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بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 סוג	הבחינה:		

صيف 2008 موعد االمتحان:  קיץ	תשס"ח	 מועד	הבחינה:		

037303 رقم النموذج:  	037303 מספר	השאלון:	

ورقة إجابات  .1 ملحقان:	 גיליון	תשובות	 	.1 נספחים:	

الترتيب الدوري  .2 	 המערכה	המחזורית	 	.2 	

الكيمياء جتريبي 			כימיה	ניסוי		 	

3 وحدات تعليمية	 3	יחידות	לימוד	   
تعليمات للممتَحن					 	 הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان:  ثالث ساعات.  أ.  		משך	הבחינה:	שלוש	שעות.			 א.

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:	 	 ב.	

في هذا النموذج فصالن. 		 		 	 	 	 	 בשאלון	זה	שני	פרקים.	 	 	

إلزامي الفصل األّول -   		 		 	 	 	 	 	 חובה	 	 פרק	ראשון	—	   
درجة     40   -   )20x2( נק'         		40 		— 		)20x2(      
درجة      60   -   )20x3( الفصل الثاني   	 		 נק'	 		60 		— 	 	)20x3( 	 	 	 פרק	שני	 	 	

درجة   100   - 	       املجموع     נק'	 	100 	— 														סה"כ		 	 	 	

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  حاسبة 	جـ.  חומר	עזר	מותר	בשימוש:	מחשבון	 	 ג.	

)مبا في ذلك احلاسبة البيانية(. 	 		 		 	 )כולל	מחשבון	גרפי(.	 	 	

تعليمات خاّصة: د.  	 		 	 הוראות	מיוחדות:		 ד.	

انتبه:  في السؤال 1 الذي	في الفصل  .1 	 		 שים	לב:		בשאלה	1	שבפרק	הראשון  .1   
األّول ثمانية بنود א-ח. لكّل بند معروضة   שמונה	סעיפים	א-ח.	לכל	סעיף	מוצגות         

أربع إجابات، من بينها عليك اختيار     ארבע	תשובות,	ומהן	עליך	לבחור     
اإلجابة الصحيحة. أِشر إلى اإلجابات   בתשובה	הנכונה.	סמן	את	התשובות        

الصحيحة في ورقة اإلجابات. הנכונות	בגיליון	התשובות.      	 	

أرفق ورقة اإلجابات بدفتر االمتحان.  .2 		 		 הדק	את	גיליון	התשובות	למחברת	הבחינה.  .2 	

اإلجابة عن كّل الفصل األوّل إلزامية.  חובה	לענות	על	כל	הפרק	הראשון.    3.   .3  
احرص على كتابة معادالت تفاعالت   הקפד	לרשום	ניסוחי	תגובות	מאוזנים    4.   .4

مواَزنة ووحدات صحيحة.  ויחידות	נכונות.            
وما شابه(.	 أقالم، عمليات حسابية،  كتابته مسّودة )رؤوس  تريد  ما  كّل  في صفحات خاّصة،  فقط،  االمتحان  دفتر     اكتب في 

اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء. 

نتمّنى لك النجاح! 	 	 					ב	ה	צ	ל	ח	ה	!	 	



כימיה,	קיץ	תשס"ח,	מס'	037303	+	נספחים-	2	-
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037303 + ملحقان

األسئلة
الفصل األّول - إلزامي   )40 درجة(

أجب عن السؤالين 1 َو 2 )لكّل سؤال - 20 درجة(.

أجب عن جميع البنود  א-ח		في ورقة اإلجابات المرفقة )لكّل بند - 5ر2 درجة(.  .1
في كّل بند ضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة.  

قبل أن تجيب، اقرأ جميع اإلجابات المعروضة.  

X		َو	 Y  هما عنصران متتاليان  )ليس بالضرورة في نفس الدورة( في الترتيب الدوري.  א.   
. X  أكبر من الكتلة الموالرية للعنصر  Y  الكتلة الموالرية للعنصر   

للعنصرين كتلة موالرية أصغر من 35 غرام للمول.   
ما هو التحديد الصحيح دائًما؟   

. X  يوجد عدد أكبر من مستويات الطاقة مّما لذّرة  Y  لذّرة  .1

. X  يوجد عدد أكبر من اإللكترونات في مستوى الطاقة األخير مّما لذّرة  Y  لذّرة  .2

