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 תרגול בנושא "חמצון חיזור"שאלות 

 

  שאלות בנושא: חומרים מחמצנים וחומרים מחזרים

 1שאלה 

 נתון ניסוח מאוזן של התגובה:

 N2H4(g)  +  5F2(g)    2NF3(g)  +  4HF(g) 

 לפניך ארבעה ההיגדים:

I.  מול אלקטרונים. 5מול אחד של החומר המחזר בתגובה מוסר 

II. 3(g)NF .הוא גם תוצר חמצון וגם תוצר חיזור 

III.  מול אלקטרונים. 2מול אחד של החומר המחמצן בתגובה מקבל 

IV. (g)HF .הוא תוצר של חמצון 

 ההיגדים הנכונים הם:

 בלבד II -ו I .א

 בלבד III -ו II .ב

 בלבד IV -ו I .ג

 בלבד IV -ו II .ד

 

 תשובה

 כמו בהמלצות הוא למצוא דרגות חמצון לכל אטום בתגובה : שלב א

N2H4(g)        +  5F2(g)                 2NF3(g)        +       4HF(g) 

                                   1-   1 +              3*1-  3     +                    0            4*1+ 2*2- 

 לקבוע עבור כל אטום אם יש ירידה או עלייה בדרגות חמצון באטומי המגיב במהלך התגובהשלב ב  

אלקטרונים לכל אטום  5ונתן  הוא מחזר עבר תהליך חמצון+ 3ל  -2 -שינה דרגת חמצון מ  Nאטום 

 .   NF(g)3  תוצר החמצון הוא אלקטרונים.   10סה"כ 

וקיבל אלקטרון לכל  הוא מחמצן שעבר חיזורזאת אומרת,     -1 –ל   0 –שינה דרגת חמצון מ  Fאטום 

 HF/(g)ו    NF(g)3  תוצרי  החיזור הם אלקטרונים.  10אטום סה"כ 

 נכונים    II  IIIמכאן התשובה היא היגדים 

 

 2שאלה 

 נתון ניסוח מאוזן של התגובה:

 2IO3–(aq)    2I–(aq)  +  3O 2(g) 

 עברו: 3IO–(aq) במהלך התגובה יוני

 חמצון וחיזור .א

 חיזור בלבד .ב

 חמצון בלבד .ג

 פירוק ללא חמצון ו/או חיזור .ד

 

 תשובה

 כמו בהמלצות הוא למצוא דרגות חמצון לכל אטום בתגובה : שלב א
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2IO3–(aq)               2I–(aq)        +        3O 2(g) 

5+ 3*2-                  -1                          0                                                    

 לקבוע עבור כל אטום אם יש ירידה או עלייה בדרגות חמצון באטומי המגיב במהלך התגובהשלב ב  

 6וקיבל  הוא מחמצן עבר תהליך חיזורזאת אומרת   -1 -+ ל5 -שינה דרגת חמצון מ  Iאטום 

 2הוא נתן  מחזר ועבר חמצון הואזאת אומרת   0 -ל -2 -שינה דרגת חמצון מ Oאטום אלקטרונים . 

 אלקטרונים . 

 מכאן תשובה א נכונה . 

 3שאלה 

 לפניך ארבע תרכובות המכילות גופרית:

   H2SO3(l)     ,     H2S(g)     ,     H2SO4(l)     ,     SO3(g)     ,     SO2(g) 

 עשויים אטומי גופרית גם לחמצן וגם לחזר?באילו מבין התרכובות הנתונות 

1. 2(g)SO  4 -ו(l)SO2H  .בלבד 

2. 2(g)SO  3 -ו(l)SO2H  .בלבד 

3. 2(g)SO  ,4(l)SO2H  ו- (g)S2H .בלבד 

4. 2(g)SO  ,3(g)SO 4 -ו(l)SO2H  .בלבד  

 

  תשובה

 בתרכובות הבאות :   Sה   אטום  + ולכן 6 -ל -2הם בין  Sדרגות החמצון של אטום 

2(g)SO 3(g)SO 4(l)SO2H (g)S2H 3(l)SO2H 

+4-2*2 +6 -2*3 +1*2 +6  -

2 *4 

+1*2  2- 2- *3   4+ 1*+2 

גם מחזר 

 וגם מחמצן  

 רק מחמצן 

 

 רק מחמצן 

 

 רק מחזר

 

גם מחזר וגם 

 מחמצן  

 

 נכונה.  2ולכן תשובה 

 

 4שאלה 

 כדי לחקור את הדרך שבה מתרחשים תהליכים כימיים, משתמשים החוקרים בתגובה בין יוני 

(aq)תיוסולפט, 
23O2S  ,לבין יוני הידרוניום ,(aq)+O3H : 

S2O32(aq)  + 2H3O+(aq)   8   S8(s)   +  SO2(g)  +  3H2O(l)    

 מהי הקביעה הנכונה?

 בסיס בלבד.-חומצההתגובה הנתונה היא מסוג  .1

(aq), היא תוצר החמצון של יוני  S(s)8בתגובה הנתונה, הגופרית,  .2
23O2S . 

(aq)מול יוני  1בניסוי שבו מגיב  .3
23O2S  מול אלקטרונים. 1על פי התגובה הנתונה עובר 

(aq)בתגובה הנתונה יוני  .4
23O2S .פועלים גם כמחמצן וגם כמחזר 

 

 תשובה

 כמו בהמלצות הוא למצוא דרגות חמצון לכל אטום בתגובה : שלב א

S2O32(aq)  + 2H3O+(aq)   1/8S8(s)   +  SO2(g)  +  3H2O(l)    

+2*2  -2*3                              0              +4  -2*2                                                    
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 .התגובה היא גם תגובת חמצון חיזור יש שינוי בדרגות חמצון לכן

(aq)  החומר   לכן  4ול +  0ל  2שינה דרגות חמצון מ  + Sאטום  
23O2S   גם מחזר וגם מחמצן. 

 תוצר חמצון .  SO(g)2  תוצר חיזור ואילו   S(s)8כאשר 

 היא התשובה הנכונה.  4מכאן שתשובה 

 5שאלה 

 , למים. Cl(g)2החיטוי של מי בריכה נעשה בדרך כלל על ידי הזרמת הגז כלור, 

 כלור מגיב עם מי הבריכה על פי התגובה:

  Cl2(g)  +  2H2O(l)      HOCl(aq)  +  H3O+(aq)  +  Cl(aq) 

 משמידה את החיידקים. HOCl(aq)החומצה החלשה 

 על פי התגובה הנתונה, מהו ההיגד הנכון?

  היא תוצר של חמצון.  HOCl(aq)החומצה  .1

 היא תוצר של חיזור.  HOCl(aq)החומצה  .2

(aq)יוני  .  3
Cl .הם תוצר של חמצון 

 חיזור.-התגובה הנתונה אינה תגובת חמצון .   4

 תשובה

 כמו בהמלצות הוא למצוא דרגות חמצון לכל אטום בתגובה : שלב א

  Cl2(g)  +  2H2O(l)      HOCl(aq)  +  H3O+(aq)  +  Cl(aq) 

                                                             -1                              +1  -2  +1                             0        

aq)את   יזורלתת  תוצר ח חיזורועברה גם  מחמצןהיא גם  Cl(g)2  מולקולה 
Cl  שעבור זר וגם מח

 .  HOCl(aq)  את  מצון ונתן תוצר ח מצוןתהליך ח

 

 6שאלה 

 כאשר חומצה חנקתית חשופה לאור או לחום, היא משחררת תחמוצות חנקן המחלישות הגנות

 הגוף נגד מחלות נשימתיות כגון דלקת ראות.

 .  5O2,  N  3O2,  N  2O  ,  NO  ,  NO2N            לפניך חמש תחמוצות חנקן:   

 דרגת חמצון של אטומי חנקן בכל אחת מהתחמוצת הנתונות. קבע א. 

 קבע עבור כל אחת מהתחמוצות אם היא יכולה לשמש מחמצן בלבד, מחזר בלבד,  ב.

 .נמקאו גם מחמצן וגם מחזר.  

 

 תשובות:

 5O2N              3O2N              2O              NO               NO2N א.

 

 

 יכולה לשמש מחמצן בלבד,  5O2Nהתחמוצת  ב.

 , 5+כי דרגת החמצון של אטומי החנקן במולקולות התחמוצת היא 

 שהיא דרגת החמצון הגבוהה ביותר האפשרית של אטומי החנקן,

 לעבור חיזור.   -לכן הם יכולים רק "לקבל" אלקטרונים 

 יכולות לשמש גם מחמצן וגם מחזר,  3O2,  N  2O  ,  NO  ,  NO2N התחמוצות 

 כי דרגת החמצון של אטומי החנקן במולקולות של כל אחת מהתחמוצות האלה היא 

 ( האפשרית של אטומי החנקן, לכן הם 3( ולא הנמוכה ביותר )5+לא הגבוהה ביותר )

 ור חמצון.לעב -לעבור חיזור, וגם "לוותר" על האלקטרונים"  -יכולים גם "לקבל" אלקטרונים 

+2 +1 +4 +3 +5 
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 7שאלה 

 השאלה עוסקת ביוד, בתרכובותיו וביונים המכילים אטומי יוד.

 ( שלפניך אחד המגיבים הוא יוד. 3)-(1בכל אחת משלוש התגובות )

(1) I2(s)  +  Cl2(g)    2ICl(l)  

(2) I2(aq)  +  2OH
(aq)    IO

(aq)  +  I(aq)  +  H2O(l)  

(3) I2(aq)  +  2S2O32(aq)    2I(aq)  +  S4O62(aq)    

 עבור כל אחת מהתגובות, ציין את דרגת החמצון של אטומי יוד בכל אחד מסוגי       i א.

 החלקיקים המכילים אטומים אלה.  

 ii  .נמקעבור כל אחת מהתגובות קבע אם אטומי היוד פועלים כמחמצן או כמחזר. 

 iii  עבור כל אחת מהתגובות קבע אם מופיעים בה סוגי אטומים שלא משתתפים 

 .נמקחיזור. -בתהליך חמצון  

 

 . במהלך תגובה S2Na(aq)ותמיסת  O2I(s)5חיזור בין -בניסוי אחר התרחשה תגובת חמצון

 זו השתנו דרגות החמצון של אטומי יוד ושל אטומי גופרית. 

 יוד בתוצר, שהתקבל בתגובה, גבוהה מדרגתקבע אם דרגת החמצון של אטומי ה ב.

 .נמק, נמוכה ממנה או שווה לה.  O2I(s)5 -החמצון של אטומי היוד ב 

 תשובות:

 i א.

(1) I2(s)  +  Cl2(g)    2ICl(l)  

 

(2) I2(aq)  +  2OH
(aq)    IO

(aq)  +  I(aq)  +  H2O(l)  

 

(3) I2(aq)  +  2S2O32(aq)    2I(aq)  +  S4O62(aq)    

 

 

 ii  2אטומי היוד פועלים כמחזר, כי דרגת החמצון של אטומי יוד שבמולקולות  (1)בתגובהI  

 במהלך התגובה. 1+-ל 0 -עלתה מ  

 אטומי היוד פועלים גם כמחמצן וגם כמחזר. דרגת החמצון של חלק מאטומי (2)בתגובה 

 במהלך התגובה, אטומים אלה פועלים כמחמצן. 1-ל 0 -ירדה מ 2Iיוד שבמולקולות 

 במהלך  1+-ל 0 -עלתה מ 2Iדרגת החמצון של חלק אחר מאטומי יוד שבמולקולות 

 התגובה, אטומים אלה פועלים כמחזר.

  2Iאטומי היוד פועלים כמחמצן, כי דרגת החמצון של אטומי יוד שבמולקולות  (3)בתגובה 

 במהלך התגובה 1-ל 0 -ירדה מ

 iii  חיזור. -לא מופיעים סוגי אטומים שאינם משתתפים בתהליך חמצון (1)בתגובה 

 דרגת החמצון של כל אחד מסוגי האטומים משתנה במהלך התגובה.  

 חיזור: דרגות -מופיעים סוגי אטומים שלא משתתפים בתהליך חמצון (2)בתגובה   

(aq)ן שביוני החמצון של אטומי המימן ושל אטומי החמצ  
OH .אינן משתנות במהלך התגובה 

 חיזור: דרגת החמצון -מופיע סוג אטומים שלא משתתפים בתהליך חמצון (3)בתגובה   

(aq)של אטומי חמצן שביוני   
23O2S .אינה משתנה במהלך התגובה 

+1 0 

0 +1 1 

0 1 



6 
 

 

 

 דרגות חמצוןשאלות בנושא: 

 רותי בינס  –קהילות תשע"ה  שם המפתח  –לקוח מאתר " המרכז הארצי למורי הכימיה " 

 https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=4609 

 

 1שאלה 

O(aq)+(g)2בתגובה שניסוחה:  
-2Br(aq)

-2BrO :מהי הקביעה הנכונה 

 1בחלקיק הוא + Br, ודרגת החמצון של אטומי 1-מטען של  BrO-לחלקיק  .א

 1-בחלקיק הוא  Br, ודרגת החמצון של אטומי 1-מטען של  -BrOלחלקיק  .ב

 0בחלקיק הוא  Br, ודרגת החמצון של אטומי 1-מטען של  -Brלחלקיק  .ג

 .2-הוא   O, ודרגת החמצון של אטומי 0מטען  2Oלחלקיק  .ד

 

        -נימוק

)2(gO + (aq)
-2Br  (aq)

-2BrO  

 דרגות חמצון +1  -2  -1  0

 

 2שאלה 

 ?VO(g)2איזה מבין החומרים הבאים עשויים להתקבל בחיזור  

  (aq).א
2+

9O4V 2, ולכן 2ל + 0, כי המטען השתנה מVO  אלקטרונים 2איבד 

(aq)ב.
+H2VO 2,  כי בתהליך זהVO  נוסף 1משך אלקטרון 

(aq) .ג
+VO כי דרגת החמצון של אטומי  ,V + 3ל + 4, ירדו מ 

(aq) .ד
2+VO כי דרגת החמצון  של אטומי ,V  + 0-ל   4ירדו מ 

 V+ . כאשר החומר עובר חיזור דרגת החמצון של 4היא  Vדרגת החמצון של   VO (g)2 -ב       -נימוק

 נכונה . 3אמורה לרדת. ולכן, תשובה 

 

 3שאלה 

 המשפטים הבאים?מהו ההיגד הנכון מבין 

 

(aq)
3+Cr 

3(s)  O2Cr                                                   (aq)
-2

4CrO 

 (aq)
-2

7O2Cr 

(s)      CrO 

 

 .3ל + 0היא תגובת חמצון כי מטען היון עולה מ    Iתגובה  .א

 .2-ל   0-היא תגובת חיזור כי דרגת החמצון של היון יורדת מ   IIתגובה  .ב

 מצון.ון חיזור כי אין שינוי בדרגות החאין חמצ   IIIבתגובה  .ג

 .5ל + 3עלתה מ + Crהיא תגובת חמצון כי דרגת החמצון של אטומי   IVתגובה  .ד

 

  -נימוק

IV 

 

III 

 

II 

I 

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=4609
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 + .  6היא  Crדרגת החמצון של   aq(-24CrO ( -ב

 החומר מחמצן עובר חיזור –ירדה  Crדרגת החמצון של  I   3+Crבתגובה 

 החומר מחמצן עובר חיזור –+ זאת אומרת היא ירדה 3היא  Crדרגת החמצון של  II   3(s)O2Crבתגובה 

 אין תגובת חמצון חיזור. –+ זאת אומרת אין שינוי 6היא  Crדרגת החמצון של  III   (aq)2-7O2Crבתגובה  

 החומר מחמצן עובר חיזור –זאת אומרת היא ירדה  2היא + Crדרגת החמצון של  IV   (s) CrOבתגובה 

 4שאלה 

 כדי לחקור את הדרך שבה מתרחשים תהליכים כימיים, משתמשים החוקרים בתגובה בין יוני  

(aq)תיוסולפט, 
2

3O2S  ,לבין יוני הידרוניום ,(aq)
+O3H : 

S2O3
2

(aq)  + 2H3O+
(aq)  ⅛ S8(s)   +  SO2(g)  +  3H2O(l)  

 מהי הקביעה הנכונה?

 זוהי תגובת חמצון חיזור כי במגיבים יש יונים עם מטען ובתוצרים החומרים נייטרלים. א.

(aq)בחלקיק   Sדרגת החמצון של אטומי  ב.
2

3O2S  ולכן החלקיק 0ובתוצר דרגת החמצון היא  -2הוא ,

(aq)
2

3O2S   .הוא מחזר 

(aq) ג.
+O3H + 0ל  1הוא המחמצן בתגובה כי המטען שלו ירד מ . 

(aq)בתגובה הנתונה יוני  ד.
2

3O2S  פועלים גם כמחמצן וגם כמחזר כי דרגת החמצון של אטומיS 

 .4ובמקביל משתנה ל + 0 –ל  2משתנה מ +

 

        -נימוק

(l)O23H +   2(g)SO +    8(s)S ⅛  (aq)
+O32H + (aq)

2
3O2S  

 דרגות חמצון +2   -2  +1  -2  0  +4  -2  +1  -2

(aq)+ לכן החומר  4 -ול 0 -+ ל2 -השתנתה מ Sדרגת החמצון של 
2

3O2S  גם מחזר וגם מחמצן 

  :  הבאותדרגות חמצון לתרכובות פחמן מצא . 5

 O2CH 2H2C     Cl3CH 4H2C HCOOH 

 +1+ 2 -2 -2+ 1 -2+ 1  -2+ 1 -1 -1+ 1 0+ 1  - 2 דרגות חמצון

 

 5שאלה 

2תרכובות המכילות יוני כרומט, 
4CrO .משמשות בתעשיית הציפויים של מתכות , 

(aq)יוני 
2

4CrO  הם רעילים, ולכן שפכים תעשייתיים המכילים יוני(aq)
2

4CrO  חייבים לעבור טיפול

 לפני הזרמתם לביוב.

(aq)במהלך הטיפול במי שפכים יוני 
2

4CrO  הופכים לחלקיקים שבהם דרגת החמצון של אטומיCr 

 היא            . 

(aq)קבעי מהו המטען של החלקיק  .א
2

4CrO . 

(aq)בחלקיק  Crמצון של אטומי הכרום קבע מהו דרגת הח .ב
2

4CrO. 

(aq)האם לטיפול ביוני  .ג
2

4CrO  ?נמקדרוש חומר מחמצן או חומר מחזר. 

 

 תשובות:

 -2 מטען החלקיק  .א

אטומים יוצא  4*-2והחמצן הוא  -2מכיוון שסה"כ דרגות החמצון בחלקיק זה הוא  .ב

 +6הוא עם דרגת חמצון של  Crהכרום שהאטום 

+3 
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+ הוא מחמצן ולכן על מנת 3+ ל 6מכיוון שדרגת החמצון של אטום הכרום יורדת מ  .ג

 שתתרחש תגובה יש צורך בחומר מחזר. 

 

 דרגות חמצון בתרכובות פחמןשאלות בנושא: 

 נורית דקלו   –קהילות תשע"ה  שם המפתח  –לקוח מאתר " המרכז הארצי למורי הכימיה " 

 https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=4609 

 

 מולקולות פחמן בהם ממוספרים אטומי הפחמן.לפניכם מודלים מרחביים של 

 במודל:

 עיגול אדום = אטום חמצן

 עיגול אפור = אטום פחמן

 עיגול לבן = אטום מימן

 

 עבור כל מודל:

 ציירו נוסחת מבנה מלאה. .א

 עבור כל אטום פחמן במולקולה : .ב

i .אתרו את הקשרים שאטום הפחמן יוצר עם אטומים סביבו 

ii  קבעו מהו המטען החלקי של הפחמן בקשר. –עבור כל קשר 

iii  התייחסו לסה"כ המטענים החלקיים שעל אטום הפחמן וקבעו מהי דרגת החמצון של

 אטום הפחמן.

 

  

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=4609
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דרגות חמצון של אטומי  נוסחה מבנה מלאה מודל

 הפחמן

 
 

C1=  +1 

C2=   -3 

 

 

 

 

C1=  -3 

C2= +2 

C3=  -3  

 

 

 

C1=  +3 

C2=  -3 

 

 

 

C1=  +3 

C2= -2 

C3=  -3 

 

 

 

C1=  +1 

C2=  -3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 2 

3 

2 

1 

1 
2 
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 חיזור-ותוצר חמצוןמרבית ומזערית דרגות חמצון  – שאלות בנושא

 1שאלה 

חומצה חנקתית מסוכנת לבני אדם, אך יש לה שימושים רבים. היא משמשת חומר גלם לייצור דשנים, חומרי 

 נפץ ועוד. 

 כאשר חומצה חנקתית חשופה לאור או לחום,  היא משחררת תחמוצות חנקן המחלישות הגנות הגוף 

 נגד מחלות נשימתיות כגון דלקת ראות.

 5O2,  N  3O2,  N  2,  NO  ,  NOO  2Nלפניך חמש תחמוצות חנקן:   א. 

              . 

 דרגת חמצון של אטומי חנקן בכל אחת מהתחמוצת הנתונות. קבע .1 

עבור כל אחת מהתחמוצות אם היא יכולה לשמש מחמצן בלבד, מחזר בלבד, או גם  קבע. 2 

 .תרכובות בלבד 2עבור  נמקימחמצן וגם מחזר. 

(g)NO 2צן, מגיב עם כמות מספקת של חמ(g)O תחמוצת חדשה רק   חיזור ומתקבלת -בתגובת חמצון

 של חנקן.

 .  3O2,  N  2O    ,  NO2N  נתונות התחמוצות הבאות:  

 .נמקמבין התחמוצות הנ"ל יכולה/ות להתקבל כתוצר בתגובה זו?  איזו/ אילו  .ב

 תשובה:

 .1 .א

אלקטרונים מה שאומר  3הרי הוא יכול לקבל  5נמצא בטור  Nמכיוון שאטום החנקן  .1

 . אטום חנקן בדרגת חמצון זו יכול רק לחזר.3-שדרגת המינימום שלו היא 

שלו היא  אלקטרונים מה שאומר שדרגת החמצון המרבית 5כמו כן, אטום החנקן יכול לתת 

 יהיה רק מחמצן .  5. אטום חנקן בדרגת חמצון +5+

יכולות להיות גם מחזרות וגם מחמצנות . ואילו   3O2,  N  2O  ,  NO  ,  NO2N    לכן התרכובות 

5O2N  .יכול להיות רק מחמצן 

הרי אטום החמצן  0היה בדרגת חמצון   O(g)2חמצן, מכיוון שה 2-חמצן בתחמוצת הוא  .ב

 מחמצן . זאת אומרת שהחנקן צריך להיות מחזר. דרגת החמצון של החנקן בתרכובת 

(g)NO   הרי בתחמוצת דרגת החמצון צריכה להיות גדולה יותר , לכן התחמוצת יכולה  2-היא

 .  O2N, אבל לא יכולה להיות 3O2,  N  2NOלהיות  

 

 2 שאלה

זו השתנו דרגות  . במהלך תגובה S2Na(aq)ותמיסת  O2I(s)5חיזור בין -התרחשה תגובת חמצון

 החמצון של אטומי יוד ושל אטומי גופרית. 

