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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

ן ו ש א ר ק  ר   פ

  פרק חובה
 .  קטע מאמר וניתוחו2 מספר שאלות רבות ברירה ושאלה 8 ובה 1 מספרשאלה . לפניך שתי שאלות

 ) נקודות40כ "סה. (בפרק זה עליך לענות על כל השאלות
 

  שאלות רבות ברירה - 1שאלה מספר 
 

 ). נקודות2.5לכל סעיף (רף  בגיליון התשובות המצוח- הסעיפים אכלענה על  
 .בכל סעיף הקף בעיגול את הספרה המציינת את התשובה המתאימה ביותר 

 
 .קרא את כל אפשרויות התשובה לפני שתענה 

 : מהו ההיגד הנכון .א

 

 תקוטביו יש צורה של משולש מישורי ולכן שתיהן אינן BCl3-ו  H2CO מולקולות שלל .1  

 וססים במים החומרים היונים מתמכל .2  

  3. I2(s) סאןקבה מתמוסס ,C6H14, טוב יותר מאשר במים 

 כפול יש קשר O2 כי במולקולות F2 גבוהה מזו של O2טמפרטורת הרתיחה של  .4  

 

  :לפניך תגובה מאוזנת של שריפת הגז אתאן  .ב 

 C2H6(g) + 3.5O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)  
 ?תוצרים ב ישחמצן אטומיכמה .  מול אתאן2שרפו   

 

  אטומים7  .1   

  אטומים284 .2   

  3. 4.214x1024 אטומים 

  4. 8.428x1024אטומים  

 

באיזו מהדרכים הבאות תוכל להבדיל בין שתי תמיסות שקופות אשר האחת מהן מכילה תמיסת   .ג 

 ,Au(NO3)3 ,יחנקתזהב ואילו השנייה מכילה תמיסת  M1בריכוז  Al(NO3)3 חנקתי אלומיניום

 ?באותו ריכוז

 
 בדיקת המוליכות החשמלית של התמיסות  .1  

  לשתי התמיסותAu(s) ,מוצקזהב הכנסת   .2  

 לשתי התמיסות  Al(s)  מוצקאלומיניוםהכנסת   .3  

 לשתי התמיסות, Zn(NO3)2(s) , מוצקחנקתי אבץהוספת   .4  

 

  
 
 
 
 המשך השאלה בעמוד הבא
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 ?באים מייצגים יונים שלילייםאילו חלקיקים מבין החלקיקים ה .ד
 H HH
 

 

 

 

 

 1.  Iבלבד   

 2. II ו- IIIבלבד   

 3. II, III ,ו-IVבלבד   

 כולם . 4 

 

 : נתונה התגובה הבאה . ה 

  Cu(s) + 2H2SO4(aq) → SO2(g) + Cu+2
(aq) + SO4

-2
(aq) + 2H2O(l)  

 ?מהו המשפט הנכון  

 

 1.  Cu+2
(aq) הוא תוצר של חיזור 

Cu+2 מול 0.2צר כאשר נו . 2 
(aq)מול אלקטרונים0.4ן  עברו מהמחזר למחמצ  

 3 . SO4
-2

(aq)הוא תוצר של חימצון  

 4 . H2SO4(aq) הוא חומר מחזר 

 

 .מאוזנת לאלפניך תגובת שיקוע   .ו 

 Ca2+
(aq) + Cl-

(aq) + NH4
+

(aq) + PO4
3-

(aq) → Ca3(PO4)2(s) + Cl-
(aq) + NH4

+
(aq) 

מספקת ל עם כמות " מ50 מולר ובנפח 0.1ערבוב תמיסת סידן כלורי בריכוז מהי מסת המשקע שהתקבל ב

 ?של אמון זרחתי

 

  גרם1.55 .1 

  גרם0.785 .2 

  גרם0.52 .3 
 אי אפשר לדעת ללא נתונים על כמות האמון הזרחתי .4 

 

  

 

 

 

 

 המשך השאלה בעמוד הבא
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

          :תונה המערכתנ  .ז

     2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g)  