. X  أكبر بواحد من عددها في نواة ذّرة  Y  عدد البروتونات في نواة ذّرة  .3

. X  أكبر بواحد من عددها في نواة ذّرة  Y  عدد النويترونات في نواة ذّرة  .4

H ، تتكّون أربطة وتنطلق طاقة. O( )g2 في عملية تكثيف بخار الماء،	 ב.   
من بين األربطة 1-4 التي أمامك، ما هي األربطة التي يساهم تكّونها أكبر مساهمة للطاقة    

التي تنطلق؟

األربطة األيونية.  .1   

األربطة التساهمية )الكوڤلنية(.   .2   

األربطة الهيدروجينية.  .3   
أربطة ڤان-در-ڤالس.					   .4   

/يتبع في صفحة 3/
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 ،	 ( )A SO ( )aq2 4 3, لمعالجة مجاٍر، حّضروا  2  لتر من محلول مائي لكبريتات األلومنيوم، 	 ג.   
	 في الماء. ( )A SO ( )s2 4 3, بواسطة إذابة  2.2  مول 	

ر؟  SO	 في المحلول الذي ُحضِّ ( )aq4
2 - ما هو التركيز الموالري أليونات		   

. M6 6  .1

. M3 3  .2

. M2 2  .3

. M1 1  .4

معطاة معادلة التفاعل:  ד. 
أّي من الرسوم البيانية		I	,	II	,	III	,	IV		هو الصحيح؟   

 

I	 الرسم البياني  .1

II	 الرسم البياني  .2

III  الرسم البياني  .3

IV  الرسم البياني  .4

/يتبع في صفحة 4/

H NHN 3 2( ) ( ) ( )g g g2 2 3+ H kJ92o3 = -

N2(g) + 3H2(g)

I

2N(g) + 6H(g)

IIIII

2N(g) + 6H(g)

2NH3(,) 2NH3(,) 2NH3(g) 2NH3(g)

IV

-92 kJ 92 kJ 92 kJ-92 kJ

اإلنتالبيا اإلنتالبيا اإلنتالبيا اإلنتالبيا

N2(g) + 3H2(g)
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التفاعل بين المغنيسيوم واألوكسجين ال يبدأ من تلقاء نفسه في درجة حرارة الغرفة.   ה. 

إذا زّودنا هاتين الماّدتين بالطاقة، يبدأ التفاعل بينهما في الحدوث ويستمّر من تلقاء    

نفسه.  خالل التفاعل نرى ضوًءا.

ما هو االّدعاء الصحيح بالنسبة لهذا التفاعل؟   

	يجب تزويد طاقة كي يبدأ التفاعل في الحدوث، ألّن التفاعل هو إندوثرمي   .1

للحرارة(.  	 )ماّص    

للتفاعل طاقة تنشيط منخفضة، ألّن التفاعل هو إكسوثرمي )مشّع للحرارة(.   .2

	خالل التفاعل نرى ضوًءا، ألّن للتفاعل طاقة تنشيط عالية.    .3

خالل التفاعل نرى ضوًءا، ألّن التفاعل هو إكسوثرمي )مشّع للحرارة(.  .4

إلنتاج صابون يوّفر  pH  قاعدًيا في بيئة مائية، ُيضيفون خالل إنتاجه قلياًل  ו. 

. Na HPO ( )s2 4 من      

أّي من معادالت التفاعل التي أمامك تمّثل الصفة المطلوبة من الماّدة                      ؟    

Na HPO Na HPO2( ) ( ) ( )s aq aq2 4 4
2++ -  	.1 	

Na HPO Na H PO2( ) ( ) ( )s aq aq2 4 4
3

( )aq + ++ + -  	.2  

Na HPO H O Na PO H O2( ) ( ) ( ) ( )s aq aq2 4 2 4
3

3 ( )aq+ + +,
+ - +  	 .3  

Na HPO H O Na H PO OH2( ) ( ) ( ) ( )s aq aq2 4 2 2 4 ( )aq+ + +,
+ - -  	 .4  

/يتبع في صفحة 5/

Na HPO ( )s2 4

ماء

ماء
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أجروا ثالثة فحوص		I	،	II	،	III	،	للتفريق بين الماّدتين الصلبتين  ז. 
.NaHCO ( )s3 )NaOH		َو 	 )s 	   

أذابوا في الماء كّل واحدة من الماّدتين الصلبتين على ِحدة، وأضافوا الكاشف   .I
فينول فتالين إلى كّل محلول، وفحصوا إذا طرأ تغّير على اللون.

