
  

 

  

  

  

  

  

  

  פרק ראשון

  1שאלה 

  2  ד.  1  ג.  4  ב.  2  א.

  3  ח.  2  ז.  3  ו.  4  ה.

  

  ניתוח קטע ממאמר מדעי – 2שאלה 

  בהידרוליזה החלבון מתפרק לפפטידים. – Iגרף   א.
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ם, כך שאטומי , מוקפים במולקולות מי2יונים חיוביים של נחושת, במטען +  )I(  ג.

, 2-פרתיים, במטען ויונים ג. החמצן, הטעונים במטען חלקי שלילי, פונים כלפיהם

מים, כך שאטומי המימן, הטעונים במטען חלקי חיובי, פונים  מוקפים מולקולות

  .ותת חופשיוכלפיהם. בנוסף, בתמיסה מולקולות מים רבות בתנועה ובזווי

  )II(  3.6M  

  ההיגד נכון.  )I(  ד.

  )II(   גרם. 74.85לא נכון. מסתו  

  בכימיה, תשע"א פתרון בחינת הבגרות 
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  פרק שני

  מבנה וקישור – 3שאלה 

    א.

מספר ההיגד   החומר

  המתאים לחומר

)I-IV(  

האות המסמלת את 

 האיור המתאים לחומר

)a-d(  

מצב הצבירה של 

החומר כפי 

  שמתואר באיור

  נוזל III  b  ברום

  גז II  d מימן ברומי

  מוצק IV  c  גרפיט

  מוצק I  a  כסף

Br2      Brברום,   )I(  ב. Br
 

  
  
 

  

HBr    Hמימן ברומי,      Br


 
 


  

  )II(  1(  קוטביות הקשר.  

  רדיוס אטום המימן קטן מרדיוס אטום הברום.  )2    

I(  (g)(  ג. 2 (l) (aq) 3 (aq)HBr H O Br H O     

  )II(  .קיימים יונים בעלי חופש תנועה בתמיסה  

בי גרום להחלקת שכבות של גלעינים חיוביים, על גתן לע"י הפעלת כח חיצוני ני  )I(  ד.

  "ים" האלקטרונים הניידים.

  )II(   ואלקטרון  קשרים עם שלושה אטומי פחמן אחריםבגרפיט, כל אטום פחמן יוצר

בלתי מאותרים שיאפשרו  םנוצרים בחומר אלקטרוני ,כך .אחד נשאר לא מזווג

  סגירת מעגל.



  

 

  מבנה וקישור – 4שאלה 

I(  H(  א.
F C Cl
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  )II(  1(   במצב גז המולקולות מרוחקות מאד זו מזו, לעומת מצב נוזל בו המולקולות

  קרובות זו לזו.

במצב גז המולקולות נעות בחופשיות לכל הכיוונים (תנועת מעתק) ואילו   )2    

  במצב נוזלי יש תנועת החלקה.

בין מולקולריים ואילו במצב גז אין בין המולקולות כוחות משיכה במצב   )3    

  נוזל הם מתקיימים.

ם פחמן, אשר בקשר קוולנטי לאטו יםהכלור קשור ההיגד אינו נכון, כי אטומי  )I(  ב.

  נמוכה יותר. לכן על אטומי הכלור מטען חלקי שלילי. והאלקטרושליליות של

  )II(  החומר תומולקול. למרות שההיגד נכון CHClF2(l)  קוטבית יותר, ענן הן

  .גדול יותר CCl2F2(l)במולקולות החומר האלקטרונים 

  הוא קשר קוולנטי טהור. C-Cהקשר   )I(  ג.

  הם קשרים קוולנטים קוטביים. C-F-ו C-Clהקשרים     

  )II(   הקשרC-C .ארוך יותר  

  )III(   החומרCF3CCl2F(g) לשניהם נוסחה מולקולרית .C2Cl2F4.  

דר  ןמולקולרים מסוג וא בין המולקולות בשמן המינרלי מתקיימים כוחות בין  )I(  ד.

  .CCl2F2לס, אלה יווצרו גם עם מולקולות או

  )II(   
18 38( l )

18 38( l )

C H
2 2(g) 2 2 C H

CCl F CCl F  

  



  

 

  חיזור וסטויכיומטריה-חמצון – 5שאלה 

  גלעינים חיוביים בתוך "ים" של אלקטרונים ניידים, בלתי מאותרים.  )I(  א.

  )II(  יכה חום, בעלת ברק מתכתי, ניתנת לריקוע.מול  

I(  2(  ב. 2 2
1 2 2 1 2

Cu O , CuO , CuCl , Cu S , CuS
    

  

  )II(  1 בתרכובות בהן יוני הנחושת במטען.  

  .0-ל 1-תוצר של חיזור. דרגת החמצון עלתה מ  )I(  ג.

  )II(  635 ק"ג )גרם). 635,000  

מול. לכן המסה  10,000מול נחושת, ואילו בסעיף הקודם התקבלו  5000יתקבלו   )I(  ד.

  ) תהיה קטנה יותר.2שתתקבל על פי תגובה (

  )II(  833.3 .ליטר  

  

  חיזור-חמצון – 6שאלה 

  3 –לא נכון   )I(  א.
  )II(  0-נכון. דרגת החמצון עלתה מ 3-ל  - .חיזר/עבר חמצון  

  מאיצים יצירת קורוזיה. ולכן מי ברז מכילים מלחים – IIכלי ב  )I(  ב.

  )II(  כלי בIII – .החמצן הוא זה שמגיב עם הברזל בתהליך  

I(  2(  ג. 3(s) (s) (s) 2(g)2Fe O 3C 4Fe 3CO    

  )II(  6 .מול אלקטרונים  

  שיגיב במקום הברזל.כדי  –אבץ   )I(  ד.

  )II(  .בידוד הצינור מחמצן, למשל ע"י צביעה  

  



  

 

  סטויכיומטריהו חומצות ובסיסים – 7שאלה 

  ק"ג. I(  200(  א.

  )II(  (s) 2 (l) 2(s)CaO H O Ca(OH)   

  היות ומתקבל חומר קשה תמס, נוצרת עכירות.  )I(  ב.

  )II(  1.8 .ליטר  

I(  3(  ג. (aq) 2 (l)H O OH 2H O    

  )II(  7-דול מג .Ca(OH)2 הידרוקסידי.-הוא דו  

  )III(  ולכן קטן מאשר בכלי  7-שווה לI.  

  פרוטית.-דו – H2SO4  ד.

  



  

 

  שומנים – 8שאלה 

    )I(  א.

      

  )II(  C18H34O2  

מתחזקים. כמו כן בסידור ציס,  ואלסוויה אריזה צפופה יותר, כוחות ואן דר בשרשרת ר  ב.

בין האינטראקציות הבחומצה סטארית  ,כלומר .ואלסחליש את כוחות ואן דר הכיפוף מ

  ות חזקות מבחומצה אולאית.רימולקול

I(  3(  ג. 8 3(l) 18 34 2(l) 57 104 3(s) 2 (l)C H O 3C H O C H O 3H O    

  אפשר לענות גם באמצעות נוסחת מבנה.    

  )II(  .אין קבוצות שמסוגלות ליצור קשרי מימן עם המים  

  ר יוני.ההיגד לא נכון. הסבון הוא חומ  )I(  ד.

  )II(  גד נכון.ההי  

  )III(  גד נכון.ההי  

  

OH 
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