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כימיה )השלמה מ־3 יח"ל ל־5 יח"ל(
037201, השלמה מ־3 ל־5 יח"ל שאלונים:    

037202, השלמה מ־3 ל־5 יח"ל, לתלמידים הנבחנים בכתב במעבדת חקר                  
                                                                          ולתלמידים הלומדים חצי יחידת מעבדה

037203, השלמה מ־3 ל־5 יח"ל, לתלמידים הנבחנים בעל פה במעבדת חקר                       

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

החומר שלא ייכלל בשאלון של 3 יח"ל עשוי להיכלל בשאלוני השלמה ל־5 יח"ל.
ניסוח הנושאים שלא ייכללו בבחינת הבגרות מבוסס על תכנית הלימודים בכימיה ועל פירוט הנושאים והבהרות שפורסמו 

באתר המפמ"ר לכימיה.

נושא חובה
אנרגיה ודינמיקה 1

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

אנרגיה פוטנציאלית  —

HoT ,  על פי חוק הס חישוב שינוי האנתלפיה,    —

הערכה של שינוי אנתלפיה של התגובה על פי אנתלפיות קשר  —

דרך המדידה של קצב תגובה, כולל חישובים פשוטים  —

חישוב קבוע שיווי משקל,  Kc , על פי נתונים, כולל הצגות גרפיות מתאימות  —

מתוך שינוי התנאים במערכת שיווי־משקל

שינוי הטמפרטורה  —

  Kc ל־  Q  הסבר על פי קצב תגובה וחיזוי על פי עיקרון לה שטליה והשוואת  —

SS R=o oT SoR — תוצרים הנוסחה:    מגיבים  —

בקרה קינטית ובקרה תרמודינמית  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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נושאי בחירה
הברום ותרכובותיו

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מעכבי בעירה  —

תרכובות ברום בקידוחי נפט  —

תרכובות ברום בצילום  —

תהליך הייצור של מימן ברומי  —

תהליך הייצור של מתיל ברומיד   —

פולימרים
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך תהליכי פלמור — כיצד נוצרות מקרומולקולות

מונומר שיטת פלמור — סיפוח:   —

יחידה חוזרת       

יזם רדיקלי וזרזי זיגלר-נאטא       

תנאי פלמור עם יזם ועם זרז       

פולימר גבה צפיפות ופולימר נמוך צפיפות       

דרגת פלמור ממוצעת  —

קופולימר אקראי  —

מתוך התארגנות שרשרות הפולימר בצבר ותכונות הפולימר

התארכות אלסטית / התארכות פלסטית  —

מתוך קשרי צילוב

צילוב בעת הפלמור בשיטת הסיפוח  —

צילוב לאחר הפלמור בשיטת הסיפוח  —

צילוב על ידי גיפור  —

מתוך פולימרים תרמוסטיים ואלסטומרים

פולימרים אלסטומרים  —

מאפייני מבנה של פולימרים אלסטומרים  —

הקשר בין מבנה ותכונות הפולימרים האלסטומרים  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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כימיה פיזיקלית — מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך מבוא — קרינה אלקטרומגנטית

ערבוב שלושת צבעי היסוד של האור )חיבור צבעים(  —

מתוך המבנה האלקטרוני של אטומים

סדרות לימן, פשן ובלמר  —

נוסחת רידברג  —

מתוך אורביטלים מולקולריים

LUMO ו־  HOMO  כל הנושא לא ייכלל פרט ל־ אורביטלים          

מתוך המבנה האלקטרוני של מוצקים

היווצרות פסי אנרגיה בסריג  —

פס הולכה ופס ערכיות  —

פער אנרגיה אסור  —

אכלוס אלקטרונים בפסים — ההבדל בין מוליכים, מבדדים ומוליכים למחצה   —

תרכובות של מוליכים למחצה  —

כימיה אורגנית מתקדמת 
לא ייכללו הנושאים שלהן:

מתוך מושגי יסוד

קונפורמציה — חופפת חורגת  —

איזומריה אופטית — כל הנושא לא ייכלל  —

מתוך תגובות התמרה

היבט מרחבי והיפוך ולדן  —

היבטים מרחביים הקשורים לפעילות אופטית  —

מתוך תגובות אלימינציה

E1 מנגון תגובת אלימינציה  —

מתוך תגובות סיפוח — כל הנושא לא ייכלל

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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כימיה של חלבונים וחומצות גרעין
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך מבוא למדעי החיים

הפוספוליפידים — מבנה ותפקוד  —

התארגנות הפוספוליפידים בצבר  —

החלבונים בקרום התא  —

מתוך מחומצות אמיניות לחלבונים

מיון חומצות אמיניות לפי קבוצות צדדיות )קוטביות, הידרופוביות, חומציות, בסיסיות(  —

התכונות של חומצה אמינית כדו־יון  —

תכונות חומצה-בסיס של חומצות אמיניות  —

המבנה השניוני של החלבון  —

המבנה השלישוני של החלבון  —

הקשרים המייצבים את המבנה השלישוני: מימן, ון־דר־ולס, קשרי דו־גפרית, אינטראקציות יוניות,   —

אינטראקציות הידרופוביות.  