أذابوا في الماء كّل واحدة من الماّدتين الصلبتين على ِحدة، وفحصوا إذا كان  	.II

للمحلولين توصيل كهربائي.
أدخلوا كّل واحدة من الماّدتين الصلبتين على ِحدة إلى محلول مائي لحامض  	.III

HC	، وشاهدوا ما يحدث في التفاعلين. ( )aq, الكلوريدريك، 	

أّي فحص / فحوص من الفحوص 	I	،	II	،	III	،  يفّرق / تفّرق بالتأكيد بين 
NaHCO ؟  ( )s3 )NaOH		َو 	 )s 	

	الفحص  I  فقط.  .1

	الفحص II		فقط.   .2

	الفحص III		فقط.   .3

	الفحصان 	I		َو 	II		فقط.   .4

ما هي الصيغة البنائية المالئمة للحامض الدهني حامض األرخيدونيك، الذي كتابته  ח. 

	؟ :C20 4 6ω المختصرة هي 	

/يتبع في صفحة 6/

OH

OH

OH

OH

O

O

O

O

.1

.2

.3

.4
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تحليل قطعة من مقال علمي - إلزامي
اقرأ القطعة التي أمامك، ثّم أجب عن أربعة بنود من البنود التي تليها:   .2

يجب اإلجابة عن ثالثة البنود "أ"، "ب"، "جـ"، وعن أحد البندين "د"، "هـ".    

زيت عّباد الشمس- ليس للَقْلي فقط
النفط الخاّم الذي يتكّون  ُينَتج الوقود السائلي من  السّيارة هي المستهِلك األساسي للوقود السائلي. 
في باطن األرض خالل ماليين السنين، ويؤّدي االستهالك السريع للنفط الخاّم إلى تناقص كّميته في 

الطبيعة.
.C H ( )188 , الوقود السائلي هو خليط من الهيدروكربونات الذي يحوي، من ضمن ما يحويه، أوكتان،	

تتفاعل الهيدروكربونات مع األوكسجين الذي في الهواء في محّرك االحتراق في السّيارة. أمامك مثال 
لتفاعل كهذا: 

		 .C H O CO H O12 5 8 9( ) ( ) ( ) ( )g g8 18 2 2 2+ +, ,  H 0o
3 1 											

الطاقة التي تنطلق في مثل هذا التفاعل ُتستَغّل لتحريك السّيارة.
بسبب درجة الحرارة العالية أثناء احتراق الوقود، يتفاعل النيتروجين واألوكسجين اللذان مصدرهما من 

الهواء فيما بينهما، وَتنُتج أكاسيد نيتروجين تؤّدي إلى تلويث الهواء.
البدائل هو جهاز  االحتراق. أحد هذه  لمحّرك  بدائل  األخيرة عن  العقود  في  يبحثون  األسباب،  لهذه 
خاّص ُيدعى خلية وقود. في خلية الوقود يحدث تفاعل بين األوكسجين الذي في الهواء والهيدروجين،	
H، الذي ُيدَخل إلى خلية الوقود. ُيستَغّل هذا التفاعل إلنتاج طاقة كهربائية لتحريك السّيارة. بهذه  ( )g2

أوعية  لتركيب  الحاجة  إحداها هي  الطريقة سلبيات،  لهذه  لكن  نيتروجين،  أكاسيد  َتنُتج  الطريقة ال 
كبيرة في السّيارة لخزن الهيدروجين.

اكتشف علماء بريطانيون مؤّخًرا أّنه يمكن إنتاج الهيدروجين لخلية الوقود مباشرًة في محّرك السّيارة 
عن طريق إسراء بخار ماء بضغط فوق زيت عّباد الشمس.

زيت عّباد الشمس منتشر لالستعمال البيتي والصناعي ألغراض الطبخ والَخْبز. زيت عّباد الشمس هو 
ر الباحثون أّنه في المستقبل، بداًل من زيت عّباد  ا. ُيقدِّ ماّدة متوافرة، يمكن إنتاجها بكّميات كبيرة جّدً
الشمس النقّي سيكون باإلمكان استعمال زيوت أخرى، َتنُتج كنواتج مرافقة في صناعة الغذاء واليوم 

ليس لها استعمال.
 )http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3601130.stm :معّد حسب(

)انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.(                                                 /يتبع في صفحة 7/ 

إشعال
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أجب عن ثالثة البنود "أ"، "ب"، "جـ"  التي أمامك.
أ.  حسب المعلومات التي في القطعة، اذكر سلبيتين الستعمال الوقود الُمنَتج من النفط الخاّم.
فّسر بالمستوى الميكروسكوبي )الجسيمي( لماذا يكون الهيدروجين في حالة ماّدة    i ب. 