החמצון  אם דרגת החמצון של אטומי היוד בתוצר, שהתקבל בתגובה, גבוהה מדרגת  קבע .א

 , נמוכה ממנה או שווה לה. נמק. O2I(s)5 -של אטומי היוד ב

 

מגיב עם מים בתגובה שאינה חמצון חיזור איזה מבין החומרים שלהלן עשוי    O2I(S)5 .ב

 ?  נמקי HIO  ,3HIO  ,4HIOלהיות תוצר התגובה : 

  

 5O2N 3O2N 2NO NO O2N 

 1+  2- 2+  2- 4+   2- 3+   2- 5+    2- דרגת חמצון
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 תשובה:

אטום  S2Na(aq)בחומר . 6ל + 2-דרגות החמצון שלו יכולות להיות בין  6הגופרית בטור  .א

יכול להיות רק מחמצן.  Iולכן יכול להיות רק מחזר. ולכן היוד  2-בדרגת חמצון  Sהגופרית 

 זאת אומרת דרגת החמצון של יוד תהיה נמוכה יותר.

. אם אין תגובת חמצון חיזור , דרגת החמצון  5בדרגת חמצון של +  O2I(S)5בחומר  Iהיוד  .ב

 . 3HIOאיננה משתנה. ולכן התוצר הוא 

 

 

 חמצון חיזור או חומצה בסיסזיהוי תגובה  – שאלות בנושא

 1שאלה 

 נתונים חמישה ניסוחי תגובות:

(1) Sr(OH)2(s)    Sr2+(aq) + 2OH
(aq)   

(2) 2K(s) + 2H2O(l)    2K+(aq) + H2(g) + 2OH
(aq) 

(3) Ca(s) + 2H3O+(aq)    Ca2+(aq) + H2(g) + 2H2O(l) 

(4) 2H3O+(aq) + SO4


(aq) + Ba2+(aq) + 2OH
(aq)    BaSO4(s) + 2H2O(l)   

(5) NH3(g) + H2O(l)    NH4+(aq) + OH
(aq) 

(6)      Mg(s) + O2(g) ----> MgO(s) 

(7)      CaCO3(s) + 2H3O+
(aq) ----> Ca2+

(aq) + CO2(g) + 3H2O(l) 

 (8)      K(s) + Ag+1
(aq)   K+1

(aq) + Ag(s)                  

    
   

חיזור, -בסיס, חמצון-עבור כל אחת מן התגובות הנתונות, ציין את סוג התגובה: חומצה .א

 המסה במים. 

 בסיס ציין את החומצה ואת הבסיס. -עבור תגובות חומצה .ב

 חיזור ציין את החומר המחמצן ואת החומר המחזר.-עבור תגובות חמצון .ג

 תשובה:

 המסה במים   (1)תגובה  א.

 חיזור-חמצון (2)תגובה  

 חיזור-חמצון (3)תגובה  

 בסיס-חומצה (4)תגובה  

 בסיס-חומצה (5)תגובה  

 חיזור-חמצון (6)תגובה  

 בסיס-חומצה (7)תגובה  

 חמצון חיזור (8)תגובה  

 OH(aq)יוני  -בסיס      O3H+(aq)יוני  -חומצה  :(4)תגובה  ב.

 NH3(g)  -בסיס                   O2H(l) -חומצה  :(5)תגובה  

 CaCO(s)3 -בסיס      O3H+(aq)יוני  -חומצה  :)7(תגובה         

  Ca(s) -מחזר  O3H+(aq)יוני  -מחמצן  : (2)תגובה  ג.

 K(s) -מחזר     O(l)2H -מחמצן  : (3)תגובה         

 gM(s) -מחזר      O(g)2 –מחמצן  : )6(תגובה         

 K(s) -מחזר     Ag(aq) –מחמצן  : (8)תגובה         
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 איזון תגובותשאלות בנושא: 

 אזן את המשוואות הבאות 

1. Al(s) +  Pb2+ (aq)  →  Al3+(aq) +  Pb(s) 

2. H2S(g)  +  HNO3(l)   →   NO2(g)  +   S(s)   +  H2O(l) 

3. H2SO3(l)   +  I2(s)  +  H2O(l)   →   H2SO4(l)  +  HI(g) 

4. HNO3 (aq) + HBr (aq)   →   N2O (g) + Br2 (l)  + H2O (l) 

 

 תשובה:

  -איזון המשוואות נעשה בשלבים

 מציאת דרגות חמצון לכל אטום בתגובה –שלב א 

 מציאת מחזר ומחמצן -שלב ב  

איזון האלקטרונים, כך שמספר האלקטרונים שהמחזר נותן יהיה שווה למספר אלקטרונים  –שלב ג 

 שהמחמצן מקבל  

 איזון אטומים רגיל. –שלב ד 

 לדוגמה: 

 

     2e *3קיבל  -עבר חיזור -מחמצן 

        

 

(s)Pb3 + (aq)3+Al2 → (aq) 2+Pb3 + (s)Al2 1. 

 דרגות חמצון 0  +2  +3  0

        

 

   e *2 3נתן  –עבר חמצון  –מחזר    

 

 

    e *2קיבל –עבר חיזור  -מחמצן    

        

       

H2O(l)2 + S(s) + 2NO2(g) → HNO3(l)2 + H2S(g) 2. 

 דרגות חמצון 2-  2*1+  3*2-  5+  1+  2*2-  4+  0  2-  2*1+

    

   

   2eנתן  –עבר חמצון  -מחזר  
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    e *2עבר חיזור קיבל  -מחמצן

    

   

2HI(g) + H2SO4(l) → H2O(l) + I2(s) + H2SO3(l) 3. 

 דרגות חמצון 3*2-  4+  2*1+  0  2-  2*1+  4*2-  6+  2*1+  1-  1+

    

   

  2eנתן  –עבר חמצון  -מחזר  

 

 

    e *4 *2נתן  –עבר חמצון  -מחזר  

      

     

H2O (l)4 + Br2 (l) 4 + O (g)2N → HBr (aq) 8 + HNO3 (aq)2 4. 

 דרגות חמצון 3*2-  5+  1+  1-  1+  2-  2*1+  0  2-  2*1+

      

     

  e4 *2קיבל –עבר חיזור  -מחמצן    

 

 

 

 מעברי אלקטרונים – שאלות בנושא
 אורית בן ארי  –שם המפתח  -קהילות תשע"ה –לקוח מאתר " המרכז הארצי למורי הכימיה " 

 https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=4609 

 

 1שאלה 

 נתונות התגובות הבאות:

(aq)א(
2++   Zn   (s)Cu                 (s)+  Zn  (aq)

2+Cu 

(aq)ב(
3++  Cr  (s)3Ag              (s)+  Cr  (aq)

+3Ag 

 ות אלה?בתגובכאשר מגיב מול מחזר האלקטרונים העוברים מהמחזר אל המחמצן מולי מספר מהו 

 

 תשובה

אלקטרונים  2לכן עברו  u Cעל   0ל  2השתנתה מ + Cu 2+ דרגת החמצון של נחושת  .א

 מהמחזר למחמצן  ) הנחושת מחמצנת(

אלקטרונים  3 לכן עברו  3rC+על   3+  ל  0 השתנתה מ    rC כרוםדרגת החמצון של  .ב

 (זרמחכרום מהמחזר למחמצן  ) ה

  

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=314&ArticleID=4609
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 2שאלה 

 בה הגיב מול מחזר: האלקטרונים העוברים מהמחזר אל המחמצן בתגובהמולי מספר  

(aq)
2+3Fe (aq)

3++ 2Fe(s)  Fe 

 הוא:

 1ד.                         2ג.                         3ב.                         6א. 

 

 תשובה

אלקטרונים מהמחזר  2לכן עברו  2Fe+ על   2+ל  0השתנתה מ  eF   הברזל החמצון של דרגת

 (מחזר    Feהברזל    למחמצן  ) 

 

 3שאלה 

. החומרים הגיבו בשלמות,   2O2H(aq), לתמיסה מימית של מי חמצן,   S(g)2Hמול מימן גופרי,  1הזרימו 

  O(l)2(aq)   +  4H4SO2(aq)  →  H2O2+  4HS(g) 2Hעפ"י הניסוח:                           

 מהי הקביעה הנכונה:

 בתגובה לא עברו אלקטרונים. .א

 מול אלקטרונים. 2בתגובה עברו  .ב

 מול אלקטרונים. 4בתגובה עברו  .ג

 מול אלקטרונים. 8בתגובה עברו  .ד

 תשובה

  8לכן עברו  4SO2H(aq)על   6+ל  - 2השתנתה מ     gS2H)( -ב S –הגופרית  דרגת החמצון של

 (מחזר     Sהגופרית אלקטרונים מהמחזר למחמצן  ) 

 4שאלה 

 נתון התהליך המאוזן:

(aq)
3++   2Cr   (l)O2+   21H   (aq)

3+6Fe                         (aq)
+O3+   14H   (aq)

-2
7O2+   Cr   (aq)

2+6Fe 

 עוברים:  27O2Cr-(aq)מול של היון  2בתהליך שבו מגיבים 

 אלקטרונים. מול 6 .א

 מול אלקטרונים. 12  .ב

 מול אלקטרונים. 3  .ג

 מול אלקטרונים. 18  .ד

 

 תשובה

  3לכן עברו   3+Cr(aq)   על    3ל  +  6+השתנתה מ      27O2Cr-(aq)    ב Cr –הכרום  דרגת החמצון של

אלקטרונים, ומכיוון  6יש שני אטומי כרום לכן עוברים   aq-27O2Cr)(. אבל בחומר  אלקטרונים 

 מול אלקטרונים בסה"כ  12מול חומר הרי עברו  2 -שהשתמשנו ב

 

 5שאלה 

 נתון ניסוח מאוזן של התגובה הבאה:

(l)O2+ 9H2(l) 3Br     (aq) 
+O3+ 6H(aq) 

- 
3+ BrO(aq) 

-5Br 

aq)( מול 0.5כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה בין    
-

3BrO  וכמות מתאימה של(aq)
-Br? 

 .מול אלקטרונים 3.5 .א
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 .מול אלקטרונים 5 .ב

 .מול אלקטרונים 2.5 .ג

 .מול אלקטרונים 7 .ד

 תשובה

 5לכן עברו    Br (l)2על     0ל   + 5השתנתה מ     3BrO - (aq)    ב rB –רום בדרגת החמצון של ה

 מול אלקטרונים בסה"כ   2.5מול חומר הרי עברו   0.5 -ומכיוון שהשתמשנו באלקטרונים, 

 

 6שאלה 

 נתונה התגובה הבאה:

(g)O2+ H (g)NO      2(g)+ O 3(g)NH 

 ציין את  דרגות החמצון לכל חלקיק בתהליך. .א

 .הסבר? בתהליך מהו המחמצן ומהו המחזר .ב

 . הצג את הדרךאזן את התהליך בעזרת דרגות חימצון.  .ג

כאשר החומרים מגיבים במספר מולים כפי שמופיע  עוברים בתהליך זהכמה מול אלקטרונים  .ד

 .פרט חישוביך? בניסוח המאוזן

 ? NH(g)3גר' אמוניה,  34כמה מול אלקטרונים עוברים בתהליך זה, אם ידוע שהגיבו   .ה

 תשובה

  .א

 

 

 

מחזר   NH(g)3לכן   NO(g)  על    2ל +   -3השתנתה מ  NH(g)3 בחומר     חנקןדרגת החמצון של  .ב

 מחמצן.   O(g)2ולכן  -2ל  0 –דרגת החמצון השתנתה מ  O(g)2 -ואילו בחמצן ב

מספר האלקטרונים  2ל +   -3השתנתה מ  NH(g)3 בחומר    רגת החמצון של חנקן מכיוון שד .ג

זאת   -2ל  0 –דרגת החמצון השתנתה מ  O(g)2 -חמצן בואילו ב  5למחמצן  שעברו מהמחזר 

 . 5-ב     Oואת 2-ב   Nאלקטרונים. לכן נכפיל את  2אומרת עברו 

(g)O2+3 H (g)2NO                             2(g)+ 2.5O 3(g)NH2 

 מול אלקטרונים 10עברו  .ד

)גרם/מול( מספר  17גרם והמסה מולרית של האמוניה היא  34כאשר משקל האמוניה הוא   .ה

מול חומר  2אלקטרונית  5חנקן העביר  Nמול . מכיוון שכל  2-המולים של האמוניה  שווה ל

 מול אלקטרונים.  10יעבירו 

 

 7שאלה 

 O2+ H 2(g)+ SO 2(l)Br 4(l)SO2+ H (g)HBr (g)נתונה התגובה:  

 את התגובה וחשב דרגות חמצון. קהעת .א

 ך.נמק קביעת . קבע מהו המחמצן ומהו המחזר בתהליך .ב

 .בעזרת דרגות חמצון את התהליך ןאז .ג

 כמה מולי אלקטרונים השתתפו בתהליך? SO2H(l)4מולקולות של   18*2310בתהליך  הגיבו  .ד

  

 (g)O2H + (g)NO  2(g)O + 3(g)NH 

 דרגות 

 חמצון

2-  1+  2- 2+  0  +1  3- 
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 תשובה

  .א

  SO2H(l)4 לכן  2OS(g)על      4+ל    6+השתנתה מ   SO2H(l)4 בחומר     גופריתדרגת החמצון של  .ב

 מחזר.  HBr(g)לכן  rB(g)2 ב   0ל   1- דרגת החמצון השתנתה מ  HBr(g)-ב בברוםואילו   מצןמח

 2עברו    4ל +   6השתנתה מ +  SO2H(l)4בחומר     גופריתמכיוון שדרגת החמצון של  .ג

זאת אומרת עבר  0ל   1-דרגת החמצון השתנתה מ   HBr(g)-ברום באלקטרונים ואילו ב

  2 -ב Brאלקטרון, לכן נכפיל את 

(g)O2H2+  2(g)+ SO 2(l)Br 4(l)SO2+ H (g)HBr2 

 2מקבלת   SO2H(l)4  מול חומר. ומכיוון שכל מולקולה של  3הם  מולקולות  18*2310 .ד

 מול אלקטרונים .  6אלקטרונים עברו בתהליך סה"כ 

 

 

 שורה אלקטרוכימיתשאלות בנושא: 

 1שאלה 

שאלה זו דורשת מהתלמידים הבנה ברמה מיקרוסקופית של התהליך שמתרחש בין מתכת לבין יוני 

 מתכת אחרת בתמיסה מימית.

 

 היחסי לחמצן: נתונים יונים ממוימים של חמש מתכות המדורגים על פי הכושר

Ag+(aq) > Cu2+(aq) > Pb2+(aq) > Ni2+(aq) > Cd2+(aq)  

 . Ni (s), Ag (s), Cu (s), Cd (s)Pb ,(s)  ,לפניך חמש מתכות:  א.

 מתכות אלה המדורגות על פי הכושר היחסי לחזר.חמש רשום קטע משורה אלקטרוכימית הכוללת 

 בתמיסת יונים ממוימים של מתכת אחרת. ביצעו ניסוי: טבלו כל אחת מן המתכות הנתונות ב.

 עבור כל אחת מהבדיקות סמן בטבלה אם התגובה התרחשה או לא. 

 

 מתכת

 יוני מתכת
(s)Ag (s)Cu (s)Pb (s)Ni (s)Cd 

(aq)+Ag      

(aq)2+Cu      

(aq)2+Pb      

(aq)2+Ni      

(aq)2+Cd      

 

 בכל מקרה שבו מתרחשת תגובה, נסח אותה. ג.

 . נמק. Cu(s)בכלי עשוי   2+Ni(aq)קבע אם אפשר לשמור תמיסת יוני  ד.

 . נמק. Cu(s)בכלי עשוי   Ag+(aq)קבע אם אפשר לשמור תמיסת יוני  ה.

 

 התשובה:
 Ag (s)> Cu (s)> Pb (s)> Ni (s)Cd <(s)    א.

 (g)O2H + (g)2OS + 2(l)Br  )l(4SO2H + (g)HBr 

 דרגות 

 חמצון

2-  1 +  -2  4+  0  2-+1  +6    1-+1   
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 הסבר: כאשר ליון כושר גבוה לחמצן )לעבור חיזור(, למתכת כושר נמוך לחזר )לעבור

 חמצון(.

 ב.

 מתכת

 יוני מתכת
(s)Ag (s)Cu (s)Pb (s)Ni (s)Cd 

(aq)+Ag  +(10) +(8) +(5) +(1) 

(aq)2+Cu -  +(9) +(6) +(2) 

(aq)2+Pb - -  +(7) +(3) 

(aq)2+Ni - - -  +(4) 

(aq)2+Cd - - - -  

 

 ג.

(1)  Cd(s) + 2Ag+(aq)    Cd2+(aq) + 2Ag(s) 

(2)  Cd(s) + Cu2+(aq)    Cd2+(aq) + Cu(s) 

(3)  Cd(s) + Pb2+(aq)    Cd2+(aq) + Pb(s) 

(4)  Cd(s) + Ni2+(aq)    Cd2+(aq) + Ni(s) 

(5)  Ni(s) + 2Ag+(aq)    Ni2+(aq) + 2Ag(s) 

(6)  Ni(s) + Cu2+(aq)    Ni2+(aq) + Cu(s) 

(7)  Ni(s) + Pb2+(aq)    Ni2+(aq) + Pb(s) 

(8)  Pb(s) + 2Ag+(aq)    Pb2+(aq) + 2Ag(s) 

(9)  Pb(s) + Cu2+(aq)    Pb2+(aq) + Cu(s) 

(10) Cu(s) + 2Ag+(aq)    Cu2+(aq) + 2Ag(s) 

 

 לא תתרחש תגובה. , כי Cu(s)בכלי עשוי   2+Ni(aq)אפשר לשמור תמיסת יוני  ד.

 (.  Cu(s) -הוא מחזר חזק יותר מ Ni(s))או: כי  2+Cu(aq)הם מחמצן חלש יותר  מיוני   2+Ni(aq)יוני 

 .                 Cu(s)לכלי עשוי  2+Ni(aq)לכן לא תתרחש תגובה בין יוני 

 כי תתרחש תגובה. Cu(s)בכלי עשוי   Ag+(aq)אפשר לשמור תמיסת יוני -א ה.

 (.  Cu(s) -הוא מחזר חלש יותר מ Ag(s))או:  2+Cu(aq)הם מחמצן חזק יותר  מיוני  Ag+(aq)יוני 

 .                 Cu(s)לכלי עשוי  Ag+(aq)יוני ה בין לכן תתרחש תגוב

 

 2שאלה 
התהליך ברמה מיקרוסקופית  מסבירים אתון בכיתה אחרי ביצוע הניסוי. תלמידים ישאלה לד

 למסקנה הנכונה. במטרה להגיע

 

(aq)השאלה דנה בתגובה המתרחשת בין פס ברזל לבין תמיסה מימית של יוני נחושת, 
2+Cu .

 . CuCl(aq)2תלמידים הכניסו פס ברזל, שמסתו ידועה, לתמיסה מימית של נחושת כלורית, 

התרחשה תגובה. על פס ברזל נוצר ציפוי בצבע כתום. אחרי בדיקת המסה של פס ברזל עם הציפוי 

 פרט את חישוביך. גרם. כמה גרם ברזל הגיבו? 0.8 -הנוצר התלמידים גילו שמסת הפס גדלה ב
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 :התשובה
 התגובה המתרחשת:

Fe(s) + Cu2+(aq)    Fe2+(aq) + Cu(s) 

  

 גרם למול. 64מסה מולרית של הנחושת: 

 מספר מולי הנחושת שהתקבלו:

0.8 / 64 = 0.0125 mol 

 גרם למול. 56מסה מולרית של הברזל: 

 מול ברזל. 0.0125, לכן הגיבו 1:1יחסי המולים בין הנחושת לברזל הוא 

 שהגיב:מסת הברזל 

0.0125  56 = 0.7 gram 
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 אנטיאוקסידנטיםשאלות בנושא: 

 

 1שאלה 

. Cקיימים אנטיאוקסידנטים שונים המונעים תהליכי חימצון של חומרים שונים בגופינו, ביניהם וויטמין 

 הוויטמין יכול להגיב עם:

3O2Fe        +31. Fe 

3O2Fe        +22. Fe 

+2Fe        +3Fe   3. 

+3Fe        +2Fe  4.  

 תשובה

יורד בדרגת  3Fe+הברזל  1האנטיאוקסידנט הוא חומר מחזר ולכן הוא מגיב עם חומר מחמצן בתגובה 

  Cלכן הוא מחמצן ויכול להגיב עם ויטמין  3O2Feבחומר  2ל+ 3חמצון מ+

 

 2שאלה 

 נתונה המשוואה

 (l)  O2+   9H    (s)  23I          (aq)1-+5I   (aq)+1O3+   6H   (aq)1-3IO 

חזרו על הניסוי עם אנטיאוקסידנט. את מי יכול האנטיאוקסידנט  s)  )2I במטרה ליצור

  נמקי ? 1-3IO(aq)   או    1-I(aq)להחליף את   

 תשובה

 0ל  1-שעולה מדרגת חמצון   1-I(aq). בתגובה זו המחזר הוא הוא חומר מחזר  טהאנטיאוקסידנ

 .  2I  (s)בחומר 
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 חיזור",-מאגר שאלות מבחינות הבגרות בנושא "חמצון

 ,70-30שעברו עיבוד והתאמה לתוכנית הלימודים 

 ותשובות לשאלות אלה.

 
  

 037381, שאלון 2017 ע"זתש בגרות, ו' 1שאלה 

 
  

 , ערבבו שתי תמיסות: Ag(s)בתוך כלי העשוי מן המתכת כסף, 

 . 3Mg(NO((aq)2, ותמיסת מגנזיום חנקתי,  AgNO(aq)3תמיסת כסף חנקתי, 

 . 2+Mg(aq)הם מחמצן יותר חזק מיוני  Ag+(aq)נתון: יוני 

 מהי הקביעה הנכונה?

