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 בנושא "סטוכיומטריה" תרגול

 1שאלה מספר 

 . CH(g)4גרם גז מתאן,  8נתון מדגם של 

 כמה מול מולקולות מתאן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .א

Mw = 16 gram/mol 

n = 8 / 16 = 0.5 mol molecules 

 

 פרט את חישוביך.כמה מולקולות מתאן מצויות במדגם?  .ב

N = 0.5  6.1023 = 3.1023 molecules 

 

 כמה מול אטומי פחמן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ג

 מול אטומי פחמן. 0.5מול מולקולות יש  0.5 -במול מולקולות יש מול אטומי פחמן, לכן ב

 

 כמה אטומי פחמן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ד

N = 0.5  6.1023 = 3.1023 atoms 

 

 כמה מול אטומי מימן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ה

( 0.52) 2מול מולקולות יש  0.5 -מול אטומי פחמן, לכן ב 4במול מולקולות יש 

 מול אטומי פחמן.

 

 

 כמה אטומי מימן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ו

N = 2  6.1023 = 1.2.1024 atoms 

 

 

 פרט את חישוביך.כמה מול אטומים בסה"כ יש במדגם?  .ז

n = 0.5 + 2 = 2.5 mol atoms 

 

 כמה אטומים בסה"כ יש במדגם? פרט את חישוביך. .ח

N = 3.1023 + 1.2.1024 = 1.5.1024 atoms 
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 2שאלה מספר 

 מומלץ לתרגל עם התלמידים חישובים של מספר חלקיקים שונים בכמות נתונה של חומר.

 תרגיל לדוגמה:

 

 . CH(g)4גרם גז מתאן,  2נתון מדגם של 

 כמה מול מולקולות מתאן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .א

 גרם למול. 16מסה מולרית של מתאן שווה 

 מספר מולי מתאן:

2 / 16 = 0.125 mol 

 

 כמה מולקולות מתאן מצויות במדגם? פרט את חישוביך. .ב

N = 0.125  6.1023 = 7.5.1022 molecule 

 

 מצויים במדגם? פרט את חישוביך.כמה מול אטומי פחמן  .ג

 .Cמול אטומי  0.125מול מתאן יש  0.125 -במול מתאן יש מול אטומי פחמן, ב

 

 כמה אטומי פחמן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ד

N = 0.125  6.1023 = 7.5.1022  C atoms 

 

 

 כמה מול אטומי מימן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ה

 מול מתאן יש: 0.125 -מול אטומי מימן. ב 4במול אטומי מתאן יש 

0.125  4 = 0.5 mol H atoms 

 

 כמה אטומי מימן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. .ו

N = 0.5  6.1023 = 3.1023  H atoms 

 

 כמה מול אטומים בסה"כ יש במדגם? פרט את חישוביך. .ז

0.125 + 0.5 = 0.625 mol atoms 

 

 את חישוביך. כמה אטומים בסה"כ יש במדגם? פרט .ח

N = 0.625  6.1023 = 3.75.1023  atoms 
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 3שאלה מספר 

 . NH(g)3גרם אמוניה,  408נתון מדגם של  .1

 כמה מול מולקולות אמוניה מצויים במדגם? פרט את חישוביך. א.      

 גרם למול. 17מסה מולרית של אמוניה שווה 

 מספר מולי האמוניה במדגם:

408 / 17 = 24 mol 

 

 כמה מול אטומי חנקן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. ב.      

  במול אמוניה יש מול אטומי חנקן,

 מול אטומי חנקן. 24מול אמוניה יש  24 -בלכן 

 

 כמה מול אטומי מימן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. ג. 

 מול אטומי מימן, 3במול אמוניה יש 

 מול אטומי מימן. (324)  72מול אמוניה יש  24 -ב לכן

 

 כמה אטומי חנקן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. ד.    

 מספר אטומי החנקן במדגם:

N = 24  6.1023 = 1.44.1025  N  atoms 

  

 כמה אטומי מימן מצויים במדגם? פרט את חישוביך. ה. 

 מספר אטומי המימן במדגם:

N = 72  6.1023 = 4.32.1025  H  atoms 

 

 מול אטומים בסה"כ יש במדגם? פרט את חישוביך. כמה ו.     

 מספר כלל האטומים במדגם:

N = 1.44.1025 + 4.32.1025 = 5.76.1025   atoms 
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 אטומי מימן. 10·231.2, יש  O2H(l)במדגם של מים,  . 2

 כמה אטומי חמצן יש במדגם? פרט את חישוביך. א.  

 .1:2יחס האטומים אטומי מימן ואטום חמצן,  2במולקולת מים יש 

 .  10·226לכן מספר אטומי החמצן במדגם הוא מחצית ממספר אטומי המימן, 

 

 כמה מולקולות מים יש במדגם? פרט את חישוביך. ב.  

 במולקולת מים אחת יש אטום חמצן אחד

 .10·226כלומר מספר אטומי החמצן שווה למספר מולקולות המים, 

 

 פרט את חישוביך.כמה מולים של מים יש במדגם?  ג.  

 מספר מולי המים במדגם:

n = N / NA = 6·1022 / 6·1023 = 0.1 mol 

 

 מהי מסת המדגם? פרט את חישוביך. ד. 

 גרם למול. 18מס מולרית של המים 

 מסת המדגם:

m = n  Mw = 0.1  18 = 1.8 gram 
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 4שאלה מספר 

יונית לבין מספר המולים של  יונים כדי להבהיר לתלמידים מהו ההבדל בין מול תרכובת 

 המרכיבים את התרכובת, מומלץ לבקש מהתלמידים להשלים את הטבלה הבאה:

  

 התרכובת

 

מסה 

 מולרית

 

המסה של 

 המדגם

 מסה של מספר מולים של

התרכובת 

 במדגם

יונים 

חיוביים 

 במדגם

יונים 

שליליים 

 במדגם

יונים 

חיוביים 

 במדגם

יונים 

שליליים 

 במדגם

BaO(s)  50 גרם      

NaOH(s)   0.03 מול     

MgCl2(s)     0.5 מול   

Al2O3(s)    0.2 מול    

Ca(OH)2(s)      0.8 גרם  

KClO4(s)       0.995 

 גרם

 

 

 התשובה:

  

 התרכובת

מסה 

 מולרית

)גרם 

 למול(

 

 המסה

 )בגרמים(

 של המדגם

 של )בגרמים( מסה מספר מולים של

התרכובת 

 במדגם

יונים 

חיוביים 

 במדגם

יונים 

שליליים 

 במדגם

יונים 

חיוביים 

 במדגם

יונים 

שליליים 

 במדגם

BaO(s) 153 50  0.33 0.33 0.33 44.77 5.28 

NaOH(s) 40 1.2 0.03 0.51 0.69 0.03 0.03 מול 

MgCl2(s) 99 24.75 0.25 0.25 0.5 35.5 6 מול 

Al2O3(s) 102 10.2 0.1 0.2 4.8 5.4 0.3 מול 

Ca(OH)2(s) 74 1.48 0.02 0.02 0.04 0.8  0.68 

KClO4(s) 138 828 6 6 6 234 384 

 

 

  



7 
 

 

 5שאלה מספר 

 

כדי להבהיר לתלמידים מהם ההבדלים בין מול מולקולות החומר לבין מספר מולים כולל של  

לבקש אטומים במול מולקולות, בין מספר מולקולות לבין מספר אטומים במולקולה, מומלץ 

 מהתלמידים להשלים את הטבלה הבאה:

 מספר מולים החומר
של 

 מולקולות
החומר 
 במדגם

מספר 
 מולקולות
 של חומר
 במדגם

מספר מולים 
כולל של 
 אטומים
 במדגם

 מספר
 כולל של
 אטומים
 במדגם

 מספר מולים
 של אטומים

 מכל סוג
 במדגם

מספר 
אטומים מכל 

 סוג במדגם

N2(g) 0.5      

S8(s)  2310.2.4     

NF3(g)   0.12    

SO2(g)    2310.1.44   

C2H6(g)     C- 4 

  

 

C3H8O(l)        

H- 2210.2.7 

   

H2SO4(l) 6      

HClO4(l)  2110.2.4     

 

 התשובה:

מספר  החומר
של  מולים

 מולקולות
החומר 
 במדגם

מספר 
 מולקולות
 של חומר
 במדגם

מספר מולים 
כולל של 
 אטומים
 במדגם

 מספר
 כולל של
 אטומים
 במדגם

 מספר מולים
 של אטומים

 מכל סוג
 במדגם

מספר אטומים 
מכל סוג 

 במדגם

N2(g) 0.5 2310.3 1 2310.6 N- 1  N- 2310.6 

S8(s) 0.4 2310.2.4 3.2 2410.1.92 S- 3.2 S- 2410.1.92 

NF3(g) 0.03 2210.1.8 0.12 2210.27. N- 0.03 

F- 0.09 

N-2210.1.8 

F- 2210.5.4 

SO2(g) 0.8 2310.4.8 2.4 4210.1.44 S- 0.8 

O- 1.6 

S- 2310.4.8 

O-2310.9.6 
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C2H6(g) 2 4210.1.2 16 4210.9.6 C- 4 

H- 12  

C- 4210.2.4 

H- 4210.7.2 

C3H8O(l) 0.015 1210.9 0.18 2310.2 C- 0.12 

H- 0.045 

O- 0.015 

C- 2210.7.2 

H- 2210.2.7 

O- 1210.9 

H2SO4(l) 6 4210.3.6 42 5210.2.52 H- 12 

S- 6 

O- 24 

H- 4210.7.2 

S- 4210.3.6 

O- 5210.1.44 

HClO4(l) 0.0004 1210.2.4 0.0024 2110.1.44  H- 0.0004 

Cl- 0.0004 

O- 0.0016  

H- 0210.2.4 

Cl- 0210.2.4 

O- 0210.9.6 

 

 6שאלה מספר 

, במים.  MgBr(s)2על ידי המסת המלח מגנזיום ברומי,  liter 0.5הכינו תמיסה מימית שנפחה 

