
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 	

وزارة املعارف משרד	החינוך	 	 	

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

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

037203 رقم النموذج:  	037203 מספר	השאלון:	

الترتيب الدوري  .1 مالحق:	 המערכה	המחזורית	 	.1 נספחים:	

قائمة أحماض أمينية  .2 	 רשימה	של	חומצות	אמיניות	 	.2 	

الئحة قوانني  .3 	 	 דף	נוסחאות 	.3 	

الكيمياء  כימיה		 	

		تكملة من 3 إلى 5 وحدات تعليمية		 השלמה	מ־3	ל־5	יחידות	לימוד	   
للطالب الذين ميتَحنون شفهًيا לתלמידים	הנבחנים	בעל־פה		 	

	في مختبر البحث	 במעבדת	חקר	 	

تعليمات للممتَحن 	 הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان:  ساعة ونصف.  أ.  	 משך	הבחינה:	שעה	וחצי.		 א.		

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

في هذا النموذج فصالن. 	 		 בשאלון	זה	שני	פרקים.			 	 	

درجة   50   -   )50x1( الفصل األّول  	 נק'   		50 		— 			)50x1( פרק	ראשון     
درجة   50   -   )50x1( الفصل الثاني    		 	 נק' 	50 		— 			)50x1( 	 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(.	   

تعليمة خاّصة: د.  	 		 	 הוראה	מיוחדת:		 ד.	

اكتب على اجلهة اخلارجية لدفتر االمتحان  רשֹום	על	הצד	החיצוני	של	מחברת	       
املوضوع الذي أجبَت عنه في الفصل  	 		 הבחינה	את	הנושא	שענית	עליו

الثاني. 	 		 		 	 	 	 בפרק	השני.		 	

		 	 	 	 	 	 	

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	!	 	
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األسئلة
انتبه: احرص على كتابة معادالت مواَزنة وعلى كتابة صحيحة للوحدات.

الفصل األّول  )50 درجة(
موضوع إلزامي - االّتزان في األكسدة - االختزال والثيرموديناميكا

أجب عن أحد السؤالين 2-1.

MnO ( )aq4
- C ، في المختبر في تفاعل بين محلول حامضي أليونات  ( )g2, يمكن إنتاج الكلور،   .1

:	C ( )aq,- وأيونات الكلور، 	 	

MnO H O C C Mn H O2 16 10 5 2 24( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )aq aq aq g aq4 3 2
2

2", ,+ + + + ,
- + - +

. . V0 15 A  هو   ـ 	 Eo    ِل بنوا خلية كهروكيميائية معيارية 	A	 تعتمد على هذا التفاعل.       
:( )1 أحد نصَفي الخلية 	A		يعتمد على تفاعل اإللكترودة 	 	

( )1 	 2 2C Ce( ) ( )g aq2 E, ,+ - - 	 .E V1 36( )
o
1 = 		

بالنسبة للخلية		A		أثناء عملها: أ. 
اكتب معادلة تفاعل األنودة.  	i 	

اكتب معادلة تفاعل الكاثودة.  ii 	

   A	 لتفاعل اإللكترودة في الخلية ،	Eo احسب قيمة جهد االختزال المعياري،  	iii 	

الذي ليس معطى.  فّصل حساباتك.  

.	Pt( )s في نصَفي الخلية يوصى باستعمال إلكترودات مصنوعة من البالتين،  	i ب.	
ا أم مختِزاًل ضعيًفا. حّدد إذا كان البالتين مختِزاًل قوّيً   

ارسم الخلية المعيارية	A	.  أِشر  إلى اإللكترودتين وجسر الملح واّتجاه حركة   	ii 	

اإللكترونات في الدائرة الخارجية وجميع المواّد والشروط )التركيز والضغط(  
.	A	 الالزمة لبناء الخلية المعيارية   

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(
/يتبع في صفحة	3/ 	

خلية
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معطى تفاعال اإللكترودة 		(2)		َو	(3)	:

( )2 	 4 2 6MnO H O e Mn H O( ) ( ) ( ) ( )s aq aq2 3
2

2E+ + + ,
+ - + 	 E( )

o
2

( )3 	 2 2Br e Br( ) ( )aq2 E+,
- - 	 E( )

o
3

،	C ( )g2, )		ال يمكن إنتاج 	 )2 )		َو 	 )1 في التفاعل الذي يعتمد على تفاعَلي اإللكترودة 		 	

اًل من الناحية الثيرمودينامية(.  )التفاعل ليس مفضَّ 	

.	Br ( )2 , )		يمكن إنتاج		 )3 )		َو	 )2 في التفاعل الذي يعتمد على تفاعَلي اإللكترودة 		 	

)E			حسب تدريج تنازلي )من األعلى  )
o
3 		،		E( )

o
2 	،		E( )

o
1 درِّج جهود االختزال 	 	i جـ.	

إلى األدنى(.  عّلل.	   
.	( )3 	،	( )2 	،	( )1 بنوا ثالث خاليا مختلفة تعتمد على تفاعالت اإللكترودة			 	ii

اذكر على أّي تفاعَلي إلكترودة تعتمد الخلية التي 				Eo		الخاّص بها هو األعلى.    
عّلل. 

اكتب معادلة تفاعل األنودة ومعادلة تفاعل الكاثودة للخلية، التي تعتمد على  	iii

."	ii	 تفاعَلي اإللكترودة اللذين ذكرَتهما في البند الفرعي "جـ

                      /يتبع في صفحة 4/

         

خلية
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: ( )1 معطى التفاعل    .2
( )1 	 H O H O( ) ( ) ( )g g g2 2 2 2"+ 	 .H kJ136 84o

3 = - 	 .G kJ106 0o
2983 = -

حّدد إذا كانت إنتروبيا المجموعة ترتفع أم تنخفض خالل التفاعل	(1) . أ. 
عّلل بدون حسابات.  

		للتفاعل	(1)	.  فّصل حساباتك. So
3 احسب قيمة		 ب. 

 في الجدول الذي أمامك معطاة قيمتا اإلنتروبيا المعيارية لماّدتين.
	 الماّدة	 	 	 	

	 	 	

	 	 	

H.  فّصل حساباتك. O ( )g2 2 احسب قيمة 	So		بالنسبة لغاز فوق أكسيد الهيدروجين،	 جـ. 

)معطى التفاعل 	(2): )2 	 H O H O( ) ( ) ( )g g2 2 2 2"+ , 	 	

حّدد إذا كان	االنخفاض/ االرتفاع في إنتروبيا التفاعل	(2)			أكبر من االنخفاض/ من االرتفاع	 د. 
في إنتروبيا التفاعل	(1)	أم أصغر منه أم مساوًيا له. 	عّلل. 	

	)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(                  

                      /يتبع في صفحة 5/

( )S K mo
Jo

$ ,

H ( )g2.130 6

O ( )g2205
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حسب إجاباتك عن البنود السابقة، أّي من الرسوم البيانية 	IV-I		التي أمامك   	i هـ.	
		مع درجة الحرارة، في إنتاج فوق   Go

3 يمكن أن يصف بشكل صحيح تغّير	  
أكسيد الهيدروجين من العنصرين؟  عّلل. 	  

	

.	 K423 درجة حرارة غليان فوق أكسيد الهيدروجين هي 	 	

ل فيه التفاعل (1)	من الناحية الثيرمودينامية   ما هو مجال درجات الحرارة الذي ُيفضَّ 	ii	 	

)التفاعل تلقائي(؟  فّصل حساباتك، وفّسر.    

انسخ الرسم البياني الذي اخترَته في البند الفرعي "هـ 	i	" إلى دفترك، وأِشر فيه إلى:  	i و.	
وحدات المحورين.  - 	

.	T 0= 	للتفاعل (1) في النقطة التي فيها		 Go
3 قيمة 	  - 	

درجة الحرارة التي يغلي فيها فوق أكسيد الهيدروجين.   - 	

هل توجد في الرسم البياني الذي نسخَته إلى دفترك نقطة تشير إلى درجة حرارة  	ii

	؟ oG 0=3 فيها 	
إذا كانت إجابتك نعم - أِشر إليها في الرسم البياني.  

