C1/ t2-t1, ანუ, 

ქიმიური რეაქციის სიჩქარე განისაზღვრება ერთ-ერთი მორეაგირე ნივთიერების ან რეაქციის 

პროდუქტის მოლური კონცენტრაციის ცვლილებით დროის ერთეულში (სისტემის უცვლელი 

მოცულობის  პირობებში).  

ამ დროს მნიშვნელობა არა აქვს, რეაქციაში მონაწილე რომელ ნივთიერებაზეა საუბარი, 

რადგან ნივთიერებები ერთმანეთთან რაოდენობრივად დაკავშირებულია ქიმიური ტოლობით 

და ერთ-ერთი ნივთიერების კონცენტრაციის ცვლილებით შეიძლება ვიმსჯელოთ 

დანარჩენების კონცენტრაციის შესაბამის ცვლილებაზე.  

მაგ.,  თუ ერთ-ერთი მორეაგირე ნივთიერების კონცენტრაცია იყო 1მოლი/ლ, ხოლო 4წმ-

ის შემდეგ გახდა 0,6მოლი/ლ, მაშინ რეაქციის საშუალო სიჩქარე იქნება  

                                                Vსაშ =(1-0,6) /4=0,1მოლი/ლ. წმ 

ჰეტეროგენული რეაქციის დროს, ანუ თუ  რეაქციაში მონაწილეობს მყარი ნივთიერება, 

რეაქცია მიმდინარეობს მორეაგირე ნივთიერებათა შეხების ზედაპირზე.  ე. ი რეაქციაში 

მონაწილეობენ მხოლოდ შეხების ზედაპირზე არსებული ნაწილაკები.  რაც მეტია საწყისი 

ნივთიერებების შეხების ზედაპირის ფართობი, მით მეტი მოლეკულა რეაგირებს ერთმანეთთან 

და მით მეტია რეაქციის სიჩქარე.  ამიტომ ასეთი რეაქციების სიჩქარე გაიზრდება შეხების 

ზედაპირის ფართობის გაზრდით.    ამ მიზნით მიმართავენ მყარი ნივთიერების დაქუცმაცების 

მეთოდს.  როგორც წესი, ქიმიურ რეაგენტებს იყენებენ ფხვნილების და არა ნატეხების სახით.  

რეაქციის სიჩქარე დამოკიდებულია მორეაგირე ნივთიერებების ბუნებაზე, ასევე რეაქციის 

მიმდინარეობის პირობებზე - მორეაგირე ნივთიერების კონცენტრაციაზე, ტემპერატურაზე, 

კატალიზატორზე.  

მორეაგირე ნივთიერებათა შორის ურთიერთქმედებისათვის აუცილებელია მათი 

მოლეკულების (ნაწილაკების)  შეჯახება.  აქედან გამომდინარე რაც მეტია დროის ერთეულში 

შეჯახებათა რიცხვი, მით მეტი რეაქციის სიჩქარეც.  მოლეკულათა შეჯახების ალბათობა კი მით 

მეტი იქნება, რაც უფრო მაღალია ამ ნივთიერებათა კონცენტრაცია.  

რეაქციის სიჩქარესა და მორეაგირე ნივთიერების კონცენტრაციებს შორის რაოდენობით 

თანაფარდობას გამოხატავს მოქმედ მასათა კანონი.  იგი წარმოადგენს ქიმიური კინეტიკის 

ძირითად კანონს.  ამ კანონის თანახმად, უცვლელი ტემპერატურის პირობებში ქიმიური 

რეაქციის სიჩქარე მორეაგირე ნივთიერებათა მოლური კონცენტრაციების ნამრავლის 

პროპორციულია.    მოქმედ მასათა კანონი ზოგადი სახით რეაქციისთვის A+B=C, კინეტიკური 
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განტოლება გამოისახება  V=kCACB , ხოლო რეაქციისთვის aA+bB=cC,   v=kCAaCBb, სადაც CA, CB- 

A  და B ნივთიერებების მოლური კონცენტრაციებია.  მაგ., 2SO2+O2=2SO3      v=kCSO22CO2.  

მოქმედ მასათა კანონი არ ითვალისწინებს მყარ მდგომარეობაში მყოფ ნივთიერებათა 

კონცენტრაციებს, რადგან ისინი რეაგირებენ მხოლოდ ზედაპირით, რომელიც რეაქციის 

მიმდინარეობისას დროის გარკვეულ მონაკვეთში უცვლელი რჩება.   

რეაქციის სიჩქარე იზრდება ტემპერატურის გაზრდისას, რადგან ამ დროს მორეაგირე 

ნივთიერებების მოლეკულები უფრო სწრაფად მოძრაობენ.  რეაქციის სიჩქარე არ არის 

მუდმივი, საუბარია მხოლოდ საშუალო სიჩქარეზე.  

ქიმიური რეაქციის სიჩქარის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება მიახლოებით 

განისაზღვრება ჰოლანდიელი მეცნიერის ვანტ-ჰოფის წესით: 

ტემპერატურის ყოველი ათი გრადუსით გაზრდისას რეაქციის სიჩქარე იზრდება 2-4 ჯერ.  

კატალიზატორი ეწოდება  ნივთიერებას, რომელიც მონაწილეობს ქიმიურ რეაქციაში, 

ცვლის მის სიჩქარეს, თვითონ არ იხარჯება.  

ქიმიურ რეაქციას, რომელიც კატალიზატორის თანაობისას მიმდინარეობს კატალიზური 

რეაქცია ეწოდება, ხოლო რეაქციის შეცვლას კატალიზატორით - კატალიზი.  

როცა კატალიზატორი აჩქარებს რეაქციას, კატალიზს დადებითი ეწოდება. ხოლო, როცა 

რეაქციის სიჩქარე მცირდება - უარყოფითი.  ნივთიერებას, რომელიც ამცირებს რეაქციის 

სიჩქარეს ინჰიბიტორი ეწოდება.  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. შეადგინეთ მოცემული რეაქციების კინეტიკური განტოლებები 

1.  N2+3H2=2NH3                                 2. N2+O2 =2NO 

3.  2Mg+O2 =2MgO                              4.  2Al+3Cl2 =2AlCl3  

 

 

 

 

 

4. რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ კოცონი აგიზგიზდეს? 

 

 

5. რა პირობებია საჭირო, რომ თეთრეულის რეცხვისას ფხვნილმა  მათეთრებელი თვისება 

გამოავლინოს? 

 

 

 

6. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე გავლენას არ ახდებს 

ა) კონცენტრაცია                                            ბ) ბუნება 

გ) შეხების ზედაპირის ფართობი                  დ) მასა 

 

2. ქიმიური რეაქციის A+BAB  სიჩქარე, A-ს კონცენტრაციის გადიდებით, ხოლო B-ს ~   

     კონცენტრაციის უცვლელად დატოვებით 

ა) ჯერ გაიზრდება, შემდეგ შემცირდება          ბ) გაიზრდება 

გ) შემცირდება                                                    დ) არ შეიცვლება  

 

3. ჰომოგენური რეაქციის სიჩქარის ერთეულია 

ა) მოლი/ლ. წმ      ბ) მოლი/წმ. მ2   გ)  მოლი/წმ2            დ) ლ/მოლი. წმ 

 

4. ჰომოგენური რეაქციის სიჩქარე განისაზღვრება 

ა)  შეხების ზედაპირის ფართობის ერთეულზე ნივთიერების რაოდენობის ცვლილებით 

დროის ერთეულში 

ბ) ერთ-ერთი მორეაგირე ნივთიერების მოლური კონცენტრაციის ცვლილებით დროსი 

ერთეულში 

გ) მორეაგირე ნივთიერებათა მასით 

დ) მორეაგირე ნივთიერებათა მოცულობით 
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5. 10წმ-ში ნივთიერების კონცენტრაცია შემცირდა 6,2-დან 4,8 მოლ/ლ-მდე.   რეაქციის  

     საშუალო სიჩქარეა 

ა)  1,4მოლ/ლ. წმ           ბ) 0,62მოლ/ლ. წმ           გ) 0,14მოლ/ლ. წმ             დ) 0,48მოლ/ლ. 

წმ 

 

6. ჰეტეროგენული რეაქცია არ მიმდინარეობს: 

ა) მყარი ნივთიერების შეხების ზედაპირზე 

ბ) მყარი და აირადი შეხების ზედაპირზე 

გ) აირადი და თხევადი შეხების ზედაპირზე 

დ) აირადი ნივთიერებების შეხების ზედაპირზე 

 

7. მოცემულია რეაქცია; 2Mg+O2 =2MgO, ეს რეაქცია არის: 

ა) შეერთების და ჰომოგენური 

ბ) შეერთების და ჰეტეროგენული 

გ) დაშლის და ჰეტეროგენული 

დ) დაშლის და ჰომოგენური 

 

8. კატალიზატორის მოქმედებით რეაქციის სიჩქარე: 

ა) მცირდება 

ბ) იზრდება 

გ) ზოგჯერ იზრდება, ზოგჯერ მცირდება 

დ)  არ იცვლება 

 

7. შეადგინეთ წინადადებები შემდეგი ფრაგმენტების გამოყენებით: 

პროცესში, რომ, კატალიზატორი, ქიმიური, იხარჯება, მსჯელობა, რეაქციის, არასწორია 

 

 

 

დროს, ქიმიური, კატალიზატორი, იხარჯება, არ, რეაქციების 

 

 

 

 

კონცენტრაციაზე, და, დამოკიდებულია, რეაქციის, ტემპერატურაზე, სიჩქარე,  

კატალიზატორზე 

 

 

 

8. უპასუხეთ კითხვებს:  

რას ეწოდება კატალიზატორი? 
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რა არის ჰომოგენური რეაქცია? 

 

 

რა არის ჰეტეროგენული რეაქცია? 

 

 

რაზე არის დამოკიდებული ქიმიური რეაქციის სიჩქარე? 

 

 

9.  დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10.  შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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21.  ორგანული ქიმია 

 

 

ცოცხალი ბუნების შემადგენელ ნივთიერებებს ორგანული ნივთიერებები ეწოდება.  

ორგანულ ნაერთებს ორგანული ქიმია შეისწავლის.  

ორგანული ნაერთებია ნახშირბადის ნაერთები, გარდა ნახშირბადის ოქსიდებისა და 

ნახშირმჟავას მარილებისა.  

ორგანული  ქიმია  არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნახშირწყალბადებსა და მათ 

ნაწარმებს.  

ნახშირბადი (C)  უნიკალური ელემენტია დანარჩენ ელემენტთა შორის. ეს 

განსაკუთრებული ბუნება, რომლითაც ის გამოირჩევა სხვა ქიმიური ელემენტებისაგან, 

გამოიხატება ნახშირბადატომების ერთმანეთთან და სხვა ატომებთან ერთმაგი, ორმაგი და 

სამმაგი ბმით შეერთების უნარით.  სიცოცხლის არსებობა დედამიწაზე სწორედ ნახშირბადის ამ 

თავისებურებას უნდა უმადლოდეს.  

არსებობს ორგანული ნაერთების აღნაგობის თეორია, რომელიც მოიცავს შემდეგ 

დებულებებს: 

1. ორგანულ ნაერთთა მოლეკულებში ყველა ატომი განლაგებულია გარკვეული 

თანმიმდევრობით მათი ვალენტობის შესაბამისად.  

2. ქიმიური ნივთიერებების თვისებები დამოკიდებულია არა მარტო მის შედგენილობაზე, 

არამედ აღნაგობაზე, ანუ, ატომთა შეერთების თანმიმდევრობასა და მათ ურთიერთგავლენაზე; 

3. თუ ვიცით ნივთიერებათა თვისებები, შეიძლება განვსაზღვროთ მათი აღნაგობა, ხოლო 

აღნაგობიდან გამომდინარე, განვსაზღვროთ მათი თვისებები; 

4. ნახშირბადის ატომებს აქვთ უნარი დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და წარმოქმნან 

ნახშირბადოვანი ჯაჭვი.  ჯაჭვი შეიძლება იყოს ღია ან შეკრული, სწორი ან განშტოებული, 

ნაჯერი ან უჯერი; 

5. ყველა ორგანულ ნაერთს აქვს ერთი სტრუქტურული ფორმულა და ყველა ნაერთის 

ნახშირბადი ოთხვალენტიანია.                                                                                                                                  

 

ნახშირბადის ატომის გარე ელექტრონული გარსი შეიცავ ორ გაუწყვილებელ 

ელექტრონს, შესაბამისად, ნახშირბადი ნაერთებში ორვალენტიანი უნდა იყოს.  მიუხედავად 

ამისა,უმეტეს ნაერთებში ნახშირბადი ოთხვალენტიანია.  კოვალენტური ბმის წარმოქმნისას 

ნახშირბადის ატომი (C)  გადადის აღგზნებულ მდგომარეობაში (C*).  აღგზნებულ 

მდგომარეობაში ნახშირბადს აქვს გარე შრეზე ოთხი გაუწყვილებელი (ერთი სფერული s და 

სამი ჰანტელისებური p)  ელექტრონი.  მიუხედავად ელექტრონული ღრუბლების სხვადასხვა 

ფორმისა, ყველა ბმა, რომელსაც ნახშირბადის ატომი წარმოქმნის, ერთგვაროვანია.  ამ 

მოვლენას ხსნის ელექტრონული ღრუბლების ჰიბრიდიზაციის თეორია, რომლის თანახმად, 

ხდება ოთხივე ელექტრონული ღრუბლის შერწყმა და შემდგომ დაყოფა ოთხ ზუსტად 

ერთნაირ და სივრცეში  წესიერი ტეტრაედრის  წვეროებისაკენ მიმართულ გაწელილი 
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არასიმეტრიული რვიანის ფორმის მქონე ღრუბლებად.  ამ ღრუბლებს ჰიბრიდული ღრუბლები 

ეწოდებათ, რადგან ისინი მიიღება სხვადასხვა ფორმის მქონე ღრუბლების შერწყმით და 

შემდგომ დაყოფით და ამ პროცესს ჰიბრიდიზაცია ეწოდება.  