غازية في درجة حرارة الغرفة.  
حسب المعلومات التي في القطعة، ما هي أفضلية إنتاج الهيدروجين مباشرًة في     ii   

محّرك السّيارة؟  
اكتب معادلة مواَزنة للتفاعل بين غاَزي األوكسجين والهيدروجين الذي يحدث   iii   

في خلية الوقود.    
لماذا هناك حاجة لإلشعال في تفاعل األوكتان الوارد في القطعة؟    i جـ. 

فّسر لماذا يؤّدي حدوث تفاعل األوكتان الوارد في القطعة إلى تسّخن المحّرك.  ii   

أجب عن أحد البندين "د"، "هـ"  اللذين أمامك.
يحوي زيت عّباد الشمس أحماًضا دهنية هي عبارة عن أحماض كربوكسيلية. د. 

أمامك تفاعل لحامض دهني، حامض لينولييك، مع بخار ماء بضغط:       
C H O H O H CO34 5 180( ) ( ) ( ) ( )g g g18 32 2 2 2 2+ +, 									 H 0o3 2  	 	

هذا التفاعل ال ُيستَغّل بشكل مباشر لتحريك السّيارة، بخالف التفاعل الوارد في     i   
القطعة. فّسر لماذا.  

  ، C H O ( )18 3 22 , كم غرام هيدروجين يمكن إنتاجها من 5 مول حامض لينولييك، 	  ii   
التي تتفاعل بكاملها مع بخار الماء؟  فّصل حساباتك.  

ية.( ـ" في الصفحة التال ند "ه ب به:  ال )انت

                                              /يتبع في صفحة 8/
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وجد العلماء أّن زيت عّباد الشمس يالئم إلنتاج الهيدروجين في محّرك السّيارة،  هـ. 
من جملة أسباب أخرى، ألّنه سائل في درجة حرارة الغرفة.   

في الجدول الذي أمامك معطى تركيب األحماض الدهنية األساسية في زيت عّباد     
الشمس.

اللينولينيكاللينولييكاألولييكاإليكوسنييكالستاريكالفالميتيكاسم احلامض
الصيغة 
C16:املختصرة 0:C18 0:C20 0:C18 1 9ω:C18 2 6ω:C18 3 3ω

النسبة املئوية 
%0.8%67.5%18.7%0.5%4.5%7الوزنية

حسب الجدول، ما هي النسبة المئوية لألحماض الدهنية المشبعة في زيت عّباد   	i 	

الشمس، وما هي النسبة المئوية لألحماض الدهنية غير المشبعة في زيت عّباد    
الشمس؟  فّصل حساباتك.   

فّسر لماذا زيت عّباد الشمس هو سائل في درجة حرارة الغرفة. 	ii 	

 

/يتبع في صفحة 9/
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الفصل الثاني   )60 درجة(
أجب عن ثالثة من األسئلة 3-8  )لكّل سؤال - 20 درجة(.

م المواّد" "العالقات واألربطة في عال
 المبنى والترابط

أمامك قائمة ألربعة ممّيزات 1-4  لمواّد:     .3
الماّدة موِصلة جّيدة للكهرباء في درجة حرارة الغرفة.  .1

C	 أيًضا. H ( )6 14 , الماّدة تذوب في الماء وفي الهكسان،	  .2
المحلول المائي للماّدة موِصل للكهرباء.    .3

في كّل واحد من جزيئات الماّدة يوجد 52  إلكتروًنا.     .4

الئم ممّيًزا واحًدا من القائمة لكّل واحدة من المواّد الخمس:  i أ. 
	Cu		،		BrC,		،		CH CH OH3 2 		،		HCOOH		،		MgC 2,     

فّسر لماذا الماّدة/ المواّد التي الءمَت لها الممّيز (1)، موِصلة جّيدة للكهرباء في     ii   
درجة حرارة الغرفة.  

فّسر لماذا الماّدة/ المواّد التي الءمَت لها الممّيز  (2)، تذوب في الماء وفي الهكسان    iii   
أيًضا.  