  .K = 25המשקל הוא - ערכו של קבוע שיוויK 1100בטמפרטורה של  

 נמצאים בתחילת התגובה ,  K 1100המוחזק בטמפרטורה של ,  ליטר1בכלי שנפחו  

  .SO3(g) מול 0.5 - וO2(g) מול SO2(g) , 0.5 מול 0.5 

 ? מהי הקביעה הנכונה 

 

 תוך הכלי יקטןלחץ הגז ב, רכתמשקל במע-עד להשגת מצב של שיווי .1  

 ך הכלי יגדללחץ הגז בתו, משקל במערכת-עד להשגת מצב של שיווי .2  

  יקטןSO3(g)הריכוז של , משקל במערכת-עד להשגת מצב של שיווי .3  

  יגדלO2(g)הריכוז של , משקל במערכת-עד להשגת מצב של שיווי .4   

 

61:18 :ל יתקבC  חומצהבהידרוגנציה של  .ח  w

31:18 w

0:18

62:18 w

 

1. C  

2. C  

3. C  

 לא ניתן לדעת ללא נתונים נוספים .4
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

  ניתוח קטע ממאמר מדעי - 1שאלה מספר 

 

  .בעמוד הבאל השאלות  עה וענךקרא את הקטע שלפני

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  פלטינה על" מהמרים" 

 בשנים האחרונות המתכת שמחירה אבל .Au(s), עושר נמדד לאורך כל ההיסטוריה האנושית בזהב 

 יםהסיבה לכך היא השימוש בפלטינה בממיר. Pt(s),  תלולה היא דווקא הפלטינהעלייהעלה 

תפקיד הממיר הקטליטי הוא . ל כל המכוניות החדשותש הפליטה ות בצינורויים המציםקטליטיה

, חמצני-פחמן חד כגון , ין את הפליטה לאוויר של גזים מזהמים שנוצרים במנוע המכוניתלהקט

CO(g), תחמוצות חנקן ,NO(g)  ו-NO2(g) , עושאריות פחמימנים נדיפים שלא נשרפו במנו. 

 CO(g)  למשל( בדלק נוצר בשרפה לא מלאה של פחמימנים (C8H18(l). הטמפרטורה והלחץ בתנאי 

המצויים חמצן והבתגובות בין החנקן   NO2(g) -ו NO(g) הגזיםבמנוע נוצרים ם  השורריהגבוהים

  .באוויר

 ממנועי שנפלטות , NO2(g)-ו  NO(g) ,תחמוצות החנקןמגיבות , בהשפעת קרינת השמשבאוויר ו 

 זיהום אוויר עתגורמים לתופהונוצרים גזים ,  אף הם הפחמימנים הנדיפים שנפלטיםהמכוניות עם

 .  הגורם בין היתר לקשיי נשימה,O3(g) ,אוזוןה נמנהבין הגזים הנוצרים . רפיחהנקראת ע

 בין היתר מתרחשות בממיר. מזהמיםבלתי בממיר הקטליטי הגזים המזהמים הופכים לגזים  

 :ת האלההקטליטי התגובו

(1) 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)

(2) 2NO(g) → O2(g) + N2(g) 

(3) 2NO2(g) → 2O2(g) + N2(g) 

 , למשל, תגובות נוספות בממיר הקטליטי הן תגובות של פחמימנים נדיפים עם חמצן 

(4) C5HI2(g) + 8O2(g) → 5CO2(g) + 6H2O(g)  

 יותר ככל שאחוז ילהממיר הקטליטי יע).   (3,)  (2,)  (1משמשת זרז בתגובות,   Pt(s),המתכת פלטינה 

 .יותרגבוה , ת זמןהגזים המזהמים העוברים דרכו ביחיד

ומאז נמדדת ירידה הדרגתית ,  בממיר קטליטיבישראלחובה לצייד מכוניות חדשות   1993משנת  

אף כי הממיר הקטליטי אינו מונע לחלוטין את פליטת הגזים המזהמים שהם , בפליטת מזהמים

 . המקור לאוזון באוויר שאנו נושמים

)   N.Willard, "Going for Platinum", ChemMatters,   4.2005, מעובד על פי( 
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 שאלות

  .נוצרים שניים מהגזים המזהמים המוזכרים בקטען בהש תגובותנסח את ה . א 

 

 ?איכות האוויר מדוע משתמשים בממיר קטליטי כדי לשפר את .ב 

 