ტეტრაედრის წვეროებისაკენ მიმართული ღრუბლები მაქსიმალურად არიან 

ერთმანეთთან დაშორებული და მათ შორის კუთხე არის 109,50.  

ჰიბრიდიზაციის ტიპს, რომელშიც მონაწილებს ერთი s და სამი p-ღრუბელი, sp3 

ჰიბრიდიზაცია ეწოდება.  არსებობს sp2   და   sp  ტიპის ჰიბრიდიზაციაც.   sp2 ჰიბრიდიზაციის 

დროს ჰიბრიდული ღრუბლების წარმოქმნაში მონაწილეობს ერთი s  და 2p ელექტრონები, 

ხოლო sp ჰიბრიდიზაციაში - მხოლოდ ერთი s და ერთი p ელექტრონი.  

ნახშირბადის ატომების ეს თავისებურებაა სწორედ იმის მიზეზი, რომ ნახშირბადის ატომებს 

შეუძლიათ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ უსასრულო, განშტოებული ან სწორხაზოვანი ჯაჭვის 

სახით, ერთმაგი(მარტივი)  ან ჯერადი (ორმაგი და სამმაგი)  ბმებით.  ამ ჯაჭვებს შეიძლება 

ჰქონდეთ სივრცეში სხვადასხვა ფორმა.  

როცა ბმის წარმოქმნა ხდება სფერული, რვიანისებური ან ჰიბრიდული ღრუბლების 

ცენტრების შემაერთებელი ხაზის გასწვრივ მათი  წვერების გადაფარვით, ასეთ ბმას მარტივი  

(სიგმა)  ბმა ეწოდება, ხოლო როცა არაჰიბრიდული p ელექტრონები გადაფარავენ ერთმანეთს 

ცენტრების შემაერთებელი ხაზის პერპენდიკულარულად (გვერდითი დაფარვით), ასეთ ბმას  

(პი)  ბმა ეწოდება.   ბმა გაცილებით სუსტია ვიდრე  ბმა და ადვილად იხლიჩება ქიმიური 

რეაქციების დროს.  

ორგანულ ნაერთთა რიცხვი ამჟამად 20 მილიონს აღემატება.  ასეთი დიდი რიცხვის 

ნაერთების შესწავლა მხოლოდ მათი ზუსტი კლასიფიკაციითაა შესაძლებელი.  ორგანულ 

ნაერთთა კლასიფიკაციას ახდენენ მათი ნახშირბადოვანი ჯაჭვის  აგებულებისა და 

ფუნქციონალური ჯგუფების მიხედვით.  

ატომს ან ატომთა ჯგუფს, რომელიც განაპირობებს ორგანულ ნაერთთა დამახასიათებელ 

ქიმიურ თვისებებს, ე. ი მათ ფუნქციებს, ფუნქციური ჯგუფი ეწოდება.  

ორგანული ნაერთები იყოფა ორ ჯგუფად: აციკლური (ანუ ღიაჯაჭვიანი)  და ციკლური 

(შეკრული).   

აციკლური ეწოდება ნაერთს, რომლის მოლეკულაში ნახშირბადები დაკავშირებულია 

წრფივად ან განშტოებულად, მაგრამ ღია ჯაჭვის სახით.  

ციკლური ეწოდება ისეთ ნაერთებს რომლის მოლეკულაში ნახშირბადატომებისაგან 

წაროქმნილი ჯაჭვი  შეკრულია სხვადასხვა ზომის ციკლის სახით.  

ჰეტეროციკლური ნაერთები ისეთი ნაერთებია, სადაც ნახშირბადისა და წყალბადის 

ატომების გარდა შედის სხვა ელემენტების ატომებიც (მაგ., გოგირდის, ჟანგბადის, აზოტის და 

სხვ.)  

არსებობს ორგანულ ნაერთთა შემდეგი კლასები: 

1. ნახშირწყალბადები, რომლებიც მხოლოდ ნახშირბადისა და წყალბადის ატომებისაგან 

შედგება; 

2.  ჰალოგენნაწარმები, რომლებიც ნახშირბადისა და წყალბადის გარდა შეიცავენ 

ჰალოგენებს (Cl.  F, Br); 

3. სპირტები, ნაერთების, რომლებიც შეიცავენ ჰიდროქსილის ჯგუფებს - OH; 
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4. ალდეჰიდები და კეტონები, რომლებიც შეიცავენ კარბონილის C=O ჯგუფს; 

5. კარბონმჟავები-შეიცავენ კარბოქსილის ჯგუფს -COOH; 

6. აზოტშემცველი ორგანული ნაერთები - ამინები(შეიცავენ ამინო ჯგუფებს)  და სხვა; 

7. ნაერთები, რომლებიც რამდენიმე ფუნქციურ ჯგუფს შეიცავენ-ამინომჟავები და. ა. შ; 

8. ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები.  

ნაერთს, რომლის შედგენილობაში შედის მხოლოდ ერთი ფუნქციური ჯგუფი 

მონოფუნქციურს უწოდებენ, ორი ფუნქციური ჯგუფის შემცველს - ბიფუნქციურს და ა. შ.  

სხვადასხვა ფუნქციური ჯგუფის შემცველი ნაერთები ჰეტეროფუნქციურია.  

ღია ჯაჭვიანი  ნახშირწყალბადები იყოფა ორ ჯგუფად: ნაჯერ და უჯერ 

ნახშირწყალბადებად.  

ღია ჯაჭვიან ნახშირწყალბადებს, რომელთა მოლეკულაში მხოლოდ მარტივი (ერთმაგი)  

-სიგმა ბმებია, ეწოდება ნაჯერი ნახშირწყალბადები.  საერთაშორისო ნომენკლატურით მათ 

ალკანებს უწოდებენ, დაბალი რეაქციის უნარის გამო კი პარაფინებსაც უწიდებენ.  

ნახშირწყალბადი უჯერია, თუ მათ მოლეკულაში გვხვდება ერთმანეთთან ორმაგი ან 

სამმაგი ბმებით დაკავშირებული ნახირბადის ატომები.  უჯერ ნახშირწყალბადებს მიეკუთვნება 

ალკენები (ეთილენური რიგის ნახშირწყალბადები)  და ალკინები (აცეტილენური რიგის 

ნახშირწყალბადები)  

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1. ორგანული ქიმია შეისწავლის 

ა) გოგირდის ნაერთებს            ბ) აზოტის ნაერთებს 

გ) ნახშირბადის ნაერთებს      დ) ფოსფორის ნაერთებს 

 

2. ორგანულ ნაერთებში ნახშირბადის ვალენტობაა 

ა) 2   ბ) 3   გ) 4    დ) 5 

 

3. სხვადასხვა  ფორმის ელექტრონული ღრუბლების შერწყმასა და შემდეგ  ერთნაირ  

     ღრუბლებად დაყოფას ეწოდება 

ა) იზომერიზაცია                   ბ) იონიზაცია 

გ) ჰიბრიდიზაცია                  დ) ჰომოლოგია 

 

4. ნახშირბადის ატომი შეიძლება იყოს 

ა) მხოლოდ sp3 ჰობრიდიზაციის მდგომარეობაში 

ბ) მხოლოს sp2 ჰიბრიდიზაციის მდგომარეობაში 

გ) მხოლოდ sp ჰიბრიდიზაციის მდგომარეობაში 

დ) sp3, sp2 ან sp ჰიბრიდიზაციის მდგომარეობაში  

 

5. სწორია მსჯელობა 

ა) პი-ბმა სიგმა ბმაზე სუსტია                ბ)  პი-ბმა სიგმა ბმაზე მტკიცეა 

გ) პი-ბმა სიგმა ბმის ტოლფასია          დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

6. ორგანულ ნაერთებში ნახშირბადის ატომები ერთმენეთთან დაკავშირებული არიან 

ა) როგორც მარტივი ისე ჯერადი ბმებით         

ბ) მხოლოდ მარტივი ბმებით 

გ) მხოლოდ ჯერადი ბმებით 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

4. დაასრულეთ წინადადება: 

1. ყველა ორგანულ ნაერთს აქვს ერთი სტრუქტურული ფორმულა და ყველა ნაერთის 

ნახშირბადის ვალენტობა უდრის.............................                                                                                                  

2. ქიმიური ნივთიერებების თვისებები დამოკიდებულია არა მარტო მის შედგენილობაზე, 

არამედ..........................................  

3.    ნაერთს, რომლის შედგენილობაში შედის მხოლოდ ერთი ფუნქციური ჯგუფი  

უწოდებენ....................................  

4. სხვადასხვა ფუნქციური ჯგუფის შემცველი ნაერთები ......................................  
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5. აღადგინეთ წინადადებები: 

1. ორგანულ ნაერთთა მოლეკულებში ყველა ატომი განლაგებულია 

გარკვეული........................  მათი...............................  შესაბამისად.  

2. ნახშირბადოვანი ჯაჭვი შეიძლება იყოს ..............................  ან............................... .  

3. ნახშირწყალბადი უჯერია, თუ მათ მოლეკულაში გვხვდება 

ერთმანეთთან................................   ან............................  ბმებით დაკავშირებული ნახშირბადის 

ატომები.  

4. როცა ბმის წარმოქმნა ხდება ღრუბლების ცენტრების შემაერთებელი ხაზის გასწვრივ 

მათი................................   გადაფარვით, ასეთ ბმას მარტივი  (სიგმა)  ბმა ეწოდება, 

5. როცა არაჰიბრიდული p ელექტრონები გადაფარავენ ერთმანეთს ცენტრების 

შემაერთებელი ხაზის.................................   (გვერდითი დაფარვით)  ასეთ ბმას  (პი)  ბმა 

ეწოდება.  

 

6. სიტყვათა რიგი არეულია; გამართეთ წინადადება: 

მეცნიერება, ორგანული, არის, ნახშირწყალბადებსა, ქიმია, მათ, და, შეისწავლის, ნაწარმებს, 

რომელიც... 
 

 

 

თვისებები, თუ, შეიძლება, ნივთიერებათა, მათი, განვსაზღვროთ, ვიცით, აღნაგობა.  
 

 

 

ალკენები, უჯერ, ალკინები,მიეკუთვნება,  და, ნახშირწყალბადებს,  
 

 

 

შემცველ, ნაერთებს, ფუნქციური, ბიფუნქციურს, ჯგუფის, ორი, უწოდებენ 
 

 

 

ნაერთს, მოლეკულაში, ღია, ნახშირბადები, ჯაჭვის,  აციკლური, რომლის, ეწოდება, 

დაკავშირებულია,  სახით.    
 

 

 

7. უპასუხეთ კითხვებს: : 

 

1. რას შეისწავლის ორგანული ქიმია? 
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2. რა არის ჰიბრიდიზაცია? 

 

 

3. რამდენ ჯგუფად იყოფა ღია ჯაჭვის მქონე ნახშირწყალბადები? 

 

 

4. რას ეწოდება აციკლური ნაერთები? 

 

 

5. რას ეწოდება ციკლური ნაერთები? 

 

 

6. რას უდრის ნახშირბადის ვალენტობა ორგანულ ნაერთებში? 

 

 

8. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი 

დეტალები მოკლედ, რაც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება არ 

არის აუცილებელი).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი 

თემა 
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9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი და გადმოეცით თხრობით: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.  შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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22.  ენერგიის წყაროები. სათბობი 

 

 

 

სათბობი ფიზიკური მდგომარეობის მიხედვით შეიძლება იყოს აირადი, თხევადი და მყარი.  

აირად სათბობს მიეკუთვნება: ბუნებრივი აირი, ნავთობის თანმხლები აირი, წყალაირი, 

კოქსის აირი და სხვ.  

თხევად სათბობს მიეკუთვნება: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები.  

მყარ სათბობს მიეკუთვნება: ქვანახშირი, მური, ნახშირი, ტორფი, ფიქალი, შეშა, კოქსი, ხის 

ნახშირი.  

განასხვავებენ ბუნებრივ და ხელოვნურ სათბობს.  

ბუნებრივი სათბობი გამოიყენება იმ სახით, როგორითაც ის არსებობს ბუნებაში.  

ხელოვნური კი მიიღება ბუნებრივი სათბობის გადამუშავებით ფიზიკური და ქიმიური მეთოდების 

გამოყენებით.  

ბუნებრივ სათბობს წარმოადგენს: ბუნებრივი აირი, ნავთობის თანმხლები აირი, ნავთობი, 

ქვანახშირი, ტორფი, მურა, ნახშირი, შეშა.  

ხელოვნურ სათბობს მიეკუთვნება: წყალაირი, კოქსის აირი, ნავთოპროდუქტები - ბენზინი, 

ნავთი, გაზოილი, მაზუთი, კოქსი, ხის ნახშირი.  

ბუნებრივი აირი წარმოადგენს აირთა ნარევს, რომლის შედგენილობა დამოკიდებულია 

საბადოს შედგენილობაზე.  ბუნებრივი აირი ძირითადად შედგება მეთანისაგან (80 %), 

მეთანთან ერთად გვხვდება ნაჯერი ნახშირწყალბადები - ეთანი, პროპანი, ბუტანი.  რაც უფრო 

დიდია ნახშირწყალბადის მოლეკულური მასა, მით ნაკლებია მისი შემცველობა ბუნებრივ 

აირში.  

