
בגרות לבתי ספר על־יסודיים  סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשס"ט, 2009 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

 037203 מספר השאלון:   

המערכה המחזורית    )1( נספחים:   

רשימה של חומצות אמיניות   )2(    

דף נוסחאות   )3(    

ה י מ י כ
השלמה מ־3 ל־5 יחידות לימוד

לתלמידים הנבחנים בעל־פה במעבדת חקר

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  50  —  )50x1(  — פרק ראשון 

נקודות  50  —  )50x1(  — פרק שני 

נקודות  100  —    סה"כ 

מחשבון )כולל מחשבון גרפי(. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום על הצד החיצוני של מחברת הבחינה את הנושא  הוראה מיוחדת:  ד. 

שענית עליו בפרק השני.    

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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ה ש א ל ו ת
שים לב: הקפד על ניסוחים מאוזנים ועל רישום נכון של היחידות.

פרק ראשון  )50 נקודות(

נושא חובה — שיווי–משקל בחמצון-חיזור ותרמודינמיקה

ענה על אחת מהשאלות 2-1.   

:III-I  נתונות שלוש תגובות אלקטרודה  .1

I 8 8 10CO H O e CH H O( ) ( ) ( ) ( )g aq g2 3 4 2E+ + + ,
+ -  .E V0 17o =+

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

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

   . III , II , I המבוסס על שתיים מבין תגובות האלקטרודה  A בנו תא אלקטרוכימי תקני  

  . A הוא אחד מתוצרי התגובה המתרחשת בתא  CO ( )g2

על אילו מבין תגובות האלקטרודה III , II , I  מבוסס תא A ? נמק.  i א.   

נסח ואזן את התגובה הכוללת שהתרחשה בתא A  בעת פעולתו.  ii  

רשֹום רישום סכמטי של תא A  )הקפד לציין את כל מרכיבי התא(.  iii  

חשב את הערך של    Eo  עבור תא A . פרט את חישוביך.   iv  

קבע אם במהלך הפעולה של תא A  חל שינוי במסת האלקטרודה בחצי־התא  ב. 

האנודי. נמק.

)NaOH  לחצי־התא האנודי.  )s בנו תא A נוסף, אך לפני סגירת המעגל הוסיפו מעט   ג. 

קבע אם מתח התא, שנמדד מיד עם סגירת המעגל, היה גדול מ־   Eo  שחישבת 

בתת־סעיף א iv , קטן ממנו או שווה לו. נמק.   

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( 

/המשך בעמוד 3/
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  . III ו־ II  המבוסס על תגובות האלקטרודה  B בנו תא תקני  

נסח את תגובת האנודה בתא B בעת פעולתו.  i ד.   

המסה ההתחלתית של כל אחת מהאלקטרודות בתא B הייתה 10 גרם.   ii  

לאחר שתא B פעל זמן־מה, הפסיקו את פעולתו. נמצא שמסת האלקטרודה     

בחצי־התא הקתודי הייתה 15.08 גרם.   

מהי המסה של האלקטרודה בחצי־התא האנודי לאחר שהפסיקו את הפעולה      

של תא B ? פרט את חישוביך.  

בנו תא B נוסף, ונתנו לו לפעול עד שהגיע למצב של שיווי־משקל. במצב זה המיסו  ה. 

. II בתמיסה שבחצי־התא המבוסס על תגובת האלקטרודה  FeC ( )s2, מעט  

לפניך שלוש קביעות )1(-)3(, בנוגע לתנועת האלקטרונים בתא B לאחר ההמסה   

. FeC ( )s2, של   

מהי הקביעה הנכונה?   

. Fe( )s )Cu , לאלקטרודת הברזל,  )s האלקטרונים ינועו מאלקטרודת הנחושת,   )1(  

. Cu( )s )Fe , לאלקטרודת הנחושת,  )s האלקטרונים ינועו מאלקטרודת הברזל,   )2(  

 . B לא תהיה תנועה מכוונת של אלקטרונים בתא , FeC ( )s2, לאחר הוספת   )3(  

/המשך בעמוד 4/
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. 298 K של שלושה חומרים ב־ , So ,בטבלה שלפניך מוצגים ערכי אנטרופיה תקנית  .2
 

נוסחת החומר שם החומר
        So האנטרופיה התקנית של החומר

Oחמצן ( )g2205

CHמתאנאל O( )g2219

CHמתאנול OH( )3 ,127

CH  נמוך מערך    OH( )3 , הסבר מדוע ערך האנטרופיה התקנית של     i א. 

  . CH O( )g2 האנטרופיה התקנית של    

CH  גבוה מערך האנטרופיה  O( )g2 הסבר מדוע ערך האנטרופיה התקנית של    ii

. O ( )g2 התקנית של 

בתא אלקטרוכימי תקני A  מתרחשת התגובה:  

O CH O H O2
1

( ) ( ) ( )g aqCH OH 2 2 2( )aq3 "+ + ,

קבע אם במהלך התגובה האנטרופיה של המערכת עולה או יורדת.  נמק.  i ב. 

קבע אם במהלך התגובה האנטרופיה של הסביבה עולה או יורדת.  נמק.   ii  

קבע אם התגובה היא אקסותרמית או אנדותרמית.  נמק.   iii

תא  A  מבוסס על שתי תגובות האלקטרודה, I ו־ II , שלפניך:

I CH O H O e CH OH H O2 2 2( ) ( ) ( ) ( )aq aq aq2 3 3 2E+ + + ,
+ -  .E V0 23I

o =+

II 2 2e H OO H O2
1 3( ) ( )g 22 3 E+ + ,

-+  EII
o

נסח את תגובת האנודה בתא A  בעת פעולתו.   i ג. 

. 1.23 V  ,  0.0 V  ,  0.15 V  :לפניך שלושה ערכים של פוטנציאל חיזור  ii  

EII .  נמק.
o קבע איזה מהערכים האלה הוא המתאים עבור     

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( 

/המשך בעמוד 5/
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תא  A הגיע למצב של שיווי־משקל.  ד. 

? A  איזה/אילו מבין ההיגדים )1(-)3( שלפניך נכון/נכונים למצב של שיווי־משקל בתא  

האנטרופיה של היקום אינה עולה יותר.  )1(

האנטרופיה של המערכת בחצי־התא הקתודי שווה לאנטרופיה של המערכת   )2(

בחצי־התא האנודי.

פוטנציאל החיזור של התגובה בחצי־התא הקתודי שווה לפוטנציאל החיזור של   )3(

התגובה בחצי־התא האנודי.

 

/המשך בעמוד 6/
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פרק שני  )50 נקודות(

בפרק זה שבעה נושאים )שאלות 16-3(. עליך לענות על שאלה אחת.  

רשֹום על הצד החיצוני של מחברת הבחינה את הנושא שענית עליו.