أّي من الرسوم التوضيحية I	،	II	،	III  هو وصف تخطيطي يالئم كلوريد البروم في الحالة  ب. 
BrC؟ ( )g, الغازية، 	

	

		 	

ية.(                                 /يتبع في صفحة 10/ به:  تكملة السؤال في الصفحة التال )انت

IIIIII
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حامض الفورميك،	HCOOH	، موجود أيًضا في شعيرات نبتة الُقّراص، وعندما نكسرها، يسّبب
احلامض حّكة في الجلد.

ما الذي يمكن عمله للتخفيف من الُحرقة التي تتسّبب للجلد من التماس مع حامض  جـ. 
الفورميك؟  عّلل.

أمامك صيغة بنائية حلامض الفورميك: د. 
	 

هل يوجد في جزيء حامض الفورميك رباط تساهمي )كوڤلنتي( نقّي؟ عّلل. 	i 	

د أّيًا من الرباطني اللذين في جزيء حامض الفورميك أقوى:  حدِّ 	ii  

C	.  عّلل.	 O= C		أم		 O-  

فّسر ملاذا ذّرة األوكسجني	(O)	أصغر من ذّرة الكربون	(C)	، رغم أّن األوكسجني   iii

والكربون موجودان في نفس الدورة في الترتيب الدوري.	

هل ميكن أن يكون كحول عدد ذّرات الكربون في جزيئه مطابق لعدد ذّرات الكربون   	i هـ.	
في جزيء حامض الفورميك؟   

إذا كانت إجابتك نعم - اكتب الصيغة البنائية للكحول )تمثياًل كاماًل(.    
إذا كانت إجابتك ال - فّسر لماذا ال.   

هل ميكن أن يكون ألكني عدد ذّرات الكربون في جزيئه مطابق لعدد ذّرات الكربون    ii  

في جزيء حامض الفورميك؟   
إذا كانت إجابتك نعم - اكتب الصيغة البنائية لأللكين )تمثياًل كاماًل(.    

إذا كانت إجابتك ال - فّسر لماذا ال.   

			/يتبع في صفحة	11/ 	 	         

C
H O

H
O

=
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"العالقات واألربطة في عالم المواّد"
جوانب كّمية

NH	، وبعض استعماالته. Br( )s4 يتناول السؤال الحصول على الملح بروميد األمونيوم،	  .4
	،	Br ( )2 , NH		تعتمد على التفاعل بين البروم،		 Br( )s4 إحدى طرق الحصول على	 	

     (1)																																																																																						:	NH ( )g3
واألمونيا،	 	

.	NH Br( )s4 	غرام		 .44 أجروا التفاعل	(1)	.	تفاعلت المواّد المتفاِعلة بكاملها، ونتجت		1 	

Br		الذي تفاعل؟  فّصل حساباتك.   ( )2 , ما هي كتلة		 	i أ.	 	

N	، نتجت؟  فّصل حساباتك.		 ( )g2 كم مول نيتروجين،	  ii 	 	

)HBr	، الذي  )g ُيضيفون بروميد األمونيوم إلى األقمشة كمعيق اشتعال.  بروميد الهيدروجين،	 	

َينُتج حسب التفاعل	(2)		أثناء اشتعال األقمشة، هو الذي يؤّدي إلى إعاقة االشتعال. 

(2) NH Br NH HBr( ) ( ) ( )s g g4 3 +

NH		الذي نتج في التفاعل	(1) Br( )s4 لبحث إعاقة االشتعال، نقلوا		44.1	غرام		 	

NH		تحّلل حسب التفاعل	(2)	.	 Br( )s4 ن الوعاء، وكّل الـ 	 إلى وعاء فارغ مغلق. ُسخِّ 	

ن؟  فّصل حساباتك.  )HBr		الذي نتج في الوعاء الذي ُسخِّ )g ما هي كتلة	  i ب.	
ن؟    كم مول نواتج نتجت بالمجمل في تحليل بروميد األمونيوم في الوعاء الذي ُسخِّ  ii  

فّصل حساباتك.  

ية.( به:  تكملة السؤال في الصفحة التال )انت

                                 /يتبع في صفحة 12/

حرارة

Br NH NH Br N3 8 6( ) ( ) ( ) ( )g s g2 3 4 2+ +,
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ُيستعمل المحلول المائي لملح بروميد األمونيوم لتحميض أفالم التصوير وصور الرنتچن.		 	