ბუნებრივი აირი მყარ და თხევად საწვავთან შედარებით გაცილებით მეტ სითბოს 

გამოყოფს, უფრო იაფია, არ ტოვებს ნაცარს, მარტივია წვის პროცესების მართვა და რაც 

მთავარია, მისი წვის პროდუქტები ეკოლოგიურად უფრო სუფთაა.  

ნავთობის თანმხლები აირი ბუნებაში გვხვდება ნავთობთან ერთად - ნავთობის თავზეა 

დაგროვილი ან გახსნილია მასში წნევის ქვეშ.  ადრე მას წვავდნენ, ახლა კი აგროვებენ და 

იყენებენ  როგორც საწვავდ, ისე ქიმიურ ნედლეულად.  

ნავთობის თანმხლებ აირს ყოფენ ფრაქციებად: 

 მისგან გამოყოფილ თხევად ნახშირწყალბადების  ნარევს იყენებენ ბენზინზე 

დასამატებლად, მისი უკეთ აალებისათვის.  

 პროპან-ბუტანის ნარევს, რომელიც „თხევადი აირის“ სახელწოდებითაა 

ცნობილი, ფართოდ იყენებენ საწვავად.  

 მეთან-ეთანის ნარევს იყენებენ როგორც საწვავად, ასევე ნედლეულად ქიმიური 

მრეწველობის სხვადასხვა დარგში.  
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წყალაირი ძირითადად შედგება ტოლი მოცულობის ნახშირბადის მონოქსიდისა (CO)  და 

წყალბადისაგან.  იგი მაღალი თბოუნარიანობით გამოირჩევა, რადგან შემადგენელი ორივე 

აირი წვადია.  იგი გამოიყენება არა მარტო საწვავად, არამედ წყალბადის მისაღებადაც.  

კოქსის აირი მიიღება ქვანახშირის მაღალ ტემპერატურაზე უჰაეროდ გახურებისას.  მისი 

შედგენილობა ასეთია: 60 % H2, 25% CH4, 5 % CO, 20 % (N2, CO2, C2H4)  

კოქსის აირს იყენებენ საწვავად.  

თხევადი სათბობი - ნავთობი წარმოიშობა დედამიწის ქერქში მცენარეული და ცხოველური 

ორგანიზმების ლპობის შედეგად მილიონი წლების განმავლობაში.   ნავთობის ჭაბურღილის 

ბურღვისას ზოგჯერ თავისთავად, შადრევნის სახით ამოხეთქავს ზედაპირზე.  

ნავთობი თხევადი ნახშირწყალბადების ნარევია, რომელიც მასში გახსნილ მყარ და აირად 

ნახშირწყალბადებსაც შეიცავს.  იგი მუქი ფერის, ზეთისებრი, სპეციფიკური სუნის მქონე სითხეა, 

წყალზე მსუბუქია და მასში პრაქტიკულად არ იხსნება.  

ნავთობი განსხვავებული დუღილის ტემპერატურის მქონე ნახშირწყალბადების ნარევია, 

ამიტომ მას ყოფენ ფრაქციებად.  ამისთვის მიმართავენ გამოხდის მეთოდს.   გარკვეულ 

ტემპერატურულ ინტერვალში ხდება ნავთობის გამოხდის ცალკეული ფრაქციების შეგროვება.  

ნავთობპროდუქტებია: 

ბენზინი - რომელიც გამოიყენება საწვავად ავტომობილებსა და თვითმფრინავებში.  

ლიგროინი - გამოიყენება საწვავად ტრაქტორებში.  

ნავთი -  რომელიც გამოიყენება საწვავად ტრაქტორებში, რეაქტიულ თვითმფრინავებში, 

რაკეტებში.  

გაზოილი არის დიზელის საწვავი.  

ღია ფერის ნავთობპროდუქტების გამოხდის შემდეგ რჩება მუქი ბლანტი სითხე - მაზუთი.  

მყარი სათბობის ძირითადი სახეებია: ტორფი, მურა ნახშირი, ქვანახშირი, ანტრაციტი.  

ისინი წარმოიქმნება დედამიწის ქერქში მცენარეული ნარჩენებიდან მათზე მიკროორგანიზმების 

მოქმედებით.  

მყარი სათბობი ძირითადად შედგება ნახშირბადის, წყალბადის, აზოტის, ტენისა და 

მინერალური ნივთიერებებისაგან.   

ნახშირბადი და წყალბადი სათბობის წვად ნაწილს შეადგენს, ტენი და მინერალური 

ნივთიერებები - არაწვად ნაწილს (ბალასტს).  თუ სათბობი დიდი რაოდენობით შეიცავს 

ბალასტს, დაბალი ხარისხის სათბობია.  რაც უფრო მაღალია წვადი ნაწილის შემცველობა, მით 

უფრო მაღალია სათბობის თბოუნარიანობა და მეტ სითბოს გამოყოფს წვისას.   

ბოლო წლებში ქვანახშირის სათბობად გამოყენება შემცირებულია.  მას ძირითადად 

იყენებენ ნახშირწყალბადების მისაღებ ნედლეულად.   

ნახშირბადშემცველი სათბობის წვის ძირითადი პროდუქტია - ნახშირბადის დიოქსიდი.  

ადამიანის მიერ ენერგორესურსების აქტიური მოხმარება იწვევს ატმოსფეროში ნახშირბადის 

დიოქსიდის კონცენტრაციის მნიშვნელოვან გაზრდას.  იმავდროულად იზრდება ტოქსიკურ 

ნივთიერებათა კონცენტრაციაც, როლებიც ატმოსფეროში ხვდება სათბობის წვისას 

წარმოქმნილი აირებიდან და ნარჩენებიდან.   
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ატმოსფეროს შედგენილობის შეცვლა იწვევს კლიმატის გლობალურ ცვლილებას.  ამავე 

დროს საშიშ ქიმიურ გარემოს ქმნის მცენარეული და ცხოველური სამყაროსთვის და, რაც 

მთავარია, ადამიანისთვის.   

მეცნიერებმა შეისწავლეს დაბინძურებული ატმოსფეროს მცენარეული საფარით 

გასუფთავების შესაძლებლობა და დაადგინეს, რომ  „მწვანე ფილტრები“ აქტიურად 

მონაწილეობენ აირების დეტოქსიკაციის პროცესში.     

ენერგიის არასტანდარტული წყაროებიდან სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს 

წყალბადი, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა სათბობი.  იგი წვისას არ გამოყოფს ნახშირბადის 

დიოქსიდს, რაც გლობალური დათბობის შემცირების ან თავიდან აცილების საშუალებას 

იძლევა.   

წყალბადის, როგორც საწვავის გამოყენების უარყოფით მხარედ ითვლება ის, რომ 

ფეთქებადსაშიშია და შენახვისთვის საჭიროებს შეკუმშვას.  დღესდღეობით წყალბადი ითვლება 

მომავლის ენერგეტიკის საფუძვლად.   

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

როგორი შეიძლება იყოს სათბობი ფიზიკური მდგომარეობის მიხედვით? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელია აირადი სათბობი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელია თხევადი სათბობი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელია მყარი სათბობი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

როგორ მიიღება ხელოვნური სათბობი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 რომელია ხელოვნური და რომელია ბუნებრივი სათბობი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

ნაჯერი, შემცველობა, აირი, ნახშირწყალბადის, საბადოს 

ბუნებრივი.......................  წარმოადგენს აირთა ნარევს, რომლის შედგენილობა 

დამოკიდებულია...........................  შედგენილობაზე.  ბუნებრივი აირი ძირითადად შედგება 

მეთანისაგან (80 %), მეთანთან ერთად გვხვდება..................  ნახშირწყალბადები - ეთანი, 

პროპანი, ბუტანი.  რაც უფრო დიდია...................................  მოლეკულური მასა, მით ნაკლებია 

მისი.......................  ბუნებრივ აირში.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

ტემპერატურის ნახშირწყალბადების დუღილის ნავთობი განსხვავებული მქონე ნარევია.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

შემდეგ ნავთობპროდუქტების ბლანტი ღია გამოხდის რჩება მუქი სითხე ფერის.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

გლობალურ შეცვლა იწვევს შედგენილობის ატმოსფეროს კლიმატის ცვლილებას.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

სათბობი 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ბუნებრივი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ხელოვნური 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

წყალაირი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    ხელოვნური    ნივთიერება 

ბ.    ქიმიური    ტემპერატურა 

           გ.    გლობალური   დიოქსიდი 

          დ.   ნახშირბადის     ცვლილება 

            ე.    ტოქსიკური   სათბობი   

            ვ.    დუღილის    მრეწველობა 

             

8. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი 

დეტალები მოკლედ, რაც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება არ 

არის აუცილებელი).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი 

თემა 

 

 

მთავარი
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დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი და გადმოეცით თხრობით: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9.  შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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23.  ქიმიის პარადოქსები -1 

 

 

1.  როდესაც ლითონი აზოტმჟავადან წყალბადს აძევებს 

ახალგაზრდა ქიმიკოსი მკვლევრის მოხსენება ზოგიერთი ლითონის აზოტმჟავაში 

ხსნადობას ეხებოდა.  იგი ამტკიცებდა, რომ ხსნადობის აირად პროდუქტებში ნანახი იყო...  

წყალბადი! ამ ცნობამ, ცხადია, ყველა გააკვირვა, ვინაიდან უფროსი კლასის მოსწავლეებმაც კი 

კარგად იციან, რომ არც ერთი ლითონი აზოტმჟავადან წყალბადს არ გამოაძევებს; მეცნიერი კი 

დაჟინებით ირწმუნებოდა - წყალბადის არსებობა არაერთგზის შევამოწმეო! მომხსენებლის 

სიტყვებს დამაჯერებლობას სძენდა ცხრილებში მოყვანილი მონაცემები.  

- თვით ლითონი რა სისუფთავის იყო? - შეეკითხა მომხსენებელს ერთ-ერთი დამსწრე.  

- თითქმის სამ ცხრიანს აღწევდა (99,9%).  მას ხომ ელექტროლიზით ვიღებდით 

საგულდაგულოდ გაწმენდილი ხსნარებიდან, - იყო პასუხი.  

ბოლოს თვით ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ჩაერია კამათში: 

- ლითონისა და აზოტმჟავას რეაქციის პროდუქტებში წყალბადი, ცხადია, იქნებოდა...  

როგორ გააგრძელებდით თქვენ ამ თითქოსდა უცნაურ მოსაზრებას? 

 

* * * 

ლითონისა და აზოტმჟავას ურთიერთქმედების შედეგად წყალბადი რომ არ გამოიყოფა, 

ეს ჯერჯერობით სარწმუნოდ ითვლება.  მაგრამ არც მეცნიერის კვლევის შედეგებს უნდა 

შევხედოთ უნდობლად, რადგან ანალიზის ზუსტი მეთოდების გამოყენებით მან მხოლოდ ის 

დაადგინა, რომ რეაქციის პროდუქტებში ნანახი იყო წყალბადი.  მაგრამ საიდან გამოიყოფა ეს 

წყალბადი, - უშუალოდ აზოტმჟავადან ან იქნებ თვით ლითონიდან? 

მართლაცდა, გავიხსენოთ, როგორ ლითონს იყენებდა მკვლევარი? - ელეტროლიზით 

მიღებულს.  წყალხსნართა ელექტროლიზის დროს კი ლითონში უსათუოდ ჩაერთვება (და არც 

ისე მცირე რაოდენობით)  წყალბადი.  ასე, მაგალითად, მაღალი სისუფთავის 

ელექტროლიზური მანგანუმის ან ქრომის მიღების დროს ლითონში უსათუოდ არის ხოლმე 

მასთან ერთად კათოდზე განმუხტული საკმაო რაოდენობის წყალბადი.  მანგანუმის ყოველი სმ3 

100-200 მლ-მდე წყალბადს შთანთქავს.  ამ აირის მოცილება კი ადვილი არ არის.  

- მაშ რატომ ვამბობთ, რომ სუფთა ლითონი გვაქვს? - ჩნდება კითხვა.  

შესაბამისი გადაანგარიშება გვიჩვენებს, რომ წყალბადის მცირე კუთრი წონის გამო ამ 

მინარევის წონითი პროცენტი უმნიშვნელო გამოდის (0,1-0,2%).  თითქოს საკმაოდ სუფთა 

ლითონი გვაქვს, სინამდვილეში კი...  ასეთი ლითონი აზოტმჟავაში გახსნისას, ცხადია, რომ 

რეაქციის პროდუქტებში წყალბადი საკმაო რაოდენობით გვექნება.  სწორედ ეს გარემოება 

ჰქონდა მხედველობაში ლაბორატორიის ხელმძღვანელს.  
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საერთოდ კი უნდა შევნიშნოთ, რომ აზოტმჟავასა და ლითონების ურთიერთქმედების 

საკითხი სხვადასხვა პირობებში ალბათ კიდევ მოითხოვს დაზუსტებას.  ზოგიერთი მონაცემით 

მაგნიუმი მართლაც აძევებს აზოტმჟავადან წყალბადს.  

 

2.  აირები...  ერთმანეთს არ ერევა! 

ორი სხვადასხვა თვისების გამხსნელი, მაგალითად, ნავთი და წყალი რომ ერთმანეთში არ 

ერევა, ეს ყველამ იცის.  მაგრამ ხდება თუ არა მსგავსი რამ...  აირებში? ასეთი რამ არავის 

შეუნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს...  ნამდვილად შესაძლებელია! როგორ გგონიათ, რა 

პირობებში? 