נושא ראשון — ברום ותרכובותיו

 , HBr( )g Br , מימן ברומי   ( )2 , השאלה עוסקת בתהליכי הייצור של ברום,    .3

. CaBr ( )aq2 ותמיסה מימית של סידן ברומי,    

בשלב הראשון של תהליך הייצור של ברום במפעל הברום בסדום, מתרחשת התגובה:  

Br C C HBr2 02 <( ) ( ) ( )( )aq g aq
o

g2 2 3, ,+ +- -
"  

לתוך מגדל התגובה, הממולא בִדסקיות ובטבעות, מזרימים תמלחת חמה עשירה   

. H O( )g2 C , וקיטור,  ( )g2, )Br , כלור,  )aq
- ביוני ברום,    

במגדל התגובה יכולה להתרחש תגובה נוספת:

Br Br HBr 0<( ) ( )( ) aq aq
o

g 32 E 3+ - -  

אילו מהפעולות )1(-)4( שלפניך תורמות לעלייה באחוז ההמרה של תהליך ייצור    i א.   

הברום?   

הזרמת הכלור והתמלחת בכיוונים מנוגדים.  )1(  

מילוי מגדל התגובה בִדסקיות ובטבעות.  )2(  

. 110 Co חימום התמלחת ל–   )3(  

הזרמת כלור בעודף.  )4(  

)Br  בתמלחת הנכנסת למגדל התגובה הוא 10 גרם לליטר. )aq
- ריכוז יוני    ii  

)Br  בתמלחת היוצאת ממגדל התגובה הוא 1 גרם לליטר. )aq
- ריכוז יוני    

)Br בתהליך זה.  )aq
- חשב את אחוז ההמרה של יוני    

הזרמת הקיטור לתוך מגדל התגובה מעלה את נצולת התהליך.  iii  

הסבר כיצד.   

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( 

          /המשך בעמוד 7/
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)HBr , מתקבל על פי התגובה: )g מימן ברומי, 

H Br HBr H2 0<( ) ( ) ( )g g g
o

2 2 E 3+       

אילו מהפעולות )1(-)4( שלפניך עשויות להעלות את אחוז ההמרה בתהליך הייצור   ב. 

? HBr( )g של    

הורדת הטמפרטורה.  )1(  

הגדלת הלחץ בתוך מכל התגובה.  )2(  

הוספת זרז.  )3(  

הזרמת ברום בעודף.  )4(  

)HBr  במפעל "תרכובות ברום", מזרימים ברום ומימן  )g בתהליך הייצור של   ג. 

. C500o למכל תגובה, המוחזק בטמפרטורה של    

C500o  ולא בטמפרטורה    הסבר מדוע מבצעים את התגובה בטמפרטורה של    i  

נמוכה יותר.  

למכל התגובה מוזרם מימן בעודף. מדוע לא מזרימים ברום בעודף?   ii  

CaBr , מתקבלת במפעל "תרכובות ברום" על פי  ( )aq2 תמיסה מימית של סידן ברומי, 

התגובה:

CaCO H O Br Ca Br CO H O H2 2 2 3 0<( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s aq aq aq aq g
o

3 3
2

2 2" 3+ + + ++ ,
+ - + -         

אחוז ההמרה בתהליך זה הוא 100% . הסבר מדוע.   i ד. 

CO  יכולה לגרום לירידה בנצולת התהליך. הסבר מדוע. ( )g2 פליטת    ii  

  CaBr ( )aq2 )HBr  בתהליך רציף, ותמיסת  )g במפעל "תרכובות ברום" החליטו לייצר  ה. 

בתהליך מנתי.    

)HBr  בתהליך רציף. )g ציין סיבה אחת להחלטת המפעל לייצר   i  

CaBr  בתהליך מנתי. ( )aq2 ציין שתי סיבות להחלטת המפעל לייצר תמיסת   ii  

/המשך בעמוד 8/
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השאלה עוסקת בבעירה ובמעכבי בעירה.  .4

מה הם שלושת הגורמים ב"משולש האש"? א.   

במה שונה עיכוב בעירה מכיבוי בעירה? ב.   

תרכובות פחמן מסוימות, המכילות ברום או כלור, משמשות מעכבי בעירה עבור   ג.   

מוצרים דליקים שבנויים מפולימרים )מוצרים פלסטיים(.  

הסבר כיצד תרכובות אלה גורמות לעיכוב הבעירה.   

  . III , II , I :בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על שלושה מעכבי בעירה מּוספים  
 

IIIIIIמעכב בעירה

95 טמפרטורת ההיתוך  Co170 Co300 Co

125טמפרטורת הפירוק Co 240החל מ–  Co 340החל מ–  Co החל מ– 

ציין דרישה אחת לגבי תחום הטמפרטורות שבו מעכב בעירה צריך להתפרק.  i ד. 

פוליפרופן הוא פולימר המשמש, בין השאר, להכנת צינורות לבידוד כבלי חשמל.    ii  

C165o ומתחיל להתפרק בטמפרטורה  פוליפרופן ניתך בטמפרטורה של    

. C250o של    

קבע איזה מבין מעכבי הבעירה III , II , I  הוא המתאים ביותר למוצרים     

שעשויים מפוליפרופן. נמק את קביעתך.    

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( 

          /המשך בעמוד 9/
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TBBA הוא שם מסחרי של תרכובת ברום המשמשת מעכב בעירה עבור פולימרים  ה. 

רבים. 

משתמשים ב– TBBA גם כמעכב בעירה פעיל וגם כמעכב בעירה מּוסף.  

. C180o טמפרטורת ההיתוך של TBBA היא   

: TBBA לפניך נוסחת המבנה של  

 

TBBA עשוי לשמש מעכב בעירה פעיל עבור פולימר שבשרשרותיו יש קבוצות    i  

( . הסבר מדוע. COOH- קרבוקסיליות )  

ציין שתי תכונות הכרחיות המאפשרות ל– TBBA לשמש מעכב בעירה מוסף.  ii  

ציין יתרון אחד וחיסרון אחד לשימוש במעכב בעירה מוסף על פני השימוש    iii  

במעכב בעירה פעיל.  

/המשך בעמוד 10/
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נושא שני — פולימרים

בטבלה שלפניך נתונים על חמישה פולימרים (1)-(5).  .5

מספר

הפולימר

נוסחת היחידה החוזרת שם הפולימר

של הפולימר

טמפרטורה 

 Tg ,זגוגית

 (oC)
78-ציס 4,1 פוליבוטאדיאן)1(

60ניילון 6)2(

)3( PET

)פוליאתילן טרפתאלאט(

70

פרספקס )4(

)פולימתיל 

מתאקרילאט(

105

105פולי–חומצה אקרילית)5(

עבור כל אחד מהפולימרים שבטבלה: א. 

רשום את נוסחת המונומר/נוסחאות המונומרים שממנו/שמהם הוא נוצר.  i

קבע אם שיטת הפִּלמור שבה הפולימר נוצר היא סיפוח או דחיסה.  ii

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(      

/המשך בעמוד 11/
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פולימר )1( משמש, בין היתר, לייצור פניִמיֹות של צמיגי אופניים. ב. 

S , בחימום,  ( )s8 בתהליך הייצור של הפנימית מוסיפים לפולימר )1( גפרית,   

כדי ליצור פולימר מוצלב.  

