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רשת החינוך אנקורי

פרק ראשון
נושא חובה :אנרגיה ודינמיקה
.1
א.
 .iאנרגיית שפעול ( )Eaאו אנרגיית אקטיבציה היא גודל קבוע שאינו תלוי טמפרטורה אשר
מאפיין תגובה מסויימת .זוהי האנרגיה הראשונית שיש להשקיע בכדי לגרום לתגובה
להתחיל להתרחש (אנרגיית הסף) .לפי תורת התנגשויות נוצרים חלקיקי ביניים בעלי
אנרגיה גבוהה המכונים תצמידים משופעלים ומאלה עשויות להיווצר מולקולות בעלות
הרכב חדש ,כלומר  -תוצרים .בכל התנגשות בין מגיבים ,יכול להיווצר תוצר או שלא.
 .iiתגובה ( )1אקסותרמית ותגובה ( )2אנדותרמית.
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I +H
491
HI

בH 0  184  195  11kj .

ג.

  2  206.5  130.6  260.7  21.7 j / kmol .iמ  Sת( S  Sת = תוצרים ,מ = מגיבים)
 .iiבתגובה ספונטאנית השינוי באנטרופיה של היקום גדול מאפס .שינוי באנטרופיה של
היקום הוא סכום השינוי באנטרופיה של המערכת ושל הסביבה .ניתן לחשב אותו בעזרת
הנוסחה:
H
S  
 21.7  36.9  21.7  58.6
T
השינוי באנטרופיה חיובי ולכן התגובה תהיה ספוטאנית בתנאי תקן.

ד.
0.01  0.0044
 0.0028mol .i
2
HI 0.01  0.0044 5.6  103


 2.91 106 mol / sec .ii
2  t
2  16  60
1920
ה .היגד  bהוא הנכון .היגד  aשגוי כיוון שבכלי פתוח כל הזמן יהיה פירוק ונידוף.

.2
א.
 .iניסוי  . 4.8  1012 :Iניסוי  . 7.1  104 :IIניסוי . 4.9  102 :III
 .iiניסוי  .Iעוצמת הצבע התחזקה בטמפרטורה נמוכה.
 .iiiניסוי  .IIIטמפרטורה גבוהה יותר ← יותר אנרגיה קינטית למולקולות ← יותר התנגשויות
← יותר תצמידים משופעלים ← יותר תוצרים (התנגשויות פוריות).
ב .השינוי באנטרופיה של היקום יהיה שלילי ( )-43.36ולכן התהליך לא יהיה ספונטאני בתנאי תקן.
ג .המערכת אינה בש"מ כי התוצרים והמגיבים לא ביחס המתאים לש"מ .התגובה הישרה היא
3.6 2
התגובה המועדפת עד להשגת ש"מ 375 .
0.122  2.4
ד .גרף  .bמתאר תגובה אקסותרמית שבה הזרזר מוריד את אנרגיית השפעול.

פרק שני
נושא שני – פולימרים – שאלה 5
א.
 .iשניהם הוכנו בדחיסה.
.ii

PLA

PGA

ב .לפולימר  PLAיש קבוצה צדדית המפריעה לאריזה הצפופה ולכן יש לו טמפרטורת היתוך ()Tm
נמוכה יותר.
ג.
 .iבאזורים האמורפים האריזה פחות צפופה ולכן הנגישות של מים לקשרים האסטרים
גבוהה יותר וההידרוליזה יכולה להתרחש בהם קודם.
.ii

 .iiiקשרי  C-Oניתקים במהלך ההידרולזה בשבירת הקשר האסטרי .אינטראקציות ון-דר-
ולס בין השרשראות הפולימריות ניתקות בשל התפרקות השרשראות.

ד .בשל הידרוליזה של קשר אמידי

O

O

ה.  NH  CH 2  CH 2  CH 2  C  OCH  C  .