  . 2+Mg(aq)מחמצנים את יוני  Ag+(aq)יוני  .1 

 . Ag+(aq)מחמצנים את יוני  2+Mg(aq)יוני  .2 

 . Ag(s)מחמצנים את המתכת  2+Mg(aq)יוני  .3 

  .  Ag(s)אפשר לאחסן את שתי התמיסות בכלי העשוי מן המתכת כסף,  .4 

 

 4התשובה הנכונה היא 

 נימוק

וגם   Ag+(aq)לא מגיבה עם תמיסת יוני  Ag(s)אפשר לאחסן את שתי התמיסות בכלי כסף, כי המתכת 

 2+Mg(aq), כי יוני  2+Mg(aq)ליוני  Ag(s). לא מתרחשת תגובה בין המתכת  2+Mg(aq)לא מגיבה עם יוני 

 ולא ימשכו אלקטרונים ממתכת הכסף.  Ag+(aq)הם מחמצן חלש יותר מיוני 

 אינו נכון. 3על פי הסבר זה, מסיח 

)כל אחד משני   2+Mg(aq)ויוני   Ag+(aq)אינם נכונים, כי לא מתרחשת תגובה בין יוני  2 -ו 1מסיחים 

 .היונים עוברים חיזור(
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 037381, שאלון 2017 ע"זתש בגרות, 3שאלה 
     

  

 השאלה עוסקת ביסוד מימן ובאחדים משימושיו.

    'אסעיף 

, כדי למנוע פליטה לאוויר של תרכובות גפרית רעילות בעת שרפת חומרי  H(g)2משתמשים בגז מימן, 

 דלק שמופקים מנפט גולמי.

 . SH2CH3)2(CH3CH(l)תיֹול, -בחומרי דלק אלה יש תרכובות גפרית, כגון פנטאן

 תיֹול.-בתנאים מתאימים, מימן מגיב עם פנטאן

 . CH3)2(CH3CH(l)3, ופנטאן,  S2H(g)תוצרי התגובה הם מימן גפרי, 

   iסעיף -תת

 . SH2CH3)2(CH3CH(l)לבין  H(g)2נסח ואזן את התגובה בין 

 

 התשובה:

   ( ) ( ) ( ) (3 2 2 l 2 g 2 g 3 2 3 l3 3 )CH CH CH SH  H    H S  CH CH CH   

 

   iiסעיף -תת

 מגיב כמחמצן או כמחזר. נמק. H(g)2קבע אם בתגובה זו 

 

 התשובה:

 המימן מגיב כמחזר.

 נימוק:

 בתוצר(.   -במגיב ל  -במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי המימן עולה )מ

 או:

 מאבדים אלקטרונים. 2Hבמולקולות  Hבתגובה זו אטומי 

 

    'בסעיף 

 , יכול לשמש גם חומר דלק למכוניות. H(g)2גז מימן, 

 .(1), על פי תגובה  O2H(l), לבין מים,  MgH(s)2בתגובה בין מגנזיום מימני,  H(g)2אפשר להפיק 

   2 s 2 l( ) ( ) ( )( 2 g2 )s
1         MgH  2H O     Mg OH  2H     

   iסעיף -תת

 יש מעבר של אלקטרונים. נמק. (1)קבע אם בתגובה 

 

 התשובה:

 יש מעבר של אלקטרונים. (1)בתגובה 

 נימוק:

 חיזור.(-היא תגובת חמצון (1))תגובה 

 יש שינויים בדרגות החמצון של אטומי מימן. (1)בתגובה 
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 או:

 ( MgH(s)2 -ב Hביוני )במגיב   -במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי המימן משתנה מ

 בתוצר.-ל

 או:

  -ל  O2H(l) -ב Hבאטומי  -במגיב  -במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי המימן משתנה מ

 בתוצר.

 

 
 

 037381, שאלון 2017בגרות תשע"ז , 4שאלה 
  

 . Eהאגוזים עשירים בנוגדי חמצון )אנטיאוקסידנטים( כגון ויטמין 

כנוגד  E( שלפניך, ציין מה הם ההיגדים המתאימים לתיאור פעילותו של ויטמין 4)-(1מבין ההיגדים )

 חמצון.

 :Eויטמין 

 חיזור.-מגיב כמחמצן בתהליכי חמצון (1

 המזיקה של רדיקלים חופשיים.מנטרל את פעילותם  (2

 עובר חמצון בתוך כדי פעילותו. (3

 מונע תהליכי חמצון בלתי רצויים בגוף. (4

 

 התשובה:

 .(4), (3), (2)היגדים 

 
 

 037381, שאלון 2017 ע"זתש בגרות, 6שאלה 
 

 פתיח לשאלה

 . HNO(l)3, וחומצה חנקתית,  NH(g)3השאלה עוסקת בתגובות של שני חומרים: אמוניה, 

 החומרים האלה משמשים בתעשייה הכימית, בין השאר לייצור דשנים. שני

 חיזור.-, מגיבים בתגובות חמצון HNO(l)3 -ו NH(g)3שני החומרים, 

   iסעיף 

 , וקבע איזה משני החומרים יכול להגיב רק כמחזר. נמק. Nהתייחס לאטומי 

 

 התשובה:

 , יכולה להגיב רק כמחזר. NH(g)3אמוניה, 

 נימוק:

 N. זאת דרגת החמצון המזערית של אטומי  היא   NH(g)3 -ב Nדרגת החמצון של אטומי 

  HNO(l)3 -ב Nבתרכובות. במהלך התגובה היא יכולה רק לעלות. )דרגת החמצון של אטומי 

 .( N. זאת דרגת החמצון המרבית של אטומי היא  
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   iiסעיף 

 . O2H(aq)2חמצני, -, מגיבה עם תמיסת מימן על NH(g)3אמוניה, 

 . נמק. O2H(l)או  O(g)2קבע איזה חומר יכול להיות אחד מתוצרי התגובה: 

 

 התשובה:

(l)O2H 

 נימוק:

(3(g)NH ולכן יכול להגיב רק כמחזר) 2(aq)O2H .)יגיב כמחמצן )או: יעבור חיזור 

  -ובתוצר היא צריכה להיות נמוכה יותר   היא  O2H(aq)2 -דרגת החמצון של אטומי חמצן ב

 .  היא O2H(l) -דרגת החמצון של אטומי חמצן ב

 נימוק מפורט:

 חיזור.-מדובר בתגובת חמצון

 דרגות החמצון של אטומים במגיבים הנמצאים בתמיסה המימית:

H2O2(aq)   NH3(g) 

    

)בתרכובות עם פלואור( דרגת החמצון המזערית  דרגת החמצון המרבית של אטומי חמצן היא  

  של אטומי חמצן היא 

 אלקטרונים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר.( 6)כי לאטום חמצן  

 יכולים לשמש גם כמחמצן וגם כמחזר. O2H(aq)2לכן אטומי החמצן במולקולות 

 דרגת החמצון המרבית של אטומי מימן היא 
 

 דרגת החמצון המזערית של אטומי מימן היא 

יכולים  O2H(aq)2)כי לאטום מימן  אלקטרון אחד ברמת האנרגיה.( לכן אטומי מימן במולקולות  

 לשמש רק מחמצן.

 דרגות החמצון של אטומים בתוצרים:

H2O(l)   O2(g) 

   
 . O2H(l)יגיב כמחמצן )יעבור חיזור( ויתקבלו מים,  O2H(aq)2לכן 
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 אפשר להציג את ההסבר בטבלאות:

 דרגות החמצון של אטומים במגיבים:

 
 

 מגיבים

 דרגות חמצון של:

 אטומי מימן אטומי חמצן אטומי חנקן

NH3(aq) 
 

 
 

H2O2(aq)  
  

 

 דרגות החמצון של אטומים בתוצרים והתרחשות התגובה:

מה צריך להתרחש  דרגות חמצון של: תוצרים
 בתגובה

האם התגובה 
 אפשרית?

 אטומי מימן אטומי חמצן

(l)O2H 
  

אטומי חמצן 
צריכים לעבור 

 חיזור

 כן

2(g)O 
 

אטומי חמצן  
צריכים לעבור 

 חמצון

 לא

 

 

   iiiסעיף 

 :(2), על פי תגובה  C(s)מגיבה עם פחמן,  HNO(aq)3תמיסת 

   ( ) (3 aq 3 s) g 2 g 2 la ( ) ( )q ( )2        4H O  4NO  3C    4NO  3CO  6H O      

 . פרט את חישוביך. C(s)מול  0.15קבע כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה שבה מגיבים 

 

 התשובה:

 מול אלקטרונים. 0.6עוברים 

 חישוב:

 . -ל    -משתנה מ Cדרגת החמצון של אטומי  (2)בתגובה 

 מול אלקטרונים.  4עוברים  C(s)מול  1בתגובה שבה מגיב 

  mol 0.15 mol 0.6 = 4מול אלקטרונים:   0.6עוברים  C(s)מול  0.15בתגובה שבה מגיבים 

 או:

 .  -ל   -משתנה מ Cדרגת החמצון של אטומי  (2)בתגובה 

 מול אלקטרונים.  12עוברים  C(s)מול  3בתגובה שבה מגיבים 

 מול אלקטרונים:  0.6עוברים  C(s)מול  0.15בתגובה שבה מגיבים 

0.15mol 12mol
0.6mol

3mol
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 037381, שאלון 2016, בגרות תשע"ו 9שאלה 

 

 ניתוח קטע ממאמר מדעי

 שאחריו.  ב'-'קרא את הקטע שלפניך, וענה על סעיפים א

 

 ַאְלָיה ְוקוץ ָבּה -דשנים חנקניים        

, הוא מרכיב  N(g)2חנקן הוא אחד מן היסודות הדרושים להתפתחות תקינה של צמחים. הגז חנקן, 

עיקרי של האוויר, אך הצמחים אינם יכולים לנצל אותו ישירות. הצמחים קולטים את החנקן 

 , או בצורה של יונים  4NH+(aq)הדרוש להתפתחותם מן הקרקע, בצורה של יוני אמוניום, 

(aq)חנקתיים, 


3NO . 

,  מגיב עם מימן,  N(g)2לפני כמאה שנה מצא הכימאי פריץ הבר את התנאים שבהם החנקן שבאוויר, 

2(g)H  ,3. בתגובה זו נוצר הגז אמוניה(g)NH  מן האמוניה אפשר להפיק חומרים רבים ובהם דשנים .

, המספקים  KNO(s)3, ואשלגן חנקתי,  NO4NH(s)3חנקניים מלאכותיים כגון אמוניום חנקתי, 

לצמחים את החנקן הדרוש להתפתחותם. מאז שהחלו לייצר דשנים מלאכותיים ולהשתמש בהם, 

 עלתה כמות היבולים החקלאיים, וגדלה כמות המזון בעולם.

 על תרומתו לאנושות בזכות התגלית. 1918פריץ הבר קיבל פרס נובל בכימיה בשנת 

 שנים החנקניים שמוסיפים לקרקע.אולם נמצא שהצמחים קולטים רק כמחצית מכמות הד

הדשנים מתמוססים היטב במים ונקלטים על ידי הצמחים. העודפים שנשארים בקרקע עלולים 

(aq)לחלחל למקורות מי השתייה, להגדיל בהם את הריכוז של יוני 


3NO  מעבר למותר, ובכך לגרום

 לנזקים בריאותיים.

בקרקע יש חיידקים ההופכים את יוני  
3NO 2ולות למולקN שלבי המכונה -בתהליך רב

 ֵדִניְטִריִפיַקְצָיה.

 החלקיקים הנוצרים בשלבים השונים של תהליך הדניטריפיקציה מוצגים בתרשים הבא:

NO3
    NO2

    NO    N2O    N2 

(aq)החיידקים אינה מקטינה במידה רצויה את ריכוז יוני הדניטריפיקציה באמצעות 


3NO  שמקורם

 .בדישון ומחלחלים למי השתייה, לכן כימאים מחפשים דרכים נוספות לכך

 טכנולוגיה כדי להפוך ישירות-באחת מן השיטות שפותחו לאחרונה עושים כימאים שימוש בננו

(aq)את יוני 


3NO 2 -ל(g)N .וכך לצמצם במידה ניכרת את הפגיעה באיכות מי השתייה , 

 

 :מקורות

הווארתס, "תיקונה של בעיית החנקן בעולם", סיינטיפיק אמריקן ישראל, יוני  א"ר טאונסנד ור"ו

2010. 

https://www.utwente.nl/en/news/!/2015/1/357005/nanoparticles-for-clean-

drinking-water 

https://en.wikipedia.org/wiki/Denitrification 

 

  

https://www.utwente.nl/en/news/!/2015/1/357005/nanoparticles-for-clean-drinking-water
https://www.utwente.nl/en/news/!/2015/1/357005/nanoparticles-for-clean-drinking-water
https://en.wikipedia.org/wiki/Denitrification
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    'אסעיף 

מתקבלת בתגובה בין  NO4NH(aq)3תמיסת הדשן  . NO4NH(s)3בקטע מוזכר הדשן אמוניום חנקתי, 

3(g)NH  3ובין תמיסה מרוכזת של(aq)HNO :על פי התגובה , 

NH3(g)  +  HNO3(aq)     NH4+(aq)  +  NO3


(aq) 

 בסיס. נמק.-תגובת חומצהחיזור או -קבע אם תגובה זו היא תגובת חמצון

 

 התשובה:

 בסיס. -זאת תגובת חומצה

 נימוק:

 . 3NHלמולקולות  3HNOממולקולות  H)+(יש מעבר פרוטונים 

 מגיבות כבסיס וקושרות פרוטונים. 3NHאו: מולקולות 

 מגיבות כחומצה ומוותרות על פרוטונים )או: מוסרות פרוטונים(. 3HNOמולקולות 

 או: אין שינו בדרגות החמצון ולכן אין זו תגובת חמצון חיזור.

 

    'בסעיף 

   iסעיף -תת

מחמשת החלקיקים המעורבים בשלבים השונים של  בכל אחד Nקבע את דרגת החמצון של אטומי 

 תהליך הדניטריפיקציה.

 

 התשובה:

 

 

 

 

   iiסעיף -תת

(aq)כדי להפוך יוני 


3NO  2 -ל(g)N  לחיידקי הדניטריפיקציה נדרש חומר שהמולקולות שלו מכילות ,

 . Cאטומי פחמן, 

 נמק.?  OH3CH(l), או מתאנול,  CO(g)2חמצני, -איזה מן החומרים מתאים לכך: פחמן דו

 

 התשובה:

 מתאים. OH3CH(l) החומר 

 נימוק:

(aq)במעבר מיוני 


3NO 2 -ל(g)N  דרגת החמצון של אטומיN ( אטומי  או:יורדתN .)עוברים חיזור 

 לשם כך דרוש חומר מחזר.

היא            )שהיא נמוכה מדרגת החמצון המרבית של  OH3CH(l) -ב Cדרגת החמצון של אטומי 

 הפחמן, שהיא            (. 

יכולה לשמש  OH3CH(l)במולקולות של תרכובת זו יכולים להגיב כמחזר, ולכן התרכובת  Cאטומי 

 מקור לפחמן בתהליך הדניטריפיקציה.

היא            . זאת דרגת החמצון המרבית של הפחמן, ולכן  CO(g)2 -ב Cדרגת החמצון של אטומי  או:

 יכולים להגיב רק כמחמצן.    CO(g)2 -ב Cאטומי 

 אינה מתאימה לשמש מקור לפחמן בתהליך הדניטריפיקציה. CO(g)2התרכובת 

 היא המתאימה לכך.( OH3CH(l))ולכן התרכובת 

NO3
       NO2

       NO       N2O        N2 

 0 +2 +3 +5 +1 

+4 

2 

+4 
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 037381, שאלון 2016 תשע"ו בגרות, 12שאלה 
 

 פתיח לשאלה

 . CuCl(aq)2תלמידים ערכו במעבדה ניסויים עם תמיסה מימית של נחושת כלורית, 

 , בתמיסה מקנים לה גוון כחול. 2+Cu(aq)יוני הנחושת, 

    'אסעיף 

 . CuCl(aq)2, בתמיסת  Al(s)באחד הניסויים טבלו התלמידים לוחית אלומיניום, 

 . 2+Cu(aq)ובין יוני  Al(s)חיזור בין -התרחשה תגובת חמצון

   iסעיף -תת

 נסח ואזן את התגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

3Cu2+(aq)  +  2Al(s)    3Cu(s)  +  2Al3+(aq)      

 או:

3Cu2+(aq) + 6Cl(aq) + 2Al(s)    3Cu(s) + 6Cl(aq) + 2Al3+(aq)      

 

   iiiסעיף -תת

קבע אם הכיוון של מעבר האלקטרונים בתגובה הוא מאטומי אלומיניום ליוני הנחושת או מיוני 

 הנחושת לאטומי אלומיניום.

 

 התשובה:

 כיוון מעבר האלקטרונים הוא מאטומי אלומיניום ליוני הנחושת.

 נימוק:

 +( ולכן הוא מחזר.3) -( ל0) -עולה מ Alדרגת החמצון של 

 ( ולכן הוא מחמצן.0) -+( ל2) -יורדת מ Cu+2דרגת החמצון של 

כיוון מעבר כיוון מעבר האלקטרונים הוא מהחומר המחזר לחומר המחמצן )במגיבים( ולכן 

 האלקטרונים הוא מאטומי אלומיניום ליוני הנחושת.

   

    'בסעיף 

   iסעיף -תת

 . CuCl(aq)2, בתמיסת  Ag(s)התלמידים טבלו לוחית של כסף, 

 לא נצפו שינויים המעידים על התרחשות תגובה.

 לנמוך. נמק.על פי הכושר שלהן לחזר, מהגבוה   Al  ,(s)Ag  ,(s)Cu(s)סדר את המתכות , 

 

 התשובה:

Al(s) > Cu(s) > Ag(s) 

 נימוק:

 .Al > Cu כלומר Cu(s) -מחזר חזק מ Al(s), כי  2+Cu(aq)מגיבה עם יוני  Al(s)המתכת 

 .Ag < Cu כלומר  Cu(s) -מחזר חלש מ Ag(s), כי  2+Cu(aq)אינה מגיבה עם יוני  Ag(s)המתכת 

 Ag (s)> Cu (s)Al <(s)ולכן  
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   iiסעיף -תת

. קבע אם נצפו שינויים המעידים על  Ag+(aq)בתמיסה המכילה יוני  Al(s)התלמידים טבלו לוחית 

 תגובה. נמק.התרחשות 

 

 התשובה:

 כן, נצפו שינויים המעידים על התרחשות של תגובה.

 נימוק:

(s)Al מחזר טוב מ- (s)Ag  ולכן הוא מגיב עם יוני ,(aq)+Ag .שבתמיסה 

 

 

 037303, שאלון 2016, בגרות תשע"ו 15שאלה 
 

 פתיח לשאלה

 . 23O2S–(aq)השאלה עוסקת בתגובות שבהן נוצרים או מגיבים יוני תיוסולפט, 

 יונים אלה מצויים בטבע במי מעיינות חמים ובגייזרים.

    סעיף א'

 :(1), על פי תגובה  S(s)8, לבין גפרית,  23SO–(aq)נוצרים בתגובה בין יונים גפריתיים,   23O2S–(aq)יוני 

(1)  8SO32–(aq)  + S8(s)    8S2O32–(aq) 

   iסעיף -תת

 .(1)בכל אחד משלושה סוגי החלקיקים שבהם הוא מופיע בתגובה  Sציין את דרגת החמצון של אטומי 

 

 התשובה:

 –S2O32– S8 SO32 החלקיק

    Sדרגת חמצון של אטום 

 

 

   iiסעיף -תת

 .? פרט את חישוביך S(s)8מול  1, שבה מגיב (1)כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה 

 

 התשובה:

 מול אלקטרונים. 16

 חישוב:

 .            -ל              -עולה מ S(s)8 -ב Sדרגת החמצון של אטומי 

 מול אלקטרונים. 2: מוסר( אומאבד ) S(s)8 -ב Sמול אטומי  1בתגובה זו 

 . Sמול אטומי  8יש  S(s)8מול  1 -ב

  S: 2 = 16 mol  8 mol(s)8מול  1מספר האלקטרונים שעוברים בתגובה שבה מגיב 

 

  

0 +2 

0 +2 +4 
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    סעיף ב'

 :(2), על פי תגובה  O3H+(aq)מגיבים עם יוני הידרוניום,   23O2S–(aq)יוני 

(2) S2O32–(aq)  +  2H3O+(aq)       S8(s)  +  SO2(g)  +  3H2O(l)     

 עוברים חמצון, וחלק מהם עוברים חיזור. 23O2S–(aq)בתגובה זו חלק מיוני 

 . נמק. 23O2S–(aq)מהו תוצר החמצון של יוני קבע 

 

 התשובה:

 . SO(g)2תוצר החמצון הוא 

 נימוק:

 : במגיב(  היא             .או) 23O2S–(aq)ביוני  Sדרגת החמצון של אטומי 

 . S(s)8 -ב            -ו SO(g)2 -היא            ב Sבתוצרים דרגת החמצון של אטומי 

  בתהליך של חמצון יש עלייה בדרגת החמצון של האטום.

 . SO(g)2לכן תוצר החמצון הוא 

 

 

 037303, שאלון 2015ה', בגרות תשע"ה  1שאלה 
 

 , על פי התגובה: O3H+ (aq), מגיב עם יוני הידרוניום,  Mg(s)מגנזיום, 

 Mg(g)  +  2H3O+(aq)    Mg2+(aq)  +  H2(g)  +  2H2O(l) 

 מהו ההיגד הנכון בנוגע לתגובה זו?

 , הוא תוצר של חמצון. H(g)2מימן,  .1  

 הם תוצר של חיזור. 2+Mg(aq)יוני  .2  

 . Mgלאטומי  O3H+ (aq)אלקטרונים עוברים מיוני   .3  

 מול אלקטרונים. 0.3מגיבים, עוברים  Mg(s)מול  0.15כאשר   4.  

 

 .4התשובה הנכונה היא  

 נימוק

 על פי ניסוח התגובה הנתון, מגנזיום עובר חמצון: דרגת החמצון של אטומי מגנזיום היא             

 ודרגת החמצון של יוני מגנזיום היא            .

  O3H+ (aq), עוברים ממנו ליוני Mg(s)מול  1על פי יחס המולים בניסוח התגובה, כשמגיב 

 מול אלקטרונים. 0.30, עוברים:  Mg(s)מול  0.15מול אלקטרונים. אם מגיבים  2

   O3H+ (aq)אינו נכון, כי מימן הוא תוצר של חיזור: דרגת החמצון של אטומי מימן ביוני 1מסיח 

 היא             , ודרגת החמצון של אטומי המימן במולקולות המימן היא            .