* * * 

აირების ურთიერთშეურევლობა ჩვეულებრივი პირობებისთვის უცნობია.  პირიქით, 

ითვლება, რომ აირები ერთმანეთს კარგად ერევა, მაგრამ მაღალი წნევა ძირეულად ცვლის 

ჩვენს ბევრ წარმოდგენას მოვლენათა არსზე და მათ შორის აირების ურთიერთშერევაზე.  

გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ზოგიერთი აირი ზემაღალ წნევაზე განშრევდება.  

მაგალითად, აზოტისა და ამიაკის, ჰელიუმისა და ეთილენის, აგრეთვე, ზოგიერთი სხვა 

ნარევები (მათი რიცხვი ამჟამად უკვე 30-ს აჭარბებს)  მაღალ წნევაზე ურთიერთგანშრევდება.  

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ამისთვის არც ისე დიდი წნევაა საჭირო.  

მაგალითად, ჰელიუმი და ეთილენი ამ საკვირველ თვისებას უკვე 100 ატმოსფერულ წნევაზე 

ამჟღავნებენ.  

 

3.  სტუდენტის ცოდნის შემოწმების „ნეიტრონული მეთოდი“ 

სტუდენტის პასუხით უკმაყოფილო პროფესორმა საჭიროდ ჩათვალა დამატებითი კითხვის 

მიცემა.  

- აბა, ახლა ცოდნის შემოწმების „ნეიტრონულ მეთოდს“ მივმართოთ! - ამბობს იგი, ფეხზე 

დგება და განაგრძობს: რას იტყვით, კერძოდ, ნეიტრონისა და ჰელიუმის ურთიერთქმედების 

რეაქციის შესახებ? 

- ნეიტრონის ჰელიუმთან ურთიერთქმედებისას წარმოიქმნება...  ცდილობს მეხსიერების 

დაძაბვას სტუდენტი.  

პროფესორი უკმაყოფილოდ იჭმუხნება, რაც ავისმომასწავებლად აქვთ დაცდილი 

სტუდენტებს.  

- გვეყოფა ერთმანეთის ტანჯვა.  არ იცით! 

- პატივცემულო, მე ხომ ჯერ კარგად არ მომიფიქრებია, - ცდილობს „ხავსს მოეჭიდოს 

წყალწაღებული“.  

არის ზოგიერთი რამ, რასაც ბევრი ფიქრი არ სჭირდება, - ერთგვარი სინანულით ამბობს 

პროფესორი.  ძნელია სტუდენტის „გამეტება“, მაგრამ რას იზამ? 

უცნაური ხომ არ ჩანს გამომცდელის „გამოდავება“? 

 

* * * 

როდესაც სტუდენტი საშუალოდ მაინც არის მომზადებული, არ შეიძლება არაფერი 

იცოდეს ერთადერთი გამონაკლისის შესახებ მოვლენათა საერთო ჯაჭვიდან.  
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მოცემულ შემთხვევაში ასეთ გამონაკლისს წარმოადგენს ჰელიუმი: ყველა აქამდე ცნობილ 

ქიმიურ ელემენტს შორის იგი არის ერთადერთი, რომელთანაც ნეიტრონი არ 

ურთიერთქმედებს.  ამის მიზეზია განსაკუთრებულად მაღალი ძალები, რომლითაც ჰელიუმის 

ატომგულში ნუკლონები ერთმანეთს უკავშირდება.  

პროფესორმა, ცხადია, უცებ შეატყო სტუდენტს, რომ ამის შესახებ არაფერი იცოდა.  

(ა.  ავალიანი, „ქიმიის პარადოქსები“, თბ., 1985)  

 

ტექსტზე მუშაობა 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  უპასუხეთ კითხვებს: 

 

სად იყო ნანახი ახალგაზრდა ქიმიკოსის მიერ წყალბადი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა სძენდა მომხსენებლის სიტყვებს დამაჯერებლობას? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელი ქიმიური ელემენტი არ ურთიერთქმედებს ნეიტრონთან? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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როგორ ლითონს იყენებდა მკვლევარი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა ერთვება წყალხსნართა ელექტროლიზის დროს ლითონში? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

რა მოსდის ზოგიერთ აირს ზემაღალ წნევაზე? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

ჰელიუმისა, გამოკვლევებმა, ეთილენი, ატმოსფერულ, ზემაღალ 

...................................  აჩვენა, რომ ზოგიერთი აირი.........................  წნევაზე განშრევდება.  

მაგალითად, აზოტისა და ამიაკის,..........................  და ეთილენის, აგრეთვე, ზოგიერთი სხვა 

ნარევები (მათი რიცხვი ამჟამად უკვე 30-ს აჭარბებს)  მაღალ წნევაზე ურთიერთგანშრევდება.  

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ამისთვის არც ისე დიდი წნევაა საჭირო.  

მაგალითად, ჰელიუმი და......................  ამ საკვირველ თვისებას უკვე 100.............................  

წნევაზე ამჟღავნებენ.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

პირობებისთვის აირების ჩვეულებრივი უცნობია ურთიერთშეურევლობა.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

უსათუოდ ელექტროლიზის წყალხსნართა ჩაერთვება დროს ლითონში წყალბადი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

მოითხოვს ურთიერთქმედების აზოტმჟავასა და ლითონების საკითხი პირობებში კიდევ 

დაზუსტებას სხვადასხვა.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  დაასრულეთ წინადადებები შესაბამისი სიტყვებით: 

ჰელიუმი, საჭირო, არსზე, წყალბადს, შთანთქავს, გამოაძევებს 

ზოგიერთი მონაცემით მაგნიუმი მართლაც აძევებს აზოტმჟავადან..................  

მოცემულ შემთხვევაში ასეთ გამონაკლისს წარმოადგენს...........................  

მაღალი წნევა ძირეულად ცვლის ჩვენს ბევრ წარმოდგენას მოვლენათა..............  

მანგანუმის ყოველი სმ3 100-200 მლ-მდე წყალბადს........................  

ზოგიერთ შემთხვევაში ამისთვის არც ისე დიდი წნევაა........................  

არც ერთი ლითონი აზოტმჟავადან წყალბადს არ............................  
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7.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

1. წყალბადი 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2. ლითონი 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

3. ჰელიუმი 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4. ნეიტრონი 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

8. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი  

   დეტალები მოკლედ, რაც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება არ არის    

   აუცილებელი).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი 

თემა 

 

მთავარი
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9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი და გადმოეცით თხრობით: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.  შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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24.  ქიმიის პარადოქსები - 2 

 

 

 

1.  სად არის არგონის ადგილი პერიოდულ სისტემაში? 

როდესაც ქევენდიშის, რამზაისა და რელეის მიერ ჩატარებულ კვლევათა შედეგად 

ინერტულ ელემენტს - არგონს მიაგნეს, მეცნიერებს ეგონათ, რომ მთავარი სიძნელე 

დაძლეული იყო.  მათ წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ, თუ რამდენ თავსატეხ პრობლემას 

გააჩენდა ამ აირთან ახლო „ნაცნობობა“.  

პირველი უცნაურობა ის იყო, რომ მას არ აღმოაჩნდა...  ქიმიური თვისებები!..  ამიტომაც 

შეარქვეს არგონი („უმოქმედო“).  

არგონის აღმოჩენისთანავე მეცნიერებმა მზერა მიაპყრეს ქიმიურ ელემენტთა 

პერიოდულობის კანონის შემქმნელს - დ.  მენდელეევს, ვინაიდან გაუგებარი იყო, სად უნდა 

მოეთავსებინათ ეს ელემენტი სისტემაში.  

მენდელეევმა განჭვრიტა, რომ აქტიური დამჟანგველებიდან - ჰალოგენებიდან 

საწინააღმდეგო ქიმიური თვისებების მქონე მეტალებზე (აღმდგენლებზე)  გადასვლა არა 

ნახტომისებურად მკვეთრად, არამედ ნულოვანი ჯგუფის მეშვეობით უნდა მომხდარიყო.  

მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ ასეთი ვარაუდის შედეგად არგონმა დიდ მეცნიერს იმედიც 

გაუცრუა.  მენდელეევი ისე გარდაიცვალა, რომ ვერ მოესწრო არგონის მთავარი 

საიდუმლოების ახსნას: ამ ელემენტის ატომური მასა მთელი ერთეულით მეტი აღმოჩნდა (და 

არა ნაკლები, როგორც პერიოდულობის ძირითადი კანონის შესაბამისად იყო 

მოსალოდნელი), ვიდრე მისი მომდევნო ელემენტის - კალიუმის მასა! 

რატომ ვერ შეძლო მეცნიერმა ამ ნამდვილად საკვირველი და უაღრესად საინტერესო 

მოვლენის ახსნა?  

 

* * * 

მენდელეევმა სწორად მიუჩინა არგონს ადგილი პერიოდულ სისტემაში, მაგრამ მას არ 

შეეძლო აეხსნა, - რატომ ჰქონდა ამ ელემენტს ანომალიურად დიდი ატომური მასა.  აღნიშნულ 

საკითხზე პასუხის გაცემა მხოლოდ მეოცე საუკუნის ფიზიკის მიღწევებზე დაყრდნობით 

შეიძლებოდა, - მენდელეევის გარდაცვალებიდან თითქმის სამი ათეული წლის შემდეგ.  

გამოირკვა, რომ არგონი წარმოიქმნება კალიუმის მძიმე იზოტოპის - რადიაქტიური K-40-ის 

დაშლის შედეგად.  

ატომგულების შედგენილობის საიდუმლოებათა გახსნამ აჩვენა, რომ ბუნებაში 

გავრცელებული კალიუმი ორი იზოტოპისგან - მდგრადი K-39-სა და რადიაქტიური K-40-სგან 

შედგება.  მაგრამ უკანასკნელის რაოდენობრივი შემცველობა კალიუმის საერთო მასაში მეტად 

უმნიშვნელოა და 0,012%-ს არ აღემატება.  ამიტომ გასაგებია, რომ კალიუმის მასობრივი 

რიცხვი ახლოს არის მისი მსუბუქი იზოტოპის მასობრივ რიცხვთან (39, 102).  

რაც შეეხება არგონს, მის ატომურ მასას, ცხადია, იმ იზოტოპის (K-40)  ატომური მასის 

ახლო მნიშვნელობა (39,948)  ექნება, რომლისგანაც იგი წარმოიშვა.  
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2.  არგონის კიდევ ერთი საიდუმლო 

ჩვენი პლანეტის ატმოსფეროს შემადგენელი ნებისმიერი აირი ამა თუ იმ რაოდენობით 

შორდება დედამიწას - იკარგება კოსმოსის უკიდეგანო სივრცეში.  მაგრამ ეს გარემოება 

ჯერჯერობით არავის აფიქრებს: ჟანგბადისა და აზოტის დანაკარგი ზედმეტად ივსება ცოცხალი 

ორგანიზმების ცხოველმყოფელობის შედეგად გამოყოფილი და ვულკანების მიერ 

ამოფრქვეული აირებით.  

რაც შეეხება ინერტულ აირებს, მათი რაოდენობა გეოლოგიურ ეპოქათა მიხედვით სულ 

უფრო და უფრო მცირდება.  ამის გამოა, რომ ინერტული აირების შემცველობა ატმოსფეროში 

ასე მცირეა და ერთ პროცენტსაც არ აღემატება.  

გასაკვირია, რომ ამ მცირე რაოდენობაში არგონის წილი ათასჯერ აღემატებს ყველა 

დანარჩენი ინერტული აირის რაოდენობას, ე.  ი.  გაცილებით მეტია, ვიდრე უნდა 

მოველოდეთ.  

გასაგები იქნებოდა, ასეთი რომ ყოფილიყო მძიმე ინერტული აირი - ქსენონი, რომელიც 

ნაკლებად მოძრავია და, მაშასადამე, ნაკლებადაც იკარგება კოსმოსის სივრცეში.  არც ყველაზე 

მსუბუქი ინერტული აირის - ჰელიუმის სიჭარბე იქნებოდა გასაკვირი: მისი მარაგი ხომ 

განუწყვეტლივ ივსება დედამიწის ქერქში არსებული ურანის რადიაქტიური დაშლის შედეგად.  

მაგრამ სწორედ ეს აირები გვაქვს ატმოსფეროში მცირე რაოდენობით.  

არგონი კი ათასჯერ მეტია! 

რატომ? 

 

* * * 

ამ პარადოქსის პასუხი გამომდინარეობს წინა მსჯელობიდან.  ჩვენი საუკუნის მხოლოდ 30-

იან წლებში მოხერხდა იმის დადგენა, რომ არგონი წარმოიქმნება კალიუმის რადიაქტიური 

მძიმე იზოტოპის - K-40-ის დაშლის შედეგად.  მართალია, ამ უკანასკნელის შემცველობა 

კალიუმში, როგორც უკვე იყო აღნიშნული, მეტად მცირეა და მისი ნახევრად დაშლის პერიოდი 

უაღრესად ხანგრძლივია (1, 3 მილიარდი წელი), მაგრამ ბუნებაში კალიუმის ფართოდ 

გავრცელების გამო მისი მცირე რადიაქტიური ნაწილი კი საკმაოდ დიდი რაოდენობის არგონს 

წარმოქმნის, - დაახლოებით ერთ ტონას საათში, რაც წლიურად 7000 ტონას აჭარბებს.  ცხადია, 

რომ დედამიწის არსებობის 5 მილიარდზე მეტი ხნის განმავლობაში იგი გაცილებით მეტი 

რაოდენობით არის წარმოქმნილი, ვიდრე მისი დანაკარგია კოსმოსურ სივრცეში.  

