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 162/  037201גרות בכימיה שאלון בפתרון בחינת ה

 מאת: ד"ר עומר חורש, מצוות מורי הכימיה של אנקורי

 פרק ראשון

 אנרגיה ודינמיקה –נושא חובה 

 א. .1

I(  ניתוק קשרים הוא תהליך אנדותרמי, משום שיש להשקיע אנרגיה בשבירת
 הקשרים בין האטומים.

II(  

(1) N2(g) + 2O2(g)  2N(g) + 4O(g) 

(2) 2NO(g) + O2(g)  2N(g) + 4O(g) 

III( .על התלמיד להעתיק את התרשים למחברתו 

 2NO(g) + O2(g)יש לרשום:  Aעל קו    

 N2(g) + 2O2(g)יש לרשום:  Bעל קו   

 

) ולחבר את התגובות. את אותן 1) וכן בחוק הס. יש להפוך את תגובה (2( -) ו1ב. ניעזר בתגובות (

 התגובות הנתונות: של H∆פעולות יש לבצע על ערכי 

∆H3 = (-66.4) + (-114.4) = -180.8 Kj 

 ג. 

I( ) אינה ספונטנית בתנאי תקן. בתגובה יש ירידה במספר מולי הגזים 1תגובה (

של התגובה  H∆ -מערכת הוא שלילי. ה S∆בתוצרים לעומת המגיבים, כלומר 

 S∆ ,טורהבכל טמפר ,הסביבה שלילי, לכן בסך הכולשל  S∆הוא חיובי ולכן גם 
באנטרופיית היקום, לכן התגובה אינה של היקום הוא שלילי, כלומר ירידה 

 ספונטנית.
II(  נחשב את∆S :יקום על פי הנוסחה 

∆Sיקום = ∆Sמערכת + ∆S24.6- = סביבה + [-(-180.8x1000)/298] = 582.11 J/K 

במהלך התגובה חלה עליה באנטרופיה של היקום לכן התגובה היא ספונטנית 
 טמפרטורה הנתונה.ב

 ד.

I(  היגדa :היגד לא נכון   .b  :נכון. 
התגובה. הוא  ה שלהפלטינה משמשת כזרז. זרז אינו משפיע על השינוי באנתלפיי

 להתרחש במסלול חלופי בעל אנרגיית שפעול נמוכה יותר. גורם לה 

 
II( נפלטים חומרים = גזיםלא, מ) רגיה וגם אנ ,שום שהמנוע מהווה מערכת פתוחה

 ל, המתקיים רק במערכת סגורה.קשמנוע) לכן לא יתקיים מצב שיווי מ= חום מה



 
 

      

 א. 

I( ∆S(213.6) =מערכת- [(197.9)+(0.5x205)] = -86.8 J/K mol 
II(  אקסותרמית. התגובה היא ספונטנית בתנאי תקן, כלומר השינוי  היאהתגובה

  -באנטרופיה של היקום הוא חיובי. מכיוון ש

∆Sיקום = ∆S ערכתמ  + ∆Sסביבה 

 שלילי). על פי הנוסחה: מערכת∆Sחייב להיות חיובי (כי  סביבה∆S -הרי ש 

∆Sסביבה = -∆H/T 

יהיה  סביבה∆S -חייב להיות שלילי (כבתגובה אקסותרמית) על מנת ש ∆Hכלומר 
 חיובי.

 

 ב. 
 

I(  יותר מולים יש  עלייה באנטרופיה של המערכת. בתוצריםבמהלך התגובה יש
גז התופסות נפח גדול והחלקיקים נעים באופני תנועה תנודה,  מולקולותשל 

לכן יותר אפשרויות לפיזור במרחב, ואנרגיה פנימית גבוהה יותר סיבוב ומעתק. 
יותר מצבים מיקרוסקופיים אפשריים מבחינת חלקיקים ופיזור אנרגיה, לכן  –

 –וצק פחות מולי גז ויש מ, יש מגיביםאנטרופיה גבוהה יותר. לעומת זאת ב
,  לכן מספר האפשרויות לפיזור החלקיקים  תנועת החלקיקים מוגבלת יותר

 ותיאור מיקרוסקופי של המערכת קטן יותר. 
 