רשום קטע מייצג של הפולימר המוצלב שמתקבל בתהליך זה.  

הסבר מדוע הטמפרטורה הזגוגית של כל אחד משני הפולימרים — פרספקס )4(     i ג. 

ופולי–חומצה אקרילית )5( — היא גבוהה.  

אחד מהמונומרים, שאת נוסחאותיהם רשמת בתת–סעיף א i, עשוי לשמש כחומר   ii

מצליב לפולי–חומצה אקרילית. קבע מהו המונומר.  נמק.

בתנאים מתאימים פרספקס )4( עשוי לעבור הידרוליזה. רשום נוסחאות מבנה של  ד. 

תוצרי ההידרוליזה של פרספקס.  

מהמונומר/מהמונומרים של  PET  אפשר לקבל פולימר מוצלב, אם בזמן הפִּלמור  ה. 

מוסיפים אחד משלושת החומרים שלפניך:

 CH CH CH CH3 22- - =   1 בוטן:   

 HO CH CH CH OH2 2 2- - - - 1,3 פרופאן-דיאול:        
 

 
HO - CH2 - CH - CH2 - OH

OH

-   
גליצרול:        

 

קבע איזה חומר יש להוסיף. נמק.  

 

/המשך בעמוד 12/
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: II –ו  I  ,לפניך נוסחאות של שני מונומרים  .6

I     H N CH CH CH CH COOH2 2 2- - = - -

II    CH CHF2 =

מהמונומרים  I  ו– II  אפשר לקבל שלושה פולימרים. א. 

רשום נוסחת מבנה ליחידה החוזרת של כל אחד משלושת הפולימרים.  i    

איזה מבין שלושת הפולימרים עשוי להגיב עם מונומר II בנוכחות יזם רדיקלי?  ii

. P סמן פולימר זה באות  

 .P ביצעו שני ניסויים. בכל אחד מהניסויים השתמשו באותה כמות של פולימר  

לפולימר P הוסיפו את מונומר II  ואת אותו יזם רדיקלי.  

בניסוי הראשון התקבל פולימר A שאינו מתרכך בחימום. ב. 

.A רשום קטע מייצג של פולימר  i

הסבר מדוע פולימר A אינו מתרכך בחימום.  ii

בניסוי השני התקבל פולימר B  שהוא אלסטומר. ג. 

? A מהמבנה של פולימר B במה שונה המבנה של פולימר  i

במה היה שונה הניסוי השני מהניסוי הראשון?  נמק.  ii

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 13/
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. II בניסוי נוסף הכניסו לכל אחת משתי מבחנות )1( ו–)2( כמויות שוות של מונומר ד. 

למבחנה )1( הוסיפו 0.1 גרם של יזם רדיקלי, ולמבחנה )2( הוסיפו 0.5 גרם של אותו   

יזם.

חיממו את שתי המבחנות לאותה טמפרטורה. בשתי המבחנות נוצר פולימר.  

באיזו משתי המבחנות נוצר פולימר במהירות גדולה יותר — במבחנה )1( או   i

במבחנה )2(?  נמק.   

המסה המולרית הממוצעת של הפולימר שנוצר במבחנה )1( היא  ii

50,000 גרם למול. קבע אם המסה המולרית הממוצעת של הפולימר שנוצר   

במבחנה )2( שווה ל– 50,000 גרם למול, גדולה מ– 50,000 גרם למול, או קטנה 

מ– 50,000 גרם למול. נמק.

חשב את דרגת הפִּלמור הממוצעת )המספר הממוצע של יחידות חוזרות   iii

בשרשרת( של הפולימר שנוצר במבחנה )1(. פרט את חישוביך.

 

/המשך בעמוד 14/
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נושא שלישי — אלקטרוכימיה

לפניך חמש תגובות אלקטרודה (1)-(5):  .7

(1)	 C e C2 2( ) ( )g aq2 E, ,+ - -  .E V1 36o = +

(2)	 eCu Cu2( ) ( )aq s
2 E++ -  .E V0 34o = +

(3)	 O e OHH H2 22 ( ) ( ) ( )aqg22 E+ +,
- -  . (E V pH0 41 7= - =  (ב–	

(4)	 eFe Fe2( ) ( )aq s
2 E++ -  .E V0 44o = -

(5)	 eZn Zn2( ) ( )aq s
2 E++ -  .E V0 76o = -

ציפוי אלקטרוליטי משמש להגנה על מתכות מפני קורוזיה )שיתוך(, להגברת ההולכה   

החשמלית של המתכות, ולשיפור המראה שלהן.

 A הכינו תא אלקטרוליטי , Cu( )s )Fe , בציפוי של נחושת,  )s כדי לצפות לוח ברזל,   

כמתואר באיור 1.  
¯Â˜Ó
Á˙Ó

ÁÂÏËÂÓ Fe(s)Cu(s)

CuC,2(aq)

ÈËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡ ‡˙ ∫± ¯ÂÈ‡ A

לאיזה קוטב של מקור המתח חיברו את לוח הברזל — לקוטב החיובי או    i א. 

לקוטב השלילי?  נמק.  

. A נסח את תגובת הקתודה המתרחשת בתא אלקטרוליטי  ii

כמה זמן צריך להעביר בתא 	A  זרם של 0.1 אמפר כדי שהמסה של ציפוי   iii

הנחושת תהייה 0.05 גרם? פרט את חישוביך.

/המשך בעמוד 15/ )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.( 
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בזמן פעולת התא האלקטרוליטי A העלו את המתח והבחינו בפליטת גז ליד  ב. 

לוח הברזל.   

מהו הגז שנפלט ליד לוח הברזל בתא A ? נמק.

כדי לקבל ציפוי אחיד של לוח הברזל יש לבצע את התהליך בהתאם  ג. 

לתנאים  iii , ii , i 	שלפניך.  

הסבר מדוע דרוש כל אחד מהתנאים  iii , ii , i 	לשם קבלת ציפוי אחיד.  

לשמור שה– pH  של התמיסה לא יהיה חומצי.   i

CuC , ולא בתמיסה מהולה. ( )aq2, להשתמש בתמיסה מרוכזת של   ii

לבצע את התהליך בצפיפות זרם נמוכה.  iii

 B הכינו תא אלקטרוליטי , Zn( )s )Fe , בציפוי של אבץ,  )s כדי לצפות לוח ברזל,   

כמתואר באיור 2.  

¯Â˜Ó
Á˙Ó

ËÂÓ ÁÂÏFe(s)

ÈËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡ ‡˙ ∫≤ ¯ÂÈ‡ B

ZnC,2(aq)

Zn(s)

. B הנוגעים לתא ii-i לפניך שני היגדים ד. 

קבע עבור כל אחד מההיגדים אם הוא נכון או לא נכון.    

.  2Zn Zn e( ) ( )s aq
2" ++ תגובת האנודה בתא B עשויה להיות:  -  i  

. C ( )g2, ליד האנודה בתא B עשוי להיפלט גז כלור,   ii  

גם האבץ, בדומה לברזל, עובר קורוזיה. הסבר מדוע למרות זאת משתמשים באבץ כדי  ה. 