 . 0.4Mבתמיסה היה  ,2+Mg(aq) מגנזיום, ריכוז יוני

 כל אחת(. liter 0.25חילקו את התמיסה המקורית לשתי תמיסות שוות נפח )

 מים ונוצרה תמיסה חדשה. ml 250לתמיסה הראשונה הוסיפו 

 סעיף א'

(aq)חשב מהו הריכוז של יוני הברום, 
Br .בתמיסה החדשה. פרט את חישוביך 

 

 התשובה:

 : MgBr(s)2ניסוח תהליך ההמסה במים של מגנזיום ברומי, 

 

 

 

 

 liter  + 0.25 liter = 0.5 liter 0.25        נפח התמיסה החדשה:  

(aq)הריכוז של יוני הברום, 
Br    :בתמיסה החדשה 

 

 בתמיסה הראשונה המקורית:

 mol    0.1 mol 0.2מספר המולים של היונים:             

                                     M      0.4 M 0.8ריכוזי היונים:                                  

 liter 0.25נפח התמיסה:    

 

   MgBr2(s)     Mg2+
(aq)  +  2Br(aq) 

 מים

0.2 mol 
0.5 liter = 0.4 M 
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 התמיסה החדשה היא מיהול פי שניים של התמיסה המקורים. או: הכנת

(aq)לכן הריכוז של יוני הברום, 
Br  בתמיסה החדשה נמוך פי שניים מריכוזם בתמיסה 

 . M 0.4המקורית:  

 

 

 סעיף ב'

                     , בתמיסה החדשה. פרט את חישוביך.  Br-(aq)חשב מהו הריכוז של יוני הברום, 

 

 התשובה:

 : KBr(s)ניסוח תהליך ההמסה במים של אשלגן ברומי, 

 

 מ"ל תמיסה שהוספה: 250 -ב KBrמספר המולים של 

   

 

 

(aq)על פי יחס המולים בניסוח תהליך ההמסה של אשלגן ברומי במים, מספר מולי 
Br   שווה 

    KBr:  0.1 molלמספר המולים של 

 

          liter  + 0.25 liter = 0.5 liter 0.25 נפח התמיסה החדשה הוא סכום הנפחים של שתי התמיסות:  

סכום של מספר המולים של יוני הברום מספר המולים של יוני הברום בתמיסה החדשה הוא 

  mol  + 0.1 mol = 0.3 mol 0.2         בשתי התמיסות:

 :בתמיסה החדשה ,Br-(aq)ריכוז של יוני הברום , 

 

 

  

   KBr(s)     K+
(aq)  +  Br(aq) 

 מים

mol 
liter 

0.4         0.25 liter = 0.1 mol 

0.3 mol 
0.5 liter = 0.6 M 
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 7שאלה מספר 

 

  החישוב:על פי נתוני השאלה ותוצאות  -מומלץ לנתח עם התלמידים את הניסוי המתואר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 התגובה:התרחשה התמיסות  בערבוב

Pb2+
(aq)    +    2Cl(aq)      PbCl2(s) 

(aq)מול יוני  0.0006
2+Pb  יוני מול 0.0012הגיבו בשלמות עם (aq)

Cl 

 .  PbCl(s)2מול  0.0006והתקבל משקע: 

 בתמיסה נשארו יונים משקיפים:

(aq)יוני  מול 120.00
+Na יוני  מול 120.00 -ו(aq)


3NO .  

 NaCl(aq)ת תמיס ל"מ 20

 :שהכילו M 0.06 בריכוז

(aq) יוני מול 0120.0
+Na  

(aq) יוני מול 0120.0
Cl  

 

 3Pb(NO((aq)2ת תמיס ל"מ 21

 שהכילו: M 0.05בריכוז 

(aq)יוני  מול 060.00
2+Pb 

(aq)יוני  מול 120.00


3NO 

 מים 
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 8שאלה מספר 

 מומלץ בתרגול של חישובים סטויכיומטריים לפתור תרגילים המשלבים נתונים על נפח הגז 

 ונפח התמיסה המימית. שאלה לדוגמה:

 , מגיבה עם אדי מים על פי התגובה: SO(g)3 חמצנית,-גופרית תלת

  SO3(g)  +  H2O(g)    H2SO4(l)    

 ליטר. 30מולרי של גז בתנאי הניסוי היה ביצעו תגובה זו בתנאים קבועים. נפח 

 עם כמות מתאימה של אדי מים. SO(g)3 מול 0.2הגיבו 

 שהגיב? פרט את חישוביך. SO(g)3 מהו הנפח של .א

 נפח הגז:

V = n  Vm = 0.2  30 = 6 liter 

 

 , שהתקבלה בניסוי? פרט את חישוביך. SO2H(l)4מהי המסה של חומצה גופרתית,  ב.

 מול חומצה. 0.2, לכן התקבלו 1:1לחומצה הם   SO(g)3 שליחסי המולים בין 

 גרם למול. 98מסה מולרית של החומצה 

 מסת החומצה:

m = n  Mw = 0.2  98 = 19.6 gram   

 

 . 0.1M, שהתקבלה בניסוי, הכינו תמיסה מימית בריכוז  SO2H(l)4מכל הכמות של  ג.

 פרט את חישוביך.מהו הנפח של התמיסה שהתקבלה?  

 ריכוז החומצה:

V = c / n = 0.1 / 0.2 = 0.5 liter = 500 ml 
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 מים

 מים

 9שאלה מספר 

   גרם, ומכילה את החומרים  8.84נתונה תערובת שמסתה הכוללת היא 

2(s)                 BaCl  ו- (s) NaCl . 

 מ"ל. 400התערובת הומסה במים ונוצרה תמיסה בנפח של       

 סח את תהליכי ההמסה במים של שני כל אחד מהחומרים הנתונים.נI .   .א

BaCl2(s)    Ba2+(aq) +  2Cl-(aq) 

NaCl(s)    Na+(aq) +  Cl-(aq) 

II    2.  תאר ברמה המיקרוסקופית את תמיסתBaCl. 

   התמיסה מכילה יוני (aq)2+Ba   יוני ,(aq)-Cl  .ומולקולות מים 

  לבין אטומי החמצן במולקולות המים מתקיימת משיכה בין הקתיונים

חשמלית, בין האניונים לבין אטומי המימן במולקולות המים מתקיימת 

משיכה חשמלית. בתמיסה מתקיימים קשרי מימן בין מימן חשוף 

מאלקטרונים במולקולות מים לבין אלקטרונים לא קושרים על חמצן 

 במולקולות מים, בקו ישר.

 ה של תנודה וסיבוב.לחלקיקים תנוע 

 

  גר'. 3.48שמסתם    SO2K(s)4 ב. לתמיסה הנתונה הוסיפו גרגרי  

 התרחשה תגובת שיקוע: החומרים הגיבו במלואם.

Ba2+(aq) +  SO42-(aq)    BaSO4(s)     

    I  חשב כמה מול . (s)4SO2K  ?חישוביך. פרט אתהגיבו 

   n = m / Mw = 3.48 / 174 = 0.02 mol         :      הגיבוש SO2K(s)4 מספר המולים של 

 

   II חשב מהי מסת .(s)2BaCl    ?חישוביך. פרט אתבתערובת המקורית 

 . 1:1, לכן יחסי המולים בין שני המוצקים הוא 24SO-יש מול יוני  BaSO(s)4וגם במול  SO2K(s)4במול 

 .2+Ba(aq)מול  0.02, כלומר יש 2+Ba(aq)ומול יוני  24SO-יש מול יוני  BaSO(s)4במול 

 .BaCl(s)2מול  0.02, כלומר יש 2+Ba(aq)יש מול   2BaClבמול 

 גרם למול. 208שווה   BaCl(s)2מסה מולרית של 

    gram                            0.02 4.16 = 208שווה:     BaCl(s)2המסה של 
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  III.  חשב את כמות המולים של(s) NaCl   .חישוביך. פרט אתבתערובת המקורית 

 גרם.  4.16שווה  BaCl(s)2נמצא כי מסת  IIבסעיף ב

 גרם. 8.84שווה   NaCl (s) -ו BaCl  (s)2בפתיח נתון כי מסות המוצקים 

 שווה:  NaCl (s)מסת  

8.84 – 4.16 = 4.68 gram 

 גרם. 58.5שווה   NaCl (s) מסה מולרית של 

 : NaCl (s)מספר המולים של  

4.68 / 58.5 = 0.08 mol  

 

 .חישוביך פרט אתבתמיסה המקורית.      Cl –(aq) ג. חשב את ריכוז היון   

 .  aClN(s)מול  0.08לתמיסה הכניסו 

 מול יונים. 0.08, כלומר יהיו  Cl –(aq)ממול מוצק מתקבלים מול יוני 

 .  BaCl(s)2מול  0.02לתמיסה הכניסו 

 מול יונים. 0.04, כלומר יהיו  Cl –(aq)מול יוני  2ממול מוצק מתקבלים 

 . ריכוז היונים:Cl –(aq)מול יוני  0.12סה"כ מתקבלים 

0.12 / 0.4 = 0.3 M 
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 10שאלה מספר 

 , היא: PO3K(s)4גרם אשלגן זרחתי,  21.2, הדרושה לקבלת K (s)מסת האשלגן, 

 גרם 2.12. 4  גרם 11.7. 3  גרם 6.14. 2  גרם 3.9. 1

 

 .3 התשובה הנכונה היא

 חישוב:

 גרם למול.  212מסה מולרית של אשלגן זרחתי 

 מספר מולי אשלגן זרחתי:

 21.2 / 212 = 0.1 mol 

 מול. 0.3מול אשלגן, לכן מספר מולי האשלגן שווה  3בכל מול אשלגן זרחתי יש 

 גרם למול. מסת האשלגן: 39מסה מולרית של אשלגן שווה 

 0.3  39 = 11.7 gram 

 שים לב:ראוי ל

 לטעות: תלמיד עלולבשאלה זו מספר שלבים, בכל שלב 

 שלב ראשון: חישוב מספר מולי אשלגן זרחתי

 שלב שני: חישוב מספר מולי אשלגן לפי יחסי המולים.

 שלב שלישי: חישוב מסת האשלגן.

