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 קובץ תרגילים

 'לקראת שנה א - סטודנטים לכימיה

 

 

 

 :נושאים לתירגול

 סטוכיומטריה והמצב הגזי .0

 בסיסים-חיזור וחומצות-חימצון .5

 

 

 

 ר דורית בר"ד: כתבה וערכה

 

טבלה מחזורית מופיעהבסוף הקובץ 
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 כיומטריה והמצב הגזיוטס

 

 0 שאלה מספר

 ,H2(g) ,נפלט גז מימן. Fe(s), גרם ברזל מתכתי 0.5M HCl(aq) ,21הכניסו לכלי המכיל תמיסת 

 .FeCl3(aq)והתקבלה תמיסת 

 .נסח תהליך מתאים ואזן אותו. א

 .פרט חישוביך ?כמה גרם תמיסת ברזל כלורי התקבלו. ב

 .חישוביךפרט  ?מהו נפח תמיסת החומצה שהגיבה. ג

 .נסח תהליך המסה של החומר היוני שהתקבל. I. ד

II .פרט חישוביך ?מהו ריכוז הקתיונים וריכוז האניונים בתמיסה. 

 

 5 שאלה מספר

 . מיםל ,C3H7OH(l) ,פרופאנול הוסיפו

 .נסח תהליך המסהו הסבר מדוע לפרופאנול מסיסות טובה במים. א

10×0.3בשריפה של התערובת התקבלו . ב
23

 .חמצני-קולות פחמן דומול 

I .נסח תהליך שריפה של פרופאנול 

II .פרט חישוביך ?כמה מול פרופאנול הגיבו. 

III .פרט חישוביך ?כמה גרם חמצן הגיבו. 

 

 3 שאלה מספר

0.4M Kל תמיסה המכילה "מ 251והתקבלה , K3PO4(s)המיסו במים 
+

(aq). 

 .של המוצק במיםנסח תהליך המסה . א

 .רט חישוביךפ ?מהי מסת המוצק. ב

 

 4 שאלה מספר

 . CH3OCH3(g)גרם אתר  21נלקחו 

 .שליש מהכמות המיסו במים

 .נסח תהליך המסה של האתר במים והסבר מדוע לאתר מסיסות טובה במים. I. א

II .פרט חישוביך? ל"מ 111אם התקבלה תמיסה בנפח , המהו ריכוז התמיס. 

 .CH3CCl3(l) -את שארית האתר המיסו ב

 .הליך המסה של האתרנסח ת. I. ב

II .פרט חישוביך? כמה מולקולות אתר המיסו. 
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III . 0.8התקבלה תמיסה בריכוזM .פרט חישוביך ?מהו נפח התמיסה. 

 

 2 שאלה מספר

 :מתרחשת התגובה .ל תמיסת חומצה גופרתית"מ 211 -גרם סודה לשתייה מוצקה ו 8מכניסים לארלנמייר 

   2NaHCO3(s)   +  H2SO4(aq)   →   2Na
+

(aq)   +   SO4
-2

(aq)   +   CO2(g)   +   2H2O(l) 

 . ואחרי זמן קצר הבלון מתנפח, סוגרים את פתח הארלנמייר בעזרת בלון

 .התייחס למבנה המיקרוסקופי של החומר? הסבר מדוע הבלון מתנפח. I. א

II .הסבר? וץהאם הבלון יתנפח או יתכו. קרח-מכניסים את הארלנמייר לאמבט המכיל מי, אחרי זמן. 

 .פרט חישוביך. ליטר 01 -נפח מולארי בתנאי הניסוי שווה ל? נוצרמהו נפח הגז ש. I. ב

II .פרט חישוביך .פרט חישוביך? הגיבהמהו ריכוז תמיסת החומצה ש. 