להגן על ברזל.

/המשך בעמוד 16/
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אחת הדרכים לקביעת ריכוז של יונים בתמיסה מבוססת על הפעולה של תאים   .8

אלקטרוכימיים.

)Hg , הם אחד המזהמים המצויים במי שפכים תעשייתיים. )aq
2 + יוני כספית,   

כדי לקבוע את הריכוז של יוני כספית במי שפכים של מפעל מסוים, בנו   

תא אלקטרוכימי A  המבוסס על תגובות האלקטרודה I ו– II שלפניך:  

I	 	 e Hg2 ( )Hg( )aq
2 E+ ,

-+    .E V0 85o = +   

II	 	2 2 2H O e H H O( ) ( ) ( )aq g23 2E+ + ,
+ -   E 0o =  

)Pt , ודגימה של מי שפכים שבהם  )s )Hg , אלקטרודת פלטינה,  ), חצי–תא )1( הכיל כספית,   

. Hg( )aq
2 + היו יוני כספית, 

חצי–תא )2( היה חצי–תא תקני של מימן.  

המתח שנמדד בטמפרטורת החדר בתא A , מיד עם סגירת המעגל, היה 0.73 וולט.   

בזמן פעולת התא ירד ה– pH  של התמיסה בחצי–תא )2(.   

רשום רישום סכמטי של תא A . הקפד לציין את כל מרכיבי התא. 	i א. 

מהו פוטנציאל החיזור של תגובת האלקטרודה בחצי–תא )1(?  ii

כספית היא מתכת. מדוע אם כן דרושה אלקטרודת פלטינה בחצי–תא )1(?  iii

)Hg במי השפכים של המפעל. פרט את חישוביך. )aq
2 + חשב את הריכוז של יוני   ב.   

בנו תא אלקטרוכימי תקני B המבוסס על תגובות האלקטרודה III ו– IV שלפניך: ג.   

III		 e Cr( )aqCr 2
( )aq
3 E+ - ++  .E V0 41o = -   

IV eCd Cd2( ) ( )aq s
2 E++ -  .E V0 40o = -   

. Pt( )s האלקטרודה בחצי–התא המבוסס על תגובת אלקטרודה III  הייתה פלטינה, 

נסח את התגובה הכוללת המתרחשת בתא B בעת פעולתו. 	i

לאחר זמן–מה תא B הגיע למצב של שיווי–משקל. חשב את קבוע שיווי–המשקל   ii

בטמפרטורת החדר של התגובה שניסחת בתת–סעיף ג i . פרט את חישוביך.

)Cd  בחצי–התא המבוסס על  )
2
aq
+ קבע אם במצב של שיווי–משקל ריכוז יוני   iii

תגובת אלקטרודה IV היה גדול מ– 1M , קטן מ–	1M או שווה ל– 1M. נמק.  

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(                                               /המשך בעמוד 17/
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הוסיפו מים לחצי–התא המבוסס על תגובת אלקטרודה IV  בתא B , שנמצא  ד. 

בשיווי–משקל. תא 	B  התחיל שוב לפעול.  

קבע	מה היה כיוון זרימת האלקטרונים לאחר הוספת המים —  	i  

)Cd , או  )s )Pt  לאלקטרודת   )s מאלקטרודת    

 . Pt( )s )Cd  לאלקטרודת  )s מאלקטרודת    

נמק את קביעתך.   

נסח את התגובה הכוללת שהתרחשה בתא B לאחר הוספת המים.  ii

 

                                              /המשך בעמוד 18/
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למיקרואלקטרוניקה הננו מרמת — פיזיקלית כימיה — רביעי נושא

.23-22 בעמודים נמצאים 10-9 לשאלות ונתונים נוסחאות לב׃ שים

 ÈÏÓ˘Á Ì¯Ê ÆÌÈ˘È·Î ˙¯Â‡˙Ï ˙Â˘Ó˘Ó ¨·Â‰ˆ ¯Â‡ ˙ÂËÏÂÙ‰ ¨ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒÓ Ô¯˙ ˙Â¯ÂÓ  Æ9

 ÌÈ¯¯ÂÚÓ‰ Ô¯˙‰ ÈÓÂË‡· ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ Æ‰·˘ Ô¯˙‰ ÈÓÂË‡ ˙‡ ¯¯ÂÚÓ ‰¯ÂÓ‰ Í¯„ ¯·ÂÚ‰

Æ˙ÈË‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡ ‰È¯˜ ˙ËÈÏÙ È„Î ÍÂ˙ „ÂÒÈ‰ ˙Ó¯Ï ÌÈ¯ÊÂÁ

ÆÔ¯˙ ÌÂË‡ Ï˘ ‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓ¯Ó ˜ÏÁ ˙¯‡˙Ó ÍÈÙÏ˘ ‰Ó¯‚‡È„‰  

 

   ˙ÂÓ¯Ó ˙Á‡ ÏÎÓ ¯·ÂÚ ÔÂ¯Ë˜Ï‡ ¯˘‡Î ˙ËÏÙ‰ ‰È¯˜‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ·˘Á  i  Æ‡

 Æ®˙ÂÈÂ¯È„˙ È˙˘ — ÏÂÎ‰ ÍÒ·©  E1 ‰È‚¯‡‰ ˙Ó¯Ï E4 –Â  E2 ‰È‚¯‡‰  

ÆÍÈ·Â˘ÈÁ ˙‡ Ë¯Ù   

 Â‡ ‰‡¯ ¯Â‡ ¨ÌÂ„‡–˙  ̇— ˙ÈË‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡‰ ‰È¯˜‰ Ï˘ ÌÂÁ  ̇‰ÊÈ‡· Ú·˜  ii
 ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯·ÚÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ· ˙ËÏÙ‰ ‰È¯˜‰ ˙‡ˆÓ ¨ÏÂ‚Ò–ÏÚ  

 Æ˜ÓÂ ÍÈ·Â˘ÈÁ ˙‡ Ë¯Ù  Æi ‡ ÛÈÚÒ–˙˙·  

 øÔ¯˙ ˙¯ÂÓÓ ËÏÙ˘ ·Â‰ˆ‰ ¯Â‡Ï ÌÈ‡˙Ó Ï‚ Í¯Â‡ ‰ÊÈ‡  iii

Æ 8.26 10 J19
$

-  ‡È‰ ¨ O2 ¨ÔˆÓÁ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÏÂ˜ÏÂÓ· O O=  ¯˘˜‰ ˙ÈÈ‚¯‡  Æ·

 E4 –Â  E2 ‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓ¯Ó ˙Á‡ ÏÎÓ ÔÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¯·ÚÓ· ËÏÙ‰ ÔÂËÂÙ Ì‡ Ú·˜  