 (ა.  ავალიანი, „ქიმიის პარადოქსები“, თბ., 1985)  
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ნიშნავს არგონი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

რატომ შეარქვეს ამ ელემენტს არგონი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა არის არგონის მთავარი საიდუმლოება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელია არგონის მომდევნო ელემენტი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რისგან შედგება ბუნებაში გავრცელებული კალიუმი? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 რისგან წარმოიქმნება არგონი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

პერიოდი, მილიარდი, რადიაქტიური, არგონი, კალიუმის 

.....................  წარმოიქმნება კალიუმის.............................  მძიმე იზოტოპის - K-40-ის დაშლის 

შედეგად.  მართალია, ამ უკანასკნელის შემცველობა კალიუმში, როგორც უკვე იყო 

აღნიშნული, მეტად მცირეა და მისი ნახევრად დაშლის..................................  უაღრესად 

ხანგრძლივია (1, 3.......................  წელი), მაგრამ ბუნებაში................................  ფართოდ 

გავრცელების გამო მისი მცირე რადიაქტიური ნაწილი კი საკმაოდ დიდი რაოდენობის არგონს 

წარმოქმნის, - დაახლოებით ერთ ტონას საათში, რაც წლიურად 7000 ტონას აჭარბებს.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

წარმოიქმნება დაშლის არგონი მძიმე იზოტოპის შედეგად კალიუმის რადიაქტიური.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

იზოტოპისგან გავრცელებული კალიუმი ორი შედგება ბუნებაში.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

გამოყოფილი შედეგად ცხოველმყოფელობის ცოცხალი დანაკარგი ივსება ორგანიზმების 

აირებით.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

არგონი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

კალიუმი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

აირი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

იზოტოპი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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7.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

 

ა.    ინერტული    მასა 

ბ.    რადიაქტიური    თვისებები 

           გ.    ცხოველმყოფელობის  ქერქი 

          დ.   დედამიწის     დაშლა       

            ე.    ქიმიური    აირი   

            ვ.    ატომური    შედეგად                           

             

 

8. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი  

   დეტალები მოკლედ, რაც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება არ არის  

   აუცილებელი).   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი 

თემა 
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9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი და გადმოეცით თხრობით: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.  შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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25.  ქიმიის პარადოქსები - 3 

 

 

1.  ყინულის ლოლუების საიდუმლოება 

- რა ლამაზია! - უნებლიედ გაიფიქრებს და მზერას აადევნებს ხოლმე ყოველი ჩვენგანი 

კლდეზე გადმოკიდებული ან წყლის საწრეტი მილის ბოლოზე მიყინული ლოლუების 

ჩურჩხელებს.  თვალს ამათი სილამაზე იზიდავს, გულში კი მოახლოებული გაზაფხულის იმედი 

იღვიძებს.  

ასეთ პოეტურ ოცნებაში გართულს შეიძლება პროზაული ფიქრებიც არ აგეკვიატოს: მაინც 

როგორ წარმოიშვა ეს დალოცვილი ლოლუა? ერთსა და იმავე ადგილზე თოვლი დნება და 

იქვე იყინება კიდეც?! 

სად უნდა ვეძებოთ ყინულის ლოლუების წარმოქმნის საიდუმლოს გასაღები? 

 

 
 

* * * 

მართალია, თოვლის დნობა და წარმოქმნილი წყლის გაყინვა თითქმის ერთსა და იმავე 

დროს ხდება, მაგრამ ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ ორივე პროცესი ერთნაირ 

პირობებში მიმდინარეობს.  

წყლის მცირე ნაკადის შემოყინვა ლოლუას ზედაპირზე იმის მაუწყებელია, რომ ჰაერის 

ტემპერატურა ჯერ ისევ ნულ გრადუსზე დაბალია; რაც შეეხება იმ ადგილს, სადაც თოვლი 

დნება, იქ სულ სხვა პირობები და განსხვავებული მიკროკლიმატია შექმნილი.  სახურავის თუ 

კლდის დამრეც ფერდობს მზის სხივები უფრო სწორი კუთხით ეცემა (არ უნდა დაგვავიწყდეს, 

რომ ზამთარში მზე დედამიწასთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე ზაფხულში, მაგრამ ჩვენს 

ნახევარსფეროს ამ დროს მზის სხივები უფრო დახრილად, მცირე კუთხით ეცემა)  და 

გაცილებით ინტენსიურად ათობს.  თოვლი დნება და მცირე ნაკადის სახით მიწანწკარებს 
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ქვევით; აქ კი, ჩრდილოვან მხარეს, საკმად ცივა და წყალი ადვილად შემოეყინება ლოლუას 

ზედაპირს.  

 

2.  რატომ არ იწვის წყალი? 

წყლის ფორმულა ყველამ კარგად იცის.  მაგრამ ცნობილია ისიც, რომ წყალბადისა და 

ჟანგბადის ისეთი ფარდობა, როგორიც წყლის შემადგენლობაშია, არამცთუ მცირე 

ნაპერწკლით, არამედ თვითნებურადაც შეიძლება აფეთქდეს და საკმაო ძალითაც.  ტყუილად 

ხომ არ ჰქვია ამ ნარევს „მგვრგვინავი აირი“! თვით წყალში კი ამ ორ ელემენტს შორის საკმაოდ 

„მშვიდი განწყობილება“ სუფევს - არავის აზრადაც არ მოუვა, რომ ასეთი საშიში ქიმიური 

შედგენილობის ნივთიერება ცეცხლს მოარიდოს, - პირიქით! 

პირველი, რასაც ამ მოვლენის ახსნა შეიძლება დავუკავშიროთ, ალბათ ის იქნება, რომ 

წყალი წყალბადის ქიმიური ნაერთია, ე.  ი.  რეაქციის პროდუქტი; მაგრამ გაიხსენეთ 

წყალბადის სხვა ქიმიური ნაერთები: სპირტი, ბენზინი, აცეტონი...  მათთან, რომ იტყვიან, 

ცეცხლის ხსენებაც არ შეიძლება, ხოლო წყალი რომ არ იწვის, ეს ყველამ კარგად ვიცით.  

მაშ რატომ არ იწვის წყალი? 

* * * 

როგორც წყალი, ისე ბენზინი, ბენზოლი, სპირტი და სხვა ნივთიერებები, მართალია, 

წყალბადის ნაერთებია, მაგრამ პირველი მათგანი, დანარჩენთაგან განსხვავებით, სრული წვის, 

ე.  ი.  ჟანგბადთან შეერთების რეაქციის საბოლოო პროდუქტია და, ცხადია, არ შეიძლება 

ჟანგბადით ხელმეორედ, დამატებით დაიწვას.  

 

 

3.  წყალი...  იწვის! 

- იწვის და მერე როგორ! მაგრამ, ცხადია ამას ცოდნა უნდა, - ამბობს მკვლევარი და მიწისა 

და პლასტმასისგან დამზადებულ ხელსაწყოსთან მიდის.  - ამ ჭურჭელში გამოხდილი წყალია.  

შეგიძლიათ გასინჯოთ.  მილში გატარებისას რამდენადმე ცხელდება და ხუფში ამოსვლის 

დროს მას აირის ჭავლი ცეცხლს უკიდებს.  

მართლაც, მკვლევარი აღებს სათანადო ონკანებს და ხდება საკვირველება: წყლის ჭავლი 

ცხადად იწვის ნათელი, კაშკაშა ალით.  

მაგრამ სად გაგონილა, რომ წყალს ცეცხლი ეკიდებოდეს? 

 

* * * 

ცდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ცხელი წყალი ეგზოთერმულად რეაგირებს (იწვის)  

ფტორთან, რომელიც როგორც ქიმიურად უფრო აქტიური ნივთიერება, ჩაენაცვლება 

ჟანგბადს, წარმოქმნის ფტორწყალბადმჟავას (HF), ხოლო ჟანგბადი გამოიყოფა თავისუფალი 

სახით.  

ამგვარად, სწორედ ფტორის აღმოჩენის შემდეგ შეიცვალა წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ 

წვა არის მხოლოდ ჟანგბადთან შეერთება.  

 

(ა.  ავალიანი, „ქიმიის პარადოქსები“, თბ., 1985)  



149 
 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  უპასუხეთ კითხვებს: 

რისი მაუწყებელია წყლის მცირე ნაკადის შემოყინვა ლოლუას ზედაპირზე? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

როდის არის მზე დედამიწასთან უფრო ახლოს? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რისი ქიმიური ნაერთია წყალი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელია წყალბადის ქიმიური ნაერთები? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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როდის შეიცვალა წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ წვა არის მხოლოდ ჟანგბადთან  

შეერთება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 იწვის თუ არა წყალი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

შედგენილობის, აფეთქდეს, ნარევს, ელემენტს, ჟანგბადის 

წყალბადისა და............................  ისეთი ფარდობა, როგორიც წყლის შემადგენლობაშია, 

არამცთუ მცირე ნაპერწკლით, არამედ თვითნებურადაც შეიძლება......................  და საკმაო 

ძალითაც.  ტყუილად ხომ არ ჰქვია ამ...................  „მგვრგვინავი აირი“! თვით წყალში კი ამ 

ორ..........................  შორის საკმაოდ „მშვიდი განწყობილება“ სუფევს - არავის აზრადაც არ 

მოუვა, რომ ასეთი საშიში ქიმიური...........................  ნივთიერება ცეცხლს მოარიდოს, - პირიქით!.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

ქიმიური წყალბადის წყალი ნაერთია.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

გრადუსზე ნულ ტემპერატურა ჰაერის ჯერ ისევ დაბალია.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

სხივები ნახევარსფეროს მცირე ჩვენს ამ დროს მზის უფრო კუთხით ეცემა.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ლოლუა 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ფტორი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ნაერთი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ჟანგბადი 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    ყინულის     პროდუქტი 

ბ.    ქიმიური    ჭავლი 

           გ.    ცეცხლს    აირი 

          დ.   წყლის      ლოლუა 

            ე.    მგრგვინავი   ნაერთი   

            ვ.    რეაქციის     უკიდებს 

             

 

8. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი  

   დეტალები მოკლედ, რაც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება არ არის  

   აუცილებელი).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი 

თემა 
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9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი და გადმოეცით თხრობით: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.  შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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26.  ქიმიის პარადოქსები - 4 

 

 

1.  რატომ არ ფეთქდება ატმოსფერო? 

- კი მაგრამ, რისგან უნდა აფეთქდეს? - იკითხავს შეშინებული მკითხველი.  

- მეთანისგან, რომელიც ჰაერში მნიშვნელოვანი რაოდენობით უნდა იყოს.  

- საიდან ან რატომ? - არ შეიძლება არ გაგვიკვირდეს.  

ამის უტყუარ საბუთს გვაძლევს შემდეგი: ქვანახშირი, როგორც მტკიცდება, ორგანული 

ნარჩენებისგან არის წარმოქმნილი.  უმაღლესი ხარისხის ქვანახშირის - ანთრაციტის 

წარმოქმნის დროს კი ამ ნარჩენების მესამედი მთლიანად მეთანად გარდაიქმნება.  ამიტომ 

არის, რომ მიწის წიაღში, 1-1,5 კმ სიღრმეზე ქვანახშირის ფენები ისე ძლიერ არის გაჯერებული 

ამ აირით, რომ მისი წნევა ზოგჯერ ასეულ ატმოსფეროს აღწევს.  ხელსაყრელ პირობებში 

მეთანი ცდილობს გამოიყოს და კიდევაც გამოიყოფა დიდი რაოდენობით.  მაგრამ ეს მეთანი 

ხომ ჰაერში ამოიტყორცნება? გაანგარიშება გვარწმუნებს, რომ ყოველივე ამის გამო დედამიწის 

ატმოსფეროს მნიშვნელოვანი ნაწილი ამჟამად თითქოს მეთანისგან უნდა შედგებოდეს.  

არამცთუ ელვა, ყოველი მცირედი ნაპერწკალიც კი უდიდესი მასშტაბის ნგრევის 

მომასწავებელი იქნებოდა! მაგრამ, ჩვენდა საბედნიეროდ, ეს ასე არ არის: გამოყოფილი 

მეთანი ატმოსფერომდე თითქმის არ აღწევს.  

როგორ ხდება ასე? 

მეთანის სტრუქტურა 

 

ეს კითხვა არცთუ ისე უსაფუძვლოა: ყველა გაანგარიშება იმაზე მეტყველებს, რომ 

დედამიწის ატმოსფეროში დიდი რაოდენობით უნდა იყოს მეთანი.  სინამდვილეში კი 

კაცობრიობა ამ საშიშროებისგან დაზღვეულია.  რისი წყალობით? - როგორც აღმოჩნდა, 

კაცობრიობა დიდად არის დავალებული ზოგიერთი ბაქტერიისგან, რომელსაც აქვს  

უნიკალური თვისება - დიდი რაოდენობით შთანთქას ეს საშიში აირი.  

ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ მეცნიერები რამდენიმე ათეული წლის წინ.  მას შემდეგ 

„მეხანძრე ბაქტერიების“ შესწავლა გაცხოველებით მიმდინარეობს.  
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2.  მხუთავიცა და...  ვერაგიც! 