 

 6 שאלה מספר

 .ואדי מים CO2(g)והתקבלו  C4H8(g)ל "מ 51שרפו 

 .יהנח כי במהלך השריפה הלחץ והטמפרטורה נשארו ללא שינו

 .נסח את התהליך המתרחש ואזן אותו. I. א

II .ירד או נשאר ללא שינוי, האם במהלך השריפה נפח הגזים עלה  ? 

III ,הסבר? ירד או נשאר ללא שינוי, האם נפח הגזים עלה. לאחר זמן טמפרטורת הגזים ירדה. 

 .הסבר תשובתך? מהו נפח החמצן שהגיב. ב

  . הסבר תשובתך? תגובהה בתוםמהו נפח כל הגזים שהתקבלו . ג

 

 7 שאלה מספר

 .N2O(g), גרם גז צחוק 8ליטר הכניסו  3במיכל שנפחו 

 .פרט חישוביך? מהו הריכוז המולארי של הגז. א

. פתחו מחיצה בין המיכלים וחיברו אותם: ליטר 6למיכל הראשון מחובר מיכל נוסף בנפח . ב

 .תשובתך הסבר? מהו הריכוז המולארי של הגז לאחר חיבור המיכלים

 

 8 שאלה מספר

 .ליטר 2.5קולה בנפח -המומס בבקבוק קוקה CO2(g)כימאים בדקו את ריכוז 

הנח כי כל )מה היה ריכוז הגז בכלי . CO2(g)ליטר  21ואספו לתוך בלון , הם חיממו היטב וניערו את הבקבוק

 . הסבר תשובתך? (הגז הוצא מהבקבוק

 .ליטר 01 -נפח מולארי של גז בתנאי הניסוי שווה ל
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 9 שאלה מספר

. O2(g), גרם חמצן 1ובשני  CH4(g)גרם  1בראשון : נתונים שני כלים בתנאי לחץ וטמפרטורה שווים

 .הסבר? שווה לנפח של הכלי השני/ קטן/ האם הנפח של הכלי הראשון גדול

 

 01 שאלה מספר

 .(C6H12O6) או בעזרת גלוקוז (C12H22O1 2) ניתן להמתיק משקה בעזרת סוכרוז 

I . 111נפח המשקה הממותק היה .  סוכרוז גרם 8וסיפו שתי כפיות המכילות ה כוס תה ראשונהלהמתקת 

 .מיליליטר

 .פרט חישוביך? מהו הריכוז המולארי של הסוכר במשקה

II . האם הריכוז המולארי של הגלוקוז בכוס השנייה היה . גלוקוז גרם 8נלקחו , כוס תה שנייהלהמתקת

 .מיליליטר 111נפח המשקה הממותק בכוס השנייה היה  ?שווה לריכוז המולארי בכוס הראשונה/קטן/גדול

 .נמק ללא חישובים

III  .האם האחוז המשקלי של כוס התה . בשתי הכוסות נמדדו אחוזים משקליים של הסוכר במשקה

 .נמק? בכוס התה השנייהשל הסוכר אחוז המשקלי לשווה /קטן/הראשונה גדול

 

 .חמצני-מים ופחמן דומ, בתהליך פוטוסינתיזה מקבלים גלוקוז וחמצן 

I .נסח תהליך מתאים ואזן אותו. 

II .העזר בנתונים )הנדרשת לקבלת כמות הגלוקוז בה השתמשו להמתקת התה , חמצני-מהי מסת הפחמן הדו

 .פרט חישוביך? (מסעיף ב

III .פרט חישוביך? מהו נפח החמצן המתקבל בתהליך . 

 .ליטר 11 -נפח מולארי בתנאי הניסוי שווה ל

 

 00 שאלה מספר

10×9 -ו N2(g)גרם  21מכניסים לכלי סגור היטב 
23

אטמוספירה  2לחץ )נפח מולארי בתנאי הניסוי . CO(g)מולקולות  

25 -וטמפרטורה השווה ל
O
C  )ליטר 15 -שווה ל. 