 הממיר הקטליטי יעיל יותר ככל שאחוז הגזים המזהמים" הסבר ברמה מיקרוסקופית את המשפט . ג  

 " .גבוה יותר מןזביחידת דרכו העוברים 

 

 .הסבר?  מתרחשות במנוע המכונית גם ללא הממיר הקטליטי1-4האם התגובות  . ד 

 

באיזו . ליטיט לבדוק את יעילות הממיר הקכדי גרם פלטינה 0.5בלה לרשותה יקבוצת תלמידים ק  .ה 

 .הסבר? או אבקה, שבבים, גוש מוצק: צורה כדאי להם להכניס את הפלטינה לכלי התגובה

 

 . זאוענה על אחד הסעיפים ו  

 עם כמות מספקת C5H12(g)  ליטר10 של מלאה המהו הנפח הכולל של הגזים אשר יתקבלו משריפ . ו 

 .של חמצן

ואילו , "אוזוןשכבת ההחור ב" באוזון המוכרת בשם המחסורהאנושות כולה מוטרדת מבעיית  . ז 

 ? אין סתירה בין שתי העובדותמדוע, הגורם לקשיי נשימ במנועים ונוצרגז אוזון שבקטע מוזכר 

 .הסבר
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

י נ ש ק  ר  ) נקודות60 (פ

 

  "יחסים וקשרים בעולם החומרים" - 3שאלה מספר 
 

 A-E של חמישה חומרים בטמפרטורת החדר המציגה נתונים  הטבלה הבאהךלפני 
 
 

 הולכה חשמלית   מצב צבירה החומר
 

 מסיסות במים
 

A  מוצק + - 

B מוצק - + 

C מוצק - - 

D נוזל - + 

E גז - - 
 
 

 :הרשימה הבאה את הנוסחה המתאימה לו מן A-Eאחד מן החומרים  לכל התאם .א 
 

   ;NaOH  ;Cu  ;C2H5OH  ;Cl2  C12H25OH  
 

  

 : את העובדות האלהברמה החלקיקיתהסבר  .ב

  i. חומר  C  אינו מתמוסס במים ואילו החומרDבהם מתמוסס . 

  ii.  חומרA ואילו חומר בטמפרטורת החדרשמל מוליך ח B  בטמפרטורה זומוליךאינו  . 

  iii. חומרE בטמפרטורת החדר ואילו חומר  הוא גז Dהוא נוזל בטמפרטורה זו . 

 

 . 78°C היא Dואילו של חומר  25°C- היא Gנקודת רתיחה של חומר  . Dהוא איזומר של חומר G חומר 

 . Gב את נוסחת המבנה של חומר וכת .i .ג 

  ii.  נמק והסבר באמצעות שרטוט .  הרתיחהרטורתממה נובע ההבדל בטמפברמה החלקיקית הסבר

 .נוסחת מבנה

 

 של מימית תמיסה מכילה כוס אחת . נוזל שקוףהמכילותעל המדף במעבדה הונחו שתי כוסות כימיות 

שכח באיזה ות ולסמן את הכוסהלבורנט למרבה הצער שכח . Dהכוס השנייה מכילה את חומר ו Bחומר 

 .מצוי כל אחד מן הנוזליםכוס כימית 

 . פרט מה תעשה ומה אתה מצפה לראות.הנוזלים שבכוסותהצע דרך להבדיל בין  .ד
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 " יחסים וקשרים בעולם החומרים" - 4שאלה מספר 
 

 .של מולקולת קפאיןשלדית לפניכם נוסחת מבנה 

1

2

 
 . את הנוסחה המולקולרית של קפאיןוםרש .א 

 

 .C=Cקשר הקוולנטי ה החזקים מן C=Oקפאין מצויים קשרים קוולנטים לת במולקו

 הסבר מדוע  .ב 

   .2  גדול יותר מהמטען החלקי על פחמן מספר 1החלקי על פחמן מספר החשמלי המטען 

 .נמק.  חיובי או שלילי2- ו1קבע האם המטען החשמלי החלקי על הפחמנים . i .       ג

  ii .2 גדול מזה שעל פחמן 1ל פחמן  המטען עהסבר מדוע. 