 

 

 11שאלה מספר 

 . Na+(aq)מול יוני נתרן,  1.2במים והתקבלה תמיסה שהכילה , NaNO(s)3המיסו נתרן חנקני, 

 . פרט את חישוביך.מסת הנתרן החנקני שהמיסו חשב את 

 

 חישוב:

 מול מוצק. 1.2בהמסה של מול מוצק מתקבלים מול קתיונים, לכן המיסו 

 גרם למול. 85מסה מולרית של המוצק 

  85 = 17 gram 0.2                                                                                     מסת המוצק:
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 12שאלה מספר 

 מ"ל תמיסת 100, הוסיפו  0.15Mשריכוזה   ,CaCl(aq)2 ,מ"ל תמיסת סידן כלורי 100 -ל

 .  בחר את התשובה הנכונה:0.3Mשריכוזה  , KCl(aq) ,אשלגן כלורי

 ריכוז יוני הכלור בתמיסה שהתקבלה גדל. .1

 .2כמות יוני הכלור בתמיסה שהתקבלה גדלה פי  .2

 ריכוז יוני הסידן בתמיסה שהתקבלה לא השתנה. .3

 .2ריכוז יוני הכלור בתמיסה קטן פי  .4

 .2התשובה הנכונה היא 

  

 13שאלה מספר 

ליטר תמיסה שבה   10הדרוש להכנת   8M,  בריכוז   4SO2Na(aq) חשב את נפח תמיסת נתרן  גופרתי

 .  Na ,2M+ (aq) הנתרן, ריכוז יוני

 מ"ל  125. 4מ"ל                 250. 3מ"ל               500. 2מ"ל                      800 .1

 

 

 1היא  ההתשובה הנכונ

 חישוב:

 n = c  v = 2  1 = 2 molמספר מולי יוני הנתרן:                                                                  

 שני מול יוני נתרן נוצרים ממול נתרן גופרתי. 

  v = c / n = 8 / 10 = 0.8 liter = 800 mlנפח תמיסת הנתרן הגופרתי שהכינו:                         

 

 

 

 

 14שאלה מספר 

 ?גרם של ארבע תרכובות. באיזה מדגם נמצא המספר הגדול ביותר של אטומים 1נתונים מדגמים בני 

1 . 2SO  2 .2CO   3 .O2H    4 .2NO 

 

 .3התשובה הנכונה היא 

 נימוק:

 44 , SO - 2(g)18  , CO - (g)O246   ,  H - 2(g)NO(g)2 -  64מסה מולרית של החומרים: 

 O2H(g)כאשר המסות שוות, ככל שהמסה המולרית קטנה יותר מספר המולים גדול יותר, לכן בגרם 

 מספר המולים הגדול ביותר.



16 
 

 ", סטוכיומטריהמאגר שאלות מבחינות הבגרות בנושא "

 , 70-30שעברו עיבוד והתאמה לתוכנית הלימודים 

 ותשובות לשאלות אלה.

 

 037381, שאלון 2017 תשע"ז בגרות, ד' 1שאלה 
 

 , מתפרק בחימום על פי התגובה: CO2)4(NH(s)3המוצק אמוניום פחמתי, 

   4 3 s 3 g( ) ( ) 2 g( ) ( )2 g2
NH CO    2NH  CO  H O    

חיממו דגימה של   s(4 2 )3NH CO. 

 הנפחים של הגזים שהתקבלו נמדדו בתנאים שווים של טמפרטורה ולחץ.

 מהו ההיגד הנכון?

  . O2H(g)שווה למספר המולקולות של  NH(g)3מספר המולקולות של  .1  

 (התשובה הנכונה CO (g)2) .מהנפח של 2גדול פי  NH(g)3 הנפח של .2  

 . CO2)4(NH(s)3שווה לנפח של  O2H(g)הנפח של  .3  

 . CO(g)2שווה למסה של  O2H(g)המסה של  .4  

  

 2היא התשובה הנכונה 

 :נימוק

 אבוגדרו, בתנאים שווים של טמפרטורה ולחץ, נפחים שווים של גזים שונים מכיליםעל פי השערת 

 אותו מספר חלקיקי גז. יחס המולים בניסוח תגובה שווה ליחס הנפחים של הגזים.

 2גדול פי  NH(g)3, לכן הנפח של  2:1הוא  NH(g)3 -ל CO(g)2יחס המולים בניסוח התגובה הנתונה בין 

 . CO(g)2מהנפח של 

, לכן מספר  2:1הוא  NH(g)3 -ל O2H(g)יחס המולים בניסוח התגובה הנתונה בין : אינו נכון 1מסיח 

 . O2H(g)ממספר המולקולות של  2גדול פי  NH(g)3המולקולות של 

 הנפח של מול גז גדול בהרבה מהנפח של מול מוצק. :אינו נכון 3מסיח 

 שונה. CO(g)2 -ו O2H(g)המסה  המולרית של  :אינו נכון 4מסיח 
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 037381, שאלון 2017 תשע"ז בגרותה',  1שאלה  

  

 . MgCl 0.8M(aq)2מ"ל תמיסת  400עם  KCl 0.4M(aq)מ"ל תמיסת  400ערבבו  

(aq)מהי הקביעה הנכונה בנוגע לריכוז של יוני 
Cl ?בתמיסה שהתקבלה 

1.   0.6M    , ולכן ריכוז יוני 2כי נפח התמיסה גדל פי (aq)
Cl  2קטן פי.  

2.   0.8M    , מול יוני 0.8כי בתמיסה שהתקבלה יש. (aq)
Cl  

3.   1.0M    , מול יוני 0.8כי בתמיסה שהתקבלה יש.( (aq)
Cl התשובה הנכונה) 

4. 1.0M     , ומספר המולים הכולל של יוני 2כי נפח התמיסה גדל פי  (aq)
Cl מול  2 הוא. 

 

 3היא התשובה הנכונה 

 :נימוק

 מ"ל תמיסה:  400 -מספר המולים של אשלגן כלורי ב
mol

0.4 0.4 liter 0.16 mol
lite

 
r
  

 אשלגן כלורי הוא חומר יוני. 

(aq)מול יוני  1 -ו K+(aq)מול יוני  1מתקבל  KCl(s)מול  1בהמסה במים של 
Cl . 

(aq)מול יוני  0.16מתקבלים  KOH(s)מול  0.16בהמסה במים של 
Cl . 

 מ"ל תמיסה:   400 -מספר המולים של מגנזיום כלורי ב
mol

0.8 0.4 liter 0.32mol
lite

 
r
  

 מגנזיום כלורי הוא חומר יוני. 

(aq)מול יוני  2 -ו 2+Mg(aq)מול יוני  1מתקבל  MgCl(s)2מול  1בהמסה במים של 
Cl . 

(aq)מספר המולים של יוני 
Cl  2מול  0.32המתקבלים בהמסה במים של(s)MgCl: 

0.32mol 2 0.6 l  4 o m     

0.4literנפח התמיסה שהתקבלה לאחר הערבוב:   0.4liter 0     .8liter  

(aq)מספר המולים של יוני 
Cl  :0.16בתמיסה שהתקבלהmol 0.64mol 0.8 ol     m  

(aq)הריכוז של יוני 
Cl  :בתמיסה שהתקבלה

0.8mol
1M

0.8liter
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 037381 , שאלון2017 תשע"ז בגרות, 3שאלה 
 

 , 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 

(1) MgH2(s) + 2H2O(l)  Mg(OH)(2) + 2H2(g) 

 כ"חומר אחסון" שממנו יופק מימן. MgH(s)2 -מדענים מציעים להשתמש ב

 . פרט את חישוביך.  H(g)2ליטר  10,000הדרושה לקבלת  MgH(s)2חשב את המסה של 

 ליטר. 25מול גז הוא  1נתון: בתנאי התגובה הנפח של 

 

 התשובה:

 ק"ג. 5.2המסה שווה 

 חישוב:

 ליטר: 10,000 -ב H(g)2מספר המולים של 

10,000liter
400mol

liter
25

mol

 

 . H(g)2מול  2מקבלים  MgH(s)2מול  1 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה מ

 שהגיבו: MgH(s)2מספר המולים של 

200 mol 

 :MgH(s)2המסה המולרית של 

26 gr/mol 

  הדרושה: MgH(s)2המסה של 

200 mol * 26 gr/mol=5,200 gr=5.2 kg 
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 037381, שאלון 2017 תשע"ז בגרות, 5שאלה 
   

 , על פי התגובה: O(g)2, מגיב עם חמצן,  H2C(g)6אתאן, 

2C2H6(g) + 7O2(g)  4CO2(g) + 6H2O(g) 

 וכמות מתאימה  H2C(g)6ביצעו שני ניסויים. בכל אחד מן הניסויים הכניסו לתוך כלי דגימה של 

 והדליקו את תערובת הגזים. O(g)2של 

  '  אסעיף 

על  טמפרטורה בניסוי הראשון ביצעו את התגובה בכלי סגור שנפחו קבוע. במהלך הניסוי שמרו 

 קבועה ומדדו את לחץ הגז בתוך הכלי.

 שלפניך מתאר נכון את השתנות לחץ הגז בתוך הכלי. נמק. I-IIIקבע איזה מן הגרפים 

 

 

 התשובה:

 IIIגרף 

 נימוק:

 מול גז בתוצרים(. 10 -מול גז במגיבים ל 9 -גז בכלי )מהבמהלך התגובה גדל מספר המולים של 

 בכלי, נפח הכלי והטמפרטורה אינם משתנים(. )גדל מספר מולקולות הגז

 מספר ההתנגשויות של מולקולות הגז בדפנות הכלי עולה ולכן לחץ הגז בכלי עולה.
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  '  בסעיף 

 בניסוי השני ביצעו את התגובה בכלי סגור שצורתו מזרק.

 , והדליקו את תערובת הגזים. O(g)2וכמות מתאימה של  H2C(g)6מול  0.02לתוך הכלי הכניסו 

 הגזים הגיבו בשלמות.

 במהלך הניסוי שמרו על לחץ וטמפרטורה קבועים.