 .פרט חישוביך. חשב את נפח הגזים בכלי. א

 .נמק? אטמוספירה 2 -שווה ל/ קטן/ גדול האם הלחץ אחרי שינוי הנפח בכלי. ליטר 51 -שינו את נפח הכלי ל. ב
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 לאחר סינון בסיסים-חומצותחיזור ו-חימצון: 'גפרק 

 

 05 שאלה מספר

 .בכל סעיף סמן את הסעיף הנכון. גי-ענה על סעיפים א

 :הוא( אניון)כאשר אטום הופך ליון שלילי  .א

 בת חמצוןעובר תגו. 0מוסר אלקטרון   . 0    מוסר פרוטון. 1 עובר תגובת חיזור . 2

 

 .מתאימים pH -בטבלה שלפניך ארבע תמיסות מימיות וערכי ה. ב

 ? המתאימים לתמיסות הנתונות pH -באיזו שורה בטבלה מוצגים ערכי ה

    CH3NH2(aq)     CH3OH(aq)    HCOOH(aq)        KCl(aq) 

2.        pH=7           pH<7           pH>7          pH=7   

1.        pH=7           pH>7                         pH=7                 pH<7 

0.        pH>7           pH=7           pH<7          pH=7   

0.        pH<7                pH=7           pH=7          pH>7 

 

                                       :     H2(g)נתונים שני תהליכים המתארים תגובה של מימן . ג

I.    H2(g)+2K(s) →  2KH(s)                                II.  H2(g)+Br2(l) →  2HBr(g)                                      

 :איזהו המשפט הנכון 

 המימן מחזר IIהמימן מחמצן ובתגובה  Iבתגובה . 2

 .המימן מחמצן IIתגובה המימן מחזר וב Iבתגובה . 1 

 .בשתי התגובות המימן מחזר. 0

 בשתי התגובות המימן מחמצן. 0

                                                                                                                

 ?משפט נכוןאיזה .  pH=1.0עבורה נמדד  BrOHנתונה תמיסה מימית של התרכובת .    ד

 .הוא חומצה חזקה BrOHהחומר  .2

 .הוא בסיס חזק BrOHהחומר  .1

 .אינו חומצה ואינו בסיס BrOHהחומר  .0

OH, מכילה יוני הידרוכסיד BrOHהתמיסה המימית של התרכובת  .0
-
(aq) . 

 

B 
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H2O(l)  + H2O(l)   →    H3Oבתגובה הבאה . ה
+

(aq) + OH
–

 (aq)           

 :-כ המים מגיבים

 חומצה בלבד       .   2     

 בסיס בלבד.     1    

 גם חומצה וגם בסיס    . 0    

 לא חומצה ולא בסיס.      0   

 

ל תמיסת "מ 111הוסיפו לכלי . ל"מ 111והוסיפו מים עד לנפח של  H2SO4(l)גרם  1.15הכניסו לכלי אחד . ו

0.4M HI(aq) .במהלך הוספת התמיסה: 

I .ה- pH עלה 

II .ה- pH ירד 

III .ה- pH 7 -גדול מ 

IV .ה- pH 7 -קטן מ 

 ?אלו היגדים נכונים

2 .I  +III            1 .I  +IV           0 .II  +III             0 .II  +IV 

 

 

 . He(g)גרם  4הכניסו  Bולכלי   H2(g)גרם  0הכניסו  Aלכלי : נתונים שני כלים. ח

 .(בשני כלים הגזים נמצאים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה)

 שאלה בסטכיו: ?מהו המשפט הנכון       

 .בשני הכלים אותו מספר אטומים .2

10×6יש      Aבכלי  .1
23

 . מולקולות  

10×6יש  Bבכלי    .0
23

 .אטומים 

10×6יש   Aבכלי    .0
23

 .אטומים 1×

  

  Fe3O4 (s)מתקבלת תחמוצת  O2(g)עם חמצן   Fe(s)בתגובה של ברזל . ט

 :מול של תחמוצת דרושים 1לקבלת         

  O2מול  0-ו Feמול   O2                        0    .0מול  0-ו Feמול   1.    2       

   O2מול 0-ו Feמול   O2                         0   .6מול 6-ו Feמול   1.    1       

 

Coניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני . י
+2

(aq) י ניקלבכלי עשו ,Ni(s)  ,אך לא בכלי עשוי   אלומיניום ,Al(s)    .