إذا كانت إجابتك ال - فّسر لماذا ال توجد.   
/يتبع في صفحة 6/

3Go

T

II 3Go
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الفصل الثاني )50 درجة(					
في هذا الفصل ثمانية مواضيع )األسئلة 3-18(. عليك اإلجابة عن سؤال واحد.

ة لدفتر االمتحان الموضوع الذي أجبَت عنه في هذا الفصل. اكتب على الجهة الخارجي

باته     املوضوع األّول:  البروم ومركَّ     

BrC,	 :كلوريد البروم 	C 2, كلور:		 أمامك خمس مواّد:    .3

NH Br4 بروميد األمونيوم:		 	CaBr2		:بروميد الكالسيوم 	 	 	 	

	 	 	H

H H
C C

C6 H4 Br-

-

-

-=
بروموستيرين: 		 	 	 	

يعرض الجدول الذي أمامك معطيات عن هذه المواّد الخمس.  ُأشير إلى المواّد اعتباطًيا  	

. E-A  باألحرف  
حالة الماّدة فيالماّدة

درجة حرارة الغرفة	
االستعمال األساسيالذائبية في الماء

Aتعقيم المياهمنخفضةغازية
	Bإعاقة االشتعالقابلة لإلهمالسائلية
Cإعاقة االشتعالعاليةصلبة
Dالتنقيب عن النفطعاليةصلبة
Eتعقيم المياهمنخفضةسائلية

.	E	،	D	،	C	،	B	،	A		شّخص المواّد أ.  	

حّدد بالنسبة لكّل واحد من معيَقي االشتعال اللذين في الجدول، إذا كان يمكن أن   	i ب.	
يكون معيق اشتعال نشًطا أم معيق اشتعال مضاًفا.  عّلل.  

	 NaHCO Na CO CO H O2 ( ) ( ) ( ) ( )s s g g3 2 3 2 2" + + 	 معطى التفاعل:					 	

NaHCO		يمكن أن ُيستعمل معيق اشتعال.  فّسر بماذا تختلف إعاقة   ( )s3 ب 	 المركَّ 	ii 	

.	C	 ب عن إعاقة االشتعال بواسطة الماّدة االشتعال بواسطة هذا المركَّ  

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



כימיה,	קיץ	תשס"ח,	מס'	037203	+	נספחים-	7	-
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037203 + مالحق

اذكر صفتين لمحلول الماّدة		D	، تمّكنان استعماله للتنقيب عن النفط.  	i جـ.	  
لماذا ال يمكن تعقيم المياه بواسطة الماّدة		D	؟ 	ii 	 	

	

اذكر أفضلية واحدة وسلبية واحدة الستعمال الماّدة		E		لتعقيم المياه بالمقارنة مع استعمال  د. 
الماّدة		A		لهذا الغرض. 

في المحلول المائي للبروم الذي ُيستعمل لتعقيم المياه، يحدث التفاعالن: 

2Br H O HOBr H O Br( ) ( ) ( ) ( ) ( )aq aq aq2 2 3E+ + +, ,
+ -

HOBr H O H O OBr( ) ( ) ( ) ( )aq aq aq2 3E+ +,
+ -

.	OBr( )aq
- )HOBr		َو 	 )aq الجسيمان المسؤوالن عن تعقيم المياه هما 		

)HOBr	  قدرة تعقيم أعلى. )aq ِلـ  	
قدرة تعقيم المحلول المائي للبروم هي األعلى في	pH		بين		7	َو	8	. هـ. 

فّسر لماذا تنخفض قدرة تعقيم هذا المحلول في pH		أصغر من 	7		وفي	pH		أكبر من 	8	.			  

	

/يتبع في صفحة 8/
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.	CH Br3 أمامك تخطيط إلنتاج بروميد الميثان،		  .4

	 يعتمد اإلنتاج على التفاعل:		 	

CH OH HBr CH Br H O H 0<( ) ( ) ( ) ( )aq g3 3 2 3+ +, , 										

)C		 التي ُتدَخل إلى وعاء التفاعل.  ), 			،		B( )aq 		،		A( ), شّخص المواّد		 أ. 
كيف يمكن رفع نسبة التحويل إلنتاج بروميد الميثان؟  فّسر. ب.   

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

                                           /يتبع في صفحة 9/

وعاء
التكثيف

وعاء
التجفيف

وعاء
التفاعل

وعاء
التكرير

وعاء
الشطف 
بواسطة

NaOH(aq)

A(,)

اخلزن

B(aq) + C(,)

C(aq)

A(g)

B(g)

CH3Br(g)

B(g)

H2 SO4(,)
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في الجدول الذي أمامك معطاة درجات حرارة غليان عّدة موادّ. 

درجة حرارة الغليان	صيغة الماّدةاسم الماّدة
	(oC)

H2SO4330حامض الكبريتيك

HBr-67بروميد الهيدروجين

H2O100الماء

CH3OH65ميثانول

CH3Br3.5بروميد الميثان

حسب المعطيات، ماذا يمكن أن يكون مجال درجات الحرارة في وعاء التكرير؟    	i جـ.	
عّلل.   

حسب المعطيات، ماذا يمكن أن يكون مجال درجات الحرارة في وعاء التكثيف؟    	ii 	

عّلل.    
فّسر لماذا ُتعاد مواّد من وعاء التكرير إلى وعاء التفاعل. 	iii 	

أثناء إجراء الشطف تنتج كّمية ملحوظة من بخار الماء في وعاء الشطف.   د. 
فّسر هذه الحقيقة.  

ف بروميد الميثان في اإلرساليات في أوعية يسود فيها ضغط عاٍل؟  لماذا ُيغلَّ هـ. 

ما هو االستعمال األساسي لبروميد الميثان؟  	i و.	
ما هي أفضلية استعمال بروميد الميثان؟  فّسر.		 	ii

/يتبع في صفحة 10/



כימיה,	קיץ	תשס"ח,	מס'	037203	+	נספחים-	10	-
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037203 + مالحق

                           املوضوع الثاني:  البوليميرات 

	.	I		من النوع		PVC ،أمامك قطعة لپولي ڤنيل كلوريد  .5

.	I		من النوع		PVC		اكتب الصيغة البنائية للمونومير الذي نتج منه 	i أ.	
حّدد إذا كانوا قد استعملوا مبادرًا رديكالًيا أم محّفز سغلر - ناتا في عملية البلمرة  	ii

إلنتاج	PVC		من النوع		I		.  عّلل.

.	 C80o ـ		PVC		من النوع		I		هي		 درجة الحرارة الزجاجية، Tg		، ِل
من بين الممّيزات 	(1)-(4)  التي أمامك، اخَتر الممّيز الذي يالئم/ الممّيزات التي تالئم 	 ب. 

.	I		من النوع		PVC

الوحدات البنائية تتكّرر بشكل منتظم.  (1)

البوليمير هو أمورفي )غير منتظم(.  (2)

تقاطب األربطة التساهمية )الكوڤلنتية( يزيد من قّوة األربطة بين السالسل.  (3)

السالسل مرزومة بكثافة.   (4)

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

                                                  /يتبع في صفحة 11/

CH2 CH2 CH2

CH2

CH2

CH CH- - - CH- CH
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-

-
-

-

-

-

-
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CH-

-

-

-

C,

C,

C,

-

C,

-

C,

C,
-

CH-C,
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نة.  في إنتاج الرقائق يصهرون		PVC		من النوع		I		ويخلطونه مع ماّدة ُمليِّ  
ن بين سالسل البوليمير وُتبعد السالسل عن بعضها البعض. تتسرّب جزيئات الُمليِّ 	

ـ PVC		مرن ويمكن  	. هذا ال C80o هكذا ينتج		PVC		من النوع		II	، الذي له	Tg		أقّل من 	  
معالجته في شروط الغرفة.