 בתום התגובה מדדו את נפח הכלי.

 ליטר. 30מול גז הוא  1בתנאי הניסוי, הנפח של 

   iסעיף -תת

 חשב את נפח החמצן שהגיב. פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 . O(g)2מול  7מגיבים עם  H2C(g)6מול  2על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

 שהגיבו: O(g)2, מספר המולים של  H2C(g)6מול  0.02כשהגיבו 

0.02mol 7mol
0.07mol

2m l
 

o


 

 שהגיב: O(g)2נפח  

liter
0.07mol 30 2.1 liter

mol
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   iiסעיף -תת

 חישוביך והסבר.מהו נפח הכלי שנמדד בתום הניסוי? פרט את 

 

 התשובה:

 ליטר. 3נפח הכלי 

 חישוב:

 .O2H(g)מול  6-ו CO(g)2מול  4, נוצרים  H2C(g)6מול  2על פי יחס המולים בניסוח התגובה, כשמגיבים 

 . O2H(g)מול  0.06 -ו CO(g)2מול  0.04נוצרו  H2C(g)6מול  0.02כאשר הגיבו לכן, 

  mol + 0.06 mol = 0.1 mol 0.04   מספר המולים של התוצרים בתום הניסוי:

 נפח התוצרים בתום התגובה:

liter
0.1mol 30 3liter

mol
  

 

 

 037381, שאלון 2017 תשע"ז בגרות, 6שאלה 
 

(aq), מגיבה עם תמיסה המכילה יוני מימן פחמתי,  NH(g)3בתנאים מסוימים אמוניה, 


3HCO , 

 :(1)על פי תגובה 

(1) NH3(g) + HCO3
-
(aq)  NH4

+
(aq) + CO3

2-
(aq)  

 

 .  NaHCO(aq)3מ"ל תמיסת נתרן מימן פחמתי,  150הגיבו עם  NH(g)3מ"ל  750

 המגיבים הגיבו בשלמות.

 ליטר. 25מול גז הוא  1בתנאי התגובה, הנפח של 

(aq)חשב את הריכוז המולרי של יוני 


3HCO .בתמיסה. פרט את חישוביך 

 

 התשובה:

 .0.2Mריכוז היונים 
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 חישוב:

 שהגיבו: NH(g)3מספר המולים של 

0.75liter
0.03mol

25liter / mol
 

(aq)ליוני  NH(g)3על פי ניסוח התגובה, יחס המולים בין 


3HCO  1:1הוא . 

(aq)מספר המולים של יוני 


3HCO :0.03 שהגיבו mol 

(aq)ריכוז יוני 


3HCO :בתמיסה 

0.03mol
0.2M

0.15liter
 

 

   037381, שאלון 2016 ותשע" בגרות, 5שאלה 
 

ליטר של תמיסה מימית  1עם  0.2M, בריכוז  NaOH(aq)ליטר תמיסת נתרן הידרוקסידי,  1ערבבו 

 . OH2CH3CH(aq)מול אתאנול,  0.2המכילה 

(aq)מהו ריכוז יוני 
OH ?בתמיסה שהתקבלה 

  0.1M א.  

 0.2M ב.  

 0.3M ג.  

 0.4M ד.  

 היא א'התשובה הנכונה 

 :נימוק

 mol 0.2       בתמיסה המקורית:    NaOH(aq)מספר המולים של 

 על פי יחס המולים בניסוח תהליך ההמסה של נתרן הידרוקסידי במים:

     NaOH(s)      Na+(aq)  +  OH
(aq) 

(aq)מספר מולי  
OH  שווה למספר מולי (aq)NaOH   :0.2    בתמיסה המקורית mol 

 liter + 1 liter = 2 liter 1   נפח התמיסה שהתקבלה הוא סכום הנפחים של שתי התמיסות:

(aq)הריכוז של  יוני  
OH :בתמיסה שהתקבלה                                    

0.2 mol 
2 liter 

= 0.1 M 

 מים
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   037381, שאלון 2016 ותשע" בגרות, 11שאלה 
 

 . Eשמן דקל מכיל גם ויטמין 

 גרם(. 0.015מ"ג ) 15המומלצת לנוער היא  Eהצריכה היומית של ויטמין 

 . Eמול של ויטמין  0.00267בליטר אחד של שמן דקל במצב נוזל יש 

 .גרם למול  431היא   Eהמסה המולרית של ויטמין 

 המומלצת לנוער.  Eמ"ל שמן דקל יכול לספק את הצריכה היומית של ויטמין  1קבע אם 

 חישוביך.פרט את 

 

 התשובה:

 מ"ל של שמן דקל אינו מספק את הצריכה היומית המומלצת. 1

 חישוב:

 ליטר שמן: 1 -ב Eהמסה של ויטמין 

 מ"ל שמן: 1 -ב Eהמסה של ויטמין 

 או:

 מ"ל שמן דקל:  1 -ב Eמספר המולים של ויטמין 

 מ"ל שמן דקל: 1 -ב Eהמסה של ויטמין 

 או:

 המומלצים: Eמספר המולים של ויטמין 

 

 מ"ל שמן דקל: 1 -ב Eמספר המולים של ויטמין 

 

 המומלצת לנוער, Eמ"ל של שמן דקל אינו מספק את הצריכה היומית של ויטמין  1

 ער.מ"ל שמן דקל קטנה מהצריכה היומית המומלצת לנו 1 -ב Eכי המסה של ויטמין 

 

 

  

= 1.15·103 gr = 1.15 mg 
1 ml 1.15 gr  

1000 ml 

= 2.67·106 mol 
1 ml 0.00267 mol  

1000 ml 

= 3.48·105 mol 0.015 gr 

431 
gr 

mol 

= 2.67·106 mol 
1 ml 0.00267 mol  

1000 ml 

2.67·106 mol  431       = 1.15·103 gr =1.15 mg 
gr 

mol 

2.67·103 mol  431       = 1.15 gr 

 

gr 
  mol 
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 037303, שאלון 2016 ותשע" בגרות, 14שאלה 
 

  סעיף א'  

 . O(g)2, וחמצן,  N(g)2, שנפחם שווה, מכילים תערובת של חנקן,  B -ו Aשני כלים סגורים 

 שני הכלים נמצאים באותה טמפרטורה.

 . O(g)2מול  0.08 -ו N(g)2מול  0.02יש   Aבכלי

 . O(g)2מול  0.02 -ו N(g)2מול  0.08יש   Bבכלי

 שלפניך, אם הוא נכון או לא נכון. נמק כל קביעה. II -ו  Iקבע עבור כל אחד מן ההיגדים 

I הלחץ של תערובת הגזים בכליA   גדול מן הלחץ של תערובת הגזים בכליB .   

II המסה של תערובת הגזים בכליA   גדולה מן המסה של תערובת הגזים בכליB .  

 

 התשובה:

 לא נכון.  -   Iהיגד

 נימוק:

 מול(. 0.1בכל אחד משני הכלים יש אותו מספר מולים של גז )

לשני הכלים אותו נפח והם נמצאים באותה טמפרטורה, ולכן )על פי השערת אבוגדרו( הלחץ של 

 תערובת הגזים בשני הכלים שווה.

 

 נכון.  -  IIהיגד 

 נימוק:

 שווה. מספר המולים הכולל של גז בכל אחד משני הכלים

 . N(g)2גדולה מהמסה המולרית של  O(g)2המסה המולרית של 

, ולכן המסה של תערובת הגזים  N(g)2גדול ממספר המולים של  O(g)2מספר המולים של   Aבכלי

 . Bגדולה מהמסה של תערובת הגזים בכלי  Aבכלי 
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 או:

 :Aהמסה של תערובת הגזים בכלי 

 

       

 :Bהמסה של תערובת הגזים בכלי 

 

 . Bגדולה מהמסה של תערובת הגזים בכלי  Aעל פי החישוב, המסה של תערובת הגזים בכלי 

 

  סעיף ב'  

,  N(g)2בדרך כלל ממלאים צמיגים של מכוניות באוויר, שהיא תערובת גזים המכילה בעיקר חנקן, 

 . O(g)2וחמצן, 

   iסעיף -תת

 כאשר ממלאים את הצמיג באוויר, לחץ האוויר בתוך הצמיג עולה. הסבר מדוע.

 בתשובתך הנח כי לא חל שינוי בנפח הצמיג ובטמפרטורת האוויר.

 

 התשובה:

ים את הצמיג באוויר עולה המספר של מולקולות הגז בצמיג. )אין שינוי בנפח הצמיג כאשר ממלא

 או בטמפרטורת הגז בצמיג.( 

 מספר ההתנגשויות של מולקולות הגז בדפנות הצמיג עולה, ולכן לחץ הגז בצמיג עולה.

 

   iiסעיף -תת

 במהלך הנסיעה הטמפרטורה של האוויר בצמיג עולה.

שלפניך הוא תיאור סכמתי נכון של לחץ האוויר בצמיג כתלות  I-III קבע איזה מבין הגרפים

 בטמפרטורה במהלך הנסיעה. נמק.

 בתשובתך הנח כי לא חל שינוי בנפח הצמיג.

 

 

 

 

 

              III                                                     II                                                         I 

 הטמפרטורה

 לחץ האוויר

 הטמפרטורה

 לחץ האוויר

 הטמפרטורה

 לחץ האוויר

0.02 mol  28      + 0.08 mol  32      = 3.12 gr gr 
mol 

gr 
mol 

0.08 mol  28      + 0.02 mol  32      = 2.88 gr gr 
mol 

gr 
mol 
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 התשובה:

 . IIIגרף 

 נימוק:

מולקולות הגז נעות מהר יותר. עולה מספר התנגשויות ביחידת זמן של כאשר הטמפרטורה עולה, 

 מולקולות הגז בדפנות הצמיג. לכן לחץ האוויר )או: הגז( בצמיג עולה.

 או: כאשר נפח הגז נשאר קבוע, קיים יחס ישר בין הטמפרטורה ולחץ הגז בצמיג.