 ÔˆÓÁ‰ ˙ÏÂ˜ÏÂÓ ˙‡ ˜¯ÙÏ ÏÂÎÈ ¨®ÌÈÂËÂÙ È˘ — ÏÂÎ‰ ÍÒ·© E1  ‰È‚¯‡‰ ˙Ó¯Ï  

Æ˜Ó ÆÔ¯˙ ˙¯ÂÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÔÓÊ· ¨¯ÈÂÂ‡·˘

 

Ø±π „ÂÓÚ· Í˘Ó‰Ø הבא.)  בעמוד השאלה המשך לב׃ (שים

E1 = -8.224  10-19 J

E2 = -4.851  10-19 J

E3 = -2.197  10-19 J

E4 = -1.270  10-19 J
‰È‚¯‡

$

$

$

$
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 Æ s1 1  ‡È‰ ÔÓÈÓ ÌÂË‡· ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰  Æ‚

ÆÍÈÙÏ˘ ¯ÂÈ‡· ˙‚ˆÂÓ ÔÓÈÓ ÌÂË‡· ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÒÂÏÎœ‡ ˙Ó¯‚‡È„  

  

ÆNa ¨Ô¯˙ ÌÂË‡· ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ÌÂ˘¯  i  

ÆÔ¯˙ ÌÂË‡· ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÒÂÏÎ‡ ˙Ó¯‚‡È„ ˙‡ ÌÂ˘¯  ii  

 Ô¯˙‰ ÌÂ˜ÈÓ ÔÈ·Ï Ô¯˙ ÌÂË‡· ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó  iii  

ø˙È¯ÂÊÁÓ‰ ‰Î¯ÚÓ·   

Æ Na2 ˙ÂÏÂ˜ÏÂÓ ÂÏ‚˙ Ô¯˙ Ï˘ Ê‚ ·ˆÓ·  Æ„

Æ˙ÈÒÁÈ ‰·ÈˆÈ Na2 ‰ÏÂ˜ÏÂÓ ÚÂ„Ó ¯·Ò‰  i

 Æ Na2 ‰ÏÂ˜ÏÂÓ· ¯˘˜‰ ¯„Ò ˙‡ ‡ˆÓ  ii

Ø≤∞ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰Ø

-

1s



ÌÈÁÙÒ ´ ∞≥∑≤∞≥ ßÒÓ ¨Ë¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨‰ÈÓÈÎ ≠ ≤∞ ≠

 Ú·ˆ ÏÚ·Â ¨  9.3 –Ó ÍÂÓ ‰Ï˘  pH –‰˘ ‰ÒÈÓ˙· Ú·ˆ ¯ÒÁ ¯ÂË˜È„È‡ ‡Â‰ ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙  Æ10

 .10.5 –Ó ‰Â·‚ ‰Ï˘ pH –‰˘ ‰ÒÈÓ˙· ÏÂÁÎ

 ÌÈÒœÓÓ ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙ Ï˘ ˙ÈÏ‰ÂÎ ‰ÒÈÓ˙· ∫ÌÈ¯˙Ò ·˙ÎÏ ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡  

 ¨ÌÏÚ ·Â˙Î‰ ‰Ó–ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÆÂÈ„· ÂÓÎ ÌÈ·˙ÂÎÂ ÏÂÁÎÓ ‰· ÌÈÏ·ÂË ¨ NaOH( )s  È¯‚¯‚ ¯ÙÒÓ

 ˘È ¨·Â˙Î‰ ˙‡ ·Â˘ ‡Â¯˜Ï È„Î Æ¯ÈÂÂ‡·˘ ¨CO ( )g2  ¨ÈˆÓÁ–Â„ ÔÓÁÙ ÌÚ ·È‚Ó ÒÈÒ·‰ ÈÎ

ÆÒÈÒ· Ï˘ ‰ÏÂ‰Ó ‰ÒÈÓ˙· ¯ÈÈ‰ ˙‡ ·ÈË¯‰Ï

ÆÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙ Ï˘ ¨ II –Â  I ¨ÌÈ·Ó È˘ ÍÈÙÏ

 ‰Â·‚ ‰Ï˘  pH –‰˘ ‰ÒÈÓ˙· ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙Ï ÌÈ‡˙Ó ¨ II  Â‡  I  — ‰·Ó ‰ÊÈ‡  Æ‡

  Æ¯·Ò‰ ø 10.5 –Ó  

 

הבא.) בעמוד השאלה המשך לב׃ (שים

Ø≤± „ÂÓÚ· Í˘Ó‰Ø  

O

OH

OH

OCOO-

O

I II

O-
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Æ≤ –Â ± ÌÈ¯ÂÈ‡ ÍÈÙÏ  Æ·

 

 ÔÈ· ¯·ÚÓ· ‰È‚¯‡‰ ˘¯Ù‰ ˙‡ ¯‡˙Ï ÈÂ˘Ú ¨≤ Â‡ ± — ¯ÂÈ‡ ‰ÊÈ‡  i  

 ¨ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙ Ï˘  I ‰·Ó· LUMO –‰ ÏËÈ·¯Â‡Ï HOMO –‰ ÏËÈ·¯Â‡   

Æ˜Ó  ø II ‰·Ó· — ¯ÂÈ‡ ‰ÊÈ‡Â   

 ÔÈ· ¯·ÚÓ· ˙ÚÏ·‰ ‰È¯˜‰ ˙Â¯È„˙ ¨ II Â‡ I  — ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙ Ï˘ ‰·Ó ‰ÊÈ‡·  ii

Æ˜Ó  ø¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚  LUMO –‰ ÏËÈ·¯Â‡Ï  HOMO –‰ ÏËÈ·¯Â‡

ÂÊ ‰ÒÈÓ˙· A ¯ÂË˜È„È‡ Ï˘ Ú·ˆ‰  Æ pH = 11  ‰·˘ ‰ÒÈÓ˙·  A ¯ÂË˜È„È‡ ÔÂ˙  Æ‚

ÆÂÊ ‰ÒÈÓ˙· ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙ Ï˘ ‰·Ó‰Ó ËÚÓ ˜¯ ‰Â˘ ÂÏ˘ ‰·Ó‰Â ¨˜Â¯È ‡Â‰  

    Ï˘ ‰·Ó‰ ˙ÓÂÚÏ  A ¯ÂË˜È„È‡ Ï˘ ‰·Ó· ÈÂ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ó  i  

   ø pH = 11 ‰·˘ ‰ÒÈÓ˙· ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙  

 Ï˘ ‰·Ó‰ — ÌÈ·Ó‰ È˘Ó ‰ÊÈ‡· Ú·˜ ¨ pH = 11 ‰·˘ ‰ÒÈÓ˙·  ii

 ÔÈ· ‰È‚¯‡‰ ˘¯Ù‰ — ÔÈ‡Ï˙ÙÏÂÓÈ˙ Ï˘ ‰·Ó‰ Â‡  A ¯ÂË˜È„È‡  

 Æ˜Ó Æ¯˙ÂÈ ÔË˜ LUMO –‰ ÏËÈ·¯Â‡Ï HOMO –‰ ÏËÈ·¯Â‡  

 Æ˜Â¯È ¯Â‡Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÂËÂÙ Ï˘ ‰È‚¯‡‰ ÌÂÁ˙ ˙‡ ·˘ÁÂ ÌÈÚ·ˆ‰ Ï‚Ï‚· ¯ÊÚÈ‰  Æ„