„მხუთავი აირით“ (ნახშირის ოქსიდი, CO)  მოწამვლის მექანიზმი კარგად არის ცნობილი: 

მომეტებული ქიმიური აქტიურობის გამო ეს აირი 200-300-ჯერ უფრო ადვილად უერთდება 

სუნთქვის პიგმენტს - ჰემოგლობინს, ვიდრე ჟანგბადი და წარმოქმნის მდგრად ნაერთს (COHb), 

- ამით ის გამორიცხავს ქსოვილების მომარაგებას მაცოცხლებელი აირით (ჟანგბადით); 

ჟანგბადის ნაკლებობა იწვევს მძიმე მოწამვლას, სულის ხუთვას, ტკივილებს საფეთქელსა და 

შუბლის არეში, სისუსტეს, მხედველობის გაორებას და სხვა მეტად უსიამოვნო სიმპტომებს.  

აქ ერთ საკვირველ მოვლენას ვაწყდებით: მოწამვლის შეგრძნებისთანავე ორგანიზმის 

დამცველი ფაქტორები თითქოს უნდა გვაიძულებდეს, სასწრაფოდ განვერიდოთ განსაცდელს, 

მაგრამ დაზარალებული სულ არ ცდილობს მოსცილდეს საშიშროების კერას.  

რით შეიძლება ამის ახსნა? 

 

„მხუთავი აირით“ მოწამვლა არა მარტო ჟანგბადის მკვეთრ უკმარისობას იწვევს, რასაც 

მძიმე სიმპტომები ახლავს თან; იგი დამღუპველად მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ 

სისტემაზეც როგორც უშუალოდ, ასევე არაპირდაპირი გზით.  სწორედ ეს არის მიზეზი 

დაზარალებულის ნებისყოფის იმდენად უჩვეულო მოდუნებისა, რომ საშიშროების მიუხედავად, 

იგი ვერა და ვერ თმობს მოწამლულ გარემოს.  

გასათვალისწინებელია ამ აირის სხვა თავისებურებაც: ზოგს მიაჩნია, რომ იგი მხოლოდ 

მომეტებული (>1 მგ/ლ)  კონცენტრაციის დროს არის საშიში და მოსარიდებელი.  მაგრამ 

დადგენილია, რომ მისი მცირე ((0,2-0,4 მგ/ლ)  შემცველობაც კი ჰაერში საკმაოდ ავისმქმნელია 

- ამ დროს მას შეუძლია ჰემოგლობინის 30-40 % შებოჭოს და, მაშასადამე, ამდენადვე 

შეამციროს ორგანიზმის ჟანგბადით მომარაგება.  

აქედან გამომდინარე, გასაგებია, რა სიფრთხილე გვმართებს ამ ვერაგი აირის მიმართ, - 

მით უმეტეს, რომ იგი ყოველ ნაბიჯზეა ჩასაფრებული: ავტომანქანების გამონაბოლქვი იქნება 

ეს, გაზქურის ნამწვი აირები, თამბაქოს ბოლი თუ სხვა ამგვარი.  

 

(ა.  ავალიანი, „ქიმიის პარადოქსები“, თბ., 1985)  

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  
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________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა ეწოდება უმაღლესი ხარისხის ქვანახშირს? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

რა შთანთქავს მეთანს? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

რას იწვევს ჟანგბადის ნაკლებობა? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

რატომ არ ცდილობს დაზარალებული მოსცილდეს საშიშროების კერას მოწამვლის  

შეგრძნებისთანავე? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

სად შეიძლება იყოს „მხუთავი აირი“? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

ატმოსფეროს, ნაპერწკალიც, მასშტაბის, მეთანი, გამოიყოფა 

 

ხელსაყრელ პირობებში........................  ცდილობს გამოიყოს და კიდევაც.......................  

დიდი რაოდენობით.  მაგრამ ეს მეთანი ხომ ჰაერში ამოიტყორცნება? გაანგარიშება 
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გვარწმუნებს, რომ ყოველივე ამის გამო დედამიწის..............................  მნიშვნელოვანი ნაწილი 

ამჟამად თითქოს მეთანისგან უნდა შედგებოდეს.  არამცთუ ელვა, ყოველი 

მცირედი.............................  კი უდიდესი............................  ნგრევის მომასწავებელი იქნებოდა! 

მაგრამ, ჩვენდა საბედნიეროდ, ეს ასე არ არის.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

ქსოვილების აირით გამორიცხავს ამით ის მაცოცხლებელი მომარაგებას.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

არის გაჯერებული ქვანახშირის მიწის წიაღში ფენები ძლიერ ამ აირით.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

მოქმედებს ნერვულ იგი ცენტრალურ დამღუპველად სისტემაზე.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

მხუთავი 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ანთრაციტი 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ატმოსფერო 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ბაქტერია 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

 

7. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    მხუთავი     გაორება 

ბ.    ქიმიური    კერა 

           გ.    მკვეთრი    სიმპტომები 

          დ.   მხედველობის      უკმარისობა 

            ე.    მძიმე    აირი   

            ვ.    საშიშროების   აქტიურობა 

             

8. შეადგინეთ გეგმა: 
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___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

9. შედგენილი გეგმის მიხედვით დაწერეთ ტექსტის შინაარსი.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. გადმოეცით ტექსტი თხრობით.  

 

11. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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27.  ქიმიის პარადოქსები - 5 

 

 

ჩვენი პლანეტის ყველაზე გავრცელებული ელემენტი 

 

ელემენტები საოცრად არათანაბრადაა მიმობნეული ჩვენ გარშემო: ატმოსფეროში, 

ჰიდროსფეროში, ბიოსფეროსა და ლითოსფეროში, - მაშინ როდესაც ათიოდე მათგანის 

შემცველობა 99 %-მდეა, დანარჩენი ცხრა ათეულზე მეტისა 1 %-საც ძლივს აღწევს.  ყველაზე 

მომეტებული რაოდენობით გვაქვს ჟანბადი (49,13 %)  და კაჟბადი (26 %).  მომდევნო 

ადგილებზეა ალუმინი (7,45 %), რკინა (4,2 %), კალციუმი (3,45 %), ნატრიუმი (2,4 %), კალიუმი 

(2,35 %), მაგნიუმი (2,35 %).  სხვადასხვა მეცნიერის მონაცემი ამ მხრივ თითქმის არ 

განსხვავდება ერთმანეთისგან.  

მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ ასეთ უცნაურობასაც 

შეიძლება წავაწყდეთ: ზოგი გამოჩენილი სწავლული 

ასაბუთებს, რომ ჩვენი პლანეტის ყველაზე გავრცელებული 

ელემენტია არა ჟანგბადი, არამედ რკინა! 

 და ეს მაშინ, როდესაც ყველა ცნობარის მიხედვით 

რკინას გავრცელებით მხოლოდ მეოთხე ადგილი უკავია.  

სად უნდა ვეძებოთ ამ შეუსაბამობის სათავე? 

რკინის მნიშვნელოვან გეოქიმიურ თავისებურებას 

წარმოადგენს რამდენიმე ჟანგვის ხარისხის არსებობა.  

რკინა ნეიტრალურ 

ფორმაში არის 

ლითონური — შეადგენს დედამიწის ბირთვს, შესაძლოა, 

მანტიაში მისი არსებობა და ძალიან იშვიათად გვხვდება 

ქერქში.  FeO რკინის არსებობის ძირითადი ფორმაა მანტიასა 

და დედამიწის ქერქში.  Fe2O3 ახასიათებს დედამიწის ქერქის 

ყველაზე ზედა, დაჟანგულ ნაწილისათვის, კერძოდ, ნალექი 

მთის ქანებისათვის.  

*** 

კაცობრიობა სამართლიანად ამაყობს იმით, რომ 

კოსმოსში გაიჭრა და მთვარესაც მისწვდა, მაგრამ, მეორე მხრივ, 

ძალიან ცოტა რამ ვიცით იმის შესახებ, რა ხდება თუნდაც 

რამდენიმე ათეული კილომეტრის სიღრმეზე.  ამიტომ, როცა 

ბუნებაში ელემენტების გავრცელებაზე ვლაპარაკობთ, იძულებული ვართ, ერთგვარ 

პირობითობაზე წავიდეთ, ვიმსჯელოთ მხოლოდ დედამიწის თხელი ქერქის - ლითოსფეროს 

ჟანგბადის ორატომიანი O2 

მოლეკულა 

რკინის ატომის სქემა 
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შესახებ დაახლოებით 16 კმ სიღრმეზე, ატმოსფეროს მიმდებარე ფენისა და ჰიდროსფეროს 

ჩათვლით.  

ლითოსფერო ანუ დედამიწის ქერქი, დედამიწის ყველაზე გარე, მაგარი გარსი.  შედგება 

დანალექი, გრანიტული და ბაზალტური შრეებისაგან.  განასხვავებენ ოკეანურ და კონტინენტურ 

ქერქს.  ოკეანურ ქერქს გრანიტის შრე არ ახასიათებს.  დედამიწის ქერქის მაქსიმალური სისქე 

70 კმ-ია (მთიან მხარეებში), 30-40 კმ ვაკეების ქვეშ, ოკეანის ქვეშ — 5-10 კმ.  

ათეული ათასი ანალიზის შედეგების განზოგადებით მიღებულია დედამიწის ქერქის ის 

საშუალო შედგენილობა, რაც უკვე იყო აღნიშნული.  

მაგრამ ეს ხომ ზღვაში წვეთია დედამიწის მთელ მოცულობასთან შედარებით? ამიტომ 

მეცნიერები გამომდინარეობენ იმ მონაცემებიდან, რომ 299 კმ სიღრმეში მდებარე დედამიწის 

გულის შემადგენელი ნივთიერების კუთრი წონა 11-ს უნდა აჭარბებდეს.  ეს გვაძლევს 

საფუძველს დავასკვნათ, რომ იგი უმთავრესად რკინისა (90,7 %)  და ნიკელისგან (8,5 %)  

შედგება.  თუ ეს ასეა, ცხადია, რომ ჩვენი პლანეტის ყველა გავრცელებული ელემენტი ყოფილა 

რკინა.  

ასეთი ვარაუდი საფუძველს მოკლებული არ არის.  ასე, მაგალითად, გეოქიმიის ერთ-

ერთი ფუძემდებლის აკად.  ფერსმანის გაანგარიშებით დედამიწის საშუალო შედგენილობა 

ამგვარადაა წარმოდგენილი: 

რკინა  -  37,04 %; 

ჟანგბადი -   28,56 % 

კაჟბადი  - 14,47 % 

მაგნიუმი - 1,03 % 

ნატრიუმი  - 0,96 % და ა.  შ.  

მაშასადამე, დედამიწის მთელი მასისთვის რკინა პირველ ადგილზეა.  ვარაუდობენ, რომ 

მიწის გულში ლითონები მათი ჰიდრიდების სახით შეიძლება გვქონდეს.  

მაგრამ აქვე უნდა დავძინოთ, რომ ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, ლითოსფერო არა 

ლითონებისაგან, არამედ ქვიანი ქანებისგანაა შედგენილი.  ეს ქანები იქ არსებული დიდი 

წნევების ზეგავლენით (1,4-3 მლნ ატმ)  განსაკუთრებულ მკვრივ მდგომარეობაშია და ამიტომ 

შეიძლება არანორმალურად დიდი კუთრი წონა ჰქონდეთ.  

(ა.  ავალიანი, „ქიმიის პარადოქსები“, თბ., 1985)  

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ___________________________________________________________ 

________________________    ___________________________________________________________  

________________________    ___________________________________________________________  

________________________    ___________________________________________________________  

________________________    ___________________________________________________________  
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________________________ ________________________________________________________ 

________________________          ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  უპასუხეთ კითხვებს: 

როგორაა განაწილებული ელემენტები ჩვენ გარშემო? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

რა არის რკინის მნიშვნელოვანი გეოქიმიური თავისებურება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

რას ეწოდება ლითოსფერო? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

რამდენია დედამიწის ქერქის მაქსიმალური სისქე? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელ ადგილზეა რკინა ფერსმანის გაანგარიშებით? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

მეცნიერები, რკინისა, დედამიწის, კუთრი, ელემენტი 

...........................  გამომდინარეობენ იმ მონაცემებიდან, რომ 299 კმ სიღრმეში 

მდებარე.............................  გულის შემადგენელი ნივთიერების.........................  წონა 11-ს უნდა 

აჭარბებდეს.  ეს გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ იგი უმთავრესად..........................  (90,7 

%)  და ნიკელისგან (8,5 %)  შედგება.  თუ ეს ასეა, ცხადია, რომ ჩვენი პლანეტის ყველა 

გავრცელებული.....................  ყოფილა რკინა.  
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5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

ყველაზე ელემენტია გავრცელებული ჩვენი რკინა პლანეტის. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ადგილი მეოთხე მხოლოდ რკინას გავრცელებით უკავია.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

გულში მათი ლითონები შეიძლება მიწის ჰიდრიდების სახით გვქონდეს.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

რკინა 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ჟანგბადი 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ლითოსფერო 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ელემენტი 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

7.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    გამოჩენილი    თავისებურება 

ბ.    კუთრი    წვეთი 

           გ.    ადგილი    შედგენილობა 

          დ.   საშუალო       სწავლული 

            ე.    ზღვაში     წონა   

            ვ.    გეოქიმიური   უკავია 

             

8. შეადგინეთ გეგმა: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

9. შედგენილი გეგმის მიხედვით დაწერეთ ტექსტის შინაარსი.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. გადმოეცით ტექსტი თხრობით.  

 

11. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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28.  ეს საინტერესოა,   

ანუ: იცით თუ არა, რომ... 