 

  סעיף ג'  

 ויר.במקום באו N(g)2אפשר למלא צמיגים של מכוניות בגז 

 חלקיקים. 10·236.02נתון: במול אחד של חלקיקים יש 

 ? פרט את חישוביך. N(g)2גרם  33.6בצמיג המכיל  2Nמהו המספר של מולקולות 

 

 תשובה:ה

 :N(g)2המסה המולרית של 

 בצמיג: N(g)2מספר המולים של 

 בצמיג: N(g)2מספר המולקולות של 

 

 

 

  סעיף ד'  

הוא שבזמן תאונה הגז שבצמיגים אינו מגיב עם דלק המכונית,  N(g)2 -יתרון נוסף למילוי צמיגים ב

  שהוא תערובת של פחמימנים. 

 . O(g)2ערכו ניסוי שבו אחד מן הפחמימנים המצויים בדלק מגיב עם חמצן, 

 . O(g)2מ"ל של  160 -מ"ל של פחמימן במצב גז ו 20לכלי סגור הכניסו 

 . O2H(g)מ"ל אדי מים,  120 -, ו CO(g)2חמצני, -מ"ל פחמן דו 100הגזים הגיבו בשלמות. נוצרו 

 של טמפרטורה ולחץ.הנפחים של כל הגזים נמדדו בתנאים שווים 

 קבע מהי הנוסחה המולקולרית של הפחמימן. נמק.

 

  

1.2 mol  6.02·1023                  = 7.22·1023 molecules molecules 
mol 

gr 
mol 28 

= 1.2 mol 33.6 gr 
gr 

mol 28 
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 התשובה:

 . 12H5Cנוסחת הפחמימן היא 

 נימוק:

)על פי השערת אבוגדרו( באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה, יחסי הנפחים של המגיבים 

 והתוצרים במצב גז שווים ליחסי המולים )יחסי המקדמים( בניסוח התגובה.

 

 H2O(g) CO2(g) O2(g) CxHy(g) 

 20 160 100 120 נפח הגז )מ"ל(

 1 8 5 6 יחסי המולים

 

 הניסוח המאוזן של התגובה:

CxHy(g)  + 8O2(g)    5CO2(g)  +  6H2O(g)    

    x = 5     y = 12 

 12H5Cהנוסחה המולקולרית של הפחמימן: ולכן 

 

 

 037303, שאלון 2016 ותשע" בגרות, 15שאלה 
 

 לשאלהפתיח 

 . 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) 

 

 . M 0.16בריכוז  23O2S–(aq)מ"ל תמיסה המכילה יוני  100הדרושה לקבלת  S(s)8חשב את המסה של 

 פרט את חישוביך.
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 התשובה:

 גרם.  0.512מסת הגופרית 

 חישוב:

  שהתקבלו: 23O2S–(aq)מספר המולים של יוני 

 . 23O2S–(aq)מול יוני  8נוצרים  S(s)8מול  1 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ

 שהגיבו: S(s)8מספר המולים של 

 המסה המולרית של גופרית:

 מסת הגופרית הדרושה לתגובה:

 

 

  '  בסעיף 

  .  ClO–(aq)מול יוני  4מגיב עם  23O2S–(aq)מול יוני  1

 משמשות לחיטוי והלבנה. ClO–(aq)תמיסות המכילות יוני 

  23O2S–(aq)מ"ל תמיסה המכילה יוני   22.3הגיבו בשלמות עם  ClO–(aq)מ"ל תמיסה המכילה יוני  10

 . M 0.18בריכוז 

 בתמיסה. פרט את חישוביך. ClO–(aq)חשב את הריכוז של יוני 

 

 התשובה:

 מולאר. 1.6הריכוז המולארי 

 חישוב:

 שהגיבו: 23O2S–(aq)מספר המולים של יוני 

 . ClO–(aq)מול יוני  4מגיב עם  23O2S–(aq)מול יוני  1

  mol  0.04 mol 0.016 = 4                   שהגיבו: ClO–(aq)מספר המולים של יוני 

 :ClO–(aq)הריכוז המולרי של יוני 

 

 

  

0.18        0.0223 liter = 0.004 mol mol 
liter 

= 1.6 mol 
liter 

0.016 mol 
0.01 liter 

0.16        0.1 liter = 0.016 mol mol 
liter 

0.016 mol 
8 

= 0.002 mol 

gr 
mol 256 

0.002 mol  256      = 0.512 gr gr 
mol 



29 
 

  '  גסעיף 

משווקות בישראל בשם "אקונומיקה", והן מיועדות  M 0.4בריכוז  ClO–(aq)תמיסות המכילות יוני 

 לשימוש ביתי.

   iסעיף -תת

 ריכוזה קבעת בסעיף ג אינה מתאימה לשימוש ביתי. התמיסה שאת

 איזו פעולה צריך לבצע במעבדה כדי להכין ממנה תמיסה לשימוש ביתי?

 

 התשובה:

 מיהול התמיסה )או: הוספת מים עד לקבלת הריכוז הנדרש(.

 

   iiסעיף -תת

ליטר תמיסה שאת  1 -שאפשר להכין מ M 0.4מהו הנפח של תמיסת "אקונומיקה" שריכוזה 

 ? נמק.ב'ריכוזה חישבת בסעיף 

 

 התשובה:

 ליטר תמיסת "אקונומיקה". 4

 חישוב:

  mol 1.6           ליטר תמיסה: 1 -ב ClO–(aq)מספר המולים של יוני 

 :  ClO–(aq)מול יוני  1.6הנפח של תמיסת "אקונומיקה" המכיל 

 

 או:

בתמיסת  ClO–(aq)מהריכוז של יוני  4בתמיסה שבסעיף ג' גדול פי  ClO–(aq)הריכוז של יוני 

 .  4"אקונומיקה". לכן יש למהול את התמיסה פי 

 ליטר של תמיסת "אקונומיקה". 4יתקבלו 

 

  

= 4 liter 1.6 mol 
mol 
liter 

0.4 
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 037303, שאלון 2015 התשע" בגרות, ד' 1שאלה 
  

 . O(g)2גרם חמצן,  2.6בזמן מנוחה גוף האדם קולט מן הריאות במשך דקה 

 מהו המספר של אטומי חמצן שגוף האדם קולט בדקה?

 

  1     . 

  

  2. 

 .3 · 0.081 236.02·10  

  4. · 0.162   236.02·10 

 

 4היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 :O(g)2המסה המולרית של חמצן, 

 

 גרם: 2.6 -, ב O(g)2מספר המולים של מולקולות חמצן, 

 

                     10·236.02 0.081 ·   :    , שגוף האדם קולט בדקה 2Oהמספר של מולקולות חמצן, 

 :  , שגוף האדם קולט בדקה Oהמספר של אטומי חמצן,  

                     6.02·1023 · 0.081 · 2 = 6.02·1023 · 0.162  atoms O    

 או:

 המסה של מול אטומי חמצן:

 גרם: 2.6 -מספר המולים של אטומי חמצן ב

   atoms O · 0.162 236.02·10                         המספר של אטומי חמצן שגוף האדם קולט בדקה:

 

 

  

6.02·1023 
0.162 

6.02·1023 
0.081 

2.6 gr 

32 gr 
mol 

= 0.081 mol 

32 gr 
mol 

2.6 gr 

16 gr 
mol 

= 0.162 mol 

16 gr 
mol 
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 037303, שאלון 2015 התשע" בגרות, 4שאלה 
  

 פתיח לשאלה

 אדם במצב של התייבשות מטופל באמצעות תמיסה פיזיולוגית המוחדרת לווריד.

 ליטר. 1 -גרם מומס ב 9, המכילה  NaCl(aq)תמיסה פיזיולוגית היא תמיסה מימית של נתרן כלורי, 

  סעיף א'  

    iסעיף -תת

 .  NaCl(s)נסח את תהליך ההמסה במים של 

 

 התשובה:

NaCl(s)      Na+(aq)  +  Cl(aq) 

 

    iiסעיף -תת

 מהו הריכוז המולרי של נתרן כלורי בתמיסה הפיזיולוגית? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 . 0.154Mבתמיסה הפיזיולוגית הוא  NaClהריכוז המולרי של 

 חישוב:

 : NaCl(s)המסה המולרית של 

 

 בליטר אחד של תמיסה: NaClמספר המולים של 

 

 . 0.154Mתמיסה הפיזיולוגית הוא ליטר של הב NaClהריכוז המולרי של 

 

  

58.5  
gr 

mol 

= 0.154 mol       
9 gr 

58.5  
gr 

mol 

 מים
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    iiiסעיף -תת

 ליטר של תמיסה פיזיולוגית? נמק. 1 -מהו מספר המולים הכולל של חלקיקי החומר המומס ב

 

 התשובה:

 מול חלקיקים. 0.308מספר המולים הכולל בליטר תמיסה הוא 

 חישוב:

 . NaCl(s)מול  0.154בליטר אחד של תמיסה פיזיולוגית מומסים 

(aq)מול יוני  1 -ו Na+(aq)מול יוני  1נוצרים  NaCl(s)מול  1 -על פי ניסוח התהליך, מ
Cl . 

(aq)מול יוני  0.154 -ו Na+(aq)מול יוני  0.154בליטר אחד של תמיסה פיזיולוגית יש 
Cl . 

 ליטר תמיסה:     1 -מספר המולים הכולל של חלקיקי החומר המומס ב

     0.154 mol + 0.154 mol = 0.308 mol 

 

  סעיף ב'  

 שריכוזה אינו ידוע. כדי לקבוע את הריכוז המולרי של התמיסה לקחו  NaCl(aq)נתונה תמיסת 

 . 0.05M, בריכוז  3Pb(NO((aq)2מ"ל והוסיפו לה תמיסת עופרת חנקתית,  20ממנה דגימה בנפח של 

 

 התרחשה התגובה:

Pb2+(aq)  +  2Cl(aq)    PbCl2(s) 

(aq) כדי שתגיב עם כל יוני 3Pb(NO((aq)2מ"ל מתמיסת  12נדרשו 
Cl .שבדגימה 

    iסעיף -תת

(aq) חשב את מספר המולים של יוני
Cl .בדגימה. פרט את חישוביך 
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 התשובה:

(aq) מספר המולים של יוני
Cl מול. 0.0012הוא  בדגימה 

 חישוב:

 שהגיבו: 2+Pb(aq)מספר המולים של יוני 

(aq) מול יוני 2מגיב עם  2+Pb(aq)מול יוני  1על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 
Cl . 