 הם תוצר של חמצון. 2+Mg(aq), יוני 4אינו נכון, כי כפי שנקבע בנימוק לתשובה  2מסיח 

 .  O3H+ (aq)ליוני Mg(s) -, אלקטרונים עוברים מ4אינו נכון, כי כפי שנקבע בנימוק לתשובה  3מסיח 

 
   

  
  

1 
8 

0 +2 

0 

+2 

+4 

+1 0 
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 037303, שאלון 2015, בגרות תשע"ה 2שאלה 
   

 לשחות בתוך כימיה

שחייה הן מקום לבילוי, להנאה ולפעילות גופנית. במים שבבֵרכות השחייה עלולים  בֵרכות

 להתרבות חיידקים ולכן, כדי לשמור על בריאות המתרחצים, מים אלה עוברים חיטוי.

כלוריתי, -באחת משיטות החיטוי מוסיפים למי הבֵרכה תמיסה מימית מרוכזת של נתרן תת

(aq)NaClO  בתמיסה זו יש יוני .(aq)+aN  יוני ,(aq)–ClO כלוריתית, -וכן מולקולות של חומצה תת

(aq)HClO  החומר הפעיל הפוגע בחיידקים הוא .(aq)HClO  ככל שריכוז .(aq)HClO  במי הבֵרכה גבוה

 . pH -תלוי, בין היתר, ב HClO(aq)יותר, החיטוי יעיל יותר. הריכוז של 

 במי הבֵרכה. HClO(aq)על הריכוז של  Hp -הגרף שלפניך מתאר באופן סכמתי את השפעת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

אחרים מי הבֵרכה גורמים  pH. בערכי  7.4 -ל 7.2שבין  pHבבֵרכות שחייה שומרים על תחום 

 לגירויים בעור ובעיניים.

, תרכובת שמקורה בזיעה ובעיקר בשתן של  O4N4H5C(aq)3לעתים במי הבֵרכה יש חומצה אּורית, 

, ובעקבות זאת נוצרים, בין היתר, חנקן             HClO(aq)המתרחצים. חומצה אּורית מגיבה עם 

. חומרים אלה גורמים לגירויים  CNCl(g), שהוא נוזל נדיף, והגז ציאנוגן כלורי,  NCl(l)3כלורי, -תלת

בדרכי הנשימה, בעור ובעיניים, ואחראיים לריח האופייני של בֵרכות השחייה, ריח המיוחס בטעות 

 לעודף של חומר חיטוי במים.

, על ריכוז מתאים של החומר  pH -למען בריאות המתרחצים חייבים לשמור בקפדנות על תחום ה

תגובות של חומצה אּורית. שמירה על אלה והתנהגות אחראית הפעיל ועל ריכוז נמוך של תוצרי ה

 של המתרחצים יבטיחו הנאה מהשהות בבֵרכה.

 

 מעובד על פי:

1.  "Swimming pool urine combines with chlorine to pose health ricks", Science Daily, 

April, 2014 

2.  http://www.pahlen.com/users-guide/ph-and-chlorine 

 

  

6.0       6.5       7.0      7.5       8.0      8.5 

 HClO(aq)ריכוז 

pH 
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    סעיף א'

 HClO -ו CNClלפניך נוסחאות של מולקולות של שניים מן החומרים המוזכרים בקטע: 

 המולקולות.  בכל אחת מן,  Clקבע את דרגת החמצון של אטום כלור, 

 

 התשובה:

 

 
    סעיף ב'

    iסעיף -תת

 . O2H(l)לבין מולקולות  ClO–(aq)נוצרות בתגובה בין יוני  HClO(aq)המולקולות של החומר הפעיל 

 . נמק.בסיס-חיזור או תגובת חומצה-קבע אם תגובה זו היא תגובת חמצון

 

 התשובה:

(aq)HClO בסיס.-נוצר בתגובת חומצה 

 נימוק:

 )שמקורם במולקולות המים(. H)+(מגיבים כבסיס וקושרים פרוטונים  ClO–(aq)יוני 

 . ClO–(aq)ליוני  O2H(l)ממולקולות  H)+(או:  יש מעבר פרוטונים 

 או:  

 ClO–(aq)  +  H2O(l)    HClO(aq)  +  OH–(aq)  

-שינוי בדרגות החמצון של האטומים המשתתפים בתגובה, ולכן זאת לא תגובת חמצון או:  אין

 חיזור.

 

    iiסעיף -תת

. הוא מחמצן או מחזר HClO(aq)  , החומר הפעיל CNCl(g)קבע אם בתגובה שנוצר בה ציאנוגן כלורי, 

 נמק.

 

 התשובה:

(aq)HClO .הוא מחמצן 

 נימוק:

 . CNClבמולקולות            -ל HClOבמולקולות            -ירדה מ Clדרגות החמצון של אטומי 

 
  

1 +1 

1 +1 

CNCl                    HClO 

+H 
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 037303, שאלון 2015, בגרות תשע"ה 3שאלה 
 

 לשאלהפתיח 

 צמח המנתה. םשמקור יםחומר ם, ה (menthone)ֶמְנתון ו  (menthol) ֶמְנתול 

 ֶמְנתון משמש בעיקר חומר ריח בתעשיית הבשמים והקוסמטיקה.

 :מנתול )משמאל( ת)מימין(, ושל מולקול מבנה של מולקולת ֶמְנתון אותלפניך ייצוג מקוצר לנוסח

 

 

 

 

 

 

 

 דרגת החמצון של אטום הפחמן הקשור לקבוצה הפונקציונלית במולקולה של ֶמְנתול היא אפס.

 

   א'סעיף 

 .נמק* במולקולה של ֶמְנתון.  -קבע את דרגת החמצון של אטום הפחמן המסומן ב

 

 התשובה:

 * במולקולה של ֶמְנתון היא            .     -דרגת החמצון של אטום הפחמן המסומן ב

    נימוק:

 C* קשור בקשרים קוולנטיים יחידים לשני אטומי  -במולקולה של ֶמְנתון אטום הפחמן המסומן ב

 . Oובקשר קוולנטי כפול לאטום 

 המטען היחסי על אטום הפחמן הוא אפס. CCבקשרי 

הוא קשר קוולנטי קוטבי. אטום החמצן מושך את אלקטרוני הקשר חזק יותר, כי  C=O)הקשר 

המטען היחסי על  C=Oלאטום החמצן אלקטרושליליות גבוהה משל אטום הפחמן.( לכן בקשר 

 . 2+אטום הפחמן הוא 

 2+ = (2+) + (0)* במולקולה של ֶמְנתון:  -סך הכול, המטען היחסי על אטום הפחמן המסומן ב

 ן דרגת החמצון של אטום זה היא           .          לכ

 

 

 ב'סעיף 

 חיזור. לשם כך דרוש חומר נוסף. -ֶמְנתון מופק במעבדה מֶמְנתול, בתגובת חמצון

 . נמק.קבע אם החומר הנוסף מגיב כמחמצן או כמחזר

 

 התשובה:

 החומר הנוסף מגיב כמחמצן.

 נימוק:

 .ולכן החומר הנוסף מחמצן הֶמְנתול עבר תהליך של חמצון

 דרגת החמצון של אטום הפחמן הקשור לקבוצה הפונקציונלית במולקולה של ֶמְנתול עולה

 יש ירידה במספר הכולל של אטומי מימן במולקולה;  או:במולקולה של ֶמְנתון )            -ל           -מ

 .נוסף מחמצןולכן החומר ה הֶמְנתול עבר תהליך של חמצוןכלומר 

+2 

+2 0 

+2 

OH 
O 

* 
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 037303, שאלון 2015, בגרות תשע"ה 5שאלה 
 

 פתיח לשאלה

הוא נוגד חמצון )אנטיאוקסידנט( המצוי בֵפרות ובירקות, ונמצא גם בטבליות המשמשות  Cויטמין 

 תוסף תזונה.

    סעיף א'

 נמק.יכול להתרחש.  (2) -ו (1). קבע איזה מבין התהליכים (2) -ו (1)לפניך שני תהליכים 

 2+Fe(aq)ונוצרים יוני   3+Fe(aq)מגיב עם יוני  Cויטמין  (1)

 2+Cu(aq)ונוצרים יוני   Cu+(aq)מגיב עם יוני  Cויטמין  (2)

 

 התשובה:

 .(1)תהליך 

 נימוק:

 הוא אנטיאוקסידנט ולכן הוא פועל כמחזר )עובר חמצון(. Cויטמין 

 3+Fe(aq)יוני  )או:יורדת  3+Fe(aq)עוברים חיזור. דרגת החמצון של יוני  3+Fe(aq)יוני  (1)בתהליך 

 מקבלים אלקטרונים(. לשם כך דרוש חומר מחזר.

 

 או:

 אינו יכול להתרחש. (2)תהליך 

 Cu+(aq)יוני  או:עולה ) Cu+(aq)עוברים חמצון. דרגת החמצון של יוני  Cu+(aq)יוני  (2)בתהליך 

 מאבדים אלקטרונים(. לשם כך דרוש חומר מחמצן.

 

 ג'-פתיח לסעיפים ב'

 . היוד מקנה לתמיסה זו גוון חום. I(aq)2תמיסת לוגול היא תמיסה המכילה יוד, 

 . C, מגיב עם ויטמין  I(aq)2יוד, 

 שלבים.טפטפו תמיסת לוגול על בד כותנה לבן, ועל הבד נוצר כתם חום. לאחר מכן ערכו ניסוי בשני 

    סעיף ב'

, ובעזרת הטבלייה  שפשפו את הכתם.  Cבשלב הראשון הרטיבו במים טבלייה המכילה ויטמין 

 הכתם החום נעלם.

(aq)נוצרו על הבד יוני  I(aq)2לבין  Cקבע אם בתגובה שהתרחשה בין ויטמין 
I  או יוני(aq)

IO .נמק . 

 

 התשובה:

(aq)יוני 
I . 

 נימוק:

 מגיב כמחזר(. Cהיוד צריך לעבור חיזור )כי ויטמין  Cבתגובה עם ויטמין 

 היא             .         I(aq)2 -דרגת החמצון של אטומי יוד ב

 (.                -דרגת החמצון של אטומי יוד צריכה לרדת )צריכה להיות נמוכה מ

(aq)דרגת החמצון של יוני 
I .             היא 

(aq)דרגת החמצון של אטומי יוד ביוני 
IO .            היא 

(aq)לכן יוני 
I .הם התוצר של התגובה 

0 

0 

1 

+1 
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    סעיף ג'

בשלב השני טפטפו תמיסת אקונומיקה על האזור בבד שהכתם החום נעלם ממנו, והכתם החום 

(aq)הופיע שוב. תמיסת אקונומיקה מכילה יוני 
ClO  . 

    iסעיף -תת

 יונים התרחשה התגובה בשלב השני של הניסוי?בין אילו 

 

 התשובה:

(aq)התרחשה תגובה בין יוני 
I  לבין יוני(aq)

ClO . 

 

    iiסעיף -תת

 מדוע הופיע שוב הכתם החום על הבד?

 

 התשובה:

 , שצבעו חום )ולכן הכתם החום הופיע מחדש על הבד(. I(aq)2בתגובה זו נוצר יוד, 

 

    iiiסעיף -תת

 המחמצן ומהו המחזר בתגובה שהתרחשה בשלב השני של הניסוי. נמק.קבע מהו 

 

 התשובה:

(aq)יוני  -המחמצן 
ClO  יוני  -המחזר ו(aq)

I . 

 נימוק:

(aq)בתגובה זו יוני 
I 2 -הפכו ל(aq)I  (ל            -: דרגת החמצון של יוני היוד עלתה מאו-                                          ; 

(aq): יוני או
I .)איבדו אלקטרונים 

(aq)יוני 
I  עברו חמצון. הם פעלו כמחזר ולכן יוני(aq)

ClO .פעלו כמחמצן 

 

    סעיף ד'

    iiסעיף -תת

 C, מתאימה גם היא לקביעת המסה של ויטמין  HI(aq)קבע אם תמיסה של חומצת מימן יודי, 

 . נמק.בטבלייה אחת

 

 התשובה:

 בטבלייה אחת. Cאינה מתאימה לקביעת המסה של ויטמין  HI(aq)תמיסת 

 נימוק:

 דרוש חומר מחמצן. Cהוא חומר מחזר( לתגובה עם ויטמין  C)ויטמין 

 היא            . HI -דרגת החמצון של אטומי יוד ב

היא המזערית )אינה יכולה לרדת( ולכן אטומי היוד אינם  HI -דרגת החמצון של אטומי יוד ב

 : הם יכולים רק לחזר(.אויכולים לחמצן )

 
 

  

0 1 

1 
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 037303, שאלון 2014, בגרות תשע"ד ג' 1שאלה 
 

 , צורה מישורית משולשת. O2CHלמולקולה של מתאנאל, 

  :I-IIIלפניך שלושה היגדים 

I.  דרגת החמצון של אטום הפחמן במולקולהO2CH .היא אפס 

II.  דרגת החמצון של אטום הפחמן במולקולהO2CH היא           . 

III. חומר ה(l)O2CH עובר חימצון בלבד. 

   מה הם ההיגדים הנכונים?

  1. I  ו- II .בלבד 

  2. I  ו- III .בלבד 

  3. II  ו- III .בלבד 

  4. I  ,II  ו- III . 

 

 1התשובה הנכונה היא 

 נימוק:

 נוסחת המבנה של מולקולת מתאנאל:

 

 נכונים. II -ו Iהיגדים 

 קביעת דרגת חמצון של אטום הפחמן:

 

 

 

, כי אלקטרושליליות של אטום מימן קטנה מזו של  +על כל אטום מימן יש מטען חלקי חיובי 

 אטום פחמן. דרגת החמצון של כל אחד מאטומי המימן היא            .

, כי אלקטרושליליות של אטום חמצן גבוהה מזו של   על אטום חמצן יש מטען חלקי שלילי 

 של אטום החמצן היא            .            אטום פחמן. דרגת החמצון

, לכן דרגת החמצון   וגם מטען שלילי חלקי  ++על אטום פחמן יהיו גם מטען חיובי חלקי 

 שלו היא             . 

       

 אינו נכון. IIIהיגד 

. לכן הוא יכול לחזר )דרגת החמצון תעלה עד           (, וגם           דרגת החמצון של אטום הפחמן היא 

 לחמצן )דרגת החמצון תרד עד            ( .  

 

  

H   

H 
O = C . . 
. . 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ H   

H 

C O . . 
. . 

+1 

2 

0 

+1 

0 

4 
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 037303, שאלון 2014, בגרות תשע"ד ו' 1שאלה 
 

 לחזר.נתונות ארבע מתכות המדורגות לפי הכושר היחסי שלהן 

 Cd(s) > Ni(s) > Pb(s) > Ag(s)    

 , שבוצעו במעבדה. d-aבטבלה שלפניך מידע על ארבעה ניסויים, 

 בכל ניסוי טבלו פס מתכת בתמיסה מימית שהכילה יוני מתכת.

 

המתכת                

 יוני המתכת
Ag(s) Pb(s) Ni(s) Cd(s) 

Ag+(aq) a    

Pb2+(aq)   b  

Ni2+(aq)    c 

Cd2+(aq)  d   

 

 תגובה?באילו מהניסויים התרחשה 

  1. a  ו- b .בלבד 

  2. b  ו- c .בלבד 

  3. b  ו- d .בלבד 

  4. a  ו- c .בלבד 

 

 2התשובה הנכונה היא 

 נימוק:

 bניסוי 

, היא מחזר טוב יותר ממתכת             Ni(s)על פי קטע השורה האלקטרוכימית הנתון, המתכת ניקל, 

 .  2+Pb(aq)מסוגל לחזר את יוני עופרת,  Ni(s), לכן  Pb(s)עופרת, 

 חיזור:-תתרחש תגובת חמצון bלכן בניסוי 

 Ni(s)  +  Pb2+(aq)    Pb(s)  +  Ni2+(aq)   

 cניסוי 

מסוגל לחזר את יוני  Cd(s), לכן  Ni(s), היא מחזר טוב יותר ממתכת ניקל,  Cd(s)המתכת קדמיום, 

 .  2+Ni(aq)ניקל, 

 חיזור:-תתרחש תגובת חמצון cלכן בניסוי 

 Cd(s)  +  Ni2+(aq)    Ni(s)  +  Cd2+(aq)   

 aניסוי 

 . Ag+(aq), אינה מגיבה עם היונים שלה,  Ag(s)לא תתרחש תגובה, כי המתכת כסף,  aבניסוי 

 dניסוי 

 Cd(s), היא מחזר חלש יותר מהמתכת קדמיום,  Pb(s)לא תתרחש תגובה, כי המתכת עופרת,  dבניסוי 

 . 2+Cd(aq)לא מסוגלת לחזר את יוני קדמיום,  Pb(s), לכן 
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 037303, שאלון 2014, בגרות תשע"ד 6שאלה 
  

 , משמשות בתעשיית הציפויים של מתכות. 24CrOתרכובות המכילות יוני כרומט, 

(aq)יוני 
24CrO  הם רעילים, ולכן שפכים תעשייתיים המכילים יוני(aq)

24CrO  חייבים לעבור טיפול

 לפני הזרמתם לביוב.

(aq)במהלך הטיפול במי שפכים יוני 
24CrO  הופכים לחלקיקים שבהם דרגת החמצון של אטומיCr 

 .    +3היא  

   סעיף א'

   iסעיף -תת

(aq)האם לטיפול ביוני 
24CrO נמק.דרוש חומר מחמצן או חומר מחזר ? 

 

 התשובה:

 דרוש חומר מחזר.

 נימוק:

(aq)במהלך הטיפול ביוני 
24CrO ל            -דרגת החמצון של אטומי כרום יורדת מ-                

(aq): יוני או)
24CrO .)מקבלים אלקטרונים 

 )אטומי הכרום עוברים חיזור( לשם כך דרוש חומר מחזר.

 

   iiסעיף -תת

(aq), יכול להתאים לטיפול ביוני  F(g)2, או פלואור,  I(s)2רק אחד משני החומרים, יוד, 
24CrO  שבמי

 . נמק.השפכים. קבע מהו החומר המתאים

 

 התשובה:

2(s)I - .הוא החומר המתאים 

 נימוק:

 דרגת החמצון המרבית של אטומי יוד היא           , דרגת החמצון המזערית של אטומי יוד היא          .  

 היא אפס. דרגת החמצון של אטומי יוד יכולה לעלות I(s)2 -דרגת החמצון של אטומי יוד ב

 יכול לפעול כמחזר. I(s)2: אטומי יוד יכולים לאבד/למסור אלקטרונים( ולכן או)

2(g)F - .2 -דרגת החמצון של אטומי פלואור ב לא מתאים(g)F  היא אפס. זאת דרגת החמצון המרבית

: אטומי פלואור יכולים רק אושל אטומי פלואור. דרגת החמצון של אטומי פלואור יכולה רק לרדת )

ולכן הוא יכול להגיב רק  האלקטרושליליות של הפלואור היא הגבוהה ביותר כילקבל אלקטרונים; 

 כחומר מחמצן.

  

   סעיף ב'

(aq)אחת השיטות לטיפול ביוני 
24CrO  ,שבמי השפכים היא באמצעות תגובה עם ברזל(s)Fe . 

   iסעיף -תת

(aq)שלפניך הוא הניסוח הנכון של תגובה בין יוני  )2(-)1(קבע איזה מבין שני הניסוחים 
24CrO  

 .נמק. Fe(s) -ל

(1) 2CrO42(aq) + Fe(s) + 4H3O+(aq)    2CrO3(s) + Fe3+(aq) + 6H2O(l)      

(2) CrO42(aq) + Fe(s) + 8H3O+(aq)    Cr3+(aq) + Fe3+(aq) + 12H2O(l)      

+3 +6 

1 +7 
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 התשובה:

 .(3)תגובה 

 נימוק:

(aq)התגובה בין יוני 
24CrO ל- (s)Fe חיזור.-היא תגובת חמצון 

(aq)יש ירידה בדרגת החמצון של אטומי הכרום שביוני  (3)בתגובה 
24CrO ל          -מ-               

 .                        -ל          -ועלייה בדרגת החמצון של אטומי הברזל )מ

 או:

במגיבים  Crאטומי : דרגת החמצון של או) Crאין שינוי בדרגת החמצון של אטומי  (2)בתגובה 

 אינו נכון. (2)משתנה(. לכן ניסוח  Feורק דרגת החמצון של אטומי               ובתוצרים היא

 

   iiסעיף -תת

, חשב כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה  iסעיף ג -על פי ניסוח התגובה שבחרת בתשובתך לתת

 פרט את חישוביך..  Fe(s)גרם  101שבה מגיבים 

  

 התשובה:

 מול אלקטרונים. 5.4

 חישוב:
 : Fe(s)המסה המולרית של 

 
 שהגיבו:  Fe(s)מספר המולים של 

 

 מול אלקטרונים. 3עוברים  Fe(s)מול  1בתגובה של 

 .(                        -ל          -משתנה  מ Fe)דרגת החמצון של אטומי 

  Fe      :3 = 5.4 mol  1.8 mol(s)מול  1.8מספר המולים של האלקטרונים שעברו בתגובה של 

 

   'גסעיף 

 . Cr(s)כרום,  11.5%, המכילות לפחות  Fe(s)חלד הן סגסוגות של ברזל, -פלדות אל

   iסעיף -תת

 חלד? נמק.-מהי דרגת החמצון של אטומי כרום בפלדות אל

 

 התשובה:

 היא אפס.דרגת החמצון 

 הסבר:

 סגסוגת היא תערובת של מתכות. מתכת היא יסוד ולאטום של יסוד יש דרגת חמצון אפס.

 

   iiסעיף -תת

, המצוי באוויר. על פני הסגסוגת נוצרת שכבה דקה  O(g)2חלד מגיב עם חמצן, -הכרום שבפלדת אל

 , המקנה לסגסוגת עמידות בפני קורוזיה. O2Cr(s)3של התחמוצת 

 כמחמצן. נמק.קבע אם בתהליך היווצרות התחמוצת, הכרום מגיב כמחזר או 

 

  

+3 +6 
+3 0 

+6 

56  gr 
mol 

= 1.8 mol 101 gr 

56  gr 
mol 

+3 0 
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 התשובה:

 הכרום מגיב כמחזר.

 נימוק:

 .            -ל          -בתהליך היווצרות התחמוצת דרגת החמצון של אטומי כרום עולה מ

 הכרום מגיב כמחזר )אטומי כרום מאבדים/מוסרים אלקטרונים(. 

