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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 )סילבוס( המפורסם באתר האגף לתכנון 

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

נושא חובה
אנרגטיקה ודינמיקה
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

HoT  לפי חוק הס חישוב שינוי האנתלפיה    –

שינויי אנתלפיה במעבר מצבי צבירה: אנתלפיית היתוך, אנתלפיית אידוי, אנתלפיית המראה  –

הערכה של שינוי אנתלפיית התגובה על פי  אנתלפיות קשר   –

זרזים  –

הצגות גרפיות מתאימות לשיווי־משקל  –

הוספת זרז למערכת הנמצאת במצב שיווי־משקל והשפעתו על המערכת  –

 Kc –        חיזוי של התגובה המועדפת עד מצב שיווי משקל על פי השוואת  Q  ל־ 

שינוי האנטרופיה של הסביבה )איכותי וחישובים(  –

S T
Ho o

T
T

=- הנוסחה:   סביבה– 

שינוי האנטרופיה של היקום )איכותי וחישוב(                                                     –

S S So o oT T T= + הנוסחה:    –

    
יקום

             
מערכת

              
סביבה

                                
החוק השני של תרמודינמיקה  –

הקשר בין תהליך ספונטני לשינוי האנטרופיה של היקום  –

בקרה קינטית ובקרה תרמודינמית  –

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

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

תרכובות ברום בעלות פעילות ביולוגית  –

תרכובות ברום: בקידוחי נפט, בצילום, בתעשיית מזון, בתעשיית תרופות, בקוסמטיקה  –

תהליך הייצור של סידן ברומי  –

תהליך הייצור של מתיל ברומיד  –

 

פולימרים
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך תהליכי פלמור — כיצד נוצרות מקרומולקולות

זרזי זיגלר־נאטא  –

תנאי פלמור עם זרז  –

פולימר גבה צפיפות ופולימר נמוך צפיפות  –

דרגת פלמור ממוצעת ומסה מולרית ממוצעת  –

הידרוליזה של קשר אסטרי ושל קשר אמידי  –

מתוך התארגנות שרשרות הפולימר בצבר ותכונות הפולימר

 
–       אחוז גבישיות

מתוך פולימרים תרמופלסטיים

מסיסות של פולימרים  –

הערה: יש לדעת תפיחה של פולימרים

מתוך קשרי צילוב

צילוב בעת הפלמור בשיטת הדחיסה  –

צילוב לאחר הפלמור בשיטת הדחיסה  –

צילוב על ידי גיפור  –

מתוך פולימרים תרמוסטיים ואלסטומרים

פולימרים תרמוסטיים  –

הקשר בין מבנה ותכונות של פולימרים תרמוסטיים  –

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 ראיית צבעים 

–  ראיית צבע – בליעה ופיזור אור

צבעים משלימים )חיסור צבעים(    –

הבחנה בין פיזור לבין פליטת אור    –

מתוך אורביטלים מולקולריים

אורביטלים מולקולריים במולקולות רב־אטומיות  –

קשר סיגמא וקשר פאי  –

 LUMO ו־ HOMO אורביטלי      –

הקשר בין מבנה המולקולה וצבעה – כל הנושא לא ייכלל

כימיה אורגנית מתקדמת 
מתוך מושגי יסוד

קונפורמציה – חופפת חורגת  –

איזומריה גאומטרית )ציס, טרנס(  –

חומצות קרבוקסיליות  –

אמינים   –

תיאולים  –

מתוך מנגנון תגובה

שינוי אנרגיה במהלך תגובה – הצגה גרפית  –

תגובות אלימינציה – כל הנושא לא ייכלל

מתוך תגובות סיפוח

מנגנון תגובת סיפוח הלוגן )X2( לאלקן   –

יון הלוגניום  )ברומוניום וכלורוניום(  –

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

מבוא למדע החיים – כל הנושא לא ייכלל

מחומצות גרעין לחלבונים – כל הנושא לא ייכלל

כימיה עם הסביבה
לא ייכללו הנושאי שלהלן:

מתוך תכונות המים

אנומליה של המים   –

מתוך תקינה 

תקן ישראלי  –

מתוך שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז המומסים במים

סטיית תקן  –

מהימנות של תוצאות  –

טיטרציה למציאת ריכוז יוני כלוריד   –

מתוך תהליכי טיהור 

ספיחה ושיקוע במחליף יונים — מצעי ספיחה  –

חמצון־חיזור   –

תהליכים מחזוריים הקשורים במעגל הפחמן – כל הנושא לא ייכלל

מתוך ספקטרוסקופיה

החזרה  –

העברה  –

צבע  –

עירור ויברציוני  –

מתוך התחממות גלובלית 

"אפקט החממה" כתהליך לקיומם של החיים:  –

הקרינה שנפלטת מהשמש  –  

אנטראקציה בין קרינת השמש לכדור הארץ  –  

הקרינה שנפלטת מכדור הארץ לאטמוספרה  –  

"החלון האטמוספרי"  –  

גזי "חממה"    –  

כיצד מעורבות האדם משפיעה על הגברת אפקט החממה?  –

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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אנרגטיקה ודינמיקה שלב שני
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך מושגי יסוד חזרה והרחבה 

כוח ועבודה  –

מתוך החוק הראשון של התרמודינמיקה 

צורות של אנרגיה   –

חום ועבודה – צורות של מעבר אנרגיה   –

ברמה מולקולרית  –

סימנים מוסכמים  –

עבודה של התפשטות ודחיסה של גז  –

                      U q w= +T החוק הראשון של תרמודינמיקה –    –

שינוי האנרגיה הפנימית בתהליך המתרחש בנפח קבוע  –

שינוי האנרגיה הפנימית בתהליך המתרחש בלחץ קבוע  –

מתוך אנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה 

Sv
0T Sm , ובתהליך אידוי,  

0T שינויי אנטרופיה תקנית בתהליך התכה,    –

מתוך אנרגיה חופשית 

אנרגיה חופשית ועבודה  –

תגובות מצומדות   –

מתוך קינטיקה 

בקרה תרמודינמית ובקרה קינטית  –
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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 החדשה לחטיבה העליונה 

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

מבנה, קישור ותכונות
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

אנרגיית קשר קוולנטי.  —

אורך קשר קוולנטי.  —

מתוך מבני ענק:  —

חומר אטומרי.  —  

חומרים אטומריים: מודל הסריג האטומרי, תכונות חומרים אטומריים.  —  

מתוך חומרים מתכתיים:  —

תכונות המתכות ברמת המיקרו והמאקרו: מצב צבירה בטמפרטורת החדר, הולכה חשמלית וריקוע.  —  

סגסוגות.  —  

חמצן־חיזור 
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מתוך הגדרות:   —

איזון ניסוחי תגובות חמצן־חיזור בעזרת דרגות חמצון.  —  

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

השורה האלקטרוכימית של המתכות.   —

ניסוח תגובות חמצון־חיזור בין יוני מתכת למתכת.  —

קורוזיה.  —

גורמים המשפיעים על קורוזיה: כמות החמצן, אחוז לחות, טמפרטורה.  —

שיטות הגנה בפני קורוזיה: בידוד המתכת, טיפול בסביבה, הגנה קתודית.  —

אנטיאוקסידנטים.  —

טעם של כימיה
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

טריגליצרידים — כל הנושא לא ייכלל.  —

מתוך סוכרים:   —

רב סוכר.  —  

הקשר בין התבנית ועמדות הקישור לתפקוד הרב־סוכר.  —  

חלבונים — כל הנושא לא ייכלל.  —