(aq) מספר המולים של יוני
Cl :0.0012 = 2   בדגימה mol 0.0006 mol  

 

    iiסעיף -תת

 קבע אם ריכוז התמיסה שנבדקה מתאים לטיפול במצב של התייבשות. 

 פרט את חישוביך, ונמק את קביעתך.

 

 התשובה:

 ריכוז התמיסה שנבדקה אינו מתאים לטיפול במצב של התייבשות.

 נימוק:

(aq)מול יוני  1נוצר  NaCl(s)מול  1 -מ
Cl . 

(aq)שווה לריכוז יוני  NaCl(aq)לכן הריכוז של תמיסת 
Cl :בתמיסה 

 

 

 . 0.154M -התמיסה שנבדקה אינה מתאימה לטיפול במצב של התייבשות כיוון שריכוזה נמוך מ

 

  סעיף ג'  

 לעתים תמיסות המוחדרות לווריד מכילות גלוקוז, נוסף לנתרן כלורי.

    iסעיף -תת

 . O12H6C(s)6נסח את תהליך ההמסה במים של גלוקוז, 

 

  התשובה:

C6H12O6(s)      C6H12O6(aq) 

0.05         0.012 liter = 0.0006 mol       mol 
liter 

0.0012 mol 
0.02 liter 

= 0.06M       

 מים
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    iiסעיף -תת

 במים. O12H6C(s)6 -ו NaCl(s)ליטר של תמיסה על ידי המסת  1הכינו 

(aq) הריכוז המולרי של יוני
Cl  0.03בתמיסה זו הואM . 

 מול. 0.282מספר המולים הכולל של חלקיקי שני החומרים המומסים הוא 

 ליטר של תמיסה זו? פרט את חישוביך. 1, המיסו במים כדי לקבל  O12H6C(s)6כמה גרם גלוקוז, 

 

 התשובה:

 גרם גלוקוז. 39.96יש להמיס 

 חישוב:

(aq) מספר המולים של יוני
Cl ליטר תמיסה שווה למספר המולים של יוני  1 -ב(aq)+Na  

 mol 0.03                    ליטר תמיסה: 1 -ב

  (0.03 + 0.03) = 0.222 mol 0.282ליטר תמיסה:     1 -מספר המולים של גלוקוז ב

 המסה המולרית של גלוקוז:

 ליטר של תמיסה: 1המסה של גלוקוז שיש להמיס לקבלת 

 

 

 

 037303, שאלון 2015 התשע" בגרות, 5שאלה 
 

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

 המשמשות תוסף תזונה.

מגיב            Cבטבלייה אחת. ויטמין  Cאפשר להשתמש בתמיסת לוגול כדי לקבוע את המסה של ויטמין 

 . 1:1שבתמיסת לוגול ביחס מולים  I(aq)2עם 

שבטבלייה אחת יגיב  C, כדי שהוויטמין  0.05Mהוא  I(aq)2וז מ"ל תמיסת לוגול, שבה ריכ 58נדרשו 

 בשלמות עם היוד.

 .        176היא  Cהמסה המולרית של ויטמין 

 בטבלייה אחת. פרט את חישוביך. Cחשב את המסה של ויטמין 

 

 גרם
 מול

180  
gr 

mol 

  0.222 mol   180       = 39.96 gr ( 40 gr)     gr 
mol 
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 התשובה:

 גרם. 0.5104שווה  בטבלייה אחת Cהמסה של ויטמין 

 חישוב:

 שהגיבו:  I(aq)2מספר המולים של 

 1:1הוא  Cיחס המולים בתגובה שבין יוד לוויטמין 

 mol 0.0029       בטבלייה אחת: Cמספר המולים של ויטמין ולכן 

 בטבלייה אחת: Cהמסה של ויטמין 

 

 

 037303, שאלון 2015 תשע"ה בגרות, 6שאלה 
 

 פתיח לשאלה

 בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על שלוש תרכובות המשמשות חומרי בֵערה.

ייצוג מקוצר של  החומר

 נוסחת המבנה

טמפרטורת 

 היתוך

C)o( 

טמפרטורת 

 רתיחה

C)o( 

 השימוש

 גז בישול 190 42  פרופאן

 גז בישול 138   0.5  בוטאן

 דלק למכוניות 107   99  איזואוקטאן

  

  '  אסעיף 

 אטמוספרה. 1מולים של גז פרופאן בלחץ של  5כלי סגור המוחזק בטמפרטורת החדר מכיל 

 הקטינו את נפח הכלי, תוך כדי שמירה על טמפרטורה קבועה.

 קבע אם בעקבות ההקטנה של נפח הכלי:

    iסעיף -תת

 מול. נמק. 5 -מול או שווה ל 5 -מול, קטן מ 5 -מספר המולים של הגז בתוך הכלי גדול מ

 

  

0.05         0.058 liter = 0.0029 mol       mol 
liter 

0.0029 mol   176       = 0.5104 gr       gr 
mol 
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 התשובה:

 מול. 5 -מספר המולים של הגז שווה ל

 נימוק:

הכלי סגור ולכן שינוי בנפח הכלי אינו גורם לשינוי במספר מולקולות גז )לא נוספו מולקולות גז 

 הכלי(.לתוך הכלי ומולקולות גז לא עזבו את 

 

    iiסעיף -תת

 אטמוספרה. נמק. 1 -אטמוספרה או שווה ל 1 -אטמוספרה, קטן מ 1 -לחץ הגז בתוך הכלי גדול מ

 

 התשובה:

 אטמוספרה. 1 -לחץ הגז בתוך הכלי גדול מ

 נימוק:

 כתוצאה מהקטנת הנפח של הכלי השטח של דפנות הכלי קטן.

מספר מולקולות הגז אינו משתנה ולכן מספר ההתנגשויות של מולקולות הגז עם דפנות הכלי גדל 

 ולחץ הגז בכלי גדל 

 )או: בטמפרטורה קבועה יש יחס הפוך בין נפח הגז ללחץ הגז(.

 

  '  בסעיף 

 גז בישול הוא מסוכן, אך קשה להבחין בנוכחותו כי הוא חסר ריח. כדי להתריע במקרי דליפה 

 . S6H2C(l)של גז בישול מוסיפים לו אתאנתיול, 

 ,  CO(g)2חמצני, -, ונוצרים פחמן דו O(g)2, מגיב עם חמצן,  S6H2C(g)הגז אתאנתיול, 

 . SO(g)2חמצנית, -, וגפרית דו O2H(g)אדי מים, 

    iסעיף -תת

 . O(g)2עם  S6H2C(g)נסח ואזן את התגובה של 

 

 התשובה:

2C2H6S(g) + 9O2(g)    4CO2(g) + 6H2O(g) + 2SO2(g) 

C2H6S(g) +   O2(g)    2CO2(g) + 3H2O(g) + SO2(g)                  :או 
9 
2 
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    iiסעיף -תת

 . CO(g)2מ"ל  320, נוצרו  O(g)2עם כמות מספקת של  S6H2C(g)בתגובה של דגימת 

 מהו הנפח הכולל של תוצרי התגובה? פרט את חישוביך.

 הגזים נמצאים בתנאים שווים של טמפרטורה ולחץ.הנח כי כל 

 

 התשובה:

 מ"ל. 960הנפח הכולל של הגזים הוא 

 חישוב:

על פי השערת אבוגדרו, באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה, יחס הנפחים של התוצרים הגזיים 

 שווה ליחס המולים בניסוח התגובה.

 .1:2הוא   SO(g)2 -ל CO(g)2על פי ניסוח התגובה יחס המולים בין 

 שנוצר הוא: SO(g)2נפח 

 . 3:2הוא  O2H(g) -ל CO(g)2על פי ניסוח התגובה יחס המולים בין 

 הוא: O2H(g)נפח 

 או:

 . 3:1הוא  O2H(g) -ל SO(g)2על פי ניסוח התגובה יחס המולים בין 

  ml 160 ml 480 = 3               הוא: O2H(g)נפח 

 ml + 480 ml +160 ml = 960 ml 320          הנפח הכולל של תוצרי התגובה:

  

  

320 ml 
2 

= 160 ml 

3 
2 

320 ml     = 480 ml 
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 037303, שאלון 2015 התשע" בגרות, 7שאלה 
  

 , הוא המרכיב העיקרי של אבנית המצטברת בחדרי אמבטיה.  CaCO(s)3סידן פחמתי, 

להסרת האבנית אפשר להשתמש בחומצה לשימוש ביתי, שהיא תמיסה מימית של חומצת מימן 

 . HCl(aq)כלורי, 

 תגובה:העל פי  CaCO(s)3מגיבה עם  HCl(aq)תמיסת 

CaCO3(s)  +  2H3O+(aq)     Ca2+(aq)  +  3H2O(l)  + CO2(g) 

 . 0.3Mבריכוז  HCl(aq)מ"ל תמיסת  240שאפשר להסיר באמצעות  CaCO(s)3חשב את המסה של 

 פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 .CaCO(s)3של גרם  3.6ניתן להסיר 

 חישוב:

  :HCl(aq)מספר המולים של חומצת 

 . O3H+ (aq)יונימול  2מגיב עם   CaCO(s)3מול  1על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

  שהגיבו:  CaCO(s)3מספר המולים של 

  : CaCO(s)3המסה המולרית של 

  : CaCO(s)3המסה של 

 

 או:

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחס המולים בניסוח תגובה

 מסה מולרית )גרם למול(

 נתון/נדרש מספר המולים
 בניסוי ספציפי

 נפח התמיסה נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי )ליטר(

ריכוז מולרי של מומס בתמיסה 
(M) 

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 CaCO3(s) + 2H3O+
(aq)    Ca2+

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

 1                 2                                                                                                                                     

0.01 

0.24 

0.3 

3.6 

  0.036         0.0072                                                                  

0.01 

100 

0.072 mol 
2 

= 0.036 mol 

 0.24 liter  0.3         = 0.0072 mol       mol 
liter 

 0.036 mol   100        = 3.6 gr       gr 
mol 

gr 
mol 100 
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 037303, שאלון 2014 דתשע" בגרות, ד' 1שאלה 
 

 , על פי התגובה: Br(l)2במעבדה ובתעשייה מפיקים ברום, 

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

(aq)מ"ל תמיסה מימית שהכילה יוני ברום,  200לתוך 
Br  2 מ"ל גז כלור, 500, הזרימו(g)Cl  . 