 
 

 
 

 037303, שאלון 2013 ג, בגרות תשע"1ד' שאלה 
 

(aq)ערבבו תמיסה המכילה יוני יודאט, 


3IO  ,2, עם תמיסת מימן על חמצני(aq)O2H . 

 התרחשה תגובה.

 אילו תוצרים יכולים להתקבל בתגובה זו?

 1.  2(g)O     2       -ו(aq)I 

 2. 2(g)O     ו-   (aq)


4IO 

 3. (aq)
OH 2        -ו(aq)I 

 4. (aq)
OH ו-   (aq)

IO   

 

 

 1התשובה הנכונה היא 

 :נימוק

 חיזור.-על פי דרגות החמצון של אטומי חמצן ויוד בתוצרים, אפשר להסיק שמדובר בתגובת חמצון

 המגיבים:

 דרגות החמצון של אטומים במגיבים הנמצאים בתמיסה המימית )לאחר ערבוב התמיסות(:

H2O2(aq)           IO3


(aq) 

 

 

 דרגת החמצון המרבית של אטומי יוד היא

 
 דרגת החמצון המזערית של אטומי יוד היא

 
 אלקטרונים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר.( 7)כי לאטום יוד 

(aq)לכן אטומי יוד ביוני 


3IO ( יכולים לשמש גם מחמצן וגם מחזר.+( 5)דרגת חמצון 

 דרגת החמצון המרבית של אטומי חמצן היא            )בתרכובות עם פלואור(          

 
 דרגת החמצון המזערית של אטומי חמצן היא                 

 
 אלקטרונים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר.( 6)כי לאטום חמצן  

(aq)גם מחזר, וביוני יכולים לשמש גם מחמצן ו  O2H(aq)2לכן אטומי חמצן במולקולות 


3IO  רק

  מחזר.

 
  

+3 0 

+1 +5 1 2 

+7 

1 

+2 

2 
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 דרגת החמצון המרבית של אטומי מימן היא

 
 דרגת החמצון המזערית של אטומי מימן היא

 
 )כי לאטום מימן  אלקטרון אחד ברמת האנרגיה.(

 יכולים לשמש רק מחמצן. O2H(aq)2לכן אטומי מימן במולקולות 

 

 במגיבים:דרגות החמצון של אטומים 

 

 

 מגיבים

 דרגות חמצון של 

 אטומי מימן אטומי חמצן אטומי יוד

IO3


(aq)    

H2O2(aq)    

 

 דרגות החמצון של אטומים בתוצרים:

 מספר
 תוצרים תשובה

 דרגות חמצון של
תהליך שצריך 

 להתרחש בתגובה

האם 
התגובה 
אטומי  אפשרית?

 יוד

אטומי 

 חמצן

 אטומי

 מימן

1 

2(aq)I 0    אטומי יוד
צריכים לעבור 

 כן חיזור
2(g)O      0   אטומי חמצן

צריכים לעבור 
 חמצון

2 

 IO4


(aq) 7+ 2-   אטומי יוד
צריכים לעבור 

 לא חמצון
   O2(g)    0   אטומי חמצן

צריכים לעבור 
 חמצון

3 

I2(aq) 0    אטומי יוד
צריכים לעבור 

 לא חיזור

  OH
(aq)  2- 1+  אטומי חמצן

צריכים לעבור 
 חיזור

4 

  IO
(aq)  +1 2-   אטומי יוד

צריכים לעבור 
 לא חיזור

 OH
(aq)  2- 1+  אטומי חמצן

צריכים לעבור 
 חיזור

 

נכונה, כי התגובה, שבה מהמגיבים הנתונים יתקבלו התוצרים הנתונים, יכולה להתרחש:  1תשובה 

 במגיבים יש חלקיקים שיעברו חמצון ויש חלקיקים שיעברו חיזור.

אין אפשרות  -שאר המסיחים אינם נכונים, כי בתגובה לא יכולים להתקבל התוצרים הנתונים 

 .להתרחשות גם תהליך חמצון וגם תהליך חיזור

 

  

+1 

+5 

1 

2 

1 

+1 
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 037303, שאלון 2013 ג, בגרות תשע"ה'1 שאלה 
 

 הם שני ויטמינים הפועלים גם כנוגדי חמצון )אנטיאוקסידנטים(. Eוויטמין  Cויטמין 

 -  Eהמסה המולרית של ויטמין                               -  Cהמסה המולרית של ויטמין 

 

 נוסחאות מבנה של שני הוויטמינים:לפניך 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו ההיגד הנכון?

 . Eגרם ויטמין  1 -יש פחות מולקולות מאשר ב Cגרם ויטמין  1 -ב .1 

  שני הוויטמינים שייכים לקבוצת הוויטמינים המסיסים במים. .2 

 שייכים לקבוצת הוויטמינים המסיסים בשמן.שני הוויטמינים  .3 

 בתגובה עם רדיקלים חופשיים שני הוויטמינים עוברים חמצון.  .4 

 

 

 4התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

  מגיבים כמחזרים טובים.  הם אנטיאוקסידנטים ולכן הנתונים םהוויטמינישני 

יהיו  Cגרם של ויטמין  1 -. לכן בEמסה מולרית קטנה מזו של ויטמין  Cשגוי. לוויטמין  1מסיח 

 .  Eגרם של ויטמין 1 -יותר מולים ולכן גם יותר מולקולות מאשר ב

 :                 (.Eגרם של ויטמין  1 -:                       ;        בCגרם של ויטמין  1 -)ב

 מסיס בשמן.   Eמסיס במים וויטמין  Cשגויים. ויטמין 3 -ו 2מסיחים 

 לבין מולקולות המים נוצרים קשרי מימן:  Cבין המולקולות של ויטמין

לבין זוגות   Cבמולקולות ויטמין OH-בין אטומי מימן החשופים מאלקטרונים שבקבוצות  -

 אלקטרונים לא קושרים על אטומי חמצן במולקולות המים,

ונים שבמולקולות המים לבין זוגות אלקטרונים לא בין אטומי מימן החשופים מאלקטר -

 . Cקושרים על אטומי חמצן במולקולות ויטמין 

לבין   Eואלס בין מולקולות ויטמין-דר-מסיס בשמן, כי נוצרות אינטראקציות ון Eויטמין 

  מולקולות השמן. 

 

 

  

176 
gr 

mol 
430 

gr 
mol 

 Eויטמין 

HO 

HO 
O 

O 

OH HO 

 Cויטמין 

mol 
1 

430 
mol 

1 

176 
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 037303, שאלון 2013 ג, בגרות תשע"2שאלה 
 

 שאחריו.  ב'-'הסעיפים א כלקרא את הקטע שלפניך, וענה על 

  

 סוכר וחיידקים מנקים את הסביבה

ניקוי יבש הוא תהליך של ניקוי בגדים באמצעות ממס שאינו מים. בעבר הרבו להשתמש בממס 

 . לאחרונה התברר כי ממס זה מזיק לבריאות. Cl2C(l)4, שנוסחתו (PCE)פרכלורואתן 

בריכוז גבוה, גרמו לזיהום של  PCEבאזורים שבהם היו מפעלים לניקוי יבש, מי השפכים, שהכילו 

 הקרקע ושל מקורות מי השתייה.

 מולקולות  910על כל  PCEמולקולות  5במי השתייה הוא  PCEבארץ, הריכוז המרבי המותר של 

 יאות.מסוכנים לבר PCEמים. מי שתייה המכילים ריכוזים גבוהים יותר של 

 
משתמשים בשיטת טיפול חדשנית, המכונה  PCE -לניקוי קרקע ולניקוי מקורות מים מעודפי ה

ביורמדיציה. שיטה זו מנצלת חיידקים לטיפול בחומרים המזהמים את הסביבה. בשיטה זו 

,  O12H6C(aq)6מוסיפים מולסה לקרקע או למקורות המים. מולסה היא נוזל סמיך עשיר בגלוקוז, 

 המתקבל בתהליך הייצור של סוכר מקנה סוכר.

 גלוקוז מאפשר תנאים מיטביים להתרבות חיידקים מסוימים המצויים בקרקע או במקורות מים. 

 , בתהליך  4H2Cלמולקולות אתן,   PCE-בעזרת הגלוקוז חיידקים אלה הופכים את מולקולות ה

 שלבי.-חיזור רב-חמצון

 :לפניך הניסוח הכולל של התהליך

C6H12O6(aq) + 3C2Cl4(aq) + 18H2O(l)    6CO2(g) + 3C2H4(g) + 12Cl–(aq) + 12H3O+(aq) 

 מגיע לריכוז המותר. PCE -חוזרים על הטיפול פעמים אחדות, עד שריכוז ה

 בשנים האחרונות השימוש בשיטה זו הולך ומתרחב.

 

(Argentine, C."Microbes and Molasses A Successful Partnership" ChemMatters, April 

 (מעובד על פי:  2012

 

 

 א'סעיף 

 קבע את דרגת החמצון של אטומי הפחמן בכל אחת מן המולקולות:

C2H4  ,  CO2  ,  C2Cl4 

 

 תשובה:ה

 :-ב Cדרגת החמצון של אטומי 

 4Cl2C   - 

 2CO   - 

 4H2C   - 

 

  

2 

+2 

+4 
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 ב'סעיף 

 .נמק.  Cl2C(aq)4הוא תוצר חמצון או תוצר חיזור של  H2C(g)4קבע אם בתגובה הרשומה בקטע 

 

 תשובה:ה

4(g)H2C  4הוא תוצר חיזור של(aq)Cl2C . 

 נימוק:

 ,            -ל            -במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי הפחמן ירדה מ

הוא תוצר חיזור של  H2C(g)4ולכן  עברו חיזור )קיבלו אלקטרונים( Cl2C(aq)4 -ב Cכלומר אטומי 

4(aq)Cl2C . 

 

 

 037303, שאלון 2013 ג, בגרות תשע"4שאלה 
   

  . Cu(s), ונחושת,  Al(s)ליניט היא סגסוגת של אלומיניום, 

, המגדילה את עמידות הסגסוגת בפני  O2Al(s)3על סגסוגת זו נוצרת שכבה של אלומיניום חמצני, 

 קורוזיה.

 ביצעו ניסוי כדי לקבוע את ההרכב של סגסוגת ליניט.

 . HCl(aq)ערבבו ליניט עם תמיסה של חומצת מימן כלורי, 

 בלבד. (2) -ו (1)התרחשו שתי התגובות 

(1) Al2O3(s)  +  6H3O+(aq)        9H2O(l)  +  2Al3+(aq) 

 (2) 2Al(s)  +  6H3O+(aq)        3H2(g)  +  2Al3+(aq)  +  6H2O(l)   

 

 .נמקבסיס. -חיזור או חומצה-חמצון -( מהו סוג התגובה 2) -( ו1קבע עבור כל אחת מן התגובות )

 

 תשובה:ה

 בסיס.-היא תגובת חומצה (1)תגובה 

 נימוק:

 . O2Al(s)3 -ב 2Oשבתמיסה ליוני  O3H+(aq)( מיוני H+במהלך התגובה עוברים פרוטונים )יוני 

לא חלים שינויים בדרגות החמצון של אטומים במהלך התגובה, לכן התגובה היא לא תגובת או: )

 חיזור.(-חמצון

 

 חיזור.-היא תגובת חמצון (2)תגובה 

 נימוק:

  O3H+(aq)שביוני  Hלאטומי  Alבמהלך התגובה עוברים אלקטרונים מאטומי 

 (.Hושל אטומי  Alאטומי : חלים שינויים בדרגות החמצון של או)

 בסיס.(-לא עוברים פרוטונים במהלך התגובה, לכן התגובה היא לא תגובת חומצהאו: )

 

 

  

2 +2 
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 037303, שאלון 2013 ג, בגרות תשע"5שאלה 
 

              
 . I-IVלפניך ייצוג מקוצר לנוסחאות המבנה של מולקולות החומרים 

 

 

 

 

 

 

 

 .נמק.  I* במולקולות של חומר -קבע את דרגת החמצון של אטום הפחמן המסומן ב

 

 תשובה:ה

 היא אפס. I* במולקולה של חומר  -דרגת החמצון של אטום הפחמן המסומן ב

 נימוק:

 . Oולאטום  H, לאטום C* קשור לשני אטומי  -המסומן ב Cאטום  Iבמולקולה של חומר 

 אינם קוטביים והמטען היחסי על האטום המסומן הוא אפס. CCקשרי 

הוא קשר קוטבי )אטום החמצן מושך את אלקטרוני הקשר חזק יותר(, והמטען  COהקשר 

 . 1+היחסי אטום הפחמן המסומן הוא 

הקשר חזק יותר(, והמטען היחסי   הוא קשר קוטבי )אטום הפחמן מושך את אלקטרוני CHהקשר 

 . 1על אטום הפחמן המסומן הוא 

 0 = (1) + (1+) + 0  וא:בסך הכול, המטען היחסי על אטום הפחמן המסומן ה

 
 

 

 037303, שאלון 2013 ג, בגרות תשע"7שאלה 
     

 , משמשת בין היתר לייצור דשנים וחומרי נפץ. HNO(l)3חומצה חנקתית, 

יש שלושה              HNO(l)3. בתהליך הייצור של  NH(g)3מאמוניה,  HNO(l)3כימית מפיקים הבתעשייה 

 .(1)-(3)שלבים. בכל שלב מתרחשת אחת מן התגובות 

(1) 4NH3(g)  +  5O2(g)      4NO(g)  +  6H2O(g)     

(2) 2NO(g)  +  O2(g)      2NO2(g)     

(3) 4NO2(g)  +  O2(g)  +  2H2O(l)      4HNO3(l)     

 

  

OH 

OH HO 
* 

O 

OH HO 

OH 

O 

OH 

H 

HO 

O 

HO 

I                                                II                                           III                                          IV 
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   סעיף א'

  iסעיף -תת

 למחברת הבחינה. העתק את הטבלה שלפניך

 

     Nדרגת החמצון של אטומי 

     תרכובת החנקן

 

, והשלם את              (1)-(3)בכל אחת מתרכובות החנקן שבתגובות  Nקבע את דרגת החמצון של אטומי 

 הטבלה בהתאם.

 

 תשובה:ה

     Nדרגת החמצון של אטומי 

 HNO3 NO2 NO NH3 החנקןתרכובת 

 

 

  iiסעיף -תת

ציין את התרכובות שיכולות להגיב  (1) , (2) , (3),מבין תרכובות החנקן המופיעות בתגובות 

 .נמקכמחמצן. 

 

 תשובה:

(g),  NO 2(g),  NO 3(l)HNO . 

  נימוק:

לבין דרגת החמצון   דרגת החמצון של אטומי חנקן יכולה להיות בין דרגת החמצון המרבית           

 המזערית           .

בכל אחת משלוש התרכובות יכולה לרדת, כי היא גדולה מדרגת  Nדרגת החמצון של אטומי 

ולכן הם  יכולים לקבל אלקטרונים(. Nאו: אטומי שהיא             ) Nהחמצון המזערית של אטומי 

 יכולים להגיב כמחמצן.

 

 

   סעיף ב'

 שלפניך אם הוא נכון או לא נכון. נמק כל קביעה. iii , ii , iקבע עבור כל אחד מן ההיגדים 

 

 סעיף ג'

 פועל כמחזר. NH(g)3הגז  (1)בתגובה 

 

 תשובה:ה

 נכון.

 נימוק:

דרגת החמצון של אטומים אלה               (1)היא             . בתגובה  NH(g)3 -דרגת החמצון של אטומי חנקן ב

 : אטומי חנקן אבדו אלקטרונים(.                או)             -עולה ל

 

3 

3 
+2 

+5 3 +2 +4 

+5 3 +2 +4 

3 
5+ 
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  iiסעיף -תת

 מול אלקטרונים. 2עוברים  (2)בתגובה 

 

 תשובה:ה

 לא נכון.

 נימוק:

 .             -ל             -דרגת החמצון של אטומי החנקן משתנה מ (2)בתגובה 

 מול אלקטרונים.( 2עוברים  NO(g)מול  1)בתגובה של 

 מול אלקטרונים.          4, ולכן בתגובה זו עוברים בסך הכול  NO(g)מול  2לפי ניסוח התגובה מגיבים 

 

  iiiסעיף -תת

 פועלת כמחמצן.  HNO(l)3החומצה  (3)בתגובה 

 

 תשובה:ה

 לא נכון.

 נימוק:

 החומצה החנקתית היא תוצר )ולא מגיב(, ולכן אינה פועלת לא כמחמצן ולא כמחזר. (3)בתגובה 

 N, כי דרגת החמצון של )בתגובות שבהן היא מגיבה, החומצה החנקתית יכולה להגיב רק כמחמצן

 .(+5היא מכסימלית, 

 

  iסעיף -תת

 .(5)-(4)על פי תגובות  Cu(s), ועם נחושת,  Fe(s)מגיבה עם ברזל,   HNO(aq)3תמיסת 

(4) Fe(s) + 2H3O+(aq) + 2NO3


(aq)    Fe2+(aq) + 2NO3


(aq) + 2H2O(l) + H2(g)          

(5) 3Cu(s) + 8H3O+(aq) + 8NO3


(aq)    3Cu2+(aq) + 6NO3


(aq) + 12H2O(l) + 2NO(g)          

 

 . נמק.(5) -ו (4)קבע מהו המחזר ומהו המחמצן בכל אחת מן התגובות 

 

 תשובה:ה

 :(4)בתגובה 

 הם המחמצן O3H+(aq)יוני 

 במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי מימן יורדתנימוק: 

 (.                     -ל            -משתנה מ או:)

(s)Fe הוא המחזר 

 במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי ברזל עולה נימוק: 

 (.                     -ל            -: משתנה מאו)

 

  

+2 +4 

+1 0 

+2 0 
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 :(5)בתגובה 

(aq)יוני 


3NO הם המחמצן 

 במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי חנקן יורדתנימוק: 

 (.                     -ל            -: משתנה מ)או

(s)Cu הוא המחזר 

 במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי נחושת עולהנימוק:

 (.                     -ל            -משתנה מ )או:

 

 
 

 037303, שאלון 2012 ב, בגרות תשע"ה'1שאלה 
 

 
 מוצגת נכון דרגת החמצון של אטום המימן בכל אחד מהחומרים הנתונים? 1-4באיזו מהשורות 

 
 CH4 H2 MgH2 NH3 

1              .1. +4 0 2 +3 

2             .2. +1 0 1 +1 

 3. 
 

+1 0 +1 +1 

 4                .
4. 

+1 +1 0 1 

 
 

 2התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

2H 

המולקולה מכילה שני אטומים זהים בעלי אותה אלקטרושליליות, לכן דרגת החמצון של כל אחד 

 .  0מאטומי המימן היא 

4CH 

, לכן דרגת החמצון של כל אחד מאטומי  Hגדולה מזו של אטומי  Cהאלקטרושליליות של אטום 

 . 1+היא  4CHהמימן  במולקולה 

2MgH  

. דרגת החמצון של מימן שווה למטען היון, והיא  H, ויוני  Mg+2חומר יוני המורכב מיוני מגנזיום, 

1 . 

3NH 

, לכן דרגת החמצון של כל אחד מאטומי  Hגדולה מזו של אטומי  Nהאלקטרושליליות של אטום 

 . 1+היא  3NHהמימן  במולקולה 

 

 

  

+5 +2 

+2 0 
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 037303, שאלון 2012 ב, בגרות תשע"4שאלה 
     

 , הוא יסוד פעיל מאוד היוצר תרכובות רבות, ומשמש ליצירת מיסוך עשן בקרבות.  P(s)4זרחן לבן, 

 לפניך נוסחאות של חמישה חומרים המכילים זרחן:

P4O6(l)  ,  Ca3P2(s)  ,  P4(s)  ,  Na3PO4(s)  ,  PCl3(l) 

 א'סעיף 

 ציין את דרגת החמצון של אטום הזרחן בכל אחד מהחומרים.

  

 תשובה:ה

P4O6(l)  ,  Ca3P2(s)  ,  P4(s)  ,  Na3PO4(s)  ,  PCl3(l) 

 
 

 ב'סעיף 

 יכולים לפעול רק כמחמצן,  P3, Ca(s)2 -ו  O4P(l)6 קבע אם אטומי הזרחן בכל אחד משני החומרים: 

 . נמק כל קביעה.רק כמחזר או גם כמחמצן וגם כמחזר

 

 תשובה:ה

 דרגת החמצון המרבית של אטומי הזרחן היא          , ודרגת החמצון המזערית של 

 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית.( 5אטומי הזרחן היא           .   )כי לאטום זרחן 

  P3Ca(s)2 חומרה

דרגת החמצון של  :אודרגת החמצון של יוני הזרחן היא          , לכן הם יכולים לשמש רק כמחזר )

 יוני זרחן יכולה רק לעלות(.

   O4P(l)6 מולקולות שלה

 או:לשמש גם כמחמצן וגם כמחזר ), לכן הם יכולים היא          דרגת החמצון של אטומי הזרחן 

 דרגת החמצון של אטומי זרחן יכולה גם לעלות וגם לרדת(.

 

 
 037303, שאלון 2011 א, בגרות תשע"ה'1שאלה 

 
 . 3+Cr(aq), אך אינה מגיבה עם יוני כרום,  2+Pb(aq), מגיבה עם יוני עופרת, Ni(s)המתכת ניקל, 

 מהי הקביעה הנכונה?

 . 2+Pb(aq), מושכים אלקטרונים חזק יותר מאשר יוני עופרת,  2+Ni(aq)יוני ניקל,  .1 

 . 2+Pb(aq), הם מחמצן חזק יותר מיוני עופרת,  3+Cr(aq)יוני כרום,  .2 

 .Cr(s),  כרום,  בתוך כלי עשוי מתכת  2+Ni(aq)אפשר לאחסן תמיסה המכילה יוני ניקל,  .3 

 ,   2+Pb(aq), בתמיסה המכילה יוני עופרת, Cr(s),  כאשר טובלים מוט עשוי מתכת כרום .4 

 מתרחשת תגובה.  

 

  

3 

3 

+5 

0 +3 +3 +5 3 

+3 
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 4התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

ולקבוע, איזו מתכת מצמד המתכות היא מחזרת טובה כדי לענות על השאלה יש לדרג את המתכות 

 יותר. לאחר מכן יש לבדוק אם תתרחש תגובה לפי נתוני השאלה.