.	 C80o ـ	PVC	 من النوع		II		أقّل من 	 فّسر لماذا 	Tg		لل 	i جـ.	
		أم أقّل  C25o ـ	PVC		من النوع		II		أعلى من	 حّدد إذا كانت		Tg		لل 	ii

	.  عّلل. C25o من		  

ُتستعمل رقائق		PVC		من النوع		II		أيًضا لتغطية ُمحَكَمة لسطوح البيوت.
في درجات الحرارة العالية في الصيف َتْقُصر الرقائق.  فّسر هذه الظاهرة.	 	i د.	

نة، تصبح الرقائق قابلة للكسر.  فّسر هذه   في الصيف، مع تطاير الماّدة الُمليِّ 	ii 	

الظاهرة، ثّم صف تصرّف السالسل بتأثير ضربة.  
في الشتاء البارد بشكل خاّص تصبح الرقائق قابلة للكسر.  فّسر هذه الظاهرة. 	iii 	

لتغطية ُمحَكمة للسطوح يستعملون أيًضا رقائق من البوليمير المشترك		EPDM	.	في هذا  	

البوليمير المشترك توجد أربطة تصالبية قليلة.
:	EPDM		 ـ أمامك قطعة ِل 	

CH2 CH2 CH2- - CH2- CH2- CH2- CH2

CH2

- CH2- CH2- CH2--

-

CH -CH - CH -CH

CH3

-

-

CH3

CH3

CH2 CH2- - CH2CH2- - CH2- CH2CH2- CH2- CH2--

-

CH -CHCH -

CH3

-

CH3

نة إلى 	EPDM.		فّسر هذه الحقيقة بمصطلحات مبنى  ال توجد حاجة إلضافة ماّدة ُمليِّ هـ. 
البوليمير المشترك.

                                                  /يتبع في صفحة 12/
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يتناول السؤال الِغراء سوپر - چلو وعملية اللصق.  .6
في عملية اللصق يطلون الِغراء السائلي على سطحني ويضعون أحدهما على اآلخر وينتظرون بعض   
الوقت. بعد التعّرض للهواء الرطب يتحّول الِغراء السائلي إلى صلب، ويلتصق السطحان ببعضهما 

البعض.

أمامك صيغتان		I		َو		II	 ملاّدتني تشتركان في عملية اللصق. أ. 

CH2

CN
C C

CC

O O

-
-

-

-

-

-
-

OCH3

CH2

CN

III

OCH3
n

	

أّي صيغة تالئم السوپر - چلو السائلي، وأّي صيغة تالئم السوپر - چلو الصلب؟    	i 	

عّلل.	  
ما هو نوع التفاعل الذي يتحّول فيه السوپر - چلو السائلي إلى سوپر - چلو صلب؟   	ii

فّسر.

.	 C149o درجة احلرارة الزجاجية، 	Tg	، للسوپر - چلو الصلب هي		
في شروط الغرفة السوپر - چلو الصلب هو قابل للكسر.

اذكر عاملني لوجود  Tg	عالية  للسوپر - چلو الصلب.  فّسر. 	i ب.	
فّسر ملاذا يكون السوپر - چلو الصلب قاباًل للكسر في درجة حرارة الغرفة. 	ii

ميكن الفصل بني سطحني ُألصقا بواسطة السوپر - چلو، من خالل طلي مكان اللصق  			 جـ. 

CH3	.  فّسر هذه احلقيقة. CH3C

O
- -

=

بأستون،		

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

                                                  /يتبع في صفحة 13/
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:	A	 أمامك قطعة لبوليمير مشترك
(CH2)10 - CH2 -

-

CH

-

C

O

=

OCH3-

للبوليمير املشترك		A		قدرة على االمتطاط. 	i د.	
أّي ممّيز/ممّيزات من بني املمّيزات  (1)، (2)،	(3)	التي أمامك يفّسر/تفّسر هذه الصفة؟ 	 	

CH2	 في العمود الفقري. ترّدد عاٍل ملجموعات  	(1) 	  
أربطة تصالبية بني السالسل. 	(2) 	

سالسل طويلة بدون تفّرعات.	 	(3) 	

.	A	 ُيباع السوپر - چلو السائلي في أنبوبة حتوي أيًضا كّمية قليلة من البوليمير املشترك 	

بفضل ذلك، بعد التعّرض للهواء الرطب تنتج ماّدة صلبة أقّل قابلية للكسر ، وهي عبارة عن   
.	A	 خليط من السوپر - چلو الصلب والبوليمير املشترك

فّسر ملاذا تنتج ماّدة صلبة أقّل قابلية للكسر . 	ii

أمامك صيغة لبوليمير ُيستعمل ِغراًء طّبًيا في عمليات جراحية ال يستعملون فيها خيوًطا: 	

CH2 - C

C - OCH2 CH2 CH2 CH3

CN

O

=
-

-

n

										 	 	

	

هذا االستعمال هو ممكن بفضل مرونة البوليمير العالية نسبًيا.

ملاذا يكون هذا البوليمير مرًنا؟  فّسر مبصطلحات مبنى البوليمير. هـ. 

                                                  /يتبع في صفحة 14/
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املوضوع الثالث:  الكهروكيمياء 

ُتستعمل بطارية الرصاص أساًسا لتشغيل السّيارة.  .7
التفاعل الكّلي الذي يحدث في بطارية الرصاص أثناء التفريغ هو:  

2 2 2 4Pb PbO HSO H O PbSO H O( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s s aq aq s2 4 3 4 2"+ + + + ,
- +

تفاعل الكاثودة أثناء تفريغ بطارية الرصاص هو: 
3 2 5PbO HSO H O e PbSO H O( ) ( ) ( ) ( ) ( )s aq aq s2 4 3 4 2"+ + + + ,

- + -

اكتب معادلة تفاعل األنودة أثناء تفريغ بطارية الرصاص. 	i أ.	
اكتب معادلة تفاعل األنودة أثناء َشْحن بطارية الرصاص. 	 	ii  

أمامك منحنى تفريغ ومنحنى َشْحن بطارية الرصاص، في تّيار ثابت:

i	 من بين المنحنيين 	I	-	II	 ، حّدد أّي منحنى يصف تفريغ البطارية، ب.	
وأّي منحنى يصف َشْحن البطارية.   

	، يمكن أن تكون فرق الجهد  . V2 2 	،	 . V2 1 	،	 . V2 0 أّي قيمة من القَيم الثالث  	ii

المنعكس لبطارية الرصاص؟  عّلل.

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

                                                  /يتبع في صفحة 15/
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، 	Pb( )s H	، في تفاعل بين الرصاص، 	 ( )g2 في بطارية الرصاص يمكن أن ينطلق هيدروجين،	
ومحلول الحامض الذي في الخلية.  هذه العملية غير مرغوب فيها، ألّنها تقّصر زمن العمل 

السليم للبطارية.	
)Sb، يحدث انطالق متزايد )s ًثا" بعنصر األنتيمون،	 ُوجد أّنه عندما يكون الرصاص "ملوَّ  

.	H ( )g2 ِلـ	  
H		معدوًما تقريًبا. ( )g2 )Sb	، يكون انطالق 	 )s إذا كان الرصاص ال يحوي		  

حّدد بالنسبة لكّل واحد من االّدعاءين		I		َو		II		إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.   جـ.	
عّلل كّل تحديد.    

)Sb		يزداد فرق الجهد الزائد النطالق الهيدروجين في بطارية الرصاص. )s بوجود	 	.I

		Sb( )s فرق الجهد الزائد النطالق الهيدروجين على سطح الرصاص الذي ال يحوي 	 		.II

هو عاٍل نسبًيا.	 	