 H-C במולקולה רק עוד קשר מצוי, מלבד זאת. C-H קשרי 9 הכוללות CH3 קבוצות 3במולקולת קפאין יש 
 . קוטבי יותר אחד

 .CH3 שבקבוצות C-H מקשרי קוטבי יותר הנוסף C-Hקשר הסבר מדוע ה . ד 

 

 . חמצני- פחמן דועותבאמצקפה ן הקפאין מממצים את הפאין כדי לקבל קפה נטול ק

 . חמצני-בפחמן דומסיס קפאין מדוע קיקית הסבר ברמה החל .ה
 

 :A חומר תמולקולנוסחת מבנה שלדית של לפניכם 
 

 

 

 

 

 

 

 .נמק?  או לקפאיןAלחומר ,  נקודת רתיחה גבוהה יותרחומרה לאיז .i .ו 

  ii. חומר , מתמוסס טוב יותר במיםחומר  האיזAנמק?  או קפאין.
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

  שיווי משקל–" אנרגיה בקצב הכימיה" – 5ספר שאלה מ

 : הבאך שיווי המשקלהשאלה עוסקת בתהלי 

 

 A2(g) + B2 (g)  2AB(g)  ∆H° = -29.9KJ/mol 

 

 . התהליךנסח את הביטוי לקבוע שיווי המשקל של  .א

 

 . B2  חומר מול0.5-ו A2חומר  מול 1.0  הכניסו ליטר1 שנפחו לכלי 

 : י הריכוזים במהלך התגובהלפניך גרף המתאר את שינו 

 
1.0  

3 20 1

 
 

 ריכוז 
(M) 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

זמן   

 ל אחד מן הקווים לאיזה חומר 

 .תאים

 .ה

 . י

כיצד ישתנו ריכוזי החומרים בעקבות ביצוע י וללא חישובים 

 .חלקיקית
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התרשים למחברת וסמן על כ

הוא מ)  A2, B2, ABחומרים 

בוע שיווי המשקל של התגוב

 בוצעה פעולה מסוימת בכל

 ? עולה שבוצעה

באופן סכמטל גבי התרשים 

את תגובת המערכת ברמה ה
0

  )דקות(

 
העתק את  . ב 

מבין ה(

 

חשב את ק  .ג

  

20-בדקה ה .ד 

  i. מהי הפ

ii. ע שרטט

 .הפעולה

iii  . הסבר
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 :נאי התגובה מתרק אחד בכל כלי שינו.  נפרדיםכלים 4-בחזרו על הניסוי 

 .המקוריניסוי  מריכוזו בהיה גבוה יותר A2ריכוז חומר  I כליב 

 .ביצעו את התגובה בנוכחות זרז II כליב 
 . מן הטמפרטורה בניסוי המקוריביצעו את התגובה בטמפרטורה גבוהה יותר III בכלי 

 . ליטר2ביצעו את התגובה בכלי שנפחו   IV בכלי  

  
קצב התגובה זהה  ל/נמוך/  בניסויים המתוארים יהיה  גבוהקצב התגובה ההתחלתיהאם   .i .ה 

 .ברמה החלקיקיתהסבר ? בתגובה המקורית

  ii. החומר  ריכוז האםABבכל אחד מן הניסויים המתוארים יהיה שקל  במצב שיווי מ 

 . את קביעתךהסבר ?תגובה המקורית בומריכוזזהה /נמוך/ גבוה
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 "זה בתוכנו... כימיה" – 6שאלה מספר 

 : הבאות מתייחסת לתגובות השאלה

  I   אתאנול +CO2 →חומצה פירובית   

  II   6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2

  III   חומצה פירובית→  חומצת חלב  

  IV   גלוקוז →  חומצה פירובית  

 : כל תגובה בעמודה המתאימהוםהעתק את הטבלה למחברת ורש .א

 המתרחשתתגובה 

 םינאים אירוביבת

 בלבד

תגובה המתרחשת 

ם יבתנאים אנאירובי

 בשריר

תגובה המתרחשת 

ם יבתנאים אנאירובי

 בשמרים

תגובה המתרחשת 

ם יבתנאים אירובי

 יםיואנאירוב

    