 כמחזר. Pb  (s)Ni(s). המסקנה מכך:  2+Pb(aq)מגיבה עם יוני עופרת,  Ni(s)נתון:  המתכת ניקל 

 כמחזר. Ni  (s)Cr  (s)מכך:. המסקנה  3+Cr(aq)אינה מגיבה עם יוני כרום  Ni(s) נתון : המתכת ניקל

   Pb  (s)    Ni    (s)Cr  (s)שילוב הנתונים משני הניסויים נותן: 

  2+< Pb (aq)2+< Ni (aq)3+Cr(aq)ניתן לדרג את היונים לפי הכושר שלהם לחמצן:  או: 

מחזר  Cr(s)כי  תתרחש תגובה בין המתכת כרום ליוני ניקל ו/או ליוני עופרתכי  נכונה 4לכן תשובה 

 .Pb(s) -וגם מ Ni(s) -טוב יותר מ

לא תתרחש תגובה בין יוני עופרת למתכות ניקל וכרום. לכן ניתן לאחסן תמיסה של יוני עופרת בכלי 

 עשוי מניקל או מכרום.

שגוי, מכיוון שיוני הניקל הם מחמצן פחות טוב מיוני העופרת, ולכן מושכים אלקטרונים  1מסיח 

 חלש יותר.

 מכיוון שיוני הכרום הם מחמצן פחות טוב מיוני העופרת. שגוי, 2מסיח 

שגוי, מכיוון שהמתכת כרום היא מחזר טוב יותר מהמתכת ניקל, ולכן תתרחש תגובה בין  3מסיח 

יוני הניקל למתכת כרום. לכן לא ניתן לשמור את התמיסה של יוני הניקל בכלי העשוי מהמתכת 

 כרום.

 

 

 037303שאלון , 2011 א, בגרות תשע"5שאלה 
 

   
 
 כבר בתקופת המקרא השתמשו בכלי נחושת, וגם  

 היום יש לנחושת ולמלחי הנחושת שימושים רבים. 

 

   'אסעיף 

 

 בטבע בתרכובות שונות. לפניך נוסחאות של חמש תרכובות המכילות נחושת: נחושת מצויה

Cu2O(s)  ,  CuO(s)  ,  CuCl2(s)  ,  Cu2S(s)  ,  CuS(s) 

 

   iסעיף -תת

 קבע את המטען של יוני הנחושת בכל אחת מהתרכובות. 

 התשובה:

 

 : נוסחת יוני הנחושתאו מטען יוני הנחושת נוסחת החומר

(s)CuS 2+ Cu2+ 

(s)S2Cu 1+ Cu+ 

2(s)CuCl 2+ Cu2+ 

(s)CuO 2+ Cu2+ 

(s)O2Cu 1+ Cu+ 

 ּתּוַבל ַקִין   ְוִצּלה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֶאת

 לֶטש ָכל חֵרש ְנחֶשת ּוַבְרֶזל  

 כ"ב( )בראשית, ד,                               
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   iiסעיף -תת

 . נמק את קביעתך.קבע באיזו/באילו מהתרכובות יוני הנחושת יכולים לפעול גם כמחמצן וגם כמחזר

 

 התשובה:

 יוני הנחושת יכולים לפעול גם כמחמצן וגם כמחזר.  S2Cu(s) -וב O2Cu(s) -ב

 נימוק:

 לדרגת החמצון המינימלית +(2) היא  בין דרגות החמצון המקסימלית Cu+דרגת החמצון של יוני 

 (, וגם לעבור חיזור )ולהפוך לאטומי נחושת(. Cu+2, לכן הם יכולים לעבור חמצון )ולהפוך ליוני (0)

 

   'בסעיף 

 (:1נעשית על פי תגובה ) S2Cu(s)  -הפקת הנחושת מ

  (1)     Cu2S(s)  + O2(g)    2Cu(s)  +  SO2(g) 

  

 של חמצון או תוצר של חיזור. נמק את קביעתך.( היא תוצר 1, בתגובה ) Cu(s)קבע אם הנחושת, 

 

 התשובה:

 ( היא תוצר של חיזור.1, בתגובה ) Cu(s)הנחושת, 

 נימוק:

עברו חיזור והפכו ולכן הם             -ל           -ירדה  מ  Cu+יוני של  ( דרגת החמצון 1בתגובה )

 .  Cu, לאטומי נחושת

 

 037303, שאלון 2011 א, בגרות תשע"6שאלה 
 

 , היא המרכיב העיקרי של חלודה. O2Fe(s)3תחמוצת ברזל, 

 .  Fe(s), היא תוצר של תהליך הקורוזיה של ברזל,  O2·3H3O2Fe(s)החלודה, 

 (:1חיזור שבו הברזל מגיב עם חמצן ומים, על פי תגובה )-נוצרת בתהליך חמצון החלודה

(1) 2Fe(s) +    O2(g) + 3H2O(l)    Fe2O33H2O(s) 

   סעיף א'

 שלפניך אם הוא נכון או לא נכון. נמק כל קביעה.  i - iiעבור כל אחד  מההיגדים קבע 

   iסעיף -תת

 היא            .   O2Fe(s)3דרגת החמצון של הברזל בתחמוצת 

 

 התשובה:

 לא נכון. 

 נימוק:

 .(  2O-, ויוני חמצן,  Fe+3מורכבת מיוני ברזל,   O2Fe(s)3)התחמוצת 

וגם דרגת   +3: דרגת החמצון            (. לפיכך, המטען של יוני הברזל או)  2−ליוני החמצן מטען 

 החמצון שלהם היא            .

 

  

0 +1 

3 
2 

+6 

−2 
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   iiסעיף -תת

 ( הברזל עובר חמצון.1בתגובה )

 

 התשובה:

 נכון.

 נימוק:

 (.            -ל           -דרגת החמצון של הברזל עולה מ או:( הברזל "מאבד" אלקטרונים  )1בתגובה )

 הברזל עובר חמצון.

 

   סעיף ב'

   iסעיף -תת

 . I-IIטבלו לוחיות ברזל בשני כלים 

 הכיל שמן. Iכלי 

 הכיל מי ברז. IIכלי 

לאחר כמה שעות הופיעו כתמי חלודה על אחת משתי הלוחיות. באיזה כלי הופיעו כתמי החלודה? 

 נמק.

 

 התשובה:

 .   IIבכלי 

 נימוק:

 לוחית הברזל טבולה במי ברז. המים הם מגיב בתהליך הקורוזיה. IIבכלי 

 

   iiסעיף -תת

 . III-IVטבלו לוחיות ברזל בשני כלים 

 . O(g)2הכיל מי ברז שלתוכם הוזרם חמצן,  IIIכלי 

 . CO(g)2חמצני, -הכיל מי ברז שלתוכם הוזרם פחמן דו IVכלי 

 לאחר כמה שעות הופיעו כתמי חלודה על אחת משתי הלוחיות.

 נמק.באיזה כלי הופיעו כתמי החלודה? 

 

 התשובה:

 .  IIIבכלי 

 נימוק:

 מזרימים חמצן שהוא מגיב בתהליך הקורוזיה.  IIIלכלי 

 

  

+3 0 
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   סעיף ג'

בימי הביניים, כאשר היה צורך להסיר כתמי חלודה מחרבות, הניח הַנָפח את הכלי החלוד על                   

, וברזל CO(g)2חמצני, -, לוהט. הפחם הגיב עם החמצן שבתחמוצת הברזל ונוצר פחמן דו C(s)פחם , 

 .  Cu(s)מתכתי, 

   iסעיף -תת

 . C(s), ובין הפחם,  O2Fe(s)3רשום ניסוח מאוזן לתגובה שבין תחמוצת הברזל, 

 

 התשובה:

2(g)+ 3CO (s)4Fe  (s)+3C 3(s)O22Fe 

 

   iiסעיף -תת

?  O2Fe(s)3מול  1, כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה של  iסעיף ג -על פי התגובה שניסחת בתת

 .נמק

 

 התשובה:

 מול אלקטרונים.  6

 נימוק:

 ( ,0) -+( ל3) -דרגת החמצון של ברזל יורדת מ

 מול אלקטרונים. 3לכן למול יוני ברזל עוברים 

 , ולכן עוברים:מול של אלקטרונים 3ברזל מושך ני . כל מול של יו Fe+3מול יוני  2במול תחמוצת יש 

3 mol  2 = 6 mol electron 

 

   סעיף ד'

 בימינו מגנים על הברזל מפני קורוזיה בשיטות שונות.

 כדי להגן על צינור ברזל מפני קורוזיה מחברים אליו לוח עשוי מתכת אחרת.  

 לפניך נוסחאות של שלוש מתכות המדורגות על פי הכושר היחסי של המתכת לחזר:  

(s)> Cu (s)> Fe (s)Zn 

 

   iסעיף -תת

 נמק.יש להשתמש כדי להגן על צינור הברזל מפני קורוזיה?  - Cu(s), או נחושת,  Zn(s)אבץ,  -איזו מתכת ב

 

 התשובה:

 יש להשתמש בלוח אבץ. 

 נימוק:

)האבץ משמש כהגנה קתודית  אבץ הוא מחזר טוב מברזל, ולכן האבץ יעבור חמצון במקום הברזל

 .לצינור הברזל(
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   iiסעיף -תת

 כיצד השיטה שהצעת מונעת קורוזיההסבר הצע שיטה נוספת להגנה על צינור הברזל מפני קורוזיה. 

 של הברזל.

 התשובה:

 מבין:אחת שיטה 

ציפוי הברזל בשכבה של צבע )או קרמיקה, או פולימר, או מתכת שהיא מחזר גרוע(,  -

 המבודדת את הברזל מהסביבה ומונעת מגע עם חמצן ומים.

 ייבוש האוויר שמונע מגע של ברזל עם המים. -בה טיפול בסבי -

ציפוי הברזל בשכבה של אבץ )גילוון(. שכבת האבץ מבודדת את הברזל מהסביבה )וגם מגנה  -

 (.בהגנה קתודית עליו

 יצירת סגסוגת )פלדה( על ידי הוספת מתכות כמו כרום וניקל.        -

 שמונעת מגע של הסגסוגת עם חמצן ומים. O2Cr(s)3הסגסוגת מתכסה בשכבת התחמוצת 

 
 

 
 037303, שאלון 2010ע ", בגרות תשד' 1שאלה 

 

 חיזור.-לפניך תגובת חמצון

N2H4(g) + 2N2O(g)  3N2(g) + 2H2O(l) 

 מהי הקביעה הנכונה בנוגע לאלקטרונים שעוברים במהלך התגובה?

 אל אטומי המימן   O2N(g)האלקטרונים עוברים מאטומי החמצן שבמולקולות  .1 

 . H2N(g)4שבמולקולות   

אל אטומי החמצן  H2N(g)4האלקטרונים עוברים מאטומי המימן שבמולקולות  .2 

 . O2N(g)שבמולקולות  

אל אטומי החנקן  H2N(g)4האלקטרונים עוברים מאטומי החנקן שבמולקולות  .3 

 . O2N(g)שבמולקולות  

 אל אטומי החנקן   O2N(g)האלקטרונים עוברים מאטומי החנקן שבמולקולות  .4 

 . H2N(g)4שבמולקולות   

 

 3התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 דרגות חמצון של אטומי חנקן, חמצן, ומימן במגיבים ובתוצרים:

     N2H4(g)   +  2N2O(g)     3N2(g)   +    2H2O(l) 

  

 במהלך התגובה חל שינוי בדרגות חמצון של אטומי החנקן בלבד.

 , לכן הם המחמצן.                     -ל             -ירדה מ O2N(g) -דרגת החמצון של אטומי החנקן שב

 , לכן הם המחזר.          -ל             -עלתה מ H2N(g)4 -דרגת החמצון של אטומי החנקן שב

מחזר למחמצן, לכן האלקטרונים עברו מאטומי החנקן שבמולקולות  ההאלקטרונים עוברים מ

4(g)H2N לאטומי החנקן שבמולקולות (g)O2N            . 
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 037303, שאלון 2010ע ", בגרות תשו' 1שאלה 
  

 לפניך נוסחאות של ארבעה יונים:

S2O32          HS         SO32          SO42 

 , להגיב הן כמחמצן והן כמחזר? Sבאילו מבין היונים עשויים אטומי הגפרית, 

 בלבד 24SOוביוני    HSביוני  .1 

 בלבד 23SOוביוני   HSביוני  .2 

 בלבד 24SOוביוני   23O2Sביוני  . 3 

  בלבד 23SOוביוני    23O2Sביוני   .4 

 

 4התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

דרגת החמצון המרבית של גפרית היא          , ודרגת החמצון המזערית של גפרית היא          ,                  

 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית. 6כי לאטום הגפרית 

 שלו יכולה לרדת.חלקיק עשוי לשמש כמחמצן אם במהלך התגובה דרגת החמצון 

 חלקיק עשוי לשמש כמחזר אם במהלך התגובה דרגת החמצון שלו יכולה לעלות. 

 לכן חלקיק שדרגת החמצון של אטומי הגפרית שבו היא          , יכול לשמש רק כמחמצן, 

 חלקיק שדרגת החמצון של אטומי הגפרית שבו היא         , יכול לשמש רק כמחזר, 

, יכול לשמש גם            -וגבוהה מ          -חלקיק שדרגת החמצון של אטומי הגפרית שבו נמוכה מ

 כמחמצן וגם כמחזר.   

 , לכן הם עשויים לשמש רק כמחזר.        היא  HSדרגת החמצון של אטומי הגפרית ביוני 

 עשויים לשמש  רק כמחמצן. , לכן הםהיא            24SOדרגת החמצון של אטומי הגפרית ביוני 

עשויים לשמש  גם כמחמצן            , לכן הםהיא            23SOדרגת החמצון של אטומי הגפרית ביוני 

 וגם כמחזר.

עשויים לשמש  גם כמחמצן            , לכן הםהיא           23O2Sדרגת החמצון של אטומי הגפרית ביוני 

 וגם כמחזר.
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 .    SO(g)2חמצנית, -, וגפרית דו S2H(g)השאלה  עוסקת ביסוד גפרית ובתרכובות שלו: מימן גפרי, 

   א'סעיף 

2(g)SO  .הוא חומר שמשתמשים בו בין היתר לשימור פירות וירקות 

 .(4)או על פי תגובה  (3)בשתי שיטות: על פי תגובה  SO(g)2אפשר להפיק  

(3)    S8(s)  + O2(g)    SO2(g)    

(4)    S8(s)  + 2H2SO4(l)    2H2O(g) + 3SO2(g)    

 . נמק.קבע מהו המחמצן ומהו המחזר (4) -ו (3)עבור כל אחת מהתגובות 
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 התשובה:

 הוא המחזר. S(s)8 -הוא המחמצן ו O(g)2 (3)בתגובה 

 .            -ל           -דרגת החמצון של אטומי חמצן ירדה במהלך התגובה מ

 .            -ל          -דרגת החמצון של אטומי גפרית עלתה במהלך התגובה מ

 

 הוא המחזר. S(s)8 -הוא המחמצן ו SO2H(l)4 (4)בתגובה 

 .            -ל           -ירדה במהלך התגובה מ SO2H(l)4 -בדרגת החמצון של אטומי גפרית 

                         .                         -ל           -עלתה במהלך התגובה מ S(s)8 -בדרגת החמצון של אטומי גפרית 

 

 

   'בסעיף 

. קבע אם מספר  S(s)8 גרם  32. בכל אחת מהתגובות הגיבו (4) -ו (3)ביצעו כל אחת מהתגובות 

, קטן ממנו או שווה (3)גדול ממספר האלקטרונים שעוברים בתגובה  (4)האלקטרונים שעוברים בתגובה 

    . נמק.לו

 

 התשובה:

 .(3)שווה למספר האלקטרונים שעוברים בתגובה  (4)מספר האלקטרונים שעוברים בתגובה 

 נימוק:

בכל אחת מהתגובות הגיבו     מול  גפרית שהיא המחזר בשתי התגובות. השינוי בדרגות חמצון של 

 . (4+) -ל (0) -משווה בשתי התגובות:  S(s)8 -אטומי גפרית שב

 לכן בשתי התגובות עבר מספר שווה של אלקטרונים.

 

 
 037303, שאלון 2009 ס"טבגרות תש, ג' 1שאלה 

 

 
 , הוא אחד הגזים הרעילים המצויים בעשן של סיגריה בוערת. HCN(g)מימן ציאני,  

 צורה קווית. HCNלמולקולה 

 בטבלה שלפניך נתונים ערכי אלקטרושליליות של אטומי חנקן, פחמן ומימן:

   

N C H האטום 

 האלקטרושליליות 2.1 2.5 3.0

 

 הנכונה?מהי הקביעה 
 היא         . HCNדרגת החמצון של אטום הפחמן במולקולה  .1  

  היא          . HCNדרגת החמצון של אטום הפחמן במולקולה  . 2  

 קוטב קבוע.-אין דו  HCNבמולקולה .3  

 יש קשרי מימן. HCN(l)במצב נוזל, בין המולקולות של  . 4  
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 2התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 :HCN :  HCNנוסחת ייצוג אלקטרונית של מולקולת 

מושך אליו את  Nלאטום חנקן אלקטרושליליות גבוהה יותר מזו של אטום פחמן. לכן אטום 

אלקטרוני הקשר, ודרגת החמצון שלו )המטען היחסי( היא         . לאטום מימן אלקטרושליליות 

נמוכה יותר מזו של אטום פחמן. המשיכה של אלקטרוני הקשר על ידי אטום הפחמן חזקה יותר, 

 לכן המטען היחסי של אטום המימן הוא         .

 הפחמן: חישוב דרגת החמצון של אטום

 מאחר וסכום של דרגות החמצון במולקולה הנו אפס, דרגת החמצון של אטום הפחמן היא          .

 קוטב קבוע בגלל ההבדלים באלקטרושליליות של האטומים-אינו נכון, כי במולקולה יש דו 3מסיח 

 .במולקולה הקווית

ואלס בלבד. -דר-אינטראקציות ון קיימות HCN(l)אינו נכון, כי בין המולקולות הקוטביות של  4מסיח 

ואין קשרי  אטום המימן שבמולקולת החומר לא קשור לאטום החנקן ולכן הוא לא חשוף מאלקטרונים

 .HCNמימן בין מולקולות 

 

 
 037303, שאלון 2009 ס"ט, בגרות תשה' 1שאלה 

 

 בתהליך הכנת שבבים. HF(aq)בתעשיית האלקטרוניקה משתמשים בתמיסה מימית של מימן פלואורי 

 O (aq)2HF    (l)O2+ H 2(g)OF +(g)2     מתקבלת על פי התגובה:  HF(aq)תמיסת 

 מהי הקביעה הנכונה לגבי תגובה זו:

 הם המחמצן.  OF(g)2במולקולות של  Fאטומי  .1  

   הם המחמצן. OF(g)2במולקולות של  Oאטומי  .2  

 עוברים חיזור.  O2H(l)במולקולות של  Oאטומי  .3  

 עוברים חיזור. O2H(l)במולקולות של  Hאטומי  .4  

 

 2התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 דרגות חמצון של אטומי חמצן, פלואור ומימן במגיבים ובתוצרים:

     OF2(g)     +    H2O(l)        2HF(aq)  + O2(g) 

 

 התגובה לא היה שינוי בדרגות חמצון של אטומי פלואור ושל אטומי מימן.במהלך 

 , לכן הם המחמצן.                     -ל             -ירדה מ OF(g)2 -דרגת החמצון של אטומי החמצן שב

 , לכן הם המחזר.(                      -ל             -עלתה מ O2H(l) -)דרגת החמצון של אטומי החמצן שב
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 037303, שאלון 2009 ס"ט, בגרות תש2שאלה 
 

 כדורים שחורים מגנים על מי השתייה
 

כדורי פלסטיק שחורים  על פני מאגר מי  400,000פוזרו  2008ביוני 

בלוס אנג'לס. התושבים חשבו שזאת  (Ivanhoe)השתייה איוונהו 

פרסומת או מתיחה, אך התברר שפיזור הכדורים נועד למנוע 

(aq)היווצרות של יוני ברומט, 


3BrO .המסוכנים לבריאות , 

(aq)נמצאו במי המאגר יוני  2007בקיץ 


3BrO  ולכן החליטה , 

 עיריית לוס אנג'לס לפעול למניעת היווצרות יונים אלה. 

(aq)מי המאגר מכילים יוני ברום, 
Br  שאינם מסוכנים לאדם. במטרה לחטא את מי השתייה, מוסיפים ,

 :(1). הכלור מגיב עם יוני ברום על פי תגובה  Cl(g)2למאגר כלור, 

(1) Cl2(g)  +  2Br(aq)    2Cl(aq)  +  Br2(aq)    

הוא מחטא  -. בריכוזים נמוכים הברום אינו מסוכן לבריאות, ואף יש בו תועלת  Br(aq)2בתגובה נוצר ברום, 

 את המים ביעילות גבוהה מזו של כלור. 

 : (3)-ו  (2)כלור וברום מגיבים עם המים על פי תגובות

(2) Cl2(g)  +  2H2O(l)          HClO(aq)  +  H3O+(aq)  +  Cl(aq)       

(3) Br2(aq)  +  2H2O(l)         HBrO(aq)  +  H3O+(aq)  +  Br(aq) 

 שנוצרות בתגובות הן החומרים הפעילים בחיטוי המים.  HBrO(aq) -ו HClO(aq)התרכובות 

בהשפעת קרינת השמש מתרחשות תגובות נוספות במי המאגר. בתגובות אלה נוצרים היונים המסוכנים  

(aq)


3BrO  .המדענים הציעו להגן על מי המאגר מפני קרינת השמש בעזרת כדורי פלסטיק שחורים . 

 כך נמצא פתרון פשוט וזול להגנה על מי השתייה.

 
 Francisco Vara-Orta, "DWP drops 400,000 balls onto))מעובד על פי:                                          

Ivanhoe Reservoir”, 
        Los Angeles Times, June 10 , 2008     http://articles.latimes.com/2008/jun/10/local/me-balls10) 

 

 

   'אסעיף 

   iסעיף -תת

 .נמקהן תוצר של חמצון או תוצר של חיזור.  (3)בתגובה  HBrO(aq)קבע אם המולקולות של 

 

 התשובה:

 הן תוצר של חמצון. (3)בתגובה  HBrO(aq)מולקולות של 

 נימוק:

במגיבים ולכן הברום    (          -ל          -ברום )מבתגובה יש עלייה בדרגת החמצון של אטומי ה

 מחזר )עובר חמצון(.