	، ويمكنها تمرير تّيار  . V1 5 	 كيلوغرام تعمل بفرق جهد	 .4 بطارية الرصاص التي وزنها		5 	

		لمّدة		35		ساعة. A3 شّدته 	  
ما هي كثافة الطاقة الوزنية للبطارية؟   فّصل حساباتك.  	i د.	

كثافة الطاقة الوزنية لبطارية خارصين/كلور هي تقريًبا 	3	أضعاف كثافة الطاقة الوزنية   	 	

لبطارية الرصاص.  
	كيلوغرام تزّود نفس كّمية   .1 أمامك اّدعاء:  بطارية خارصين/كلور التي وزنها		5 	 ii   

	كيلوغرام. .4 الطاقة التي تزّودها بطارية رصاص وزنها		5   
حّدد إذا كان االّدعاء صحيًحا.  عّلل.    

                                                  /يتبع في صفحة 16/
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معطاة تفاعالت إلكترودة:   .8

2Mg e Mg( ) ( )aq s
2 E++ - 	 .E V2 37o = -

A e A3( ) ( )aq s
3 E, ,++ - 	 .E V1 66o = -

2Zn e Zn( ) ( )aq s
2 E++ - 	 .E V0 76o = -

2Fe e Fe( ) ( )aq s
2 E++ - 	 .E V0 44o = -

2Cu e Cu( ) ( )aq s
2 E++ - 	 .E V0 34o =

4 4 6O H O e H O( ) ( ) ( )g aq2 3 2E+ + ,
+ - 	 .E V0 82= 	 	 pH 7= 							في	

2 22O e H OHH ( ) ( )( ) aqg2 2E+ +,
- - 	 .E V0 41= - 	 pH 7= 	في	

)Fe	، بالتآكل عند تماسه مع األوكسجين والرطوبة  )s يمّر التمثال المصنوع من خيوط الحديد،	 	

التي في الهواء. 
حسب المعطيات، اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث في عملية تآكل الحديد. 	i أ.	

اكُتشف مشط حديدي عمره آالف السنين في مغارات في صحراء يهودا بدون   	ii  
عالمات تآكل.  فّسر هذه الظاهرة.   

يؤّدي التلويث الصناعي إلى وجود تركيز عاٍل للحامض في مياه األمطار، وفي المنطقة   	iii 	

الصناعية تزداد سرعة تآكل الحديد.  فّسر هذه الحقيقة.  

)Zn	.  تّدعي الشركة: "َرْبط هذا  )s ق شركة تجارية منَتًجا يحوي كتلة من الخارصين،	 ُتسوِّ 	

المنَتج بمواسير البنايات يقيها من التآكل، ألّن الخارصين يتفاعل مع األوكسجين المذاب في 
المياه التي في المواسير."   

على أّي طريقة وقاية يعتمد المنَتج؟ 	 	i ب.	
حّدد أّيًا من الفلّزات المكتوبة في تفاعالت اإللكترودة المعطاة يمكن أن يقيها منَتج  	ii

الشركة التجارية.   فّسر كيف يقيها. 

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(
/يتبع في صفحة 17/           



כימיה,	קיץ	תשס"ח,	מס'	037203	+	נספחים-	17	-
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037203 + مالحق

معطى محلوالن مائيان . 	

،	 M1 )Mg	، بتركيز 	 )aq
2 + يحوي أحد المحلولين أيونات مغنيسيوم،	

	.	 M1 )Cu	، بتركيز 	 )aq
2 + ويحوي المحلول الثاني أيونات نحاس، 	

أجروا تحلياًل كهربائًيا لكّل واحد من المحلولين على ِحدة.
في أحد المحلولين انطلق غاز بجانب الكاثودة. 

اكتب معادلة تفاعل الكاثودة في التحليل الكهربائي للمحلول الذي يحوي 	i جـ.	
.	Mg( )aq

2 + أيونات		   
اكتب معادلة تفاعل الكاثودة في التحليل الكهربائي للمحلول الذي يحوي  	ii

. 	Cu(aq)
2 + أيونات		  

	.	CuC ( )2, , MgC		َو 	 ( )2, , معطى ملحان مصهوران: 		 	

أجروا تحلياًل كهربائًيا لكّل واحد من الملحين المصهورين على ِحدة. 	

اذكر الجسيمات الموجودة قبل التحليل الكهربائي في كّل واحد من الملحين   	i د.	 	

المصهورين.    
اكتب معادلة التفاعل الكّلي الذي يحدث في عملية التحليل الكهربائي لكّل واحد  	ii   

من الملحين المصهورين.    
 ،	MgC ( )2, , كم غرام ناتج تكّونت على الكاثودة في التحليل الكهربائي ِلـ 	 	iii   

	 ؟  فّصل حساباتك. . A1 5 إذا مّر في الخلية لمّدة ساعتين تّيار شّدته 	    

                                                  /يتبع في صفحة 18/
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املوضوع الرابع:  السّكريات 

للجلوكوز أننتيوميران:  	D-جلوكوز َو		L-جلوكوز. 	.9
أمامك صيغة بنائية ِلـ		D-β-جلوكوز:

OH
OH

HO

HO

H

H

H
H

H

O
CH2 OH

اكتب صيغة ميلس ِلـ		D-β-جلوكوز، وأِشر بنجمات إلى ذّرات الكربون الكيرالية  	i	 أ.	
)غير المتماثلة(.    

أمامك أربع صيغ ميلس:  	

O

(1)

O

(2)(4)

O O

(3)

G ، في الكربون رقم 	2	. c, Man	، هو أبيمير للجلوكوز،	 المانوز، 
A ، هو أبيمير للجلوكوز في الكربون رقم	3	. z, األلوز، 

الئم الصيغ	(1)	،	(2)	،	(3)	،	(4)		للسّكريات األحادية التي أمامك:   ii 	

L-α-جلوكوز،			D-α-مانوز،			D-α-ألوز،			L-α-ألوز. 	 	

مبنى األنومير 	D-β-جلوكوز أكثر ثباًتا من مبنى األنومير	D-α-جلوكوز. 	i ب.	
فّسر هذه الحقيقة. 	 	

مبنى األنومير		D-α-مانوز أكثر ثباًتا من مبنى األنومير 	D-β-مانوز. 	ii 	

فّسر هذه الحقيقة. 	 	

)انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.(
                                                            /يتبع في صفحة 19/
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H - C - OH

H - C - OH

H - C - OH

HO - C - H

CH2 OH
-

-

-

-
-

-

C H
O=

أمامك صيغة فيشر للجلوكوز:						  
	 	 	 	

اكتب صيغة فيشر لناتج تفاعل األلوز مع محلول فهلينغ.  	i جـ.	
.	NaBH ( )aq4 اكتب صيغة فيشر لناتج تفاعل األلوز مع محلول 	 	ii 	

اكتب ِصَيًغا مختصرة ألربعة سّكريات ثنائية غير مختِزلة يمكن أن تنتج في تفاعل  	iii 	

بين 	D-ألوز َو	D-مانوز.   			   
اكتب صيغة ميلس ألحد السّكريات الثنائية التي كتبَت ِصَيغها في البند 	iv 	

."iii	 الفرعي "جـ   

                                                  /يتبع في صفحة 20/
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في الجدول الذي أمامك معطاة عّدة سّكريات أحادية ترّكب أوليغو-سّكريات ومتعّددات سّكر   .10
كثيرة.