ÆÍÈ·Â˘ÈÁ ˙‡ Ë¯Ù

Ø≤≤ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰Ø  

‰È‚¯‡ ‰È‚¯‡

≤ ¯ÂÈ‡± ¯ÂÈ‡



ÌÈÁÙÒ ´ ∞≥∑≤∞≥ ßÒÓ ¨Ë¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨‰ÈÓÈÎ ≠ ≤≤ ≠

לשאלות 10-9 ונתונים נוסחאות

נוסחאות׃

E hv=    ∫ÔÂËÂÙ Ï˘ ‰È‚¯‡

 c vλ=  ∫˙Â¯È„˙Ï Ï‚ Í¯Â‡ ÔÈ· ¯˘˜

  h R
n n

v 1 1

a b
2 2= -e o             ∫na  ‰Ó¯Ï  nb ‰Ó¯Ó ¯·ÚÓ· ÔÓÈÓ ÌÂË‡· ‰ËÈÏÙ ˙ÈÈ‚¯‡

 

קבועים׃

  $ $. sech J6 63 10 34= -  ∫˜‡ÏÙ ÚÂ·˜

$c 3.0 10 sec
m8=   ∫˜È¯· ¯Â‡‰ ˙Â¯È‰Ó

  $. .R J eV2 18 10 13 618= =-   ∫¯‰Â· Ï„ÂÓ· R ÚÂ·˜‰

  

Ånm m1 10 10 9= = - יחידות׃           

$. 10 eVJ1 1 6 19= -     

הצבעים גלגל

ÌÂ˙Î

ÌÂ„‡

ÏÂ‚Ò

ÏÂÁÎ

˜Â¯È

·Â‰ˆ

597-622nm

577-597nm

492-577nm

455- 492nm

390- 455nm

622- 780nm

Ø≤≥ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰Ø

¯˘˜ ¯„Ò =

 ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯ÙÒÓ 
ÌÈ¯˘Â˜ ÌÈÏËÈ·¯Â‡· -

 ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯ÙÒÓ      
ÌÈ¯˘Â˜ ÈË‡ ÌÈÏËÈ·¯Â‡·

2

d d d d



ÌÈÁÙÒ ´ ∞≥∑≤∞≥ ßÒÓ ¨Ë¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨‰ÈÓÈÎ ≠ ≤≥ ≠

השנייה בשורה יסודות של דו־אטומיות מולקולות עבור אנרגיה רמות דיאגרמות

המחזורית המערכה של

Ø≤¥ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰Ø

2p2p

2s2s

r*2p

σ*2p

r*2p

r2p r2p

σ2p

σ*2s

σ2s

∫‡ ÌÈ˘¯˙  O2F2Ne2 ¨¨

‰È‚¯‡

∫· ÌÈ˘¯˙

2p2p

2s2s

r*2p

σ*2p

r*2p

r2p
r2p

σ2p

σ*2s

σ2s

  B2C2N2 ¨¨

‰È‚¯‡
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נושא חמישי — כימיה אורגנית מתקדמת

CH , הוא כוהל המשמש ממס בייצור צבעים. CH CH CH OH( )3 2 2 2 , 1-בוטאנול,   .11

בראשית המאה ה– 20 הצליח פרופסור חיים וייצמן, אז מדען באוניברסיטת מנצ'סטר   

ולאחר מכן הנשיא הראשון של מדינת ישראל, למצוא חיידק המתאים להפקת בוטאנול 

מעמילן )רב–סוכר(.

אפשר להפיק 1-בוטאנול גם מאלקיל הליד מתאים.  

באיזה אלקיל הליד כדאי לבחור — אלקיל כלורי, אלקיל ברומי או אלקיל יודי?    i א. 

נמק.  

רשום נוסחת מבנה לאלקיל הליד שבחרת.  ii

. H O2 ( ),  , OH( )qa
- נתונים שני נוקלאופילים:  ב. 

איזה משני הנוקלאופילים הנתונים מתאים ליצירת 1-בוטאנול בתגובה עם   i

האלקיל הליד שבחרת בתת–סעיף א i ? נמק. 

נסח את התגובה להפקת 1-בוטאנול מהאלקיל הליד ומהנוקלאופיל שבחרת.  ii

. C25o ביצעו שני ניסויים בטמפרטורה של 

בניסוי הראשון היה המגיב 2-ברומו בוטאן:   ג. 

- C

-
-

Br

CH2 -CH3-CH3

H

     

            
        

יש שני אננטיומרים של 2-ברומו בוטאן. עבור כל אחד מן      i  

האננטיומרים, סרטט את המבנה המרחבי סביב אטום הפחמן הכיראלי.  

  , NaOH( )aq אחד מן האננטיומרים של 2-ברומו בוטאן הגיב עם תמיסת   ii  

והתקבל תוצר פעיל אופטית. נסח את מנגנון התגובה.  

על פי המנגנון שניסחת, הסבר מדוע התקבל תוצר פעיל אופטית.  iii  

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 25/
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בניסוי השני הכניסו למים את אחד מהאננטיומרים של 3-מתיל 3-ברומו הקסאן:  ד. 

- C

-
-

Br

CH2 - -CH3

CH3

- CH2-CH3 CH2

 

   

בחשו את התמיסה באופן נמרץ והתרחשה תגובה. לאחר מכן בדקו את התמיסה      

בפולרימטר ולא נתגלתה פעילות אופטית. הסבר עובדה זו.  

/המשך בעמוד 26/
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C , והמסודרים על פי החוזק  H OH2 5 ( ), נתונים שלושה בסיסים, המומסים באתאנול      .12

היחסי שלהם:   

 F CN OH( ) ( ) ( )C H OH C H OH C H OH2 5 2 5 2 5
1 1- - -  

 , C H OH( )52 , לשלושה כלים (1) , (2) , (3) ,  שכל אחד מהם הכיל אתאנול,   

.  CH CHI CH3 3- - ואחד מן הבסיסים הנתונים, הוסיפו 2-יודו פרופאן,    

  . C60o שלושת הכלים הוחזקו בטמפרטורה של 

CN . התגובה העיקרית שהתרחשה בכלי  ( )C H OH2 5
- התמיסה בכלי (1) הכילה יוני  א. 

הייתה חד–שלבית. 

S  או  E2? נמק. 2N מהו המנגנון של התגובה העיקרית —    i  

רשום נוסחת מבנה של התוצר העיקרי שהתקבל בתגובה.  ii

. OH ( )C H OH2 5
- התמיסה בכלי (2) הכילה יוני   i   ב. 

   OH ( )C H OH2 5
- קבע אם התוצר העיקרי בתגובה של 2-יודו פרופאן עם יוני    

 CN ( )C H OH2 5
- זהה לתוצר העיקרי בתגובה של 2-יודו פרופאן עם יוני   

או שונה ממנו. נמק.   