II(  נחשב את∆S :יקום על פי הנוסחה 

∆Sיקום = ∆Sמערכת + ∆S176.3 = סביבה + [-(173x1000)/298] = -404.23 J/K 

ספונטנית  לכן התגובה אינהאנטרופיה של היקום בירידה במהלך התגובה חלה 
 בטמפרטורה הנתונה.

 ג.

I(  

  

KC =              

 

II( ) ליטר לכן אלו גם הריכוזים  1תונים המולים בנפח ננחשב את מנת הריכוזים
 ים):המולר

Q = (0.008)/[(0.01)(0.01) = 80 

ערך זה גדול מקבוע שיווי המשקל הנתון. לכן המערכת לא נמצאת בשיווי משקל, 
עד להגעה לשיווי משקל יגדל קצב התגובה ההפוכה, בה עולה ריכוז המגיבים ו

 וקטן ריכוז התוצרים, כך שמנת הריכוזים תקטן עד לערכה בשיווי משקל.

 

[CH2O(g)] 

[CO(g)] [H2(g)] 



 
 

 ד. 

I( במצב שיווי משקל קצב התגובה הישירה שווה לקצב התגובה ההפוכה  – נכון
 ואין שינוי במספר מולי המגיבים והתוצרים בכלי.

II( היא אקסותרמית, לכן בחימום תיטה התגובה לכיוון  ישירהה התגובה. ןנכו לא
ההפוך, כלומר למגיבים (לתיקון ההפרעה על פי עיקרון לה שטלייה). לפיכך 

 יתקבל ערך שיווי משקל קטן יותר.

 

 

 כימיה של חלבונים ושל חומצות גרעין –נושא חמישי 

בין קבוצות צד של החומצה האמינית  היא הנכונה. קשרי דו גפרית נוצרים bא. נוסחה  .11
הקשורות לפחמן אלפא, , ציסטאין, ולא בין כקבוצת הצד לקבוצות אמין או קרבוקסיל

 . aכפי שמוצג בנוסחה 

 ב.

I(  פרולין שונה משאר החומצות האמיניות בפפטידI  בכך שאצלה קבוצת הצד ,
 קשורה בקשר קוולנטי לקבוצת האמין הקשורה לפחמן אלפא.

II(  0המטען הכולל הוא. 

 

 ג.

I( השייר ב- X   הוא של החומצה האמינית ארגינין(Arg) לחומצה אמינית זו .

, לכן בסך pH=7 -+ ב1קבוצה אמינית נוספת בקבוצת הצד, הטעונה במטען 
 +.1בכל יתקבל פפטיד בעל מטען 

II( יש להקפיד על רישום כל הקשרים הקוולנטים בין האטומים ועל מטעני  – ציור
 קבוצות.ה

 

 ד.

I( רצף ה- mRNA :5' AAU UGU CCA AGG 3' 
II(  הפפטיד המתקבל בתרגום הוא פפטידII   משום שהקודוןAGG  מקודד לחומצה

 .IIהאמינית ארגינין, המופיעה בפפטיד 

 

  'AAU UGU CCA CUU 3 '5ה. 

 

 

 

 

 



 
 

 א.. 12

I(  מהבאים: אינטראקציות הידרופוביות, קשרי מימן, אינטראקציות  3לציין
 ניות, קשרי דו גפרית.יו

II(  פונות כלפי פנים המולקולה בריבונוקלאז הקבוצות הצדדיות הבלתי קוטביות
כדי להימנע ממגע עם המים. בין קבוצות אלה פועלות אינטראקציות 

כלפי הסביבה המימית פונות ואלס). -דר-: אינטראקציות וןאוההידרופוביות (
היוצרות אינטקאציות (קשרי מימן  חומצות אמיניות להן שייר קוטבי או טעון

 .או משיכות חשמליות) עם מולקולות המים, ומאפשרות מסיסות החלבון במים

 ב. 

I(  הסוכר בנוקלאוטידים הוא ריבוז.1נימוק : 

 ).U: המולקולה מכילה את הנוקלאוטיד אורציל (2נימוק      

II( 5' AGCU3' 

 

  ג.

I( :שני הקודונים הם 

5'AGC3' 

5'GCU3' 

II( אלניןסרין ו 

 

 'TCGA5'3ד. 

 ה.