 הן תוצר של חמצון. (3)בתגובה בתוצרים  HBrO(aq)מולקולות של ב  Brכלומר אטום 

 

  

 
 
 
 

+1 0 

http://articles.latimes.com/2008/jun/10/local/me-balls10
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   iiסעיף -תת

, עשויים להגיב רק  HBrO , Br 3BrO ,2ואטומי הברום בכל אחד מהחלקיקים  Brקבע אם יוני 

 . נמק את קביעותיך.כמחמצן, רק כמחזר או גם כמחמצן וגם כמחזר

 

 התשובה:

של ברום היא          , ודרגת החמצון המזערית של ברום היא                            דרגת החמצון המרבית 

 (.אחרונהאלקטרונים ברמת האנרגיה ה 7כי לאטום הברום )

 )חלקיק עשוי לשמש כמחמצן אם בתגובה דרגת החמצון שלו יכולה לרדת.

 (לעלות.חלקיק עשוי לשמש כמחזר אם בתגובה דרגת החמצון שלו יכולה 

 לכן חלקיק שדרגת החמצון של אטומי הברום שבו היא          , יכול לשמש רק כמחמצן, 

 חלקיק שדרגת החמצון של אטומי הברום שבו היא         , יכול לשמש רק כמחזר, 

, יכול לשמש גם          -וגבוהה מ          -חלקיק שדרגת החמצון של אטומי הברום שבו נמוכה מ

 כמחמצן וגם כמחזר.(  

 (aq)
Br: 

(aq)דרגת החמצון של אטומי הברום ביוני 
Br  לכן הם עשויים לשמש רק כמחזר.       היא , 

2Br: 

עשויים לשמש                       , לכן הםהיא           2Brדרגת החמצון של אטומי הברום במולקולות 

 גם כמחמצן וגם כמחזר.

HBrO : 

עשויים לשמש                            היא         , לכן הם  HBrOדרגת החמצון של אטומי הברום במולקולות 

 גם כמחמצן וגם כמחזר.


3BrO: 

דרגת החמצון של אטומי הברום ביוני 
3BrO  עשויים לשמש                                   היא          , לכן הם

 גם כמחמצן וגם כמחזר.

 

   'בסעיף 

(aq)האוזון  מגיב עם   יוני  .  O(g)3אפשר לחטא מי שתייה גם באמצעות אוזון, 
Br  (5)על פי תגובה. 

(5) Br(aq)  +  3O3(g)    BrO3


(aq)  +  3O2(g)    

 

 אם הוא נכון או לא נכון. b -ו aקבע עבור כל אחד מההיגדים 

a.  אין שינוי בדרגת החמצון של אטומי חמצן,  (5)בתגובהO . 

b.  יוני  (5)בתגובה(aq)
Br .הם המחזר 

 

 התשובה:

 נכון. bהיגד ו לא נכון aהיגד 

  נימוק:

 .(-2) -( ל0) -מ Oושל אטומי +(, 5) -( ל-1) -מ Brכי יש שינוי בדרגות החמצון של אטומי  לא נכון aהיגד 

, ולכם הם מחזרים )או: יוני ברום            -ל         -עולה מ Br-דרגת החמצון של יוני  נכון aהיגד 

 מוסרים אלקטרונים(.

 

+7 

1 

1 

0 

+1 

+5 

+7 1 

+7 1 

+5 1 
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 037303, שאלון 2009 ס"ט, בגרות תש4שאלה 
 

 בתעשייה הכימית יש חשיבות רבה למידע על הכושר היחסי של מתכות לחזר. 

על סמך מידע זה, מחליטים מהנדסים מאילו חומרים לבנות כלים ומתקנים, באילו תנאים לבצע            

 תגובות ועוד. 

 לחזר:לפניך רשימה של חמש מתכות המדורגות לפי הכושר היחסי שלהן 

   Ca(s) > Zn(s) > Fe(s) > Cu(s) > Ag(s) 

   סעיף א'

 לפניך רשימה של יוני מתכות ממוימים: 

      Fe3+(aq) , Ag+(aq) , Ca2+(aq) , Cu2+(aq) , Zn2+(aq) 

 לחמצן.סדר יונים אלה לפי הכושר היחסי שלהם 

  

 התשובה:

Ag+(aq) > Cu2+(aq) > Fe3+(aq) > Zn2+(aq) > Ca2+(aq) 

 

   סעיף ב'

, הכניסו תמיסות מימיות. לכלי אחד הכניסו תמיסת סידן  Fe(s)לשני כלים העשויים מברזל,  

 . AgNO(aq)3, ולכלי השני הכניסו תמיסת כסף חנקתי,  3Ca(NO((aq)2חנקתי, 

 רק באחד מהכלים התרחשה תגובה בין הברזל שממנו עשוי הכלי לבין התמיסה שבתוכו. 

   iסעיף -תת

לבין                              Fe(s), או תגובה בין  3Ca(NO((aq)2לבין תמיסת  Fe(s)איזו תגובה התרחשה: תגובה בין 

 נמק.?  AgNO(aq)3תמיסת 

 

 התשובה:

 . AgNO(aq)3לבין תמיסת  Fe(s)תתרחש תגובה בין 

 נימוק:

 לחמצן. 3+Fe(aq)לחמצן גבוהה מהיכולת של יוני  Ag+(aq)היכולת של יוני 

 לחזר. Ag(s)לחזר גבוהה מהיכולת של  Fe(s): היכולת של או

 

   iiסעיף -תת

  רשום ניסוח נטו מאוזן לתגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

(s)+ 3Ag (aq)3+Fe    (aq)++ 3Ag (s)Fe 
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   iiiסעיף -תת

 פרט את. כמה מול אלקטרונים עברו בתגובה?  Fe(s)גרם  2.8בכלי שבו התרחשה תגובה הגיבו 

 חישוביך.

 

 התשובה:

 שהגיבו: Fe(s)מספר המולים של 

 

מגיב,  Fe(s)מול  1על פי ניסוח התגובה, כאשר  +(. כלומר,3) -( ל0) -עולה מ Feדרגת החמצון של 

 מול אלקטרונים, 3עוברים בתגובה 

 מספר המולים של האלקטרונים שעברו בתגובה:,  Fe(s)מול  0.05לכן אם הגיבו 

 

 

   סעיף ג'

 3Cu(NO((aq)2, ותמיסת נחושת חנקתית,  NO)3Zn((aq)2מעוניינים לאחסן בנפרד תמיסת אבץ חנקתי, 

עשויים , בכלים העשויים מאותו חומר שלא יגיב עם התמיסות. באילו כלים יש להשתמש: כלים ה

 .? נמק Cu(s)עשויים מנחושת, , או כלים ה Zn(s)מאבץ, 

 

 התשובה:

 . Cu(s)עשויים מנחושת, יש להשתמש בשני כלים ה

 נימוק:

 הנחושת לא תגיב עם אף אחת מהתמיסות. יכולתה לחזר נמוכה מיכולתו של אבץ לחזר 

 (.2+Cu(aq)לחמצן נמוכה מזו של יוני  2+Zn(aq): יכולת יוני או)

 )הנחושת גם לא תגיב עם תמיסת היונים שלה.(

 

   סעיף ד'

 נתונה התגובה:.  3Fe+(aq) -ו  2+Fe(aq)בתמיסה מימית קיימים שני סוגים של יוני ברזל:  

   Fe(s)  +  2Fe3+(aq)    3Fe2+(aq)    

 נמק.מהו המחמצן ומהו המחזר בתגובה הנתונה? 

 

 התשובה:

 .הוא המחזר  Fe(s)  -ו הם המחמצן 3+Fe(aq)יוני 

 נימוק: 

 במהלך התגובה.            -ל           -דרגת החמצון של יוני הברזל יורדת מ

 במהלך התגובה.           -ל          -דרגת החמצון של אטומי הברזל עולה מ

 

 

  

 3 מול  0.05 מול
 1 מול

 0.15 מול =

 2.8 גרם 0.05 מול =

 גרם 56
 מול

+3 +2 

0 +2 
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 037303, שאלון 2009 ס"ט, בגרות תש6שאלה 

 
 , משמשת כדלק נוזלי להנעת טילים הנושאים חלליות.  O2N(l)4 -ו 4l)H2Nתערובת של 

   'אסעיף 
 

 (:1שני החומרים מגיבים ביניהם על פי תגובה )

(1) 2N2H4(l) + N2O4(l)    3N2(g) + 4H2O(g)  

 

   iסעיף -תת

 . O2N(l)4 ובמולקולות של H2N(l)4קבע את דרגת החמצון של אטומי החנקן במולקולות של 

 
 התשובה:

 :     4H2N -דרגת החמצון של אטומי החנקן ב

 :  4O2N -דרגת החמצון של אטומי החנקן ב

 

   iiסעיף -תת

 נמק.(? 1מהו המחמצן ומהו המחזר בתגובה )

 

 התשובה:

 .          -ל           -, כי דרגת החמצון של אטומי החנקן יורדת מ O2N(l)4המחמצן הוא 

 .           -ל            -מ, כי דרגת החמצון של אטומי החנקן עולה  4H2N (l)המחזר הוא 

 

   ב'סעיף 

4(l)H2N  4 עשוי לשמש כדלק להנעת טילים גם ללא(l)O2N  4. בתנאים מתאימים(l)H2N  מתפרק על פי

 (:2תגובה )

  (2)     3N2H4(l)    4NH3(g)  + N2(g) 

 .(2)שלפניך מתייחסים לתגובה  i  ,ii  ,iiiההיגדים 

 קבע עבור כל אחד מההיגדים  אם הוא נכון או לא נכון. נמק כל קביעה.

 

   iסעיף -תת

4(l)H2N .הוא גם מחמצן וגם מחזר , 

 

 התשובה:

 נכון.

 נימוק:

 ,            -ל         -עולה מ H2N(l)4 -( דרגת החמצון של חלק מאטומי החנקן ב2בתגובה )

 .            -ל           -יורדת מ  H2N(l)4 -ודרגת החמצון של חלק מאטומי החנקן ב

 , הוא גם מחמצן וגם מחזר. H2N(l)4(  הידרזין, 2לכן בתגובה )

 

  

+4 

2 

0 2 

+4 0 

0 2 

2 3 
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   iiסעיף -תת

 . H2N(l)4, היא תוצר החמצון של הידרזין,  NH(g)3אמוניה, 

 

 התשובה:

 לא נכון.

 נימוק:

 וניה היא תוצר החיזור של הידרזיןאמ

 .  NH(g)3 -ב          -ל H2N(l)4 -ב           -דרגת החמצון של חלק מאטומי החנקן  יורדת מ

 

 

   iiiסעיף -תת

 מול אלקטרונים. 4מגיבים, עוברים  H2N(l)4מול  3כאשר 

 

 התשובה:

 נכון.

 נימוק:

מול אטומי  4 עוברים חיזור ליצור         מול אטומי חנקן בדרגת חמצון  H2N 4(l)4מול   3בתגובה של 

 .1e(4-(מול אלקטרונים  4חנקן בדרגת חמצון         . בחצי תגובת החיזור נלקחים 

 :או

 מול אטומי חנקן בדרגת חמצון         עוברים חמצון ליצור שני מול אטומי חנקן בדרגת חמצון         .  2

 מול אלקטרונים. 4( עוברים 2לפיכך, בתגובה )

 

 

 

  

2 3 

2 

3 

0 
2 

 מכון ויצמן למדע
 המחלקה להוראת המדעים

 קבוצת הכימיה
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 918651, שאלון 2006 ס"ו, בגרות תשה' 1שאלה 
 

  

 תגובות:נתונות שתי 

   2KClO3(s)      2KCl(s)  +  3O2(g) 

   2HgO(s)      2Hg(l)  +  O2(g) 

 מהי הקביעה הנכונה?

 אטומי החמצן הם המחמצן בשתי התגובות. .1 

 אטומי החמצן הם המחזר בשתי התגובות. .2 

 אטומי החמצן הם גם המחמצן וגם המחזר בשתי התגובות. .3 

 בשתי התגובות.חיזור -לא מתרחש חמצון .4 

 

 2התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 דרגת חמצון של אטומי החמצן עולה במהלך כל אחת משתי התגובות הנתונות:

 

 2KClO3(s)      2KCl(s)  +  3O2(g)  2HgO(s)      2Hg(l)  +  O2(g) 

 

 

 אטומי החמצן עוברים חמצון בשתי התגובות, לכן הם המחזר.

 

 

 918651, שאלון 2006 ס"ו, בגרות תש5שאלה 

 

 : I  ,II  ,IIIנתונים ניסוחים של תגובות 

 I. 2HS
(aq) + 4HSO3


(aq)    3S2O32(aq)  + 3H2O(l) 

 II. Na2S(s) + H3O+(aq)    2Na+(aq) + HS
(aq)  + H2O(l) 

 III. 2Na(s) + 2H2O(l)    H2(g) + 2Na+(aq) + 2OH
(aq)   

  סעיף א'

  i סעיף-תת

 .בסיס-תגובת חומצה או חיזור-ןציין אם היא תגובת חמצו I  ,II  ,IIIעבור כל אחת מהתגובות 

 

 התשובה:

I  -   חיזור.-תגובת חמצון 

II  -  בסיס.-תגובת חומצה 

III - חיזור-תגובת חמצון. 

 

 

  

2 2 0 0 
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  ii סעיף-תת

 . נמקחיזור. -קבע מהו המחמצן ומהו המחזר בכל אחת מהתגובות שמתרחש בהן חמצון

  

 התשובה:

 

I -  (aq)
HS  מחזר, כי דרגת החמצון של אטומי הגפרית ב- (aq)

HS  עולה 

 : כי אטומי הגפרית איבדו אלקטרונים(.או)  

(aq)                 


3HSO מחמצן, כי דרגת החמצון של אטומי הגפרית ב-(aq) 


3HSO  יורדת 

 : כי אטומי הגפרית קיבלו אלקטרונים(.או)  

III - (s)Na מחזר, כי דרגת החמצון של אטומי המימן ב- (s) Na .עולה 

(l)                O2H מחמצן, כי דרגת החמצון של אטומי המימן ב-(l) O2H יורדת 

 

 

  סעיף ב'

 

 . S2H  ,4SO2Hנתונות נוסחאות של שתי חומצות: 

  i סעיף-תת

 .נמקיכולים להגיב רק כמחמצן ובאיזו מהן רק כמחזר.  תהגופריקבע באיזו משתי החומצות אטומי 

 

 התשובה:

 

4SO2H פועלת רק כמחמצן ו- S2H .רק כמחזר 

 נימוק:

 המקסימלית שלהם. היא         , שהיא דרגת החמצון 4SO2H -דרגת החמצון של אטומי הגפרית ב

 שלהם. היא         , שהיא דרגת החמצון המינימלית S2H -דרגת החמצון של אטומי הגפרית ב

 

  ii סעיף-תת

 . I(s)2עם אחת מהחומצות הנתונות התקבל  KI(s)בתגובה של 

 נמק.?  4SO2Hאו  S2Hאיזו משתי החומצות הגיבה בתגובה זו: 

 

 התשובה:

4SO2H . 

 נימוק:

(s)KI ( כי דרגת החמצון של אטומי היוד עולה אועובר חמצון ,)(,0) -( ל-1) -מ : מחזר 

 . 4SO2Hבמחמצן,  לכן יש צורךו

 
 

  

6+ 

2 
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 918651, שאלון 2006 ס"ו, בגרות תש6שאלה 
 

 נתונות חמש תרכובות המכילות פחמן:
  CH4(g)          CO2(g)          CH4O(l)          CH2O(g)          CH2O2(l) 

 
  סעיף א'

 
 רשום את דרגת החמצון של אטום הפחמן בכל אחת מהתרכובות הנתונות.

 
 התשובה:

 
  CH4(g)                 CO2(g)               CH4O(l)                CH2O(g)                CH2O2(l) 

 

 
  סעיף ב'

(aq)לבין יוני  O4CH(l)בתגובה בין 
27O2Cr  2)בסביבה חומצית( מתקבלים(aq)O2CH  ואחד מסוגי

(aq)היונים 
24CrO  או(aq)3+Cr . 

  i סעיף-תת

(aq)איזה משני סוגי היונים 
24CrO  או(aq)3+Cr  ?נמק., מתקבל בתגובה זו 

 
 

 התשובה:

(aq)3+Cr  . 

 נימוק:

 -במולקולה עולים מ C, כי דרגת חמצון של אטומי (מחזר: או) עובר חמצון O4CH(g)בתגובה הנתונה 

  (.2)+ -( ל2-)

(aq)לכן 
27CrO  :( ודרגת החמצון שלו צריכה לרדת. כאשר התוצר הוא מחמצןעובר חיזור )או

(aq)
24CrO .אין שינוי בדרגות החמצון לכן החומר אינו מתאים 

( ומתרחש תהליך חיזור 3)+ -( ל7)+ -יש ירידה בדרגת החמצון מ 3+Cr(aq)כאשר מתקבל היון 

 המתאים לתגובה.

 

  חיזור, לכן דרגת החמצון של אטומי כרום צריכה להשתנות.-: התגובה הנתונה היא תגובת חמצוןאו

 

  ii סעיף-תת

  נמק.?  O2CH(aq)2מול  0.3כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה זו, כאשר נוצר 

 )אין צורך לרשום ניסוח תגובה מאוזן(.                       

 

 התשובה:

 מול אלקטרונים. 1.2

 נימוק:

 מול אלקטרונים. 4, הוא מאבד  O2CH(aq)2מול  1 -עובר חמצון ל O4CH(l)מול  1כי כאשר 

 

  mol electron    .4 1.2 = 0.3  הוא מאבד ,עובר חמצון O4CH(l)מול  0.3כאשר ו

 
 

  

4+ 4 2+ 2 0 

2+ 2 
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  גסעיף 

(aq)נתונה תמיסה מימית של יוני 
24CrO  3. לתמיסה זו הוסיפו תמיסה מימית של(aq)AgNO  . 

 התרחשה התגובה:  

 CrO42(aq) + 2Ag+(aq)   Ag2CrO4(s) 

(aq)ויוני  Ag+(aq)יוני 
24CrO .הגיבו במלואם 

 .נמקחיזור? -האם התגובה שהתרחשה היא תגובת חמצון

 

 התשובה:

 חיזור.-התגובה אינה תגובת חמצון

 נימוק:

 אין שינוי בדרגות חמצון של החומרים המשתתפים בתגובה

 O(, ודרגת החמצון של 6)+ Cr( ודרגת החמצון של 1במגיבים ובתוצרים היא ) Ag)דרגת החמצון של 

 ((.2-היא )

 

 

 918651, שאלון 2004 ס"דבגרות תש, ג' 1שאלה 

 

. החומרים הגיבו  O2H(aq)2חמצן, -, לתמיסה מימית של מי S2H(g)מול מימן גפרי,  1הזרימו 

 בשלמות, על פי הניסוח:

 H2S(g)  +  4H2O2(aq)      H2SO4(aq)  +  4H2O(l) 

 מהי הקביעה הנכונה?

 

  בסיס.-חומצהבתגובה לא עברו אלקטרונים, כי זו תגובת  .1  

 מול אלקטרונים. 2בתגובה עברו  .2  

 מול אלקטרונים. 4בתגובה עברו  .3  

 מול אלקטרונים. 8בתגובה עברו  .4  

 

 4התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 קביעת דרגות חמצון:

 H2S(g)    +     4H2O2(aq)          H2SO4(aq)     +      4H2O(l) 

 

 

 (.O2H(aq)2)חומר מחמצן   O2H(aq)2 -אטומי החמצן ב -המחמצן בתהליך 

 (.S2H(aq))חומר מחזר  S2H(aq) -אטומי הגופרית ב -המחזר בתהליך 

 קביעת מספר האלקטרונים שעוברים מן המחזר אל מחמצן: 

 מול אלקטרונים. 8מאבד  S2H(aq) -מול אחד של אטומי הגופרית ב

מול אטומי חמצן, אשר  8או: כל מול אטומי חמצן קיבל מול אלקטרונים. סה"כ משתתפים בתהליך 

 מול אלקטרונים. 8קיבלו 

 
  

1+ 2 1 1+ 1+ 2 1+ 2 6+ 
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 918651, שאלון 2004 ס"ד, בגרות תש4שאלה 
 

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

(aq)2+Cu .בתמיסה , 

 , מתקבלת תמיסה חסרת צבע. AlCl(s)3כאשר ממסים במים אלומיניום כלורי, 

 ביצעו שלושה ניסויים.

  סעיף א'
.  CuCl(aq)2, בתמיסה מימית של נחושת כלורית,  Al(s)לוחית אלומיניום,  בניסוי הראשון טבלו

 התרחשה תגובה.

 

  i סעיף-תת

 נסח ואזן את התגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

3Cu2+(aq)  +  2Al(s)    3Cu(s)  +  2Al3+(aq)                    

3Cu2+(aq) + 6Cl(aq) + 2Al(s)  3Cu(s) + 2Al3+(aq) + 6Cl(aq)     :או   

 

  ii סעיף-תת

 ציין את המחמצן ואת המחזר בתגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

 . (0) -+( ל2) -כי דרגת החמצון ירדה מ  – 2+Cu(aq)יוני נחושת, המחמצן: 

 . +(3) -( ל0) -כי דרגת החמצון עלתה מ – Al(s)אלומיניום, המחזר: 

 

  סעיף ב'

. האם התרחשה  AlCl (aq)3, בתמיסה מימית של אלומיניום כלורי, sCu)(לוחית נחושת,  בניסוי השני טבלו

 תגובה בניסוי זה? נמק.

 

 התשובה:

 לא התרחשה תגובה. 

 נימוק:

)המסקנה מניסוי הראשון(. לכן אינה מסוגלת לחזר  Al(s), מחזר חלש מאלומיניום,  Cu(s)נחושת, 

 . 3+Al(aq)את יוני אלומיניום, 

 

  סעיף ג'

 , בתמיסה מימית של אלומיניום  Mg(s)בניסוי השלישי טבלו לוחית מגנזיום, 

 . התרחשה תגובה. נסח ואזן את התגובה שהתרחשה. AlCl(aq)3כלורי, 

 

 התשובה:

2Al3+(aq)   +   3Mg(s)      3Mg2+(aq)   +  2Al(s) 

2Al3+(aq) + 6Cl(aq) + 3Mg(s)  2Al(s) + 3Mg2+(aq) + 6Cl(aq)    :או    
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  סעיף ד'

 סדר את היונים שלפניך על פי כושרם היחסי לחמצן, מהגבוה לנמוך: 

 .  2+Mg(aq), יוני מגנזיום,  2+Cu(aq), יוני נחושת,  3+Al(aq)יוני אלומיניום, 

 

 התשובה:

 2+>   Mg   (aq)3+>   Al   (aq)2+Cu(aq) הכושר לחמצן מהגבוה לנמוך:

 

 

  'הסעיף 

, ובין תמיסה  AlCl(aq)3הצע ניסוי שבעזרתו תוכל להבחין בין תמיסה מימית של אלומיניום כלורי, 

 )שתי התמיסות חסרות צבע(.   MgCl(aq)2מימית של מגנזיום כלורי, 

 כתוב מה תעשה ומה תראה.