الصيغة البنائيةالصيغة المختصرة	السّكر األحادي

Gجلوكوز c,

,Gaجالكتوز

Rhaرمنوز

NG-أستيل-جلوكوز-أمين cNAc,

	

)، اللذان يترّكبان من وحدات من السّكريات األحادية المعطاة. )2 ) َو  )1 معطى األوليغو-سّكران،	 	

يتواجد هذان األوليغو-سّكران في حليب األّم ويحميان األطفال الّرّضع من أمراض مختلفة.  
) ، أجروا الفحصين		I		َو	II		اللذين أمامك: )1 لتحديد مبنى األوليغو-سّكر 	  

)		مع ماء البروم، وبعده حلمأة حامضية كاملة،  )1 في تفاعل	1	مول من األوليغو-سّكر 	 	.I

نتج:  1	مول حامض جلوكونيك )ناتج أكسدة للجلوكوز(،  َو		1	مول جالكتوز،  
   َو 	1		مول رمنوز.

)	 نتج:  رمنوز وجلوكوز وسّكران ثنائيان: 	 )1 في حلمأة حامضية جزئية لألوليغو-سّكر	 	.II

.	 ( )Ga G c1 4, ,β - 		،		 ( )Rha Ga1 2 ,β - 	 	

      /يتبع في صفحة 21/ )انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(                               
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.	I	 اذكر استنتاجين يمكن استنتاجهما من الفحص 	i أ.	
.	( )1 اكتب صيغة مختصرة لألوليغو-سّكر		 	ii

.	( )1 اكتب صيغة ميلس لألوليغو-سّكر			 	iii

)	، أجروا الفحوص الثالثة  V-III		التي أمامك: )2 لتحديد مبنى األوليغو-سّكر   	

)		مع ماء البروم، وبعده حلمأة حامضية كاملة،   )2 في تفاعل	1	 مول من األوليغو-سّكر 	 	.III 	

نتج: 	1	مول حامض جلوكونيك، َو		2	 مول جالكتوز، َو		1	مول رمنوز    
								َو	1	مول		N-أستيل-جلوكوز-أمين. 	 	

في حلمأة إنزيمية ِلـ 	1	مول من األوليغو-سّكر	(2)		بواسطة إنزيم يفّكك أربطة  	.IV

	،	نتج:		1	مول رمنوز، َو	1	 مول سّكر رباعي. (1 2)β - جليكوزيدية من النوع 	
في حلمأة إنزيمية ِلـ		1	مول من األوليغو-سّكر 	(2)	 بواسطة إنزيم يفّكك أربطة  	.V

،	G,cNAc		1 مول	نتج: 		 ( )1 3β - جليكوزيدية من النوع	
، َ ( )Rha Ga1 2 ,β - 1	مول من السّكر الثنائي       
.	 (1 4)Ga G c, ,β - 1	مول من السّكر الثنائي	 	 	 	 			

ما هو مكان الرمنوز في تسلسل األوليغو-سّكر	(2) ؟  عّلل. 	i ب.	
اكتب صيغة مختصرة لألوليغو-سّكر	(2)	. 	ii 	

.	G cNAc, الكيتين هو متعّدد -سّكر موجود في الحشرات والسرطانات ومبنّي من وحدات		
.	 ( )1 4β - وحدات السّكر األحادي ترتبط فيما بينها بأربطة جليكوزيدية من النوع 	

حّدد إذا كان الكيتين متعّدد سّكر الّدخار الغذاء أم متعّدد سّكر للمبنى.  عّلل. جـ. 

الپولي-جالكتوز هو متعّدد سّكر موجود في الحلزونات ومبنّي من وحدات جالكتوز.     	

.	 ( )1 3β - وحدات السّكر األحادي ترتبط فيما بينها بأربطة جليكوزيدية من النوع		  
اكتب صيغة ميلس لقطعة ممّثلة للپولي-جالكتوز تحوي ثالث وحدات جالكتوز. 	i د.	
حّدد إذا كان الپولي-جالكتوز متعّدد سّكر الّدخار الغذاء أم متعّدد سّكر للمبنى.    	ii 	

عّلل.    

          /يتبع في صفحة 22/
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املوضوع	اخلامس:		الزالليات	
الجلوكاجون هو هورمون يساعد في رفع مستوى الجلوكوز في الدم، وخصوًصا في حاالت الجوع   .11

ب من  29  وحدة  أو أثناء نشاط جسماني حثيث.  الجلوكاجون الذي في جسم اإلنسان مركَّ
أحماض أمينية.  في تفاعل الجلوكاجون مع التريبسين نتجت أربعة نواتج.

استِعن حسب الحاجة بالمعطيات التي في نهاية السؤال، وأجب عن البنود  أ ، ب ، جـ ، د .  
هل بإمكانك، حسب التفاعل مع التريبسين، أن تحّدد بالتأكيد كم وحدة أحماض    i  .أ  

أمينية قاعدية توجد في الجلوكاجون؟  إذا كانت اإلجابة نعم - اكتب كم وحدة     
كهذه توجد.  إذا كانت اإلجابة ال - فّسر لماذا ليس بإمكانك.    

  . Arg  أحد النواتج األربعة التي نتجت في التفاعل مع التريبسين هو حامض وحيد  ii   

ُطرحت فرضية بأّن الـ  Arg  موجود في الطرف األميني للجلوكاجون.   

كيف يمكن فحص إذا كانت هذه الفرضية صحيحة؟    
اذكر فرضية أخرى، غير الفرضية التي ُطرحت، تالئم ذلك أّن أحد النواتج األربعة التي    iii   

. Arg نتجت هو حامض وحيد   

ب الجلوكاجون هي:  ُوجد أّن  14  وحدة أحماض أمينية من الوحدات الـ  29  التي ُتركِّ
 . Asn  وحدة ، Asp 3 وحدات  ، Thr  3 وحدات  ، G n,  4 وحدات  Ser ،  3 وحدات 

أمامك ثالثة تحديدات،  III ، II ، I ، تتعّلق بالوحدات الـ  14 :
11  وحدة هي من أحماض أمينية متعادلة وقطبية.   .I

4  وحدات هي من أحماض أمينية قاعدية.   .II

3  وحدات هي من أحماض أمينية حامضية.   .III

من بين التحديدات III-I ، ما هو التحديد الصحيح/ما هي التحديدات الصحيحة؟  i ب. 
عّلل التحديد الصحيح/التحديدات الصحيحة.     

في أّي مذيب يمكن أن يذوب الجلوكاجون بشكل أفضل:  في الماء أم في مذيب    ii  

."i َو "ب " i هيدروفوبي؟  عّلل حسب إجابتيك عن البندين الفرعيين "أ  

)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.(											
											 /يتبع في صفحة 23/
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في التجارب الثالث المختلفة  III , II , I  التي أمامك، استبدلوا في الجلوكاجون الحامض  
G  بحامض أميني آخر. n, األميني     

. Lys ـ G ِب n, استبدلوا   .III   . G u, ـ  G  ِب n, ـ II    . Phe.   استبدلوا   G  ِب n, استبدلوا   .I

في كّل تجربة فحصوا تأثير االستبدال على نقطة التعادل الكهربائي )النقطة اإليزوإلكترية( 
للجلوكاجون.

  G n, حّدد، بالنسبة لكّل واحدة من التجارب الثالث، كيف يمكن أن يؤّثر استبدال  جـ. 
على نقطة التعادل الكهربائي للجلوكاجون:  ترتفع نقطة التعادل الكهربائي أم تنخفض 

أم ال تتغّير تقريًبا.  عّلل بالنسبة لكّل تجربة.

في حلمأة جزئية للجلوكاجون نتج، من جملة نواجت أخرى، ببتيد خماسي.
. Phe , Va, , G n,  , Asp  :بعد حلمأة كاملة للببتيد الخماسي نتجت األحماض

. 1- pH  كانت شحنة الببتيد اخلماسي   7= في 
كم وحدة  Asp  توجد في الببتيد الخماسي؟  عّلل.  i د. 

في حلمأة جزئية للببتيد الخماسي نتجت، من جملة نواتج أخرى، النواتج الثالثة   ii

 Phe Va G n, ,- -    ،  Asp Phe Va,- -    ،   G n Asp, - التي أمامك:    
اكتب تسلسل األحماض األمينية في الببتيد الخماسي.  