, יצירת חומצת חלב,  כוהליתתסיסה: את שמות התהליכים הבאים IV עד Iלתהליכים  םהתא .ב 

 .גליקוליזה,  גלוקוזחימצון

 האם התוצר עשוי לעבור קבע. חיזור-מצון אם הוא תגובת ח קבע IV עד I חד מן התהליכיםבחר א .ג

 נמק את קביעותיך? חמצון נוסף

 ADP +Pi → ATP:   להתרחשות התגובהiiהסבירו כיצד תורמת תגובה מספר  .ד

 
הרדיקלים מזיקים לבריאות מפני שהם מוציאים  .רדיקלים חופשיים נוצרים בתהליכי נשימה בתא

מגיב בתא מפני שהוא חומרים ההמגן על ,  הוא אנטיאוקסידנטEויטמין . בתא שונות ממולקולות לקטרוןא

 .  במקום החומרים בתאעם רדיקל חופשי

 

 . הסבר? הוא מחזר או מחמצן Eויטמין , לרדיקל חופשי Eויטמין בין תגובה בהאם  .  ה 

 : בתאCלפניך תגובה שעובר ויטמין   .ו 

 

 

 

 

 

 
 Cויטמין 

i. ובה זו ויטמין האם בתגCהסבר?  עובר חמצון או חיזור 

ii.  האם ויטמיןCנמק?  יכול לשמש אנטיאוקסידנט. 
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 כימיה זה בתוכנו וחישובים  – 7שאלה מספר 

מעבר היוצרת תרכובות צבעוניות רבות ולכן השם שלה נגזר מן המילה היוונית -היא מתכת, Cr, כרום

חלד מפני שהיא מגבירה את עמידות -ר פלדת אלהמתכת כרום משמשת לייצו. שפירושה צבע" כרומה"

  .הפלדה לשיתוך

 מטען יון הברזל בכרומיט . FeCr2O4 ונוסחתו" כרומיט"המינרל הטבעי שממנו מפיקים כרום קרוי 

 :כדי להפיק כרום מתכתי מבצעים סדרה של תגובות כימיות .2+הוא 

 I 4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 → 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2

 II 2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O 

 III Na2Cr2O7 + 2C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO 

 IV Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr 

 .נמק. חזור- הן תגובות חמצוןI-IVקבע מי מבין התגובות  i .א 

  ii נמק. חיזור וקבע מי המחמצן ומי המחזר- אחת מתגובות החמצוןבחר. 

 

-שבו מתפרק החומר אמון די" ניסוי הר הגעש"א וה, שאסור לבצעו בבית ספר, יפים בכימיהאחד הניסויים ה

 ):Vתגובה (כרומאט בלהבה כתומה תוך פליטת גז ופתיתים אווריריים של תחמוצת כרום ירוקה 

  V  (NH ) Cr O  4 2 2 7(s) → Cr O  + N  + 4H O2 3(s) 2(g) 2 (g)

 .נמק? Vמי המחמצן ומי המחזר בתגובה   . ב 

 

 . ליטרים של חנקן גזי2נפלטו , שבוצעה בתנאי בטיחות נאותים, "געשההר "בת בתגו

 ?כמה ליטרים של אדי מים נפלטו באותם תנאים  . ג 

 

 . ליטר25חמצני הוא -באותם תנאים שבהם התבצעה התגובה נמצא שנפח מול פחמן דו

 .נמק? כמה מולים של חנקן נפלטו בתגובה i . ד 

  ii  כרום התקבלו-וכמה גרם תחמוצת" הר הגעש"כרומאט נלקחו לניסוי -דיחשב כמה גרם אמון. 

 

אתה מתכנן " הר הגעש" לבצע את ניסוי כדי.  ליטר2 ובנפח 0.2Mכרומאט בריכוז -קיבלת תמיסה של אמון די

 .כרומאטי המוצק שיתגבש-לנדף את המים ולהשתמש באמון הדי

הכנת למשה ילמסה שש יותר או שווה נהקט,  יותרהגדולתהיה תקבל כרומטי ש-מסת האמון הדיהאם  .ה

 .פרט את חישוביך? המתואר בשאלה" הר הגעש"
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 "טעם של כימיה" – 8שאלה מספר 