اكتب معادلة إذابة بروميد األمونيوم في الماء.  i جـ.	
ما هو حجم محلول بروميد األمونيوم بتركيز		M 0.8		الذي نتج من إذابة  ii  

NH	في الماء؟  فّصل حساباتك. Br( )s4 44.1	غرام	 	 	

.	0.8 M	في الماء، ونتج محلول بتركيز أعلى من		NH Br( )s4 أذابوا 	44.1	غرام	  iii 	

د إذا كان حجم هذا المحلول أكبر من حجم المحلول الذي حسبَته في البند  حدِّ 	 	

الفرعي "جـ	ii"، أم أصغر منه أم يساويه.  عّلل.   

/يتبع في صفحة	13/ 	



כימיה,	קיץ	תשס"ח,	מס'	037303	+	נספחים-	13	-
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037303 + ملحقان

"طاقة بوتيرة الكيمياء"
الطاقة

.	C H ( )8 18 , 5.    عندما تسافر السّيارة، يحترق في محّركها وقود يحوي، من جملة مواّد أخرى، أوكتان،
الطاقة التي تنطلق في احتراق الوقود في احملّرك ُتستَغّل لتحريك السّيارة. 	

يتفاعل األوكتان مع األوكسجني  حسب التفاعل (1):		  

 (1)    	 .C H O CO H O12 5 8 9( ) ( ) ( ) ( )g g8 18 2 2 2+ +, , 						 H kJ5472( )
o
13 = - 	

صف التفاعل	(1)	مبستوى ماكروسكوبي )مستوى الظاهرة( ومبستوى ميكروسكوبي   أ.   

)جسيمي(.  
بحثوا التفاعل	(1)	عندما يحدث في وعاء مغلق غير معزول.  الوعاء موجود داخل حاوية   ب.   

معزولة حتوي		500	غرام من الهواء.  
ِبَكم درجة مئوية ترتفع درجة حرارة الهواء الذي في احلاوية بعد متام احتراق		1.14	غرام     

أوكتان؟  فّصل حساباتك.  
.	 .

gr C
J1 0 o
$

معطى أّن:  سعة الطاقة النوعية للهواء هي		  	 	

لمنع التسّخن الزائد للمحّرك في السّيارة المسافرة، ُيبّردون المحّرك بماء يمّر في منظومة مغلقة من  	

األنابيب: يمّر الماء في البداية في األنابيب الموجودة في المحّرك، ويواصل طريقه عبر جهاز تبريد 
د(، ويعود إلى المحّرك وهكذا دواليك. )مبرِّ

في السّيارة املسافرة، كيف تتغّير: 	 جـ. 
الطاقة الداخلية للماء الذي في األنابيب التي متّر في احملّرك؟ عّلل.  	 	i 	

درجة حرارة الماء الذي في األنابيب التي تمّر في المحّرك؟ عّلل.			  ii  

iii				الطاقة الداخلية للماء الذي يمّر في جهاز التبريد؟ 	

أمامك تفاعال احتراق إضافيان:	 	

(2)      CO O CO2 2( ) ( ) ( )g gg 2 2+ 					 H kJ565( )
o
23 = -

(3)      .C H O CO H O8 5 8 9( ) ( ) ( ) ( )g g8 18 2 2+ +, , 					 H( )
o
33

	.		فّصل حساباتك. H( )
o
33 i					احسب قيمة		 د.	

ك السّيارة إلى مسافة أكبر )في نفس   حدوث أّي تفاعل، (1) أم  (3)، يمكن أن ُيحرِّ  ii  		

الشروط(؟ عّلل. /يتبع في صفحة	14/ 

إشعال
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"طاقة بوتيرة الكيمياء"
الطاقة وسرعة التفاعل

.C( )s الماس والچرافيت هما شكالن بّلوريان مختلفان لعنصر الكربون، 	 	.6
.CO ( )g2 في احتراق كّل واحدة من هاتين الماّدتين ينتج نفس الناتج، ثاني أكسيد الكربون، 	  

أمامك تفاعال احتراق للچرافيت وللماس:  

(1)      C O CO( ) ( ) ( )s g g2 2+ 					 .H kJ393 5( )
o
13 = -

(2)     	C O CO( ) ( ) ( )s g g2 2+ 								 .H kJ395 4( )
o
23 = -

يعرض الرسم البياني الذي أمامك إنتالبيا المواّد المتفاعلة في التفاعل	(1)	. 	