معطيات: 
التريبسين — إنزيم يفصل أربطة ببتيدية في الجانب الكربوكسيلي لألحماض األمينية 

القاعدية.
ب يرتبط بالطرف األميني للببتيد. DNFB — مركَّ

الببتيد الخماسي — ببتيد مبنّي من خمسة أحماض أمينية. 
  .3 6+ pKa  للطرف  C  في الببتيد هو 

   8+ pKa  للطرف  N  في الببتيد هو 

/يتبع في صفحة 24/           
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استِعن حسب الحاجة بالمعطيات التي في نهاية السؤال، وأجب عن البنود  أ، ب، جـ، د، هـ.  .12
  . pH 12= اكتب صيغة بنائية لّليزين الموجود في محلول مائي في   i  أ. 

في أّي pH  تكون جسيمات الليزين بمبنى ثنائي األيون؟  عّلل.  ii  

اكتب صيغة بنائية لثنائي األيون.   iii

ًغا بنائية لجسيمات الجليسين الموجودة في محلول مائي اكتب ِصَي  i ب. 
. .pH 2 3= في    

تركيز أّي من الجسيمات التي كتبَتها في البند الفرعي "ب i" يرتفع  ii

؟  عّلل. .2 في  pH  أعلى من  5  

. G y,  , Lys , I e, في حلمأة كاملة لببتيد ثالثي نتجت األحماض:   
في حلمأة جزئية للببتيد الثالثي نتج الببتيد الثنائي A  وحامض أميني وحيد.
pH  تحّرك الببتيد الثنائي A  إلى أحد القطبين. 7= في الفصل الكهربائي في 

. A اكتب أربع إمكانيات لتسلسل الحامضين األمينيين في الببتيد الثنائي  i جـ. 
. pH 7= اكتب صيغة بنائية إلحدى إمكانيات تسلسل A  في   ii

أّية أنواع أربطة يمكن أن تتكّون بين جسيمات الببتيد الثالثي: د. 
؟  اذكر بين أّية مجموعات تتكّون األربطة. 7pH = في   i

pH. ؟  اذكر بين أّية مجموعات تتكّون األربطة. 1 8= في   ii

)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.(					

/يتبع في صفحة 25/         
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ِه بالببتيد الثنائي  B ، وينتج ببتيد خماسي. ْي يرتبط الببتيد الثالثي من أحد طرَف
pH يكون اّتجاه حركة الببتيد الخماسي كاّتجاه حركة الببتيد 7= في الفصل الكهربائي في 

الثالثي.
أّي تحديد/ تحديدات من التحديدات  IV , III , II , I  التي أمامك صحيح/ صحيحة؟   هـ. 

عّلل التحديد الصحيح/ التحديدات الصحيحة.   
. Asp-G y, B  يمكن أن يكون    .I  
.Asp-Arg  يمكن أن يكون  B  .II  

. Arg-Arg  يمكن أن يكون  B  .III  

ال يمكن أن نعرف أّي ببتيد ثنائي يمكن أن يكون B، إذا كّنا ال نعرف بأّي طرف يرتبط:    .IV  

بالطرف الكربوكسيلي أم بالطرف األميني للببتيد الثالثي.  

معطيات:
الببتيد الثنائي: ببتيد مبنّي من حامضين أمينيين.

الببتيد الثالثي: ببتيد مبنّي من ثالثة أحماض أمينية.
الببتيد الخماسي: ببتيد مبنّي من خمسة أحماض أمينية.

:pKa قَيم 

pKa a-COOHpKaa-NH3الرمزاسم	الحامض
+ pKaR

Lys2.28.910.5ليزين

Gجليسين y,2.39.6

Iإيزولويسين e,2.49.7

Asp2.19.83.9حامض األسبرتيك

Arg2.29.012.5أرجينين

  .3 6+   pKa  للطرف C  في الببتيد هو 

  8+  pKa  للطرف N  في الببتيد هو  

												/يتبع في صفحة 26/
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املوضوع	السادس	-	الكيمياء	الفيزيائية	-	من	مستوى	النانو	إلى	امليكروإلكترونيكا
انتبه:	قوانني	ومعطيات	للسؤالني	13-14	موجودة	في	صفحة	30.

في عملية التركيب الضوئي في النباتات وفي الطحالب ينتج جلوكوز من الماء ومن ثاني أكسيد   .13
الكربون بوجود أشّعة من الضوء المرئي.  المواّد الصبغية التي في النبتة تمتّص طاقة الضوء المرئي، 

وتزّودها لعملية التركيب الضوئي. 
الكلوروفيل هو أحد المواّد الصبغية التي في النبتة، وُيكسبها اللون األخضر.   أ.   

أمامك معطيات عن امتصاص ماّدتين صبغيتين، I َو II، نشطتين في عملية التركيب     
الضوئي.  

مجال االمتصاص الماّدة الصبغية     

ألوان األحمر   I    

ألوان البرتقالي   II    

أّية ماّدة،  I  أم  II ، يمكن أن تكون الكلوروفيل؟  عّلل. 	i  

 HOMO  فرق الطاقة بين المدار ، II  أم  I ،في أّية ماّدة 	ii

والمدار LUMO  هو أكبر؟  عّلل.  
   

هناك نوعان أساسيان من الكلوروفيل، الكلوروفيل a  والكلوروفيل b ، نشطان في عملية   

التركيب الضوئي في النبتة.  يختلفان عن بعضهما البعض قلياًل في مبناهما الكيميائي.   
يعرض الرسم البياني الذي أمامك طيف االمتصاص للكلوروفيل  a  وطيف االمتصاص   

.b  للكلوروفيل  

                       /يتبع في صفحة 27/)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.(            
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د لعملية  في النبتة التي تحوي نوَعي الكلوروفيل، a  َو b ، تكون طاقة األشّعة التي ُتزوَّ ب. 
د لعملية التركيب الضوئي  التركيب الضوئي أكبر من طاقة األشّعة التي كانت سُتزوَّ

لو كانت النبتة تحوي أحد نوَعي الكلوروفيل فقط.  فّسر هذه الحقيقة.  
أشّعوا فوتونات على نبتة خضراء لمّدة عّدة أّيام.  كانت طاقة كّل  جـ. 

.  .4 325 10 19
$

-  Jou e, فوتون   
في النبتة التي أشّعوا عليها الفوتونات حدثت عملية التركيب الضوئي.

فّسر هذه الحقيقة بمساعدة الرسم البياني المعطى،  وبمساعدة حسابات.

. a  أمامك صيغة للكلوروفيل

CH3

CH3

CH3

CH3

C2H5
H

O

COOCH3

CH2 CH2

H
H

H
H

H
N N

NN

H2C=CH
COOC20 H39

Mg

في تسخين متواصل يغّير الكلوروفيل لونه تدريجًيا، ويصبح عديم اللون. د. 
ما هو التغّير الذي يحدث في مبنى جزيئات الكلوروفيل  a  عند التسخين، ويؤّدي إلى   

اختفاء اللون؟  فّسر اعتماًدا على المبنى اإللكتروني للجزيء.

/يتبع في صفحة 28/  
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نجح علماء في جمع معلومات كثيرة عن الكوكب السّيار ُزَحل من خالل استعمال أنواع مختلفة   .14
من األشّعة الكهرومغناطيسية: أمواج راديو وأشّعة تحت حمراء وضوء مرئي وأشّعة فوق بنفسجية.

 ،H2 ،حسب طيف االمتصاص الذي نتج من هذا الكوكب، استنتج العلماء أّن المواّد: هيدروجين  
وهيليوم، He ، وميثان، CH4 ، موجودة في الغالف الجّوي لهذا الكوكب.