 . F ( )C H OH2 5
- התמיסה בכלי (3) הכילה יוני   ii  

  F ( )C H OH2 5
- קבע אם מהירות התגובה של 2-יודו פרופאן עם יוני    

 , CN ( )C H OH2 5
- גדולה ממהירות התגובה של 2-יודו פרופאן עם יוני     

קטנה ממנה או שווה לה. נמק.   

C25o , הגיבו 2-יודו פרופאן עם  בכלי (4) , המוחזק בטמפרטורה של  ג. 

OH , והתרחשה תגובה חד–שלבית. ( )C H OH2 5
- יוני   

רשום נוסחת מבנה של התוצר העיקרי שהתקבל בתגובה.   i  

הסבר מדוע התקבל תוצר זה.  ii

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(
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C60o , הכניסו אתאנול  לכלי (5) , המוחזק בטמפרטורה של  	i ד. 

- C -

-
-

CH3

CH3

I

H3C

ו–2-מתיל 2-יודו פרופאן,    

          

: b –ו  a ,התרחשה תגובה והתקבלו שני תוצרים   

- C -

-
-

CH3

CH3

a

H3C

OCH2 CH3
 

- C
-

CH3

CH2

b

H3C --                                            

באיזה מנגנון התקבל כל אחד משני התוצרים?   

 . b  נסח את מנגנון התגובה לקבלת תוצר 	ii
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נושא שישי — כימיה של חלבונים וחומצות גרעין

נוסחאות ונתונים לשאלות 14-13 נמצאים בעמודים 33-32, ורשימה של  שים לב: 

חומצות אמיניות נמצאת בנספח 2.   

פוספטידיל כולין, הידוע גם בשם לציטין, הוא הפוספוגליצריד הנפוץ ביותר בטבע והוא   .13
בודד לראשונה מחלמון ביצה. 

לפניך נוסחת מבנה של פוספטידיל כולין:  

  R1  ו– R2  מציינים שיירים של חומצות שומן.

מהו החלק ההידרופילי, ומהו החלק ההידרופובי במולקולת הפוספטידיל כולין?   א.   

להכנת מיונז ביתי משתמשים בחלמון ביצה, שמן וחומץ. חומץ הוא תמיסה מימית   ב. 

 . CH COOH3 ( )aq מהולה של חומצה אצטית,   

הסבר את התפקיד של פוספטידיל כולין בהכנת מיונז.   

נתונות נוסחאות של חומצות שומן: ג. 

( )CH CH COOH3 2 14 חומצה פלמיטית    

 ( )CH CH COOH3 2 16 חומצה סטארית     

)  )מבנה ציס( ) ( )CH CH CH CH CH COOH3 2 7 2 7= חומצה אולאית      

רשום נוסחת מבנה אחת למולקולה של פוספטידיל כולין, המכילה שיירים של    i  

שתיים מבין שלוש חומצות השומן הנתונות.  

בנוסחת המבנה שרשמת בתת–סעיף ג i , סמן את המיקום של כל הקשרים    ii  

האסטריים.  

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(                                               /המשך בעמוד 29/
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קרום התא בנוי משתי שכבות של מולקולות פוספוגליצרידים. ד. 

תאר כיצד המולקולות של פוספוגליצרידים מאורגנות בקרום התא.  

מידת הנזילות של קרום התא מותאמת לתנאים שבהם התא מתפקד, ותלויה בסוג  ה. 

הפוספוגליצרידים המרכיבים אותו.

B , A , ו– C  הם שלושה קרומי תא המכילים מולקולות שונות של פוספטידיל כולין.  
 

השייר של חומצת השומן בפוספטידיל כוליןהקרום

R1R2

Aחומצה סטאריתחומצה סטארית

Bחומצה פלמיטיתחומצה פלמיטית

Cחומצה אולאיתחומצה סטארית

לאיזה משני הקרומים — A או B , מידת נזילות גדולה יותר? נמק.  i 	 	

לאיזה משני הקרומים — A או C , מידת נזילות גדולה יותר? נמק.  ii   

/המשך בעמוד 30/
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היעזר בדף הנוסחאות ורשום נוסחת מבנה של נוקלאוטיד המכיל שלושה    i א.   .14

מבין ארבעת הרכיבים: אדנין, אורציל, 2-דאוקסיריבוז וקבוצת זרחה.    

סמן בנוסחת המבנה שרשמת את מיקום הקשרים שנוצרו בתהליך ההיווצרות    ii   

של הנוקלאוטיד.       

ציין את סוג הקשרים שנוצרו בתהליך ההיווצרות של הנוקלאוטיד.  iii   

הסבר כיצד נוצרו הקשרים.     

קבע אם הנוקלאוטיד, שאת נוסחתו רשמת בתת–סעיף א i , הוא נוקלאוטיד  ב. 

של דנ"א )DNA(, של רנ"א–שליח )mRNA( או של רנ"א–מעביר )tRNA(. נמק.  

ציטוזין וגואנין הם בסיסים משלימים. ג. 

איזה מהאיורים 1, 2, 3, שבעמוד 31, מתאר נכון את קשרי המימן בין     i  

  ? DNA  במולקולת  (C)	 וציטוזין (G) גואנין  

הסבר מדוע פסלת בתשובתך לתת–סעיף ג	i את שני האיורים האחרים.  ii  

רשום רצף משלים למקטע של הדנ"א שלפניך:  i ד. 

' 'GATCAA5 3- -                                        

. '5 3'  ואת קצה  ציין ברצף את קצה    

לפניך רצף נוקלאוטידים במקטע של דנ"א:  ii

' 'ATCGTACCGTTA5 3- -                           

רשום את תוצר התעתוק של מקטע זה לרנ"א–שליח.   

. '5 3'  ואת קצה  ציין ברצף את קצה    

רשום את רצף החומצות האמיניות שנוצר בתרגום הרצף של מקטע רנ"א–שליח   iii

שלפניך:

' 'UUGCCUAGUGAU5 3- -                          

המידע התורשתי הקיים בשני גדילי דנ"א הוא שונה.  הסבר מדוע.  ה. 

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 31/  
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נוסחאות ונתונים לשאלות 	14-13

רשימת המרכיבים של חומצות גרעין

בסיסים פירימידינים  
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קבוצת זרחה
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רשימת קודונים והחומצות האמיניות המתאימות להם
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נושא שביעי — כימיה של הסביבה

שים לב: נוסחאות ונתונים לשאלות 16-15 נמצאים בעמוד 38.

נבדקו דגימות של מי שתייה מבאר מסוימת הנמצאת באזור החוף.  .15

 , Pb( )aq
2 + )Ca , כמויות קטנות של יוני עופרת,  )aq

2 + נמצא כי המים מכילים יוני סידן,   

וכמויות קטנות של חומר אורגני.  

כדי לבדוק את יעילות השיטות השונות לטיפול במים מבאר זו, נלקחו ארבע דגימות מים.   

