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24חוק קולון  

מאמצע עמ' 27 - 30 , 150-149אנרגיית קשר, אורך קשר

49- 50חומרים אטומריים   

 53-51חומרים מתכתיים 

בעמודים 61-57 ירדו סעיפים ד – זמקרו - מיקרו 

המצב הגזי               

83-82 ,78-75 , 66 

 גם בחומצות ובסיסים, לא יופיעו גזים-

107-108

עמוד 112 למטהחומצות שומן חיוניות

טריגליצרידים

צריך לדעת הגדרה ומבנה, ולהסיק 

מהמבנה מאלה חומצות שומן 

הטריגליצריד בנוי. לא צריך לדעת לנסח 

תגובת אסטור או הידרוליזה

קצב תגובה

138-137

בעמודים 139 – 140 ירדו סעיפים: ב,

ג,  ו,  ז .

רשימת השאלות בספר שאינן מתאימות למיקוד המעודכן

מבחן 1

שאלותסעיפים שירדועמודים

15751

סעיף ו161

11א, ב, ג163

165II  ,  I 13ב

166
ג  vi - יורד הסעיף  האחרון בשאלה. מתחיל 

ב-:  "ציינו דרך שבעזרתה..."
13

166    III   II   13ד

167   II 14ג

   

מבחן 2

שאלותסעיפים שירדו עמודים

1א,  ג,  ז,  ח 172-169

3ד177

4כל השאלה ירדה179-178

5ג180

182ii 6ה

7ה184

מבחן 3

שאלותסעיפים שירדועמודים

1א, ג, ד, ה186-185

3כל השאלה ירדה192-191

194-193iii    ד  ,  ii 4א



198   Ii 7ג

מבחן 4

שאלותסעיפים שירדועמודים
1ב,  ח201, 203

206-205   iii ii 2ב, ד, ה

3ג207

4כל השאלה ירדה208

209iii   ii 5ב

7ב213

מבחן 5

שאלותסעיפים שירדועמודים
1ב,  ח215 , 217

2ב,  ג219

3ה, ו, ז, ח222-221

224    i  4ו

5כל השאלה ירדה226-225

7א, ב , ו, ז230-229

מבחן 6

שאלותסעיפים שירדועמודים

1ב231

235ii    2ו

236Ag , Si 3א – ללא

3ב – ללא שורות 2368,4

237ii  i 3ו

3ז237

239i ה  , ii 5ג,   ד

242iii   7ד

מבחן 7

שאלותסעיפים שירדועמודים

1ב,    ד245-244

2כל השאלה ירדה249-247

250    SiO2  Al  3א  ללא

3ב  ללא שורות 6, 2509

3סעיף ו vi ,  סעיף ז251

4ד252

253   iii  5ג,   ה

7 א i ,   ב256

מבחן 8

שאלותסעיפים שירדועמודים
1ב,  ח258 , 260 

263-261

הערה: אפשר להתייחס רק אל המולקולות 

שבקטע המדעי, ללא ההסבר המילולי, ולא 

לענות על סעיפים ג, ו.
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5כל השאלה ירדה267

7ד, ה, ו271

מבחן 9

שאלותסעיפים שירדועמודים

1ב,  ג,  ו273-272

276
, x=c :א. נתון

חומר אטומרי ירד.
2

277  iii   i 2ה

2ו277

280iii 4א,  ב,  ג

285

סעיף א

הערה: בסעיף ב' יש להיעזר בתגובה 1 

שנתונה בסעיף א

7

286 , 285 ii  iii ד  , iv ג  , iii 7ב

  

מבחן 10

שאלותסעיפים שירדועמודים

1ב,  ג,  ח287 ,288 ,289

2  ד i ,  ה291

292     ii 3ג

4ג293

295

הערה:

ב  ii - חשבו בהנחה שהוסיפו 0.1 מול גז 

ה  ii - חשבו בהנחה שהוסיפו 0.1 מול גז   
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7כל השאלה ירדה 298 – 299

   

מבחן 11

שאלותסעיפים שירדועמודים

1ב,  ד301-300

2א304

3כל השאלה ירדה307-306

4ג308

313

 iii א, ב, ג

הערה: בסעיף ג' יש להיעזר בתגובה 

שנתונה בסעיף א.
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