גורמים המשפיעים על המבנה השלישוני של חלבון )טמפרטורה, pH, מרקפתואתאנול ואוֵראה(  —

מתוך מחומצות גרעין לחלבונים

התפקיד והמבנה של הריבוזומים שבהם מתקיים תהליך התרגום  —

E ו־  P  ,  A  שלבי תהליך התרגום: אתרים  —

כימיה של הסביבה
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך תכונות המים

אנומליה של המים )צפיפות גבוהה של המים הנוזליים יחסית לצפיפות הקרח(   –
תקינה — כל הנושא לא ייכלל

מתוך שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז המומסים במים

סטיית תקן  –

מהימנות של תוצאות  –

טיטרציה עם  EDTA  לקביעת קשיות מים  –

ספקטרופוטומטריה   —

גרף כיול   

חוק בר למבר   

בחירת שיטת מדידה  —

מגבלות של כל שיטה והשפעתן על דיוק המדידה    

מתוך תהליכי טיהור 

ספיחה ושיקוע במחליף יונים — מצעי ספיחה  —

זיקוק  —

התאמת שיטת הטיהור למזהם  —

גורמים המשפיעים על יעילות הטיהור באמצעות קולונה )גודל חלקיקים, קצב זרימה, משך השימוש, סוגי מזהמים(  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מכאן מתחיל הכל — פרקים בתרמודינמיקה וקינטיקה שלב שני
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך אנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה 

אנטרופיה מוחלטת והחוק השלישי  —

So אנטרופיה מולרית תקנית,   —

השוואה בין האנטרופיה המולרית של חומרים במצבי צבירה שונים  —

So  של חומרים מולקולריים: גודל הענן האלקטרוני, מורכבות המולקולה גורמים נוספים המשפיעים על ערכי    —

שינויי אנטרופיה תקנית:  —

  Sm
oT בתהליכי התכה,   •  

Sv
oT בתהליכי אידוי,   •  

אנטרופיה ושיווי־משקל   •  

מתוך אנרגיה חופשית 

יציבות תרמודינמית  —

GT  עם השינוי בהרכב המערכת, בטמפרטורה קבועה תיאור גרפי של השתנות    —

דיאגרמות אלינגהם  —

אנרגיה חופשית ועבודה  —

תגובות מצומדות  —

מתוך קינטיקה 

זמן מחצית חיים עבור תגובה מסדר ראשון בלבד  —

בקרה תרמודינמית וקינטית  —

קטליזה  —

קטליזה הטרוגנית  —

אנזימים  —
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כימיה, 3 יח"ל, שאלון 37303 
   

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

ניסוח הנושאים שלא ייכללו בבחינת הבגרות מבוסס על תכנית הלימודים בכימיה ועל הבהרות לתכנית הלימודים שפורסמו 
באתר המפמ"ר לכימיה.

מושגים
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך מבנה האטום ותכונות מחזוריות:  —
אנרגיית יינון ראשונה   

מבנה, קישור ותכונות
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך המושגים הנדרשים:  —
אנרגיית קשר   

מתוך מולקולות בודדות:  —
נוסחאות ייצוג אלקטרוניות ליונים פשוטים   

מתוך מבני ענק:  —
חומר אטומרי   

חומרים אטומריים — כל הנושא לא ייכלל  —
מתוך חומרים יוניים:  —

נוסחאות ייצוג אלקטרוניות ליונים פשוטים   

חמצון־חיזור 
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך הגדרות:   —
איזון ניסוחי תגובות חמצון־חיזור בעזרת דרגות חמצון   

השורה האלקטרוכימית של המתכות   
ניסוח תגובות חמצון־חיזור בין יוני מתכת ומתכת   

מתוך קורוזיה:  —
גורמים המשפיעים על קורוזיה: כמות החמצן, אחוז הלחות, הטמפרטורה   
שיטות הגנה בפני קורוזיה: בידוד המתכת, טיפול בסביבה, הגנה קתודית   

הערה: יש להכיר את משמעות המושג "קורוזיה"

חומצות ובסיסים
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך חומצות ובסיסים חלשים:   —
הבחנה בין בסיס/חומצה חזק/ה לבסיס/חומצה חלש/ה   

טעם של כימיה
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

חומצות שומן — כל הנושא לא ייכלל  —
טריגליצרידים — כל הנושא לא ייכלל  —