.  שני הגורמים העיקרים במעקב אחר מזון משומרהםבה הוא מאוחסן שמשך אחסון המזון והטמפרטורה 

מיץ בפסאות של שימורי אפונה ור בקומ הנש,B1ויטמין ומוצגים נתונים המתייחסים ל, בטבלה שלפניך

 .  כתלות בטמפרטורה ובמשך זמן השימור,תפוזים

 מיץ תפוזים אפונה 

משך 

האחסון

טמפרטורה 

(°C) 
 B1ויטמין 

(%) 

 B1ויטמין 

(%) 

10 92 100 

18 87 98 

12 

חודשים

27 74 89 

10 90 100 

18 85 89 

24 

חודשים

27 70 83 

 . הסבר מדוע? רות עדיפה לאחסון אפונה ולאחסון מיץ תפוזיםאיזו מבין שלוש הטמפרטו .א 

 .נתוניםנמק תוך ציון לפחות שני ?  בשימורי אפונה או במיץ תפוזים–היכן נשמר הוויטמין טוב יותר  .ב 

 . B1 נוסחת מבנה של ויטמין לפניך

 

 .B1רשום נוסחה מולקולרית של ויטמין  .ג 

 . מסיס במיםB1ויטמין מדוע  הסבר ברמה החלקיקית .ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך השאלה בעמוד הבא
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

 :  שומןשלוש חומצותנוסחאות של  ךלפני

I. חומצה לינולאית )L( 

OH

O

 

II . חומצה פלמיטית)P( 

 

III. חומצה אולאית )O( C18:1ω9cis  

 . פלימיטיתחומצה הוה,  החומצה הלינולאיתשלרישום מקוצר  וםרש . i .ה 

  ii . חומצה האולאית הלש שלדית נוסחת מבנה םרשו . 

  iii .אם היא רוויההליד כל חומצה  ןציי. 

 . גיאומטרי שלה הוא חומצה אלאידיתה האיזומר .חומצה אולאית היא חומצת שומן טבעית

 ).חומצה אלאידית וחומצה אולאית(צייר את שתי נוסחות המבנה של שני האיזומרים  .i .ו 

 :האלהשתי החומצות  נתונות טמפרטורות היתוך של  

 )C°(טמפרטורת היתוך  חומצת שומן

 18.9 חומצה אולאית

 43 חומצה אלאידית

  ii. תוך התייחסות לרמה החלקיקיתהסבר את ההבדל בטמפרטורות ההיתוך . 

שלוש מ מגליצרול וPPLטריגליצריד האת תהליך קבלת שלדיות  באמצעות נוסחאות מבנה וםרש .ז 

)()()(  :רול היאנוסחת הגליצ. שומן מתאימותחומצות  22 OHCHOHCHOHCH

)()()( 22 OHCHOHCHOHCH

 
 : בעלי טעמים שוניםחומרים נוסחאות של ארבעהנתונות 

 A : גליצרול 

 B : CH3CH2COOH 

 C : CaI2 

 D : LiF 

 .טעם מלוח וטעם מר, טעם מתוק, רשום למי מחומרים טעם חמוץ. ח 
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 ט" יחידות תשס3ע מתכונת כימיה "חמד

  מרכז לחינוך מדעי-ע "חמד

 

 

 _________________:שם התלמיד

 __________________ :בית הספר

 

 

ה י מ י כ ב ה  נ י ח  ב

ת ו ר ג ב ת  נ ו כ ת מ  ב

 

  יחידות לימוד3

 2009 - ט"תשס

 
 1 תשובות לשאלה מספר ןגיליו

 
 

 . בכל סעיף הקף בעיגול את הספרה המציינת את התשובה המתאימה ביותר 
 
 
 
 

  1 2, 3, 4, .ה 1 2, 3, 4, .א  
 
 

  1 2, 3, 4, .ו 1 2, 3, 4, .ב  
 
 

  1 2, 3, 4, .ז 1 2, 3, 4, .ג  
 
 

  1 2, 3, 4, .ח 1 2, 3, 4, .ד  
 
 

   
 
 
 
 

 

 15


	המשך השאלה בעמוד הבא
	המשך השאלה בעמוד הבא
	המשך השאלה בעמוד הבא
	המשך השאלה בעמוד הבא