انسخ الرسم البياني إلى دفترك، واعرض فيه بشكل تخطيطي: 		i أ.	 	

إنتالبيا الناتج في التفاعلين 	(1)		َو	(2)	. 	— 	 	

	 إنتالبيا المواّد المتفاِعلة في التفاعل	(2)	.		 	— 	 	

.	 H( )
o
23 		َو 	 H( )

o
13 في الرسم البياني الذي نسخَته إلى دفترك، أِشر بسهمين إلى 	 		ii 	

أمامك تفاعل تحويل الچرافيت إلى ماس: 	

(3)      C C( ) ( )s s 					 H( )
o
33

.	 H( )
o
33 i		 في الرسم البياني الذي نسخَته إلى دفترك، أِشر بسهم إلى	 ب.	 	

	.		فّصل حساباتك. H( )
o
33 احسب قيمة 	 		ii 	

ية.(                                              /يتبع في صفحة 15/ به:  تكملة السؤال في الصفحة التال )انت

C          (s) + O2(g)

اإلنتالبيا

چرافيت   

چرافيت ماس

چرافيت

ماس
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	تقريًبا،	 C600 o CH	، في درجة حرارة	 ( )g4 ُيطّور علماء طريقة إلنتاج الماس من الميثان،  		

    (4)						 	 	 	 	 			 	 	 حسب التفاعل:	 	

يعرض الرسم البياني الذي أمامك منحنيين بشكل تخطيطي: 	

المنحنى 	I		يعرض تغّير اإلنتالبيا خالل التفاعل	(4)	. 	

المنحنى  II		)اخلّط املتقّطع( يعرض تغّير اإلنتالبيا خالل التفاعل الذي ميكن أن ينتج فيه چرافيت  	

من امليثان.

i		 فّسر ملاذا ينتج بهذه الطريقة ماس وليس چرافيت. جـ. 
ا للحرارة(.   ا )مشّعً ا للحرارة( أم إكسوثرمّيً د إذا كان التفاعل	(4)	إندوثرمًيا )ماّصً حدِّ 		ii 	

عّلل.  

فّسر بالمستوى الميكروسكوبي )الجسيمي( كيف يمكن أن يؤّثر التركيز االبتدائي للميثان  د. 
على وتيرة التفاعل		(4)	.	

    /يتبع في صفحة 16/

CH C H2( ) ( ) ( )g s g4 2+

CH4(g)

C       (s) + 2H2(g)
C          (s) + 2H2(g)

I

IIاإلنتالبيا

چرافيت
ماس

ماس
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"الكيمياء ... في صميم حياتنا"
الحوامض والقواعد

يعرض اجلدول الذي أمامك معطيات عن أربعة محاليل مائية 	(1)	،	(2)	،	(3)	،	(4)	.  .7
	

تركيز احمللولصيغة املاّدة الـُمذابةرقم احمللول
(M)

	pH

احمللول
(1)HNO ( )3 ,	0.012

(2)CH COOH( )3 ,0.013.4

(3)Ca(OH)2(s)0.0112.3

(4)NH3(g)0.0110.6

اكتب معادلَتي اإلذابة للحصول على المحلولين	(1)		َو	(3)	.	 أ.  	

فّسر لماذا هناك فرق في قيمَتي	pH		بين المحلولين	(1)		َو	(2)	.	  i ب.  	

ii			 هل هناك فرق في التوصيل الكهربائي بين المحلولين		(3)		َو	(4)	؟  عّلل. 	

خلطوا		100 مللتر من المحلول	(1)	مع		100	مللتر من المحلول	(3)	. جـ.  	

اكتب معادلة التفاعل الذي حدث.  i 	 	

د إذا كان	pH		المحلول الذي نتج بعد التفاعل أكبر من	7	أم أصغر من	7	 حدِّ 			ii 	  
أم يساوي		7	.  عّلل. 	 	

ية.( به:  تكملة السؤال في الصفحة التال )انت

/يتبع في صفحة	17/
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		0.01 M		التي ليست في الجدول( بتركيز(	A	 مللتر من المحلول المائي للماّدة	100 د.	
تفاعلت مع		100	مللتر من المحلول	(1)	، ونتج محلول متعادل. 	

اكتب صيغة ممكنة للماّدة	A	.  عّلل.	 	