 ליטר. 25מול גז היה  1החומרים הגיבו בשלמות. בתנאי התגובה הנפח של 

(aq)מהו הריכוז של יוני 
Cl ?בתום התגובה 

  .1 0.02 M 

  .2 0.0285 M 

  .3 0.1 M 

  4. 0.2 M 

 

 4היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 שהגיבו: Cl(g)2 מספר המולים של

 

(aq)מול יוני  2מתקבלים  Cl(g)2 מול 1 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ
Cl , 

(aq)לכן מספר המולים של יוני 
Cl                                                                :0.04, שהתקבלו mol 

(aq)הריכוז של יוני 
Cl :בתום התגובה 

 

 או:

 

  

 

 

  

25  liter 
mol 

0.5 liter  
= 0.02 mol  

= 0.2 M  
0.04 mol 
0.2 liter  

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

 

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

 נפח התמיסה נתון/נדרש
 )ליטר(בניסוי ספציפי 

 יחס המולים בניסוח תגובה

נפח מולרי של גז בתנאי הניסוי  
 )ליטר למול(

 נפח הגז נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי )ליטר(

ריכוז מולרי של מומס בתמיסה 

(M) 

25 

 2                 1                   2                1                                                                     

0.01 

0.5 

0.2 

0.2 

                     0.02             0.04                        

0.01 
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 037303, שאלון 2014 תשע"ד בגרותה',  1שאלה 

 

 . O(g)2מ"ל חמצן,  60, הגיבו בשלמות עם  NH(g)3מ"ל אמוניה,  60

 מ"ל של גז נוסף. 30 -, ו O2H(g)מ"ל אדי מים,  90התקבלו 

 כל הנפחים נמדדו באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ.

 מהו הגז הנוסף שהתקבל בתגובה?

  1. 2(g)N 

  2. (g)O2N 

  3. (g)NO 

  4. 2(g)NO 

 

 2היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

על פי השערת אבוגדרו, באותם תנאי לחץ וטמפרטורה, יחסי הנפחים של גזים זהים ליחסי 

 המולים של גזים.

  

 

 

 

 הניסוח המאוזן של התגובה הוא: 

2NH3(g)  +  2O2(g)    3H2O(g)  +  NxOy(g) 

 ,  Nמול אטומי  2יש  NH(g)3מול מולקולות של  2 -ב במגיבים: 

 .  Oמול אטומי  4יש  O(g)2מול מולקולות של  2 -וב    

 . Nמול אטומי  2צריך להיות  y(g)OxNבמול מולקולות של  בתוצרים: 

  . Oמול אטומי  3יש  O2H(g)מולים מולקולות של  3 -ב 

 . Oמול אטומי  1 -ו  Nמול אטומי  2צריך להיות y(g)OxNלכן במול מולקולות של  

 . O2N(g)לכן הגז הנוסף הוא 

 … NH3(g)   +  …O2(g)   …H2O(g)  + … NxOy(g) 

                                                                     ml          60 ml            90 ml          30 ml 60  הגזיםהנפחים של 

0.01 
יחס המולים של הגזים בניסוח  

 התגובה = יחס הנפחים של הגזים
 2                 2                 3                 1                                                                     

0.01 
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 037303, שאלון 2014 דתשע" בגרות, 2שאלה 
   

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

 דלק "ירוק" מאצות

 

. יש מדענים הסבורים כי עלייה בריכוז  CO(g)2חמצני, -בשרפה של דלקים כמו נפט ופחם נפלט פחמן דו

מגיב  CO(g)2באטמוספרה גורמת, בין היתר, לשינויי אקלים ולעלייה בחומציות של מי הים.  CO(g)2של 

 , על פי התגובה: O2H(l)עם מים, 

CO2(g)  +  2H2O(l)      H3O+(aq)  +  HCO3


(aq) 

 הנפלטת לאטמוספרה. CO(g)2מדענים מנסים למצוא דרכים לצמצום הכמות של 

 ומנצלות אותו ליצירת תרכובות פחמן. CO(g)2אחת הדרכים היא גידול אצות זעירות הקולטות 

 שיטה זו מכונה ביוקונברסיה.

שנפלט מארובות של מפעל מלט, לתוך צינורות  CO(g)2בספרד פועל מתקן ניסיוני שמזרימים בו 

רינת השמש האצות מתרבות במהירות, זכוכית המכילים מים ואצות זעירות. בהשפעתה של ק

ומפיקים מהם תערובת של תרכובות פחמן הדומה בתכונות הבערה שלה לנפט. תערובת זו היא "דלק 

פת נפט יפתה לא נפלטים לאוויר חומרים מזהמים כמו אלה הנפלטים בשריירוק", מכיוון שבעת שר

הנפט בטבע שהיווצרותו נמשכת שעות, לעומת  48או פחם. התערובת נוצרת במתקן ניסיוני בתוך 

 מיליוני שנים.

גם בישראל הוקם מתקן הפועל בשיטת הביוקונברסיה. המתקן נמצא באשקלון, ליד תחנת הכוח 

 . C(s)להפקת חשמל המופעלת על ידי שרפת פחם, 

פת הפחם לתוך ברכות מי ים שבהן אצות זעירות. ישנוצר בשר CO(g)2 -במתקן זה מזרימים את ה

, ומהן  3ומתרבות במהירות. מאצות אלה מפיקים חומצות שומן מסוג אומגה  CO(g)2טות האצות קול

 מכינים תוסף תזונה.

 בישראל מקווים שבעתיד יהיה אפשר לייצר בשיטת הביוקונברסיה גם "דלק ירוק".

 

  )מעובד על פי: מרלן גרינפטר, "פתרון למחסור בנפט ולבעיית שינוי האקלים", אפוק טיימס 

 ישראל, מאי 2011( 
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 ,  C(s)טון פחם,  1620הנח שבתחנות הכוח בישראל המופעלות על ידי פחם נשרפים בכל שעה 

 , שבאוויר. O(g)2בחמצן, 

  א'סעיף 

 נסח את תגובת השרפה של פחם.

 

 התשובה:

C(s)  +  O2(g)      CO2(g) 

  ב'סעיף 

 גרם(. 6101גרם ) 1,000,000טון יש  1 -ב

 כמה מול פחם נשרף בכל שעה בתחנות הכוח אלה? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 מול פחם. 810.1.35בכל שעה נשרפו 

 חישוב:

 : C(s)המסה המולרית של  

 gr 91620 ton = 1.62·10             מסת הפחם:

 מספר המולים של פחם:

 

  ג'סעיף 

 שנפלטת לאטמוספרה בכל שעה מתחנות הכוח האלה? פרט את חישוביך. CO(g)2מהי המסה של  

 

  התשובה:

 .CO(g)2של  גרם  10·5.94 9כל שעה נפלטים לאטמוספירה 

 חישוב:

 גרם למול. 44שווה  CO(g)2המסה המולרית של 

 , C(s)מול  1 -מתקבל מ CO(g)2מול  1על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

   mol 81.35·10שנפלט בכל שעה:                                                           CO(g)2לכן מספר המולים של 

= 1.35·108
 mol 1.62·109 gr 

12  gr 
mol 

12  gr 
mol 
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   בכל שעה: תשנפלט CO(g)2המסה של 

             44 gram/mol  1.35·108 mol = 5.94·109 gram (=5940 ton)     

 

 

 037303, שאלון 2014 דתשע" בגרות, 5שאלה 
 רה למוצרי עץ.י, המשמש חומר מעכב בע Br4NH(s)השאלה עוסקת באמוניום ברומי, 

 . NH(g)3מאמוניה,  Br4NH(s)אפשר להפיק 

 סעיף א'  

 :(1), על פי תגובה  HBr(g), מגיבה עם מימן ברומי,  NH(g)3אמוניה, 

(1) NH3(g)  +  HBr(g)    NH4Br(s)      

 . HBr(g)ובין נפח מתאים של  NH(g)3מ"ל  336שתתקבל בתגובה בין  Br4NH(s)חשב את המסה של 

 ליטר. פרט את חישוביך. 22.4מול גז הוא  1בתנאי התגובה הנפח של 

 

 התשובה:

 .Br4NH(s)גרם  1.48התקבלו 

 חישוב:

 שהגיבו: NH(g)3מספר המולים של 

 

 . 1:1הוא  NH(g)3 -ל Br4NH(s)על פי ניסוח התגובה, יחס המולים בין 

 mol 0.015שהתקבלו:                                                                  Br4NH(s)לכן מספר המולים של 

 : Br4NH(s)המסה המולרית של 

 שהתקבלה: Br4NH(s)המסה של 

 

  

gr 
mol 

 0.015 mol   98       = 1.48 gr     

98  gr 
mol 

0.336 liter 

22.4  
liter 
mol 

= 0.015 mol 
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 או: טבלה מסכמת לסעיף א:

 

 

 

 

 

 

 

 

 סעיף ב'  

 .(2), על פי תגובה  Br(g)2, מגיבה עם ברום,  NH(g)3אמוניה, 

 :(2)לפניך ניסוח לא מאוזן של תגובה 

(2) 8NH3(g)  +  _ Br2(g)    _ NH4Br(s)  +  _ N2(g)      

 . הגזים הגיבו בשלמות. NH(g)3ונפח מתאים של  Br(g)2מ"ל  240לכלי סגור הכניסו 

 . Br4NH(s), וכמות מסוימת של  N(g)2מ"ל חנקן,  80נוצרו 

 הגזים נמדדו באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ.הנפחים של כל 

   iסעיף -תת

 .(2)היעזר בנתונים ורשום ניסוח מאוזן לתגובה 

 הסבר כיצד קבעת את המקדמים בניסוח התגובה.