I( .קשרי מימן 
II(  בין הנוקלאוטידים מחברים קשרים קוולנטים (די פוספואסטרים) שהם חזקים

מהקשרי המימן הנמצאים בין הגדילים. לכן דרושה יותר אנרגיה על מנת לפרק 
 אותם.

 

 

 

 

 



 
 

 

 כימיה של הסביבה –נושא שישי 

  .א

I(  

  

n=CxV = 0.025x0.001 = 0.000025 mole 

II(  

n=CxV = 0.022x0.001 = 0.000022 mole 

  .ב

I( :מספר מולי הניקל הוא 

0.000025-0.000022 = 0.000003 mole 

II ( המסה המולרית של יוני הניקל היא) גרם/מול): 58.7נחשב את מסת יוני ניקל בדגימה 

m = n*M = 0.000003x58.7 = 0.0001761 gram = 0.1716 mg 

 הוא: ppm -כן הריכוז בליטר ול 0.025מ"ל =  25נפח הדגימה הוא 

ppm = 0.1716 /0.025 = 7.044 ppm 

השיטה הספקטרופוטומטרית מדויקת יותר ומאפשרת לאבחן ריכוזים נמוכים יותר של  .ג

 יוני ניקל במים.

ר נבלעים פוטונים רבים יותר, כלומכל יון בולע פוטון אחד. ככל שהתמיסה מרוכזת יותר,  .ד

 עצמת הבליעה גדולה יותר.

  .ה

I( 0.013 "ג/ליטרמ 

II(  יש לרכז את הדגימה על מנת שריכוז היונים בדגימה יתאים לתחום הלינארי של

 עקומת הכיול.

 

 

 

 



 
 

 

 

 .גדי חממה בולעים קרינה המוחזרת מכדור הארץ. לא נכון: iא. היגד  . 14

 בלא אפקט החממה, לא היו יכולים להתפתח חיים, כפי שאנו מכירים אותם, . נכון: iiהיגד 

 ץ, כיוון שהטמפרטורה הממוצעת על פניו הייתה נמוכה מדי.על פני כדור האר

 .  חלקה נבלעת, למשל על ידי גזי חממה.לא נכון: iiiהיגד 

 

 מהדוגמאות: אחתב. לתת 

עקב שימוש גובר בתעשייה  (וגזי חממה אחרים)  העלאת ריכוז הפחמן הדו חמצני באוויר

 ובתחבורה.

 כריתת יערות.העלאת ריכוז הפחמן הדו חמצני באוויר עקב 

 העלאת ריכוז המתאן באוויר עקב גידול גובר של בהמות למזון.

 הגדלת כמות אדי המים באוויר, עקב גרימה להתחממות כדור הארץ. –באופן עקיף 

 ג. 

I(  גז מתאן. העלייה בטמפרטורה בכלי שהכיל מתאן קרתה בקרינה בעלת
 ירות הקרינה.דלתהתדירות הגבוהה ביותר. אנרגיית הפוטון נמצאת ביחס ישר 

II(  הכפלת מספר המולים גרמה לעליה בטמפרטורת האוזון. יש יותר סיכוי שיותר
מולקולות בלעו קרינה, אשר גרמה להן לעירור ויברציוני, האנרגיה הקינטית 

 של המולקולות עלתה, לכן הייתה עליה גדולה יותר בטמפרטורה.

 ל של הקרינה שגרמה להתחממות הגז:ד. נחשב, על פי הטבלה הנתונה בשאלה, את אורך הג

 λ=c/νניעזר בנוסחה:  

 עבור מתאן:

λ=3.0x108 / 3.9x1013 = 7.7x10-6 meter = 7.7 micron 

 בו מתקיימת בליעה מקסימלית  של אורך גל זה על ידי הגז. Iלכן מתאים לו גרף 

 עבור אוזון:

λ=3.0x108 / 3.1x1013 = 9.6x10-6 meter = 9.6 micron 

 של אורך גל זה על ידי הגז.בו מתקיימת בליעה II אים לו גרף לכן מת

 



 
 

 עבור פחמן דו חמצני:

λ=3.0x108 / 2.0x1013 = 15x10-6 meter = 15 micron 

 של אורך גל זה על ידי הגז.בו מתקיימת בליעה   IIIלכן מתאים לו גרף 

 

 

 

 