CH3
היות שהקופולימר הוא אקראי סדר הופעת היחידות אינו קבוע .הקופולימר מתפרק תוך זמן קצר
יותר.

נושא רביעי – כימיה פיזיקלית – שאלה 0
א.
.i

.R = 13.6eV
E1

-13.6eV

E2

-3.4eV

E3

-1.51eV

E4

-0.85eV

.ii

ב .לצורך עירור האלקטרונים ,הקרינה צריכה להתאים למרווח האנרגטי .ערכים מתאימים10.2eV :
(מרמה  1לרמה  )2או ( 12.08eVמרמה  1לרמה  .)3המעבר לרמה  4דורש אנרגיה גבוהה יותר.
ג.
 .iפולטים אנרגיה כשהם דועכים למצב אנרגטי נמוך יותר .חישוב לפי הנוסחה:
hc
. En  h 

 .iiשלושה קווים ( 3ל 3 ,2 -ל 2 ,1-ל.)1-
 .iiiבין רמה  2ל)1.9 eV( 1-
hc
 1.9eV  3.04  1019 J .ivולכן 654nm :
 .  אורך הקרינה מתאים לאור בצבע אדום.
E
ד.
 .iאורביטל סיגמא.

 .iiהאנרגיה הדרושה לפירוק מולקולה אחת היא .4.52eV

נושא חמישי – כימיה של חלבונים ושל חומצות גרעין – שאלה 21
א .נקלאוטיד  Aונוקלאוטיד .G

ב .לא ניתן לקבוע בצורה חד משמעית שהדנ"א שייך לחשוד .יש לבדוק את רצף הנוקלאוטידים ולא רק את
אחוז ההופעה של כל אחד מהם.
ג .בקטע  75 :IIמעלות .בקטע  65 :Iמעלות .כאשר מספר קשרי המימן במולקולה עולה ,טמפרטורת
ההפרדה בין הגדילים עולה .בקטע  IIיש יותר זוגות בסיסי  G=Cמאשר בקטע ( Iיותר קשרי מימן)
ולכן טמפרטורת ההפרדה תהיה גבוהה יותר.
ד.
 .iמשפט  aאינו נכון .משפט  bאינו נכון.
 .iiפגיעה בריבוזום פוגעת ביצירת קשרים פפטידיים .בעוד שהקשרים בין נוקלאוטידים הם
קשרי פוספו-די-אסטריים.
ה .המולקולה  Canדומה במבנה המרחבי לארגינין ומכילה קצה אמיני ולכן יכולה להחליף את החומצה
האמינית ארגינית בהתארגנות החלבון.

נושא שישי – כימיה סביבתית – שאלה 24
א.
 pH .iבין  6ל .7.2 -בתחום זה אחוז ה HOCl (aq)-הוא בטווח הרצוי.
 .iiב pH-גבוה ,ריכוז יוני ההידרוניום נמוך יותר ולכן יהיה פחות ) HOCl (aqויעילות החיטוי תהיה
נמוכה יותר.
 .iiiב ,7 pH-לפי הגרף ,אחוז ה HOCl (aq)-הוא  .75%/לכן ריכוז ) HOCl (aqיהיה .0.9ppm
בהתאמה ,ריכוז ) OCl-(aqיהיה .0.3ppm
ב.
c
 .iניתן לחשב בעזרת הנוסחה:

hC
 .  לפי החישוב ניתן לעשות שימוש במנורה לחיטוי.
 .iiניתן לחשב בעזרת הנוסחה:
E
ג .ני תן להוסיף למים אלה חומרי חיטוי דוגמת יוד או כלור שאינם תלויים במיקום המים בתוך מתקן
החיטוי.
hC
 . E אורך הגל המקסימלי הוא האנרגיה הנמוכה ביותר כיוון שקיים
ד .ניתן לחשב בעזרת הנוסחה:

יחס הפוך בין אנרגיה לאורך גל.

. 

בהצלחה!