Cdניתן לאחסן תמיסה המכילה 
+2

(aq) בכלי עשוי קובלט ,Co(s) ,אך לא בכלי עשוי   אלומיניום ,Al(s) . 

 ?לחזרמהו הדירוג הנכון של המתכות לפי הכושר היחסי שלהן 
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2. Ni(s) > Co(s) > Cd(s) > Al(s) 

1.  Ni(s) > Al(s) > Cd(s) > Co(s) 

0.  Al(s) > Cd(s) > Co(s) > Ni(s) 

0.  Al(s) > Ni(s) > Co(s) > Cd(s) 

 

 :לשמש גם כמחמצן וגם כמחזרהחנקן באיזה יון יכול . יא

        2 .NH4
+ 

            1   .NO3
-

                 0  .NH2
-

                    0   .NO2
-

 

 

 :בתהליך שניסוחו הוא.  יג

                                                       2H2SO4(l)  +  6H2S(g) →   S8(s)  +  8H2O(g)   

 ?איזהו המשפט הנכון 

 עברו חימצוןמימן  ואטומי עברו חיזוראטומי גופרית . 2

  עברו חימצוןואטומי גופרית  עברו חיזוראטומי מימן . 1

 עברו חיזוראטומי גופרית רק . 0

 .עברו חימצוןוחלק מהם  עברו חיזוררית מאטומי הגופ חלק. 0

 

 

 03 פרשאלה מס

 :הבאים רשום דרגות חימצון  בחלקיקים

HClO2  ,  ClO3  .    :של הכלור. א   
-1

  ,  Cl2  ,  HCl  ,  Cl2O   ,  HClO4   ,  KClO     

NO2: של החנקן. ב   
-1

  ,  NO2  ,  N2  ,  N2O3  ,  NH3  ,  N2O5  ,  NO3
-1     

 . 

 

 04 פרלה מסשא

חיידקים מפרקים את שיירי המזון ויוצרים חומצה לקטית : בפה  pH-אכילת מזון גורמת לירידה ב .2

CH3CH(OH)COOH ,ה- pH 0.8 -בחלל הפה לאחר אכילה שווה ל . 

 .נסח תגובה של חומצה לקטית בפה. א

   

  1בקיבה הוא בסביבות   pH-ובהתאם ה,  HClבקיבה מופרשת חומצה כלורית חזקה 

 .הנמוך בקיבה pH-נסח תגובה שבאמצעותה אפשר להסביר את ה .ב

, וקבע אלו חלקיקים נמצאים בחלל הפה בו חומצה לקטית מגיבה, של שתי החומצות pHהעזר בערכי  .I.     ג

 .הסבר. ובקיבה בה חומצה כלורית מגיבה

II .ציין שני הבדלים בין שתי התמיסות. 
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 אפשר לטפל בצרבת באמצעות . ורמת לעתים לצרבתהפרשה מוגברת של חומצה בקיבה ג

 . NaHCO3(s), סוג מסוים של תרופות אלו מכיל סודה לשתייה. תרופות נוגדות צרבת

  .הסבר כיצד עוזרות תרופות שמכילות סודה לשתייה להקלה בתחושת הצרבת .ד

 .ניסוח תהליך מתאים לפניך

NaHCO3(s) + H3O
+

(aq)  →   Na
+

(aq)  +  CO2(g)  +  2H2O(l) 

 

 :בתרופה ביצעו הניסוי הבא NaHCO3(s)במטרה לקבוע את כמות החומר הפעיל  

 . החומרים הגיבו בשלמות.  0.2Mבריכוז   HClל תמיסת"מ 35לתרופה זו הוסיפו 

 ?כיצד אפשר לקבוע במעבדה שהתגובה התרחשה בשלמות. I. ה

II . חשב את מספר מוליHCl  חישוביךפרט ? שהגיבו עם החומר הפעיל. 