 

 

 

1.  სწორ ჯაჭვში განლაგებული 100 მლნ.  ატომი იკავებს 1სმ სიგრძეს; 

2.  1ლ ზღვის წყლიდან მიღებული წყალბადის ნუკლიდი - დეიტერიუმი თავისი 

ენერგოტევადობით 350 ლ ბენზინს უახლოვდება; 

3.  U234-ით შესაძლებელია განისაზღვროს ოკეანის ფოსფორიტების ასაკი.  გამოიყენება 

რკინის მადნების საძიებო საქმეში; 

4.  „ბრინჯაოს ხანის“ პერიოდში იარაღი მზადდებოდა Cu და  Sn შენადნობისაგან.  ამჟამად 

„ბრინჯაო“ მზადდება სპილენძის Al,Si,Mn-თან შენადნობით; 

5.  „რკინის ხანაში“ რკინა ოქროზე ძვირად ფასობდა.  საჭირო ნივთებს ამზადებდნენ 

რკინის შენადნობისაგან (თუჯისა და ფოლადისაგან); 

6.  XIV საუკუნის ბოლოს კალიუმის გვარჯილისაგან KNO3 დაამზადეს შავი დენთი, 

რომელიც შეიცავდა KNO3 -75%, ხის ნახშირს -15% და გოგირდს -10%; 

7.  გოგირდმჟავას უწოდებენ ქიმიის სისხლს; 

8.  კუჭის წვენი შეიცავს მარილმჟავას, რომელსაც საკვების გადამუშავებაში მთავარი 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს; 

9.  HNO3 და HCl ნარევს სამეფო წყალი დაერქვა, მეტალთა მეფის -(Au) ოქროს გახსნის 

გამო; 

10.  აირების მისაღებად (H2, CO2, H2S)  გამოიყენება კიპის აპარატი, რომელიც გამოიგონა 

ჰოლანდიელმა ფარმაცევტმა იაკობ კიპმა 1862წ; 

11. 1895წ ურანის მინერალიდან გამოყოფილი „უმოქმედო ელემენტი“ იყო ჰელიუმი; 

12.  1898წ რამზაის მიერ ჰაერიდან გამოყოფილი იყო: Kr-კრიპტონი (დამალული), Ne-

ნეონი (ახალი), Xe-ქსენონი (უცხო); 

13.  წყალი ცეცხლს აქრობს, რადგან ჰაერის ჟანგბადის შეღწევა ძნელდება.  წყალი 

ორთქლდება, შთანთქავს ტემპერატურას და წვის ტემპერატურას ამცირებს; 

14.  მოჭიქურება მაღალ ტემპერატურაზე კერამიკული ნაკეთობის მინის თხელი შრით 

დაფარვაა, მოკალვა - რკინის ნაკეთობის დაფარვა კალას თხელი ფენით, მომინანქრება -

მეტალურ ნაკეთობათა დაფარვა ემალით, ფაიფურზე ნახატებით; 

15.  ალმასი ელემენტ ნახშირბადის შემცველი მინერალია.  ხასიათდება დიდი სიმაგრით.  

მე-19 საუკუნეში პორტუგალიის მეფის კუთვნილი 1680-კარატიანი ალმასი ითვლებოდა 

ყველაზე დიდ ალმასად.  ინგლისელი მინერალოგის - მოვეს მიერ დადგინდა, რომ ეს იყო 

უფერო ტოპაზი; 

16.  მარგალიტი მყარი ნივთიერებაა, რომელიც წარმოიქმნება მოლუსკების ნიჟარებში 

მარცვლის სახით.  შედგება  CaCO3 - 86-96% და   6-12%  ორგანული ნივთიერებებისა და 

წყლისგან.  სწორი და იდეალური მარგალიტი ძვირად ფასობს; 
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17.  ქარვა წიწვოვანი ხეების მიერ გამოყოფილი გამყარებული ფისია; 

18.  ძოწი უხერხემლო არსებათა ჩაკირული ჩონჩხის ნაწილს შეიცავს.  შეიცავს CaCO3-ს 

მინარევის სახით  MgCO3, SrSO4  და  1% ორგანულ ნივთიერებებს.  აქვს ვარდისფერი, წითელი, 

თეთრი ან შავი ფერი; 

19.  კორუნდი მინერალია, რომელიც შედგება Al2O3-გან.  მისი ნაირსახეობაა ლალი, 

რომელსაც წითელ შეფერილობას აძლევს ქრომის იონები; 

20.  კვარცის SiO2 ნაირსახეობის მინერალებს მიეკუთვნება: მთის ბროლი, ამეთვისტო-

ნახევრად ძვირფასი ქვა   იისფერი ან ლურჯი  შეფერილობის.  ოპალი შედგება SiO2  nH2O-

სგან; 

21.  ფირუზი მოცისფრო-მწვანე ფერისაა.  შეიცავს  CuAl6(PO4) 4 (OH) 6 5H2O; 

22.  ტოპაზი სილიკატური ჯგუფის მინერალია.  შეიცავს Al2(F;OH) 2 SiO4.  არის ღვინისფერი, 

ცისფერი, იისფერი გამჭვირვალე ძვირფასი ქვა.  

23.  ქიმიურ რეაქციებს იყენებდნენ 12 საუკუნის წინ ჩვ. წ.  ჩინეთში, ეგვიპტეში, ინდოეთში.  

ამზადებდნენ წამლებს, საღებავებს, ღვინოს; 

24.  ალქიმია (ძველი პერიოდის მეცნიერება)  იძიებდა  ხანგრძლივი ცხოვრების ელექსირს 

და მაგიური ძალის მქონე ფილოსოფიურ ქვას, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნებოდა 

მეტალების გარდაქმნა ოქროდ; 

25.  ალქიმიკოსებისათვის ცნობილი შვიდი ელემენტი უკავშირდებოდა პლანეტებს.  მაგ., 

ოქრო - მზეს, ვერცხლი - მთვარეს, სპილენძი - ვენერას, რკინა - მარსს, ტყვია - სატურნს, კალა 

-იუპიტერს, ვერცხლისწყალი - მერკურს; 

26.  ევროპელმა ალქიმიკოსებმა მიიღეს კალის სულფიდი - SnS2, რომელიც ჰგავდა 

ოქროს.  

27.  ალქიმიამ ხელი შეუწყო იატროქიმიის (სამედიცინო ქიმია)  განვითარებას, რომლის 

ფუძემდებლად ითვლება გერმანელი მეცნიერი  თ. პარაცელსი (1493-1541); 

28.  ფლოგისტონის თეორიამ  წერტილი დაუსვა ალქიმიას და მისცა დასაბამი ქიმიის 

განვითარებას.  ფლოგისტონის თეორია ეკუთვნის გერმანელ ქიმიკოსს და ექიმს  გ. ე. შტალს 

(1659-1734); 

29.  რუსი ქიმიკოსის, აკადემიკოს ტიმშენკოს მიერ (1861-1941)  შეიქმნა აირთა 

გასასუფთავებელი და გასაშრობი ხელსაწყო.  ეს ხელსაწყო ცნობილია „ტიშჩენკოს შუშის“ 

სახელით; 

30.  Zn, Ag  და Cd-ის შენადნობები ხასიათდება განსაკუთრებული უნარით „დაიმახსოვროს“ 

ფერი.  შენადნობი გაცხელებით და შემდგომ სწრაფი გაცივებით იღებს მდგრად წითელ ფერს, 

განმეორებით გაცხელებით კი წითელი ფერი ქრება.  შენადნობი კარგი მასალაა ხელსაწყო-

ინდიკატორების დასამზადებლად; 

31.  ჭიანჭველის ან ფუტკრის ნაკბენზე ნიშადურის სპირტი დამამშვიდებლად მოქმედებს, 

რადგან ნაკბენზე მჟავას ტუტე ანეიტრალებს.  
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________   ___________________________________________________________ 

________________________    __________________________________________________________  

________________________   ___________________________________________________________ 

________________________    __________________________________________________________  

________________________   ___________________________________________________________ 

________________________    __________________________________________________________  

________________________   ___________________________________________________________ 

________________________    __________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რისგან მზადდებოდა „ბრინჯაოს ხანის“ პერიოდში იარაღი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რას უწოდებენ გოგირდმჟავას? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

რა არის მოჭიქურება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა ფერია ფირუზი და რას შეიცავს ის? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა არის ქარვა? 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 რატომ მოქმედებს ჭიანჭველის ან ფუტკრის ნაკბენზე ნიშადურის სპირტი  

დამამშვიდებლად? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

შენადნობი, გაცხელებით, შენადნობები, მასალაა, მდგრად 

Zn, Ag  და Cd-ის............................  ხასიათდება განსაკუთრებული უნარით „დაიმახსოვროს“ 

ფერი. .................................  გაცხელებით და შემდგომ სწრაფი გაცივებით იღებს..........................  

წითელ ფერს, განმეორებით.............................  კი წითელი ფერი ქრება.  შენადნობი 

კარგი........................  ხელსაწყო-ინდიკატორების დასამზადებლად.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

წითელ მდგრად გაცივებით სწრაფი გაცხელებით შენადნობი და შემდგომ იღებს ფერს.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

უკავშირდებოდა ელემენტი ცნობილი ალქიმიკოსებისათვის შვიდი პლანეტებს.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

მარცვლის ნიჟარებში წარმოიქმნება მარგალიტი მოლუსკების სახით.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ბრინჯაო 

________________________________________________________________________________  

ალმასი 

________________________________________________________________________________  

შენადნობი 

________________________________________________________________________________  

რეაქცია 

________________________________________________________________________________  

 

7.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    ბრინჯაოს     წვენი 

ბ.    ქიმიური    ელექსირი 

           გ.    ფილოსოფიური   ფუნქცია 

          დ.   კუჭის      ხანა 
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            ე.    ცხოვრების   რეაქცია   

            ვ.    მნიშვნელოვანი   ქვა 

             

8. შეადგინეთ გეგმა: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

9. შედგენილი გეგმის მიხედვით დაწერეთ ტექსტის შინაარსი.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. გადმოეცით ტექსტი თხრობით.  

 

11. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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29.  გაიცანით ქიმიური ელემენტები 

 

 

 

თქვენ  არასოდეს გიფიქრიათ, რომ  ქიმიური  ელემენტები  ადამიანებივით გამოიყურებიან? 

წარმოგიდგენთ KAYCIE D‐ს ილუსტრაციებს, რომელმაც სცადა ელემენტები ადამიანის მსგავსად 

გამოესახა.  საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა.  

წყალბადი  ყველაზე  პატარა,  მსუბუქი  და  ყველაზე 

გავრცელებული  ელემენტია  სამყაროში.   უფერული 

გაზი,  ანათებს  მეწამული ფერადი  მაღალი  ძაბვის  ქვეშ 

მოთავსებისას.    ყვლაზე  მსუბუქია  კეთილშობილ  აირებს 

შორის.   

ჰელიუმი  უფერო,  უსუნო,  უგემო,  არატოქსიკური 

ინერტული  აირია  და  პერიოდულ 

სისტემაში  კეთილშობილი  აირების  ჯგუფის  სათავეში  დგას.  

ყველა დანარჩენ  ელემენტებს  შორის დუღს და 

ლღვება ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე.  

მოვერცხლისფერო‐თეთრი  მეტალი.  

იმდენად  რბილია,  რომ  მისი  გაჭრა 

დანითაც შეიძლება.  

გვხვდება  აქვამარინის  და  ზურმუხტის 

შემადგენლობაში.  

ბორის იონები ცეცხლის ალს მწვანე ფერს სძენს.  

ნახშირბადი  გვხვდება  გრაფიტის,  ალმასის  და 

ამორფული ნახშირის სახით.   

აზოტი უფერო, უსუნო, უგემო ინერტული გაზია.  

სტანდარტულ  პირობებში დედამიწის  ატმოსფეროს 

78.  08%  იკავებს.    აზოტის  ზოგიერთი  ნაერთი 

თავბრუსხვევასა და ჰალუცინაციებს იწვევს.  

ს

უ

ფ

თ

ა

 ჟანგბადი  O2  გამოიყენება  მრეწველობაში  და 

საავადმყოფოებში.  

ფტორი  იმდენად რეაქტიულია, რომ  ყველაფერი, რასაც  ის  ეხება, 

იწვის.   
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უფერო  აირი, რომელიც  მაღალი  ძაბვის  ელ.    ველში  მოთავსებისას 

ასხივებს მოწითალო‐ნარინჯისფერ სინათლეს.   

მოვერცხლისფერო-თეთრი  მეტალური.    სუფთა  სახით  ნატრიუმი 

მძლავრ რეაქციაში შედის წყალთან.  

მოვერცხლისფერო‐თეთრი  მადანი.    მაგნიუმის  ცეცხლის  ჩაქრობის 

ერთადერთი ხერხი მისი ქვიშით დაფარვაა.  

დედამიწის  ქერქში  ყველაზე  გავრცელებული  ელემენტია 

ჟანგბადისა და  სილიციუმის  შემდეგ.   მარტივი  ნივთიერება  ალუმინი ‐ 

მსუბუქი,  პარამაგნეტიკური  მოვერცხლისფრო‐მოთეთრო  ფერის 

ლითონია, ჩამოისხმება და ადვილად იღებს ფორმას, დაყალიბებისა და 

მექანიკური  დამუშავების  შედეგად.    ალუმინს  ახასიათებს 

მაღალი  თბოგამტარობა  და  ელექტროგამტარობა, 

კოროზიისადმი  მდგრადია,  რაც  გამოწვეულია  მის  ზედაპირზე 

მტკიცე  ალუმინის  ოქსიდის  აპკის  სწრაფი  წარმოქმნით, 

რომელიც  იცავს  ზედაპირს  ჟანგბადთან  შემხები 

ზემოქმედებისაგან.  