لماذا يوجد لكّل نوع جزيء طيف امتصاص ممّيز؟ أ.   

أمامك جزء من طيف االمتصاص ِلـ  CH4 الذي نتج من الغالف الجّوي لُزَحل.  في طيف  ب. 
االمتصاص الذي نتج ال يوجد المزيد من االمتصاصات في مجال الضوء المرئي.

ألّية ألوان تالئم األشّعة الكهرومغناطيسية التي ُتمتّص بواسطة  CH4 الذي في الغالف    i

الجّوي لُزَحل؟ 
د  ماذا يمكن أن يكون لون ُزَحل، كما نراه من الكرة األرضية، إذا افترضنا أّن لونه ُيحدَّ   ii

أساًسا بواسطة امتصاص CH4 ؟  عّلل. 

أمامك معطيات عن نوَعي أشّعة: جـ. 
 (nm) مجال أطوال الموجة نوع األشّعة     

780-1000 تحت حمراء     

50-390 فوق بنفسجية     

فوتون أحد أنواع األشّعة الثالثة فقط، تحت الحمراء، الضوء المرئي، فوق البنفسجية، يمكنه   

C  في جزيء الميثان.  ما هو هذا النوع من األشّعة؟  عّلل.  H- تفكيك الرباط 

)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.(        
                            /يتبع في صفحة 29/ 
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)H ، شوهد خّط بنفسجي يالئم طول  )g في فحص طيف االنبعاث لذّرات الهيدروجين،  د. 
 . nm434 الموجة  

ما هو الترّدد الذي يالئم طول الموجة هذا؟  فّصل حساباتك.    i

الخّط البنفسجي الذي في طيف االنبعاث لذّرة الهيدروجين، هو نتيجة النتقال    ii

إلكترون من مستوى الطاقة الخامس إلى مستوى طاقة أقّل.
إلى أّي مستوى طاقة انتقل اإللكترون؟  فّصل حساباتك.  

 

/يتبع في صفحة 30/
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قوانني	ومعطيات	للسؤالني	14-13
األشّعة	الكهرومغناطيسية:	

E hv= طاقة الفوتون:                  
c vλ= سرعة الضوء:               

طاقة االنبعاث في ذّرة الهيدروجني في االنتقال 

 h R
n n

v 1 1
a b
2 2= -e o                                                         :na من املستوى  nb  إلى املستوى 

  

ثوابت:

$ $$. .sec sech Jou e erg6 63 10 6 63 1034 27
$,= =- - ثابت پالنك:                            

سرعة الضوء في الفراغ:              

ثابت ريدبرچ في موديل بوهر:     
     

وحدات:                   
                                       

دائرة	األلوان

/يتبع في صفحة 31/ 	 	 	 	 	 	 	 	

برتقالي

أحمر أصفر

بنفسجيأخضر

أزرق

597-622nm

577-597nm

492-577nm

455- 492nm

390- 455nm

622- 780nm

Ånm m1 10 10 9= = -

micron nm m1 1000 10 6= = -

$. .R Jou e eV2 18 10 13 618 ,= =-

$$c 3.0 10 sec
m 3.0 10 sec

cm8 10= =
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املوضوع	السابع	-	الكيمياء	العضوية	املتقّدمة			

CH ، هو ماّدة أصلية للحصول على البوليمير الذي  CC CH CH2 2,= =- الكلوروفيرين،    .15
ُينِتجون منه الكفوف وألبسة الغّواصين.

يتّم إنتاج الكلوروفيرين في مرحلتين:  
في المرحلة	األولى تنتج الماّدة A حسب المعادلة المواَزنة للتفاعل:   

(1) CH CH CH CH C A2 2 2 ",= - = +

في المرحلة	الثانية  يضيفون NaOH  مذاًبا في اإليثانول إلى الماّدة A ، ويسّخنون حّتى درجة   

C60o تقريًبا. ينتج الكلوروفيرين حسب المعادلة المواَزنة للتفاعل:  حرارة  

(2) A NaOH CH CC CH CH NaC H O2 2 2$ , ,+ = - = + +

ما هو نوع التفاعل (1) ؟  i أ. 
.A اكتب الصيغة البنائية للماّدة  ii

اكتب الصيغة البنائية للناتج الَبْيني الذي ينتج في التفاعل  (1) .  iii

ما هو نوع التفاعل (2) ؟  i ب. 
حّدد نوع آلية التفاعل (2).  ii

اكتب نّص آلية التفاعل (2).  iii

ماذا ستفحص في التجربة التي يمكنك بواسطتها إثبات تحديدك في   iv

البند الفرعي "ب ii"؟ فّسر.  

C60o تقريًبا.  التفاعل (2) يحدث في درجة حرارة   جـ. 
فّسر، بمصطلحات حركية، لماذا يجب رفع درجة الحرارة.  

في التفاعل (2) المذيب هو إيثانول. د. 
ل في هذا التفاعل استعمال اإليثانول وليس الماء. فّسر لماذا ُيفضَّ  

/يتبع في صفحة 32/

)إيثانول(
تسخني
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أجروا ثالث تجارب III-I ، في درجة حرارة الغرفة.  .16
CH ، أضافوا: CHBrCH ( )3 3 , ب 2-بروموبروبان،  إلى المركَّ  

NH4  في اإليثانول.
محلول أيونات +   I  في التجربة

محلول NaHS  في اإليثانول. )NaHS يتحّلل إلى أيونات في اإليثانول.(   II  في التجربة
.	H O( )2 , 	III في التجربة  

حّدد أّيًا من الجسيمات التي في التجارب  I َو II  َو III ، يمكن أن تعمل     i أ. 
كنوكلئوفيالت.  عّلل.  

أّي من النوكلئوفيالت التي ذكرَتها في البند الفرعي "أ i" هو األضعف؟  عّلل.  ii

اكتب صيغة الناتج النهائي األساسي في كّل واحدة من التجارب التي حدث فيها تفاعل.   ب. 
اذكر النوكلئوفيل المالئم في كّل تفاعل.

.V  َو  IV ،أجروا تجربتين إضافيتين
CH أضافوا: CHBrCH ( )3 3 , ب   إلى المركَّ

CH  في اإليثانول، في درجة حرارة الغرفة. ONa3 في التجربة IV  محلول  
C60o تقريًبا. CH  في اإليثانول، في درجة حرارة   ONa3 في التجربة V  محلول 

في كّل واحدة من التجربتين IV  َو V  حدث تفاعل مختلف.
. V َو  IV حّدد نوع التفاعل الذي حدث في كّل واحدة من التجربتين  i جـ. 

. IV اكتب نّص آلية التفاعل الذي حدث في التجربة  ii

)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.(

																																							/يتبع في صفحة 33/
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الماّدة DBNPG  ُتستعمل معيق اشتعال.  الماّدة األصلية للحصول على DBNPG  هي   
نئوبنتيل - أربعة -  برومي.    أمامك صيغتا الماّدتين:   

CH2 Br

HOCH2 CH2 OH

CH2 Br

C- -

-
-

- -
-

-

DBNPG

CH2 Br

BrCH2 CH2 Br

CH2 Br

C

املاّدة األصليةمعيق االشتعال
نئوبنتيل - أربعة - برومي

 

اقتِرح ماّدة تتفاعل مع نئوبنتيل - أربعة - برومي )الماّدة األصلية( للحصول   i د. 
. DBNPG  على   

حّدد نوع آلية التفاعل الذي في البند الفرعي "د i".   عّلل.  ii  

لماذا ال يحدث تفاعل منافس للتفاعل الذي في البند الفرعي "د i"؟  فّسر حسب   iii

مبنى الماّدة األصلية وآلية التفاعل.  

/يتبع في صفحة 34/
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املوضوع	الثامن	-	كيمياء	الزالليات	واألحماض	النووية	
قوانني	ومعطيات	للسؤالني	17-18	موجودة	في	الصفحتني	38-39،	وقائمة	أحماض	أمينية		 انتبه:	

موجودة	في	امللحق	رقم	2	. 	