III . חשב את מסת החומר הפעילNaHCO3(s) פרט חישוביך .בתרופה. 

 

 02 פרשאלה מס

     : המתאר תגובה של נתרן הידרידי במים תהליך מאוזן לפניך. א

 

 

    I .האם התגובה היא חימצון חיזור? 

 .נמק? איזה חומר עובר חימצון ואיזה חומר עובר חיזור -אם כן        

II .בה היא חומצה בסיסהאם התגו? 

 .נמק? איזה חומר חומצה ואיזה חומר בסיס -אם כן       

  

 :נתונה תגובה שנייה.   ב

 

      I .האם התגובה היא חימצון חיזור? 

 .נמק? איזה חומר עובר חימצון ואיזה חומר עובר חיזור -אם כן        

   II .האם התגובה היא חומצה בסיס? 

 .נמק? ומר חומצה ואיזה חומר בסיסאיזה ח -אם כן       

 

 בשתי התגובות נמדד נפחו של גז המימן שהשתחרר .  ג 

 .ליטר 15 -נפח מולארי של גז שווה ל –התגובה התרחשה בתנאי החדר 

.I  גרם  נתרן   06מהו נפח המימן המתקבל בתגובה שלNa(s)  ?פרט חישוביך. 

II .כמה גרם נתרן  הידרידNaH(s)  כדי לקבל נפח זהה של מימן שהתקבל בתגובה  ,יםיש להוסיף למ

 .פרט חישוביך? במים Na(s)גרם  נתרן   06של 

  )()(2)()(2)(
2

1
aqgaqlS OHHNaOHNa

  )()(2)()(2)( aqgaqlS OHHNaOHNaH
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 :להלן התהליך המתרחש. האבנית נעלמת ונפלט גז, כאשר מוסיפים חומר נוגד אבנית לקומקום. ד

CaCO3(s)    +   2H3O
+

(aq)       Ca
+2

   +   CO2(g)    +   3H2O(g) 

I .בסיסואת החומצה ה זהה את -אם כן ?מצה בסיסהאם התגובה היא חו.   

II . המחמצן ואת המחזר זהה את -אם כן ?חימצון חיזורהאם התגובה היא.   

 

 

  06 פרשאלה מס

 .  CuCl2(s), מכניסים לכלי המכיל מים מעט נחושת כלורית

 .המוצקנסח תהליך המסה של . א

 

 : ומתרחשת התגובה הבאה, גרם 8במסה  Al(s), מוסיפים לתמיסה לוחית אלומיניום

Al(s)    +    Cu
+2

(aq)       Al
+3

(aq)   +   Cu(s) 

I .אזן את התגובה 

II . גרם  1.0בתום התגובה נותרוAl(s) פרט חישוביך? כמה מול אלקטרונים עוברים. שלא הגיבו. 

 

להלן ניסוח תהליך . י כרומטאת הנחושת המתכתית שהתקבלה מנקים היטב ומכניסים לכלי המכיל תמיסה חומצית ויונ. ב

 :מאוזן בחלקו של התגובה המתרחשת

Cu(s)  +  Cr2O7
-2

(aq)  +  14H3O
+

(aq)     Cu
+2

(aq)  +  Cr
+3

(aq)  +  H2O(l) 

I . כמה מול אלקטרונים עוברים ממולCr2O7
-2

(aq)? 

II .אזן את התגובה. 

