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

               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 )סילבוס(, המפורסם באתר האגף 

לתכנון ופיתוח תכניות לימודים ועל פירוט הנושאים והבהרות לשנה תשע"א המפורסמים באתר המפמ"ר לכימיה.

נושא חובה
אנרגטיקה ודינמיקה
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך אנרגיה ושינויי אנרגיה בתהליכים כימיים

דרכים לחישוב שינוי באנתלפיה: חוק הס, אנתלפיית התהוות.     —

שינויי אנתלפיה במהלך מעברים במצבי צבירה: אנתלפיית היתוך, אנתלפיית אידוי ואנתלפיית המראה.  —

Ho3 בעזרת אנתלפיות קשר. חישוב השינוי באנתלפיה   —

Ho3 על פי תוצאות הניסוי. חישוב    —

מתוך שיווי–משקל

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

תלות ערכו של  Kc  בניסוח התגובה.  —

מתוך שינוי התנאים במערכת בשיווי–משקל: לחץ, נפח — הסבר על פי קצב תגובה וחיזוי על פי   —

  . Kc –ל  Q עקרון לה–שטלייה והשוואת  

הערה: יש לדעת שינוי התנאים במערכת בשיווי–משקל:  

ריכוז — הסבר על פי קצב תגובה וחיזוי על פי עקרון לה–שטלייה;  

טמפרטורה, זרז — חיזוי על פי עקרון לה–שטלייה.  

מתוך תרמודינמיקה

חישוב שינוי האנטרופיה במהלך היתוך ורתיחה של חומר טהור.  —

בקרה קינטית ותרמודינמית.  —

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

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

שיקולים בבחירת חומרי מבנה ואריזה.  —

שיקולים בהקמתה של תעשיית הברום בישראל.  —

מעכבי בעירה.  —

תרכובות ברום בצילום.  —

תרכובות ברום בתעשיית מזון.  —

תהליך הייצור של ברום.  —

תהליך הייצור של נתרן ברומטי ואשלגן ברומטי.  —

פולימרים

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך תהליכי פילמור — כיצד נוצרות מקרומולקולות

זרזי זיגלר-נאטא.  —

תנאי פילמור עם זרז.  —

פולימר גבה צפיפות ופולימר נמוך צפיפות.  —

התארגנות שרשרות הפולימר בצבר ותכונות הפולימר

כל הנושא לא ייכלל.

מתוך פולימרים תרמופלסטיים

שינויים במבנה הפולימר החלים בתהליך המתיחה.  —

סיבים.  —

מאפייני מבנה של סיבים.  —

מתוך פולימרים תרמוסטיים ואלסטומרים

הקשר בין מבנה לתכונות של פולימרים תרמוסטיים.  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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כימיה פיזיקלית — מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה

מתוך פרק 1: המבנה האלקטרוני של האטום

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

ערבוב שלושת צבעי היסוד של האור )חיבור צבעים(.  —

סדרות לימן, פשן ובלמר.  —

נוסחת רידברג.  —

מתוך פרק 3: המבנה האלקטרוני של מוצקים

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

פס הולכה ופס ערכיות.  —

פער אנרגיה אסור.  —

אכלוס אלקטרונים בפסים — ההבדל בין מוליכים, מבודדים ומוליכים למחצה.  —

תרכובות של מוליכים למחצה.  —

הסממה על ידי יסודות מטור 5 ומטור �.  —

 . P ומסוג  N  מוליך למחצה מסוג  —

צומת PN — כיצד פועלת דיודה.  —

.)LED( דיודה פולטת אור  —

כימיה אורגנית מתקדמת 

לא ייכללו הנושאים שלהלן:  

מתוך מושגי יסוד

איזומריה גאומטרית )ציס, טרנס(.  —

איזומריה אופטית:  —

פחמן אסימטרי — פחמן קיראלי.  —  

אור מקוטב.  —  

נוסחת טריזים לציור טטראדר.  —  

אננטיומרים.  —  

פעילות אופטית, חומר פעיל אופטית.  —  

תערובת רצמית.  —  

פולרימטר.  —  

מתוך תגובות התמרה

היבט מרחבי והיפוך ולדן.  —

היבטים מרחביים הקשורים לפעילות אופטית.  —

מתוך תגובות אלימינציה

אלימינציה היבט מרחבי )קונפורמציה מועדפת, איזומריה גאומטרית(.  —

מנגנון תגובת אלימינציה E1  )סדר ראשון(.  —

אל–מיום — דוגמה לאלימינציה )סדר �(.  —

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 למדע החיים

כל הנושא לא ייכלל.