 

 התשובה:

נראה שינוי. )לוחית מגנזיום  AlCl(aq)3, בשתי התמיסות. רק בתמיסת  Mg(s)לטבול לוחיות מגנזיום, 

 (. Al(s)תתפורר; יופיע מוצק חדש, 

 זיום כלורי. ()לא נראה שינוי בתמיסת מגנ

 
 

 

 918651, שאלון 2002 ס"ב, בגרות תשי' 1שאלה 

 

 ? S(g)8מהו התוצר העשוי להתקבל בתהליך חיזור של גופרית, 

 

1 . (aq)
HS  

 2.   (aq)


4HSO 

 3.   (aq)


3HSO 

 4.  (aq)
23O2S  

 

 1התשובה הנכונה היא 

 נימוק:   

 היא אפס. S(g)8 -דרגת חמצון של אטומי גופרית ב

 קביעת דרגות חמצון של אטומי גופרית בכל אחד מהתוצרים :

 

(aq)
HS                             (aq)


4HSO                            (aq)


3HSO                            (aq)

23O2S  

 

(aq)תוצר חיזור של גופרית הוא 
HS  .בתהליך זה יש ירידה בדרגת חמצון של אטומי גופרית . 

במסיחים האחרים מתוארים תהליכים בהם יש עליה בדרגת חמצון של אטומי גופרית, מה שמעיד על חמצון 

 ולא חיזור.                     

 

2 +6 +4 +2 
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 918651, שאלון 2002 ס"ב, בגרות תשי"א 1שאלה 

 

  . SO (s)Cu  2(g)+ O (s)CuS +(g)2 לפניך ניסוח של תהליך להפקת נחושת: 

 ?מהו המשפט הנכון

 

 בתהליך זה רק החמצן עובר חמצון.  .1

 בתהליך זה רק הנחושת עוברת חיזור.    .2 

 בתהליך זה רק החמצן עובר חיזור.  .   3

  .     בתהליך זה רק הגופרית עוברת חמצון.4

 

 4התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 

 במגיבים ובתוצרים:קביעת דרגות חמצון 

  CuS(s)      +       O2(g)              Cu(s)       +      SO2(g)  
 

 

 שינוי בדרגות חמצון במהלך התגובה:

 החמצן עבר חיזור כי דרגת החמצון שלו ירדה.

 הנחושת עברה חיזור כי דרגת החמצון שלה ירדה.

 כי דרגת החמצון שלה עלתה.הגופרית עברה חמצון 

 

 
 

 918651, שאלון 2002 ס"ב, בגרות תש4שאלה 

 

 התרחשה תגובה. .2+Cd(aq), תמיסת יוני קדמיוםל,  Cr(s)הכניסו גוש כרום, 

     'אסעיף 

        נסח את התגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

Cr(s)  +  Cd2+(aq)    Cr2+(aq)  +  Cd(s)     

 

 ' בסעיף 

 .  ָדֵרג את המתכות  2+Ca(aq)אינה מגיבה עם יוני סידן,   Cr(s)ידוע כי המתכת 

(s)Cr   ,(s)Cd  ו- (s)Ca  פי כושרן לחזר )מהמחזר החזק ביותר לחלש ביותר(. נמק.-על   

 

  

2 2  0 +4 +2  0 
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 התשובה:

Ca  >  Cr  >  Cd    . 

 נימוק:

 Cd (s)Cr <(s)ולכן ,  2+Cd(aq)יוני את מחזר  Cr(s)לפי הנתונים 

  Cr (s)Ca <(s), ולכן  2+Ca(aq)יוני  את אך אינו מחזר

 .    Cd  (s)>  Cr  (s)Ca  <(s)כלומר: 

 

 ' גסעיף 

 .  על סמך נתוני השאלה בלבד,  2+Cu(aq)מגיבה עם יוני נחושת,   Cr(s)ידוע כי המתכת 

 פי כושרן לחזר? -על  Cu(s)-ו  Cr  ,(s)Cd  ,(s)Ca(s)האם ניתן לדרג את ארבע המתכות 

 הצע תהליך שבעזרתו תוכל לדרג את המתכות.   -דרג ונמק. אם לא  -אם כן 

 

 התשובה:

 . פי הנתונים-לא ניתן לדרג את ארבע המתכות על

  Cu(s), אך לא ידוע אם כושר החיזור של  Cu(s)גדול מכושר החיזור של   Cr(s))לפי הנתון כושר החיזור של 

 או קטן ממנו.(    Cd(s)של  גדול מכושר החיזור

 .  2+Cu(aq)מגיב עם יוני  Cd(s), או לבדוק אם  2+Cd(aq)מגיב עם יוני  Cu(s)יש לבדוק אם 

 

 

 918651, שאלון 2000 "ס, בגרות תשז' 1שאלה 

 

   ? HOFמהי דרגת החמצון של אטום החמצן במולקולה של  

 

1     .2 

2     .0 

3     .+1 

4     .+2    

 

 2התשובה הנכונה היא 

  ימוק:נ

 

 H    O    F סכום דרגות החמצון של כל האטומים במולקולה שווה לאפס:

 

 

אטומית, יש לרשום בראש וראשונה את דרגות החמצון -כדי לחשב דרגת חמצון של אטום במולקולה תלת

החמצון של האטום השלישי. )ברוב המקרים הידועות )המופיעות בכללים( של שני אטומים ולחשב את דרגת 

 יש לחשב את דרגת החמצון של האטום האמצעי(.

  +1+X+(1) = 0                     X = 0 

 

 

  

1 +1 0   
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 918651, שאלון 2000 "ס, בגרות תשח' 1שאלה 

 
 . Zn(s)בץ, א, אך לא בכלי עשוי  Pb(s)בכלי עשוי עופרת,   2+Ni(aq)ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני 

 . Zn(s), אך לא בכלי עשוי אבץ,  Ni(s)בכלי עשוי ניקל,   2+Fe(aq)ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני 

  מהו הדירוג הנכון של המתכת לפי הכושר היחסי שלהן לחזר?

 

 1   . (s)Pb          (s)Ni           (s)Fe         (s)Zn 

 2. (s)Pb          (s)Zn          (s)Ni          (s)Fe 

 3 . (s)Zn          (s)Fe          (s)Pb          (s)Ni  

4     . (s)Zn          (s)Fe          (s)Ni          (s)Pb        

  

 1התשובה הנכונה היא 

 ימוק:נ

 

 יותר. כדי לדרג את המתכות, יש לקבוע על פי כל נתון, איזו מתכת מצמד המתכות היא מחזר טוב

 . Zn(s), אך לא בכלי עשוי אבץ,  Pb(s)בכלי עשוי עופרת,   2+Ni(aq)נתון:  ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני 

  Pb    (s)Ni    (s)Zn(s)    כמחזר, ז.א.   Ni   (s)  Zn(s) כמחזר,   Pb    (s)Ni(s)המסקנה:   

 

 . Zn(s), אך לא בכלי עשוי אבץ,  Ni(s)בכלי עשוי עופרת,   2+Fe(aq)נתון:  ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני 

  Ni    (s)Fe    (s)Zn(s)    כמחזר, ז.א.   Fe   (s)  Zn(s) כמחזר,   Ni    (s)Fe(s)המסקנה:   

 

 Pb    (s)Ni    (s)Fe    (s)Zn(s)הדירוג לגבי ארבעת המתכות הנתונות:   

 

 

 
 

 918651, שאלון 2000 "ס, בגרות תש3שאלה 
 

 –( I(aq)-, Br(aq)-, Cl(aq)-F ,-(aq),( ליוני הלוגנים )I2(l), Br2(g)Cl2(g ), F ,(s)2בתגובה בין ההלוגנים )

 הלוגנים עוברים חיזור ויוני ההלוגנים עוברים חמצון.ה 

 .ההלוגנים מחמצנים טוב יותר ככל שענן האלקטרונים קטן יותר 

 יותר רמות אנרגיה(.ככל שליון יש ככל שהרדיוס היוני גדול יותר ) יוני ההלוגנים מחזרים טוב יותר 

 
 סעיף א' 

  iסעיף -תת

 ,  מגיב אך ורק כמחמצן.  F(g)2הסבר מדוע הפלואור,   
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 התשובה:

האלקטרושליליות של הפלואור היא : אין חלקיק שיכול למשוך ממנו אלקטרונים פלואור מגיב אך ורק כמחמצן כי

 הגבוהה ביותר.

   

  iiסעיף -תת

 ,  מגיב גם כמחמצן וגם כמחזר.  Cl(g)2הסבר מדוע הכלור,  

 

 התשובה:

 אלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה.  7הכלור נמצא בטור השביעי ולו 

 (. -1+( ודרגת החמצון המינימלית היא )7לכן דרגת החמצון המכסימלית היא )

(, ולכן דרגת החמצון יכולה גם לעלות )עובר חמצון( 0היא ) Cl(g)2דרגת החמצון של אטום הכלור במולקולה 

 וגם לרדת )עובר חיזור(.

 

 ' בסעיף 

(aq)יוני 
Br  מגיבים עם יוני(aq)

ClO :בתגובה שניסוחה 

 

   (aq)
+   Cl   (aq)

BrO        (aq)
+   Br   (aq)

ClO 

 

   iסעיף -תת

 נמק.ציין מהו המחמצן ומהו המחזר בתגובה זו. 

 

 התשובה:

(aq)המחמצן: יוני 
ClO  מ( ל  +1 -, כי דרגת החמצון של אטומי הכלור יורדת-  1   .) 

(aq)המחזר: יוני 
Br  מ( כי דרגת החמצון שלהם עולה ,- 1  1  -ל+   .) 

 

   iiסעיף -תת

(aq)האם גם יוני 
I  עשויים להגיב בצורה דומה עם יוני(aq)

ClO   ?.נמק 

 

 התשובה:

(aq)יוני 
I   עשויים להגיב בצורה דומה עם יוני(aq)

ClO  כי יוני ,(aq)
I   הם מחזרים טובים יותר 

(aq)מיוני 
Br  )ליוני יוד רדיוס יוני גדול יותר מהרדיוס היוני של יוני ברום( . 
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 '  גסעיף 

 

(aq)יוני 
I  מגיבים עם יוני(aq)

BrO  .ניסוח מאוזן לתגובה. לפניך 

  

    BrO
(aq)   +   I(aq)         IO

(aq)    +   Br(aq) 

 

(aq)האם גם יוני 
Cl  עשויים להגיב בצורה דומה עם יוני(aq)

BrO   ?.נמק 

 

 התשובה:

(aq)יוני 
Cl   לא יכולים להגיב עם יוני(aq)

BrO  כפי שיוני ,(aq)
I   מגיבים עם יוני(aq)

BrO   

 נימוק:

(aq)יוני     
Cl   הם מחזרים חלשים יותר מיוני(aq)

Br )כי הרדיוס היוני שלהם קטן יותר )פחות רמות אנרגיה , . 

 

 

 918651, שאלון 2000 "ס, בגרות תש4שאלה 

 

 . Fe(s), שבהם ניתן לקבל ברזל מתכתי,  I-IIIהשאלה עוסקת בשלושה תהליכים, 

מול  1.2, בטמפרטורה מתאימה. בתגובה עברו  C(s)מול של אחת מתחמוצות הברזל עם פחם,  0.2, הגיבו  Iבתהליך 

 . CO(g)חמצני, -, וכן הגז פחמן חד Fe(s)מול ברזל מתכתי,  0.4אלקטרונים, ונוצרו 

 סעיף א'   

    iסעיף -תת

 הגיבו? פרט את חישוביך. C(s)כמה מול פחם, 

 

 התשובה:

 C(s)מול  0.6הגיבו 

    C(s)    CO(g)      

                                                                                                                        0            2+     

          

 מול אלקטרונים, הגיבו: 1.2מול אלקטרונים, לכן אם עברו  2עוברים  C(s)מול  1כאשר מגיב 

 

n =         = 0.6 mol 

 

    iiסעיף -תת

 פרט את חישוביך.?  Fe(s)מול ברזל מתכתי,  1כמה מול אלקטרונים היו עוברים, אילו היה נוצר 

 

  

1.2 
2 
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 התשובה:

 מול אלקטרונים 3

 חישוב:

 מול אלקטרונים.  3, היו עוברים Fe(s)מול ברזל,  1אילו היה נוצר 

 ,   Fe(s)מול ברזל,  1מול אלקטרונים, לכן אילו נוצר    1.2, עברו Fe(s)מול ברזל,   0.4כשנוצרו 

 מול אלקטרונים.  = 3             היו עוברים

 

 

    iiiסעיף -תת

 .נמק?  Iמהי דרגת החמצון של הברזל בתחמוצת הברזל שהשתתפה בתהליך 

 

 התשובה:

  .  +3דרגת החמצון של הברזל בתחמוצת הברזל היא  

 נימוק:

 .מול אלקטרונים 3עוברים   Fe(s)מול ברזל,  1כי בתגובה בה נוצר 

 

 

 סעיף ב'  

גרם ברזל מתכתי,  44.8, בטמפרטורה מתאימה. נוצרו  C(s)הגיבה אחת מתחמוצות הברזל עם פחם,  IIבתהליך 

(s)Fe 2חמצני, -מול של הגז פחמן דו 0.4 -, ו(g)CO . 

 נמק.?  IIמהי נוסחת תחמוצת הברזל שהשתתפה בתהליך 

 

 

 התשובה:

 .  FeOנוסחת התחמוצת היא 

 חישוב:

 :  Feמספר מולי אטומי 

n =              = 0.8 mol 

 :CO(g)2 -מספר מולי אטומי חמצן ב

n = 0.4  2 = 0.8 mol 

 :לכן, יחסי מולי האטומים

n(Fe) : n(O) = 1 : 1 

   FeOולכן נוסחת התחמוצת היא 

 

 

  

1.2 
0.4 

44.8 
56  
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 918651, שאלון 2000 "סבגרות תש, 9שאלה 

  

 מכילה פחמן ומימן בלבד. Aתרכובת 

 . O2H(l)גרם   10.8 -ו  CO(g)2גרם    22התקבלו  Aמול של תרכובת  0.1בשרפת 

 .פרט את חישוביך.  Aחשב את הנוסחה המולקולרית של תרכובת 

 

 התשובה:

 . 12H5Cהיא    Aהנוסחה המולקולרית של תרכובת  

 חישוב:

 

 n         =                =  0.5 מול    n         =                  =  0.6 מול   

 

 . Hמול אטומי    2   =1.2  0.6 -ו  Cמול אטומי   0.5יש   Aמול  -0.1ב

  . Hמול אטומי   12 -ו  Cמול אטומי   5יש   Aמול  -1לכן ב

 . 12H5Cהיא    Aהנוסחה המולקולרית של תרכובת  ולכן 

 

 

 

 
 918651, שאלון 1999 נ"ט, בגרות תשח' 1שאלה 

 

 חיזור?-איזה מבין התהליכים שלהלן הוא תהליך חמצון

 

   1.                                 (s)Br4NH         (g)+  HBr  3(g)NH 

   2.   (g)O2+  H  2)g)+ CO  3(g)2NH               3(s)CO2)4(NH 

                3.                         2(s)MgCl           2(g)+  Cl    (s)Mg 

   4.                   (l)
+   2Cl   (l)2+Mg                      2(s)MgCl 

 

 3התשובה הנכונה היא 

 ימוק:נ

 יש שינוי בדרגות החמצון של החלקיקים בתגובה: 3בתהליך רק 

Mg (2) -( ל0) -עובר חימצון, דרגת החמצון עולה מ+ 

Cl (.-1) -( ל0) -עובר חיזור כי דרגת החמצון יורדת מ 

 

 

  

2(g)CO (l)O2H 

 22 גרם
  גרם
 44   מול

 10.8 גרם
  גרם
 18   מול
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 918651, שאלון 1999 נ"ט, בגרות תשט' 1שאלה 

חיזור. אחד -.  מתרחשת תגובת חמצון 3Fe(NO((aq)2עם תמיסת   AgNO(aq)3 מערבבים תמיסת 

 . Ag(s)מתוצרי התגובה הוא  

 מהי הקביעה הנכונה?

 

  . 2+Fe(aq)מחמצנים את יוני   Ag+(aq)יוני  .1 

 . Ag+(aq)מחמצנים את יוני   2+Fe(aq)יוני  .2  

(aq)יוני   .3  


3NO   מחמצנים את יוני(aq)+Ag . 

 . Fe(s)תוצר נוסף של התגובה הוא   .4  

 

 1התשובה הנכונה היא 

 ימוק:נ

 לפי הנתונים, מתרחשת חצי התגובה:

Ag+(aq) + e   Ag(s) 

או עוברים חיזור ולכן יוני הברזל הנמצאים בתערובת,  םבהתאם ניתן לקבוע כי יוני כסף מחמצני

(aq)2+Fe .מחזרים או עוברים חמצון , 

 שגוי כי יוני הכסף עוברים חיזור ולא חמצון.. 2היגד 

 שגוי כי יוני הכסף עוברים חיזור ולא חמצון. 3היגד 

שגוי כי יוני כסף עוברים חיזור ולכן יוני ברזל יעברו חימצון. כאשר יוני ברזל יעברו חמצון  4היגד 

 (.0) -+( ל2) -דרגת החמצון יעלה ולא ירד )מ

 

 

 918651, שאלון 1999 נ"ט, בגרות תש2שאלה 

 

 NH(g)3למים נפלט גז  NaNH (s)2בתגובה בין 

 מתרחשת התגובה:

 NaNH2(s)   +   H2O(l)      NH3(g)  +   Na+(aq)   +   OH
(aq) 

 .נמקחיזור ? -האם התגובה היא תגובת חמצון

 

 התשובה:

 אינה תגובת חמצון חיזור.התגובה 

 נימוק:

 חיזור.-אין שינויים בדרגות החמצון של האטומים, לכן אין זאת תגובת חמצון
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 918651, שאלון 1999 נ"ט, בגרות תש5שאלה 

 

 . 2Iשבהן משתתף יוד,    I -IIIלפניך שלוש תגובות    

 

I2(g)  +  Cl2(g)   2ICl(s)  

 

I2(g)  +  2OH
(aq)   IO

(aq)   +  I(aq)  + H2O(l) 

 

I2(g)  +  2S2O32(aq)   2I(aq)   +  S4O62(aq) 

 

 סעיף א'  

     iסעיף -תת

 אחד מהחלקיקים המכילים יוד בתגובות אלה. אטומי היוד בכלקבע את דרגת החמצון של 

 

 התשובה:

 

I2(g)  +  Cl2(g)    2ICl(s)  

 

 

 

I2(g)  +  2OH
(aq)   IO

(aq)   +  I(aq)  + H2O(l) 

 

 

 

I2(g)  +  2S2O32(aq)     2I(aq)  +  S4O62(aq) 

 

 

 

    iiסעיף -תת

פעל כמחמצן בלבד, כמחזר בלבד או גם  , 2I יוד, , קבע אם III-,  ו I   ,IIלגבי כל אחת מהתגובות 

 .נמקכמחמצן וגם כמחזר. 

 

 התשובה:

    Iתגובה 

 .,  מחזר 2Iהיוד, 

 .)אטומי היוד "איבדו" אלקטרונים( דרגת החמצון של אטומי היוד עלתה

  

0 

0 

0 

1+ 

1+ 1 

1 
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    IIתגובה 

  .,  גם מחמצן וגם מחזר 2Iהיוד, 

אטומי היוד "איבדו" מדרגת החמצון של חלק מאטומי היוד עלתה ושל חלק ירדה )חלק 

 .ק מאטומי היוד "לקחו" אלקטרונים(אלקטרונים וחל

   IIIתגובה 

  .,  מחמצן 2Iהיוד, 

 דרגת החמצון של אטומי היוד ירדה )אטומי היוד "לקחו" אלקטרונים(.

 

 

  סעיף ב' 

2(s)I   5מול   1הוא אחד משני התוצרים המתקבלים בתגובה שבין(s)O2I   מול   5לבין(g)CO . 

 

    iסעיף -תת

 נמק.כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה זו? 

 

 התשובה:

 מול אלקטרונים.  10בתגובה זו עוברים 

 חישוב:

 היא           .   2I -היא           .  דרגת החמצון של אטומי יוד ב  5O2I -דרגת החמצון של אטומי יוד ב

 

 מול אלקטרונים. 5"לקח"   5O2I -כל מול אטומי יוד ב

 מול אלקטרונים.  10 = 2    5מול אטומי יוד( "לוקחים" 2)  5O2Iמול   1לכן, 

 

    iiסעיף -תת

 .נמקמהי דרגת החמצון של אטומי הפחמן בתוצר הנוסף של התגובה? 

 

 התשובה:

 דרגת החמצון של אטומי הפחמן בתוצר הנוסף היא           .

 

 נימוק: 

 היא           .  CO -דרגת החמצון של אטומי פחמן ב

 

 מול אלקטרונים. 10"איבדו"  COמול   5

 מול אלקטרונים. 2"איבד"  COמול   1

 יחידות, לכן היא           . 2 -בדרגת החמצון של אטומי פחמן בתוצר עלתה 

 

 

  

0 5+ 

4+ 

2+ 

4+ 
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 סעיף ג'   

5(s)O2I  חיזור עם  -מגיב בתגובת חמצון(g)S2H   האם דרגת החמצון של היוד בתוצר תהיה גבוהה  .

    ממנה? נמק.או נמוכה  O2I(s)5-מזו שב

 

 התשובה:

 . 5O2I-החמצון של אטומי היוד בתוצר תהיה נמוכה מזו שבדרגת 

 נימוק:

 ת(.ינימליהיא            )דרגת חמצון מ  S2H-, בSדרגת החמצון של אטומי גופרית, 

 

 יגיב כמחמצן, ודרגת החמצון של אטומי היוד תרד. 5O2Iמחזר בלבד. לפיכך    S2Hלכן בתגובה זו  

 

 

 סעיף ד'   

5(s)O2I  חיזור.-חמצוןאינה מגיב עם מים בתגובת ש 

 ?HIO   3,  HIO 4HIO  ,איזה מבין החומרים שלהלן עשוי להיות תוצר התגובה: 

 

 התשובה:

 . 3HIOהתוצר שעשוי להתקבל הוא  

 נימוק:

חיזור, דרגת החמצון של אטומי היוד בתוצר צריכה להיות זהה לזו -כיוון שאין זו תגובת חמצון

 .          לומר  ,  כ 5O2I-שב

 . 3HIO-זאת דרגת החמצון של אטומי היוד ב

 

 

  

 

2 

4+ 