       

    07 שאלה מספר

 CO2(g)גרם  A 1בכלי , נתונים שני חומרים ,בלחץ וטמפרטורה קבועים בשני כלים סגורים

 .N2(g), גרם חנקן B 1ובכלי 

 .עבור כל היגד קבע אם נכון או לא נכון ונמק. לפניך שלושה היגדים

 .יש יותר מולקולות Aבכלי  .א

 .יש יותר אטומים Aבכלי  .ב

 .הלחץ גדול יותר Aבכלי  .ג
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 08 פרשאלה מס

חיזור בין גז כלור המשמש לחיטוי המים  -חמצון בבריכות שחיה נוצרים כלורידים כתוצאה מתגובת. א

 .לבין יוני ברום מומסים

 .של התגובה בין גז כלור לבין יוני ברום  לא מאוזןנתון ניסוח         

Cl2 (g)     +   Br
- 

(aq)  →   Cl
- 

(aq)    +   Br2 (aq 

I  .אזן את התגובה וקבע דרגות חימצון עבור כל החלקיקים המשתתפים בתגובה . 

II  . זהה את המחמצן ואת המחזר. 

III . פרט חישוביך? טון יוני כלור 88.75 בה נוצריםכמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה. 

  

 

 09 פרשאלה מס

החומצה מופקת .  H2SO4אחת התרכובות החשובות ביותר בתעשייה הכימית היא החומצה הגפרתית 

 : בתעשייה בשלושה שלבים 

 תוצרים מגיבים שלבים

 גז גפרית דו חמצנית וחמצן (S8)גפרית   2שלב 

 גז גפרית תלת חמצנית חמצן+ גז גפרית דו חמצנית  1שלב 

       H2SO4(l)חומצה הגפרתית מים+ גפרית תלת חמצנית  0שלב 

 

 .משלושת שלבי ההפקה של חומצה גפרתית רשום ניסוח מאוזן לכל אחד .   א

 . ליטר 15ידוע שנפח של מול גז הוא . ופרית ג ג"ק 011 -בשלב הראשון משתמשים ב

 

 .ךיפרט חישוב ?כמה ליטר חמצן דרושים לתגובה מלאה של הגופרית. I.   ב

      II .נמק -אם לא. זהה את החומר העובר חימצון -אם כן? חיזור-האם התגובה היא תגובת חימצון.  

       

 .ן המשיך להגיב בשלב השניבהנחה שכל גז הגופרית הדו חמצנית שנוצר בשלב הראשו

 . ךיפרט חישוב? כמה ליטר חמצן נדרשו לקבלת גז גפרית תלת חמצנית. ג

       

 .בהנחה שכל גז הגופרית התלת חמצנית שנוצר בשלב השלישי המשיך להגיב ליצירת חומצה גופרתית

 ?כמה מולי חומצה גופרית התקבלו. I.   ד

      II .הסבר? מצון חיזורהאם בשלב זה התרחשה תגובת חי. 
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  51 פרשאלה מס

Cu, מתקבלת תמיסה כחולה בגלל נוכחות יוני נחושת,  CuCl2(s), כאשר ממסים במים נחושת כלורית
2+

(aq) .

 .מתקבלת תמיסה חסרת צבע,  AlCl3(s), כאשר ממסים במים אלומיניום כלורי

 .במים AlCl3(s)רשום תהליך ההמסה של . א

 

.  CuCl2(aq), בתמיסה מימית של נחושת כלורית,  Al(s), ת אלומיניוםטבלו לוחי: ביצעו ניסוי. ב

 .התרחשה תגובה

I .נסח ואזן את התגובה שהתרחשה בעזרת מציאת דרגות חימצון. 

II .ציין את המחמצן ואת המחזר בתגובה שהתרחשה. 

III .(. 0)+וה ביותר תלמיד טען כי יוני אלומיניום מחמצנים טוב יותר כי המטען החשמלי שלהם הוא הגב

 .נמק? האם צדק

 

 !!!!עבודה מהנה

  