מתוך מחומצות אמיניות לחלבונים

תפקידי החלבונים בגוף האדם.  —

המבנה השניוני של החלבון.  —

המבנה השלישוני של החלבון.  —

הקשרים המייצבים את המבנה השלישוני: קשרי מימן, אינטראקציה ון–דר–ואלס, קשרי דו–גופרית,   —

אינטראקציות יוניות, אינטראקציות הידרופוביות.

גורמים המשפיעים על המבנה השלישוני של חלבון )טמפרטורה, pH , הוספת מרקפתואתאנול והוספת אוֵראה(.  —

מתוך מחומצות גרעין לחלבונים

.)tRNA( רנ"א מעביר  —

המבנה והתפקיד של הריבוזומים.  —

כימיה עם הסביבה

לא ייכללו הנושאי שלהלן:

מתוך תכונות המים

אנומליה של המים )צפיפות גבוהה יותר של המים הנוזליים יחסית לצפיפות הקרח(.  —

תקינה

כל הנושא לא ייכלל.

מתוך שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז המומסים במים

טיטרציה למציאת יוני כלוריד.  —

ספקטרופוטומטריה כשיטת מדידה של ריכוז.  —

גרף כיול.  —

חוק בר-למבר.  —

התחממות גלובלית )"אפקט החממה"(

כל הנושא לא ייכלל. 
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כימיה, 3 יח"ל, שאלון 037303 
   

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

ניסוח הנושאים שלא ייכללו בבחינת הבגרות מבוסס על תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה 

ועל הבהרות לתכנית הלימודים לשנת תשע"א שפורסמו באתר המפמ"ר לכימיה.

מושגים

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך מבנה האטום ותכונות מחזוריות 

איזוטופים.  —

אנרגיית יינון ראשונה.  —

מבנה, קישור ותכונות

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך קבוצות פונקציונליות בתרכובות הפחמן 

אתר, אלדהיד, קטון.  —

מתוך צברים 

טמפרטורות היתוך ורתיחה.  —

מתוך חומרים מתכתיים 

סגסגות.  —

יחסים וכמויות 

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

גזים: השערת אבוגדרו — גישה מושגית.   —

נפח מולרי של גז — חישובים.   —

המצב הגזי — לחץ, נפח, טמפרטורה.  —

הערה: יש לדעת מצב צבירה גז על פי רשימת המושגים ליחידת הבסיס.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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חמצון–חיזור

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך ההגדרות 

עבור חומרים מולקולריים — תהליך של מעבר אלקטרונים.  —

עבור חומרים מולקולריים — דרגת חמצון, חומר מחמצן, חומר מחזר, תהליך חמצון, תהליך חיזור.  —

עבור חומרים מולקולריים — איזון ניסוחי תגובות חמצון-חיזור בעזרת דרגות חמצון.  —

קביעת דרגות חמצון של אטומים בתרכובות פחמן על פי נוסחת מבנה.  —

הערה: יש לדעת את כל ההגדרות בנושא חמצון-חיזור עבור חומרים יוניים וחומרים מתכתיים.

אנטיאוקסידנטים  —

חומצות ובסיסים

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך ההגדרות 

אינדיקטורים.  —

חומצות ובסיסים חלשים:

הבחנה בין בסיס חזק לחלש.  —

הבחנה בין חומצה חזקה לחלשה.  —

טעם של כימיה

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מושגים בסיסיים:

ויטמינים.  —

מינרלים.  —

ערך קלורי של מזון.  —

מתוך חומצות שומן: 

תגובות הידרוגנציה: סיפוח מימן לקשר כפול.  —

חומצות שומן חיוניות.  —

סוכרים

כל הנושא לא ייכלל.

מתוך חלבונים: 

חומצות אמיניות חיוניות.  —