דגימה אחת הושארה בלי טיפול. בכל אחת משלוש הדגימות הנותרות טיפלו בשיטה שונה: 

דגימה אחת הועברה דרך מחליף קטיונים, דגימה שנייה הועברה דרך מחליף אניונים 

ודגימה שלישית — דרך פחם פעיל.

)Pb  ושל החומר  )aq
2 + )Ca , של יוני   )aq

2 + בכל אחת מארבע הדגימות נמדדו הריכוזים של יוני   

האורגני. 

תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניך.  
 

יונים
וחומרים
שנבדקו

ריכוז בדגימה 
שלא עברה

טיפול

ריכוז בדגימות שעברו טיפול

במחליף
קטיונים 

במחליף
אניונים

בפחם פעיל

ppb200 ppb200 ppb20 ppb 200חומר אורגני

Ca( )aq
2 +330 ppm30 ppm330 ppm300 ppm

 Pb( )aq
2 +30 ppbXY30 ppb

מי הבאר שנבדקו הם מים קשים.  א. 

מה הם מים קשים?  i

מים קשים אינם מהווים סיכון בריאותי, ולמרות זאת הם נחשבים "מזהם".  ii

כתוב שתי סיבות לכך.  

, CaCO ( )s3 קשיות המים נקבעת על פי המסה של סידן פחמתי,   i ב. 

)Ca  שבליטר מים על פי התגובה:  )aq
2 + המתקבל מיוני     

           

Ca CO CaCO( ) ( ) ( )aq aq s
2

3
2

3"++ -    

חשב את הקשיות של מי השתייה בדגימה שלא עברה טיפול. פרט את חישוביך.   

לקביעת קשיות המים משתמשים בתמיסת EDTA , בריכוז ידוע. הסבר כיצד.  ii

/המשך בעמוד 35/ )שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(  
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קבע איזו משלוש השיטות לטיפול במי הבאר שנבדקה היא היעילה ביותר להפחתת  ג. 

קשיות המים.

קבע אם: ד. 

ערך  X  יהיה גדול  מ– ppb 30 , קטן מ– ppb 30  או שווה ל– ppb 30.  נמק.  i  

ערך  Y  יהיה גדול  מ– ppb 30 , קטן מ– ppb 30  או שווה ל– ppb 30.  נמק.  ii  

הסבר את דרך הפעולה של פחם פעיל.  i ה. 

קבע, על פי התוצאות שהתקבלו עבור החומר האורגני, מה הם הכוחות     ii  

העיקריים שפועלים בין הפחם הפעיל לבין החומר האורגני.  

אפשר לקבוע ריכוז של חומר אורגני מסוים במי שתייה בעזרת     iii  

ספקטרופוטומטר.  

בשיטה זו שישה שלבים (a)-( f), הרשומים לא לפי סדר ביצועם.  

(blank) מדידת הבליעה של התא המלא בממס נקי (a)  

(b) הכנת גרף כיול   

(c) קביעת אורך גל קבוע המתאים לביצוע המדידות  

(d) הכנת תמיסות של החומר האורגני בריכוזים ידועים   

(e) קביעת ריכוז החומר האורגני בדגימת מי השתייה  

( f) מדידת הבליעה בדגימה של מי השתייה  

סדר את השלבים לפי סדר ביצועם.   

/המשך בעמוד 36/
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בספקטרום שמתקבל מקרינת השמש מופיעים קווים שחורים.  .16

קווים אלה נוצרים בעקבות בליעת הקרינה האלקטרומגנטית באורכי גל מסוימים   

על ידי גזים הנמצאים באטמוספרה של השמש.  

 . 588 nm  אחד הקווים השחורים בספקטרום מופיע באורך גל של  i   א. 

חשב את האנרגיה של הפוטון הנבלע באורך גל זה.  פרט את חישוביך.     

. 4.6 10 sec
114

$ קו בליעה נוסף שמופיע בספקטרום הוא בתדירות של    ii

קבע אם אנרגיית הפוטון הנבלע בתדירות זו גדולה מאנרגיית הפוטון הנבלע   

באורך גל של nm 588 , קטנה ממנה או שווה לה. פרט את חישוביך.

אחד השימושים בתופעת הבליעה הוא קביעת הריכוז של גזים שונים באוויר.  

NO , בעשן שנפלט מארובה  ( )g2 כדי לקבוע את ריכוז החנקן הדו–חמצני,   

של תחנת כוח, ערכו במעבדת התחנה סדרה של מדידות.  

תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניך.  

 

 NO ( )g2 ריכוז 
עוצמת הבליעה

6250 nm באורך גל

200.10
300.15
400.20
500.25
800.30

1000.32

מדוע יש לבצע את המדידות באורך גל קבוע?   i ב. 

סרטט את עקומת הכיול על פי התוצאות שבטבלה.  ii  

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 37/
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NO  בריכוז  40  ( )g2 על פי תוצאות המדידות שבטבלה, עוצמת הבליעה של   ג. 

NO  בריכוז  20              . ( )g2 גבוהה מעוצמת הבליעה של    

קבע איזה מההיגדים )1( או )2( שלפניך עשוי להסביר תוצאה זו.  i  

NO  בולעת פוטון אחד. ככל שיש יותר מולקולות  ( )g2 כל מולקולה של    )1(  

NO  ביחידת נפח, נבלעים יותר פוטונים. ( )g2 של    

NO , האנרגיה של כל פוטון שנבלע גדולה יותר.   ( )g2 בריכוז גדול יותר של    )2(   

ii  הסבר מדוע בתשובתך לתת–סעיף ג i  פסלת את ההיגד האחר.

ביום מסוים נמדדה עוצמת בליעה  0.175  בעשן שנפלט מהארובה.   i  .ד

NO  בעשן באותו יום? ( )g2 מה היה הריכוז של     

ביום אחר נמדדה עוצמת בליעה 0.40 בעשן שנפלט מהארובה.    ii

NO  בעשן, דיללו את דגימת העשן  ( )g2 כדי למצוא את הריכוז של    

 .)6250 nm  שלא בולע קרינה באורך גל( He( )g פי 5 עם גז אציל הליום,   

עוצמת הבליעה של הדגימה המדוללת הייתה 0.15 .   

NO  בעשן באותו יום. פרט את חישוביך. ( )g2 מצא את הריכוז של   

מיליגרם
מטר3

מיליגרם
מטר3

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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נוסחאות ונתונים לשאלות  16-15

נוסחאות:

E hv=     ;  E hc
λ= אנרגיה של פוטון:  

  c vλ= קשר בין אורך גל לתדירות   

קבועים:

  $ $6.63 10 sech J34= - קבוע פלאנק:   

   

3.0 10 secc m8
$= מהירות האור:  

nm mA1 10 10 9= =% - יחידות:   

micron nm m1 1000 10 6= = -    

יחידות של ריכוז נמוך של מומסים בתמיסות:

ppm liter
mg1 1=    

1 pp liter
mgb 1000

1
=    

טבלת הצבעים
   

)הצבע )nm λ ,אורך הגל

455-390סגול

492-455כחול

577-492ירוק

597-577צהוב

622-597כתום

780-622אדום