الطبيب والباحث اإلنجليزي ألكسندر فلمينغ (1881-1955) اكتشف في سوائل الجسم، كسائل   .17
الزكام والدموع، اإلنزيم ليزوزيم الذي يحّفز إذابة جدار خلية البكتيريا.

يعرض الرسم الذي أمامك نموذًجا لجزيء اإلنزيم ليزوزيم.   

اذكر من أّي نوع/أنواع مبنى ثانوي يترّكب جزيء الليزوزيم.  i أ. 
ما هو نوع األربطة التي ُتثبِّت المبنى الثانوي الذي ذكرَته/ المباني الثانوية التي ذكرَتها   ii

في البند الفرعي "أ i"؟
فّصل بين أّية ذّرات تتكّون األربطة التي ُتثبِّت المبنى الثانوي الذي ذكرَته/ المباني   iii

 ."ii  الثانوية التي ذكرَتها في البند الفرعي "أ
اذكر إذا كانت الذّرات موجودة في المجموعات الجانبية لألحماض األمينية أم في   

هيكل سلسلة الزالل.  

ما هو نوع المبنى الثالثي لّليزوزيم؟  i ب. 
فّسر كيف ُيمّكن المبنى الثالثي لّليزوزيم ذائبّيَتُه في سوائل الجسم.  ii

/يتبع في صفحة 35/)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.( 	
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يصف الرسم البياني الذي أمامك تأثير الـ  pH  على نشاط اإلنزيم ليزوزيم. جـ. 

5 7 9 11 pH

نشاط
اإلنزمي

ما هو الـ  pH  األكثر مالءمة لنشاط الليزوزيم؟  i 	

: (Arg) للحامض األميني أرجينين  pKa  أمامك قَيم  

. ( ) . ( ) .pKa NH pKa COOH pKa12 48 9 04 2 17R 3 2 1a a= = =- -
+

في الـ pH  األكثر مالءمة لنشاط الليزوزيم، ما هي شحنة الحامض األميني الوحيد    ii  

أرجينين (Arg) ؟   
ما هو pH  التعادل الكهربائي )الـ pH اإليزوإلكتري( (pI)  للحامض األميني     iii  

أرجينين؟ عّلل.  
اكتب الصيغة البنائية للحامض األميني أرجينين في pH  تعادله الكهربائي.  iv  

. Arg Cys G u,- - - معطاة قطعة من الليزوزيم:   -
أّي تسلسل نوكلئوتيدات، من بين التسلسالت IV-I التي أمامك، يمكن أن يمّثل    i د. 

تسلسل الـ  RNA - رسول (mRNA)، الذي ُترجم للقطعة المعطاة لّليزوزيم؟  
 I. ' 'GCA UGU GAG5 3- -

 II. ' 'CGA UGU GAG5 3- -

 III. ' 'CGA TGU GAG5 3- -

 IV. ' 'CGA UG GAGA5 3- -

اكتب تسلسل النوكلئوتيدات في إحدى جديلَتي الـ DNA ، التي تّم منها نسخ   ii

الـ  RNA - رسول الذي اخترَته في البند الفرعي "د i".  أشر إلى الطرف '3  وإلى   
الطرف '5 في التسلسل.

لة للجديلة  اكتب تسلسل النوكلئوتيدات في الجديلة الثانية للـ  DNA ، المكمِّ  iii

األولى التي كتبَت تسلسلها في البند الفرعي "د ii".  أشر إلى الطرف '3  وإلى 
الطرف '5 في التسلسل.   /يتبع في صفحة 36/ 
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الهيموجلوبين هو زالل موجود في الدم ومسؤول عن نقل األوكسجين من الرئتين إلى خاليا   .18
الجسم. يترّكب الهيموجلوبين من أربع وحدات للزالل جلوبين، في حين أّن في كّل جزيء 

.(Heme) جلوبين يوجد جزيء هيم
ما هو نوع المبنى الزاللي للهيموجلوبين الذي فيه ترتبط فيما بينها أربع وحدات    i أ. 

الجلوبين؟  
اذكر أربعة أنواع أربطة يمكن أن تتكّون بين أربع وحدات الجلوبين،   ii

إذا ُعلم أّن الجلوبين يحوي جميع األحماض األمينية العشرين.  

أمامك صيغة بنائية لجزيء هيم:

ما هو نوع معظم األربطة التي تتكّون بين Heme وبين الزالل جلوبين؟   عّلل.  i ب. 
فّسر لماذا يذوب الهيموجلوبين في الماء، رغم أّن الـ Heme ال يذوب في الماء.   ii  

  

)انتبه:	تكملة	السؤال	في	الصفحة	التالية.(	
																																				/يتبع في صفحة 37/
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د للزالل جلوبين إلى مرض  يؤّدي تغيير في أحد النوكلئوتيدات في تسلسل الـ  DNA  المكوَّ  
دة لجلوبين سليم وقطعة لجديلة  فقر الدم المنجلي. أمامك قطعة لجديلة واحدة للـ  DNA مكوَّ  

دة لجلوبين خاطئ:  واحدة للـ  DNA  مكوَّ
' 'GA CTT CTTG3 5- -   : DNA  قطعة سليمة  للـ 	

 ' 'GA CAT CTTG3 5- -    : DNA  قطعة خاطئة للـ  

اكتب تسلسل النوكلئوتيدات في  الـ  RNA - رسول (mRNA)، الذي تكّون   i جـ. 
من نسخ قطعة الـ DNA  السليمة، والتسلسل الذي تكّون من نسخ القطعة الخاطئة.   

أشر إلى الطرف '3  وإلى الطرف '5.     
اكتب تسلسل األحماض األمينية الذي يتكّون في ترجمة التسلسل السليم     ii  

للـ  RNA - رسول الذي كتبَته في البند الفرعي "جـ i "، وتسلسل األحماض   
األمينية الذي يتكّون في ترجمة التسلسل الخاطئ للـ  RNA - رسول.   

المبنى الثالثي للجلوبين الخاطئ يختلف عن المبنى الثالثي للجلوبين السليم.   iii
فّسر لماذا.   

ما هو نوع الرباط بين جديلَتي الـ  DNA؟  فّصل بين أّي ذّرات يتكّون.    i د. 
ما هو نوع الرباط بين القاعدة البيريميدينية يوراسيل والسّكر دي أوكسي ريبوز؟  ii

فّصل بين أّي ذّرات يتكّون.   

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.



כימיה, קיץ תשס"ח, מס' 037203 + נספחים- 38 -
الكيمياء، صيف 2008، رقم 037203 + مالحق

قوانني	ومعطيات	للسؤالني	18-17	
قائمة	كودونات	واألحماض	األمينية	التي	تالئمها

ث
ف الثال
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الحرف الثاني
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ّول
 األ

ف
حلر

ا

U
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UGC
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UUU

UUC
U

C

Aتوّقف	كودون	UGAتوّقف	كودون	UAAلويسين 
UUA

UUG Gتريبتوفان UGGتوّقف	كودون	UAG

U
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CGU
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CGG
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برولين

CCU

CCC

CCA

CCG
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 CUU
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C
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AUAA
C

	Aأرجينين 
AGA
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 ليزين
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 ميثيونين
 كودون	بداية
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 G

U

 جليسين

GGU

GGC

GGA

GGG

 حامض

 أسبرتيك
GAU

GACأالنين

GCU
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 ڤالين
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G
C

A   حامض 
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)انتبه:	تكملة	القوانني	واملعطيات	في	الصفحة	التالية.(

	/يتبع في صفحة 39/
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قائمة	القواعد	والسّكريات	التي	ترّكب	األحماض	النووية

قواعد	بيريميدينية 	
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قواعد	بيورينية 	
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