تنطلق من مداخن محّطات توليد الكهرباء ،من جملة مواّد أخرى، أكاسيد غازية تتفاعل مع  هـ.  
مياه األمطار. هكذا َتنُتج حوامض تزيد من مستوى حامضية األمطار وتؤّدي إلى ضرر بيئي.

لتقليص الضرر البيئي، من المعتاد تمرير الغازات التي تنطلق من المداخن عبر أحد   
المحاليل	(1)	،	(2)	،	(3)	،	(4)	.

أّي من احملاليل أكثر مالءمة لهذا الغرض؟  عّلل.  

/يتبع في صفحة	18/
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"طعم الكيمياء"
دهنيات وزيوت

مت مؤّخًرا دعوى بقيمة  82  مليون شيقل ضّد أحد منِتجي المرچرينا في البالد بسبب تضليل  ُقدِّ  .8
الجمهور في إعالناته. أعلن المنِتج بأّن المرچرينا التي ُينِتجها تساعد في المحافظة على سالمة 

القلب.
ق في البالد. أمامك معطيات عن ثالثة أنواع من المرچرينا التي ُتسوَّ  

 
نوع 

الـمرچينا
دهن عاّم

(%)

دهن مشبع
(%)

أحماض دهنية ترانس
(%)

أنواع الزيت التي ُتنَتج منها 
الـمرچينا

I60151% كانوال، عّباد الشمس، كّتانأقّل من
II6019.61% عّباد الشمسأقّل من
III225.30زيتون، كانوال

	

حسب معطيات الجدول، أّي نوع من أنواع المرچرينا الثالثة		I	،	II	،	III	يمكن  	i أ. 
أن ال يضّر بسالمة القلب؟  عّلل.   

ما الذي ميّيز مبنى جزيئات األحماض الدهنية ترانس؟ 		ii 	

iii	 لماذا توجد أحماض دهنية ترانس في المرچرينا؟ 	

ية.( به:  تكملة السؤال في الصفحة التال )انت

/يتبع في صفحة	19/
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زيت الكانوال، الذي ُتنَتج منه المرچرينا 	I		أيًضا، يحوي ب. 
.	 :C18 1 9ω 	، َو	%56		من احلامض الدهني		 :C18 %2		من الحامض الدهني  0  

ارسم الصيغة البنائية جلزيء ثالثي چليسريد الذي َينُتج في التفاعل بني  3  جزيئات   		i 	

	 وجزيء واحد من الچليسرول الذي صيغته البنائية: :C18 1 9ω من احلامض الدهني 	  
	 	 	 	 	

كيف تتأّثر درجة حرارة انصهار ثالثي چليسريد، الذي رسمَت صيغته البنائية في 		ii  

  	 :C18 1 9ω           البند الفرعي "ب i"، إذا اسُتبِدل أحد اجلزيئات الثالثة في احلامض الدهني 
؟  فّسر.   :C18 الدهني 	0 بجزيء من احلامض   

تطّرق في تفسيرك إلى العالقة بني املستوى امليكروسكوبي )اجلسيمي( واملستوى     
املاكروسكوبي )مستوى الظاهرة(.  

عندما ُنخِرج املرچرينا من الثالجة، نالحظ أّنها تلني. جـ. 
أّية أحماض دهنية من التي أمامك مسؤولة بأكبر مدى عن هذه الظاهرة؟ 		i 	

األحماض الدهنية املشبعة 	- 	 	

-  األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة   
األحماض الدهنية المتعّددة غير المشبعة     -   

فّسر لماذا هذه األحماض الدهنية مسؤولة عن هذه الظاهرة. تطّرق في تفسيرك     ii  
إلى العالقة بني املستوى امليكروسكوبي )اجلسيمي( واملستوى املاكروسكوبي   

)مستوى الظاهرة(.   

)انتبه:  البند "د" في الصفحة التالية.(

/يتبع في صفحة	20/

H C OH-
y

HC OH-
y

H C OH2

2

-



כימיה,	קיץ	תשס"ח,	מס'	037303	+	נספחים-	20	-
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037303 + ملحقان

في عملية إنتاج المرچرينا ُيضيفون إلى الزيت أيًضا صبغ الطعام بيتا-كروتين. د. 
أمامك الصيغة البنائية لبيتا-كروتين.  

   

	 فّسر لماذا يذوب البيتا-كروتين في الزيت.

ב	ה	צ	ל	ח	ה!
ى لك النجاح! نتمّن

זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל.
אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.