სილიციუმი  ყველაზე  გავრცელებული  მეტალოიდია.    გვხვდება 

კომპიუტერის  სქემებსა  და  სხვა  ელექტრონიკაში.    იმისათვის 

რომ ასანთი აალდეს, მის თავსა და ასანთის ყუთს ფოსფორით 

ფარავენ.  

გოგირდი  ცუდი  სუნის  მქონე  ნივთიერებაა.    გაფუჭებული 

კვერცხის  სუნი  იცით?  ისეთივე  სუნი  აქვს  გოგირდს.    გვხვდება 

ტყვიის წამალსა და ყუმბარებში.  

მოყვითალო‐მომწვანო  აირი.    ქლორის  შესუნთქვა  იწვევს 

თვალების წვას, სუნთქვის გართულებას და კანის ქავილს.  

უფერო  აირი,  რომელიც  მაღალი  ძაბვის  ელ.  

ველში  მოთავსებისას  ასხივებს  იასამნისფერ/იისფერ 

სინათლეს.    დასახელება  „არააქტიურს“  ნიშნავს.   

გვხვდება ნათურებში.  

კალიუმი  ძალიან  აქტიური  ელემენტია, რომელიც 

იასამნისფერი  ალით  იწვის.  ხელს  უწყობს  ძვლების  გამაგრებას.  

მოიპოვება რძეში. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  
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________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  უპასუხეთ კითხვებს: 

 

რა უწყობს ხელს ძვლების გამაგრებას? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

როგორი ელემენტია კალიუმი? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

რის სუნს ჰგავს გოგირდის სუნი? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

რა არის საჭირო ასანთის აალებისთვის? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

როგორი გაზია აზოტი? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

რასთან შედის სუფთა სახით ნატრიუმი მძლავრ რეაქციაში? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

ალუმინს, პარამაგნეტიკური, მექანიკური, კოროზიისადმი, ოქსიდის 
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ალუმინი მსუბუქი,.......................................  მოვერცხლისფრო‐მოთეთრო  ფერის 

ლითონია,  ჩამოისხმება  და  ადვილად  იღებს  ფორმას,  დაყალიბებისა  და.........................  

დამუშავების  შედეგად.  .........................  ახასიათებს  მაღალი  თბოგამტარობა  და 

ელექტროგამტარობა,............................  მდგრადია, რაც გამოწვეულია მის ზედაპირზე მტკიცე 

ალუმინის...........................  აპკის  სწრაფი  წარმოქმნით,  რომელიც  იცავს  ზედაპირს 

ჟანგბადთან შემხები ზემოქმედებისაგან.  

 

5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

გავრცელებული სილიციუმი მეტალოიდია ყველაზე.    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

თვალების ქლორის იწვევს წვას შესუნთქვა 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ნაერთი  ზოგიერთი ჰალუცინაციებს აზოტის იწვევს.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ალუმინი 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

სილიციუმი 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

კალციუმი 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

ქლორი 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    კეთილშობილი    ქერქი 

ბ.    ინერტული   წამალი 

           გ.    ტყვიის    ძაბვა 

          დ.   დედამიწის     გაზი 

            ე.    სუფთა    აირი 
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            ვ.    მაღალი     სახით 

 

8. შეადგინეთ გეგმა: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

9. შედგენილი გეგმის მიხედვით დაწერეთ ტექსტის შინაარსი.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. გადმოეცით ტექსტი თხრობით.  

 

11. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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30.  „პირადი“ ქიმია 

 

 

ადამიანებსაც აქვთ საკუთარი, პირადი ქიმია.   დიახ, სწორედ რომ ქიმია.   თუ გახსოვთ, 

ჯერ  კიდევ  სკოლაში,  მარტივ   ცდებს  რომ  ატარებდით  ერთმანეთში  ურევდით  უფერო 

სითხეებს და  უცებ  ის  ჟოლოსფერი  ხდებოდა,  ან  –  იასამნისფერი...    ზუსტად  იგივე  ხდება 

ჩვენს  ორგანიზმში  ყოველდღიურად  და  ყოველწუთიერად.    ზოგჯერ  ექსპერიმენტი 

ამართლებს,  ზოგჯერ  კი  –  არა.    რა  შანსი  გვაქვს  იმისა,  რომ  ექსპერიმენტები  ჩვენთვის 

სასარგებლო  შედეგებით დასრულდეს?  –  მაგალითად,  შესაძლოა,  არც  კი  იცოდეთ, რომ 

ტირილიც და სიცილიც ქიმიური რეაქციების შედეგია...   ასევე, აჩქარებული გულისცემაც და 

გაუგებარი  მოუსვენრობის  განცდაც.    ყველაზე  საშინელი  კი  ის  არის, რომ  ამ  პროცესების 

მართვა,  ხშირ  შემთხვევაში,  არ  შეგვიძლია  –  აი,  შიშის  გამომწვევი  რეაქციის  ერთ‐ერთი 

მიზეზიც.    საერთოდ  კი,  ყველაფერი  ჩვენს  სისხლში  მოფუსფუსე  ჰორმონების  ბრალია...  

მივყვეთ თანმიმდევრობით: 

1.    დოფამინი:  ძალიან  ჰგავს  ნარკოტიკს.    იცით,  რომელი  განცდაა?  შეყვარებულის 

დანახვისას გული რომ ყელში გებჯინება, სუნთქვა გეკვრება და აზრებს ვერაფრით ალაგებ 

და  ნელ‐ნელა  ამ  ყველაფერზე  დამოკიდებული  ხდები.    თუ  ერთხელ  მაინც  განიცდით 

დოფამინის  გავლენას,  ორგანიზმი  ისევ  მოგთხოვთ  ამას.    ნებისმიერ  ადამიანს  უჭირს 

საყვარელ ადამიანთან განშორება, რადგან, დოფამინის ეფექტის განცდა სჭირდება.  თუმცა, 

დრო  და  სიმართლე  მკურნალია:  ორგანიზმი  ნელა,  მაგრამ  მაინც  თავისუფლდება  ამ 

მოთხოვნილებისგან და  სწავლობს ცხოვრებას  ყოველდღიური  „ბედნიერების  ინიექციების“ 

გარეშე.  

2.    ჰორმონი  –  „ძილი  ნებისა“:  ოფიციალური  სახელია  მელატონინი.    ძველად 

ადამიანებს მიაჩნდათ,  -   იმიტომ გვძინავს ღამით და ვშრომობთ დღისით, რომ სიბნელეში 

მუშაობა  კომფორტული  არ  არის.    სინამდვილეში,  ბიოქიმია  თავის  წესებს  გვკარნახობს.  

სწორედ  ღამით  გამომუშავდება  ჰორმონი  მელატონინი,  რომელიც  გვაძინებს.    ის  ჩვენი 

ორგანიზმის „ღამის დარაჯია“: ებრძვის სტრესს, არეგულირებს სისხლის წნევას, აუმჯობესებს 

იმუნური სისტემის ფუნქციონირებას, ანუ, ამ ჰორმონის 70 პროცენტი ღამით გამომუშავდება.  

3.  „ნდობის ჰორმონი“ – ოქსიტოცინი: ძალიან საყვარელი ჰორმონია.  მისი  „კარნახით“ 

გვიჩნდება სურვილი ჩახუტების, მოხვევის, ნდობის, ვინმეს მხართან მიყუჟვის...   ეს ჰორმონი 

ჭარბი  რაოდენობით  აქვთ  კატებსა  და  ძაღლებს  და  ამიტომაც  მიეკედლებიან  ხოლმე 

ადამიანებს.    ოქსიტოცინი  ჭარბი  რაოდენობით  ჩნდება  დედის  ორგანიზმში,  მაშინვე, 

როგორც  კი  მისი  შვილი  ქვეყანას  მოევლინება.    პატარა  ამ  ჰორმონს  დედის  რძიდან 

შეითვისებს.    თუ  ზოგჯერ  ჩახუტების  დაუოკებელი  სურვილი  გვიჩნდება,  ეს  ოქსიტოცინის 

მომატების  შედეგია  და  ძალიან  გვჭირდება,  განსაკუთრებით  კი  –  მძიმე  წუთებში, 

ოქსიტოცინის რეაქცია ნებისმიერ სიტყვებზე უფრო ეფექტურად მუშაობს.  
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4.    „ბედნიერების  ჰორმონი“  –  სეროტონინი:  შოკოლადი,  ბანანი,  შოკოლადის 

ორცხობილა,  ტორტი და  –  უცებ,  ცხოვრება  მშვენიერი  ხდება.    სეროტონინის  ნაკლებობა 

იწვევს  დეპრესიასა  და  სევდას.    სეროტონინის  გამომუშავებას  ხელს  უწყობს  მზის  შუქი.  

ამიტომაც  ვართ  ხშირად  სევდიან  განწყობაზე  შემოდგომით  და  ზამთარში,  როცა  მზე 

ღრუბლებს ეფარება.  

5.   ენდორფინი: საკმაოდ უცნაური ჰორმონია.   შეგინიშნავთ, როგორ გიუმჯობესდებათ 

განწყობა ცეკვის ან ბადმიტონის თამაშის დროს? – ეს ენდორფინები „მუშაობს“, ნივთიერება, 

რომელიც ორგანიზმში სტრესისა და ტკივილის შედეგების აღმოსაფხვრელად გამოიყოფა.  

დიდი ფიზიკური დატვირთვის დროსაც, პასუხი ენდორფინების „შეტევაა“ და თუ ეს არ ხდება, 

მაშინ დეფიციტი ხელოვნურად უნდა შეივსოს – ეს აუცილებელია: ირბინეთ დილაობით და 

მიიღეთ კუთვნილი სიამოვნება.  

6.    ადრენალინი: ოო,  ეს  ხომ  ცნობილი  ჰორმონია!  ნებისმიერი  ადამიანი  კრიტიკულ 

მომენტში  ან  ექსტრემალურ  სიტუაციაში  ნამდვილ  სუპერმენად  იქცევა  ხოლმე  და 

თავისთვისაც  კი  წარმოუდგენელ  შესაძლებლობებს  ავლენს.    ადრენალინი  ორგანიზმს 

„საფრთხის“ რეჟიმში რთავს.    ორმაგი დატვირთვით  იწყებენ  მუშაობას ორგანოები, რომ 

შექმნილ  სიტუაციას  გაუმკლავდნენ.    მაგრამ  დიდი  რაოდენობით  ადრენალინის 

გამომუშავების  შემდეგ  ორგანიზმი  საოცრად  იღლება  და  ეს  ბუნებრივია.    ამიტომ, 

დაისვენეთ! – იმუნური სისტემა ადრენალინის აგრესიის შემდეგ უნდა აღდგეს.  

ახლა ხომ იცით, რომელი ჰორმონი როდის გამოიყენოთ? ჰოდა, იმოქმედეთ! 

 

(ნინო წულუკიძე, „თბილისელები“, 2012-09-10)  

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1.  ამოიწერეთ ტექსტიდან ახალი სიტყვები და ტერმინები.  მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

________________________ ________________________________________________________ 

________________________    ________________________________________________________  

________________________    ________________________________________________________  

 

2.  შეადგინეთ წინადადებები ამ ტერმინების გამოყენებით: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  უპასუხეთ კითხვებს: 

რისი ჰორმონია მელატონინი? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

რისი ჰორმონია ოქსიტოცინი? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

რისი ჰორმონია სეროტონინი? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

რის აღმოსაფხვრელად გამოიყოფა ენდორფინი? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

რა ემართება ორგანიზმს დიდი რაოდენობით ადრენალინის გამომუშავების შემდეგ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 4.  მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

ჰორმონი, რეაქცია, ოქსიტოცინი, რძიდან, ორგანიზმში 

ეს................................  ჭარბი რაოდენობით აქვთ კატებსა და ძაღლებს და ამიტომაც 

მიეკედლებიან ხოლმე ადამიანებს. ..............................  ჭარბი რაოდენობით ჩნდება 

დედის..................................., მაშინვე, როგორც კი მისი შვილი ქვეყანას მოევლინება.  პატარა 

ამ ჰორმონს დედის.......................  შეითვისებს.  თუ ზოგჯერ ჩახუტების დაუოკებელი სურვილი 

გვიჩნდება, ეს ოქსიტოცინის მომატების შედეგია და ძალიან გვჭირდება, განსაკუთრებით კი – 

მძიმე წუთებში, ოქსიტოცინის...............................  ნებისმიერ სიტყვებზე უფრო ეფექტურად 

მუშაობს.  
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5.  წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ)  წინადადებები  

ორგანიზმი საოცრად რაოდენობით ადრენალინის დიდი გამომუშავების შემდეგ იღლება.    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

რეაქცია ეფექტურად სიტყვებზე ნებისმიერ ოქსიტოცინის უფრო მუშაობს.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

გამომუშავდება ღამით ჰორმონი სწორედ მელატონინი.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6.  შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ადრენალინი 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ოქსიტოცინი 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ენდორფინი 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

სეროტონინი 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.    გამომუშავდება    შუქი 

ბ.    სევდიანი    ეფარება 

           გ.    კრიტიკული   რძე 

           დ.   მზის    განწყობა 

            ე.    დედის     ჰორმონი 

            ვ.    ღრუბლებს    მომენტი 

             

8.  შეადგინეთ გეგმა: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

9. შედგენილი გეგმის მიხედვით დაწერეთ ტექსტის შინაარსი.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. გადმოეცით ტექსტი თხრობით.  

 

11. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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