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Химия пәні бойынша емтихан тақырыптары 

 

Химияның негізгі түсініктері. Атом құрылысы. Жүйелік заң  

 Атомдық-молекулалық ілім. Моль, молярлық масса. Массаның сақталу 

заңы. Стехиометриялық есептеулер. Газ заңдары  

Жүйелік заң және элементтердің жүйелік кестесі. Атом құрылысының 

заманауи үлгісі. Электрон бұлттарының құрылысы. Элементтер қасиеттерінің 

жүйелілігі. Атомдық және молекулалық массалар. Химиялық элементтердің 

жүйелік кестеде орналасу орнына орай сипаттамасы 

 Химиялық реакциялар, жіктелуі. Химиялық реакция теңдеулерінде 

коэффициенттерді қою 

 Валенттілік. Тотығу дәрежесі. Тотығу тотықсыздану реакциялары 

 

Химиялық байланыс. Заттың күйі  

 Химиялық байланыс түрлері және олардың қасиеттері: иондық, 

ковалентті полярсыз және полярлы, металдық, сутектік байланыстар. 

Молекулааралық әрекеттесу күші 

 Гибридизация жайлы түсінік. σ- және π-байланыстар 

 Заттың: қатты, сұйық, газ тәрізді күйінің сипаттамасы Кристалдық   

торларының түрлері  

 Заттардың физикалық және химиялық қасиеттері. Металдар мен 

бейметалдардың бейорганикалық қосылыстары 

 

Ерітінділер. Бейорганикалық қосылыстар кластары  

 Су еріткіш ретінде. Ерігіштік. Ерітінді түрлері 

 Массалық үлес, ерітінділер молярлығы 

 Бейэлектролит және электролит ерітінділері. Электролиттік диссоциация  

 Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары: оксидтер, қышқылдар, 

негіздер және тұздар. Тұздар гидролизі.  Ионалмасу реакциялары. Қышқылдар 

мен негіздер ерітінділерінің қасиеттері 

 

Реакцияның жылу эффектісі және химиялық  реакциялар жылдамдығы 

 Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар.  Термохимиялық 

теңдеулер  

 Химиялық реакциялар жылдамдығы. Реакция жылдамдығына әсер етуші 

факторлар. Химиялық тепе-теңдік 
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s-Элементтер 

 Сутек. Су. Сутегі асқын тотығы 

 Сілтілік металдар. Жерсілтілік металдар  

 p-элементтер 

 Көміртек және оның қосылыстары. Көміртектің аллотропиялық түр 

өзгерістері. Азот және оның қосылыстары. Фосфор. Фосфқышқылы және оның 

тұздары. Оттек. Озон. Күкірт және оның қосылыстары. Галогендер және 

олардың қосылыстары   

d- және f-элементтер  

 Элементтердің электрондық конфигурациясы. Элементтердің жалпы 

қасиеттері 

Органикалық химияның негізгі ұстанымдары 

 Көміртек атомының валенттілігі және гибридизация түрлері. 

Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Органикалық қосылыстардың 

номенклатурасы. Органикалық қосылыстар құрылысының теориясы. Изомерия. 

Органикалық реакция түрлері  

Көмірсутектер: құрылыты, номенклатурасы, қасиеттері 

 Алкандар, циклоалкандар.  Алкендер, диендер. Алкиндер. Ароматты 

көмірсутектер 

Спирттер, фенолдар, жәй эфирлер: құрылымы, номенклатурасы, 

химиялық қасиеттері 

 Жіктелуі 

 Функционалдық  топтардың құрылысы 

 Физикалық қасиеттері 

 Химиялық қасиеттері 

Альдегидтер мен кетондар: құрылымы, номенклатурасы. Химиялық 

қасиеттері 

 Жіктелуі 

 Функционалдық  топтардың құрылысы 

 Физикалық қасиеттері 

 Химиялық қасиеттері 

. 

Карбон қышқылдары және олардың туындылары (тұздар, күрделі 

эфирлер, амидтер, ангидридтер) құрылымы, номенклатурасы, қасиеттері 

 Жіктелуі 

 Функционалдық  топтардың құрылысы 
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 Физикалық қасиеттері 

 Химиялық қасиеттері  

 Жоғарғы  май қышқылдары 

Аминдер: құрылымы, номенклатурасы, қасиеттері 

 Жіктелуі 

 Функционалдық  топтардың құрылысы 

 Физикалық қасиеттері 

 Химиялық қасиеттері 

Биомолекулалар 

 α-Аминқышқылдары және нәруыздар 

 Көмірсулар  

 Липидтер 

 Полимерлер 

 

БИОЛОГИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ЕМТИХАН ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

Жасуша – тіршіліктің структуралық-функциональдық бірлігі. Типтері, 

құрылысы, жіктелуі.  

Жасушаның мембранасы жоқ органоидтары.  

Жасушаның мембранасы бар органоидтары.  

Жасушаның генетикалық аппараты. Хромосома құрылысы, жіктелуі, қызметі.  

Адам кариотипі. 

Нуклеин қышқылдары, құрылысы, жіктелуі, қызметі. 

Ген – тұқым қуалаушылықтың структуралық-функциональдық бірлігі 

құрылысы, жіктелуі.  

Жасуша бөліні. Жасушалық цикл, митоздық цикл, Митоз. 

Мейоз, гаметогенез. 

Тұқым қуалаушылық, өзгергіштік. Моногенді тұқым қуалау. 

Белгілердің тіркес тұқым қуалауы 

Т.Морган қалаған ттұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы. 

Өзгергіштік. Рекомбинативті және мутациялық өзгергіштік. Мутация. 

Аллельді гендердің өзара әсері. АВО жүйесі бойынша қан топтарының 

генетикасы және резус жүйесі. 

Аллельді емес гендердің өзара әсері.  

Адамның онтогенетикалық дамуының ерте кезеңдері. 