 

 התשובה:

 התגובה המאוזנת:

  2(g)+       N  (s)Br46NH       2(g)+    3Br    3(g)8NH    

  

22.4                                       

 מסה נתונה/נדרשת 
 בניסוי ספציפי )גרם( 

מולרית  )גרם  מסה 

 מספר מולים נתון/נדרש 
 בניסוי ספציפי 

 יחס המולים בניסוח תגובה

NH3(g)    +    HBr(g)      NH4Br(s) 

1                   1                    1 

98                                       

0.015                                         0.015 

1.47                                       

נפח מולרי של גז בתנאי הניסוי  
 )ליטר למול(

 נפח הגז נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי )ליטר(

0.336                                       
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 נימוק:

עבור גזים הנמצאים באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ, היחס בין על פי השערת אבוגדרו, 

 הנפחים הוא כמו היחס בין מספר המולים לפי ניסוח התגובה.

   8NH3(g)     +   _ Br2(g)      _ NH4Br(s)  +  _ N2(g)    ניסוח תגובה לא מאוזן

  240  80 נפח הגז בניסוי )מ"ל(

  3  1 יחס הנפחים של הגזים בניסוי

 8 3 6 1 יחס המולים בניסוח התגובה

   8NH3(g)       +    3Br2(g)        6NH4Br(s)   +       N2(g)    ניסוח תגובה מאוזן

 

 נקבע על פי חוק שימור המסה. Br4NH(s)המקדם עבור 

 

   iiסעיף -תת

 שהגיב בתגובה זו? פרט את חישוביך. NH(g)3מהו הנפח של 

 

 התשובה:

 מ"ל. 640הגיבו 

 חישוב:

על פי השערת אבוגדרו, עבור גזים הנמצאים באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ, היחס בין 

 ן מספר המולים לפי ניסוח התגובה.הנפחים הוא כמו היחס בי

 שהגיב:  NH(g)3הנפח של 

 או:

 . N(g)2מול  1התקבל  NH(g)3מול  8 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ

  ml  80 ml 640 = 8שהגיב:                                                                             NH(g)3הנפח של ולכן 

 

   iiiסעיף -תת

 קבע אם במהלך התגובה הלחץ בכלי עלה, ירד או לא השתנה. נמק.

 

  

8 
3 

 240 ml      = 640 ml     
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 תשובה:ה

 לחץ הגז בכלי ירד.

 נימוק:

 מול גז )או: מספר המולים של גז במגיבים גדול ממספר 1מול גז במגיבים נוצר  11בתגובה זו מכל 

 מולים של גז בתוצרים; או: בתגובה זו יש ירידה במספר המולים של גז(.

 לי קטן, ולכן לחץ הגז בכלי יורד.מספר ההתנגשויות של מולקולות הגז עם דפנות הכלכן 

 

   ivסעיף -תת

 ?(2)הנתונים אפשר לחשב את מסת המוצק שהתקבל בתגובה האם על פי 

 אם כן, חשב את מסת המוצק. אם לא, הסבר מדוע.

 

 התשובה:

 על פי הנתונים אי אפשר לחשב את מסת המוצק שהתקבל.

 נימוק:

 הנפח המולרי של גז בתנאי התגובה אינו נתון.

 ובעזרתם לחשב את מספר  (2)לכן אי אפשר לחשב את מספר המולים של הגזים שהתקבלו בתגובה 

 המולים של המוצק שהתקבל.

 

 סעיף ג'  

 : Br4NH(s)לפניך ניסוח תהליך ההמסה במים של 

(3) NH4Br(s)      NH4+(aq)  +  Br(aq)      

 במים. Br4NH(s)מ"ל תמיסה, על יד המסת  300במעבדה הכינו 

 . M 0.8, בריכוז  AgNO(aq)3מ"ל תמיסת כסף חנקתי,  120לתמיסה זו הוסיפו 

 .(4)התרחשה תגובה 

(4) Ag+(aq)  +  Br(aq)    AgBr(s)        

(aq)ויוני  Ag+(aq)יוני 
Br .הגיבו בשלמות 

  

 מים
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   iסעיף -תת

(aq)כמה מול יוני 
Br עם יוני   הגיבו(aq)+Ag .פרט את חישוביך ? 

 

 התשובה:

 מ"ל תמיסה: 120 -ב 3AgNOמספר המולים של 

 . Ag+(aq)מול יוני  1נוצר בתמיסה מימית  3AgNOמול  1 -מ

 מ"ל תמיסה:   120 -ב Ag+(aq)מספר המולים של יוני 

           0.8 mol/liter  0.12 liter = 0.096 mol 

(aq)ויוני  Ag+(aq)יוני , יחס המולים בין (4)על פי הניסוח של תגובה 
Br  1:1הוא , 

(aq)לכן מספר המולים של יוני 
Br                                                              :0.096שהגיבו mol      

 

   iiסעיף -תת

 שהכינו במעבדה? פרט את חישוביך. Br4NH(aq)מהו הריכוז המולרי של תמיסת 

 

 התשובה:

 .M 0.32הריכוז המולרי של התמיסה הוא 

 חישוב:

(aq))מספר המולים של יוני 
Br 0.096מ"ל תמיסה:                                                 300 -ב mol) 

(aq)מול יוני  1נוצר בתמיסה מימית  Br4NHמול  1 -מ
Br . 

 mol 0.096מ"ל תמיסה:                                                      300 -ב Br4NHמספר המולים של 

      :  Br4NH(aq)הריכוז המולרי של 

 

 

 037303, שאלון 2014 דתשע" בגרות, 6שאלה 
 

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

0.096 mol 
0.3 liter 

= 0.32 M 
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(aq)יוני 
24CrO  הם רעילים, ולכן שפכים תעשייתיים המכילים יוני(aq)

24CrO  חייבים לעבור טיפול

 לפני הזרמתם לביוב.

(aq)אחת השיטות לטיפול ביוני 
24CrO  שבמי השפכים היא באמצעות תגובה עם גפרית 

 . SO(g)2חמצנית, -דו

(aq)יוני 
24CrO  2מגיבים עם(g)SO  (1)על פי תגובה: 

 (1) 3SO2(g) + 2CrO42(aq) + 4H3O+(aq)    3SO42(aq) + 2Cr3+(aq) + 6H2O(l)      

 ליטר. 25מול גז הוא  1בתנאי התגובה הנפח של 

(aq)כמה מול יוני 
24CrO  2ליטר  150מגיבים עם(g)SO  ?פרט את חישוביך. 

 

  התשובה:

(aq)מול יוני  4מגיבים 
24CrO. 

 חישוב:

 ליטר: 150 -ב SO(g)2מספר המולים של 

 . 24CrOמול יוני  2מגיבים עם  SO(g)2מול  3על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

 שהגיבו: 24CrOמספר המולים של יוני 

 

 037303, שאלון 2014 דתשע" בגרות, 8שאלה 
 

לתמיסה זו הוסיפו תמיסת אשלגן . גרם שמן זית והמיסו אותה בכוהל מתאים 20לקחו דגימה של 

 .  KOH(aq)הידרוקסידי, 

 חומצות השומן החופשיות בשמן הזית הגיבו על פי התגובה:

 RCOOH)כוהל(  +  OH
(aq)      RCOO

 H2O(l)  +  )כוהל(

R  .מסמל את השרשרת הפחמימנית במולקולה של חומצת שומן 

 לסתירה מלאה של חומצות השומן החופשיות  M 0.1בריכוז  KOH(aq)מ"ל תמיסת  8.5נדרשו 

 בדגימת השמן.

  

150 liter 

   25  
liter 
mol 

= 6 mol 

2 
3 

   6 mol      = 4 mol     
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 '  אסעיף 

(aq)מהו מספר המולים של יוני 
OH .הגיבו? פרט את חישוביך 

 

 התשובה:

 מול יוני הידרוכסיד.  8.5..4-10הגיבו 

 חישוב:

(aq)ריכוז יוני  
OH  בתמיסת(aq)KOH 0.1 M                                                              :0.1הוא M 

(aq)מספר המולים של יוני  
OH :שהגיבו 

 

 '  בסעיף 

 אולאית.הנח כי חומצת השומן החופשית העיקרית בשמן הזית היא חומצה 

 .         282המסה המולרית של חומצה אולאית היא 

 חשב את המסה של החומצה האולאית בדגימה. פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

(aq)יחס המולים בניסוח התגובה בין חומצה אולאית לבין יוני 
OH  1:1הוא . 

  mol     48.5·10לכן מספר המולים של חומצה אולאית שהגיב :                                                      

 המסה של חומצה אולאית בדגימה:

 

 

 '  גסעיף 

 אחד המדדים לאיכות של שמן זית הוא אחוז החומציות. מחשבים את אחוז החומציות

 על פי הנוסחה:

 

 . 0.8%על פי התקן הישראלי, אחוז החומציות המרבי בשמן זית באיכות גבוהה )כתית מעולה( היא 

 פרט את חישוביך ונמק.קבע אם שמן הזית שבדגימה הוא שמן באיכות גבוהה. 

 

 אולאית בדגימה )גרם(מסת חומצה 
 מסת הדגימה )גרם(

 100%                                                           אחוז החומציות = 

 גרם
 מול

mol 
liter 

0.1          0.0085 liter = 8.5·104 mol     

gr 
mol 8.5·104 mol  282       = 0.24 gr     
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 התשובה:

 שמן הזית שנבדק אינו שמן זית באיכות גבוהה.

 אחוז החומציות בשמן הזית שנבדק: 

 , לכן שמן הזית שנבדק אינו שמן באיכות גבוהה )או: אינו "כתית  0.8% -אחוז החומציות גבוה מ

 מעולה"(.

 

 037303, שאלון 2013 גתשע" בגרות, ג' 1שאלה 
 

 מ"ל מים. לכל כלי הכניסו מוצק. 100, יש  B -ו Aבכל אחד משני הכלים, 

 התרחשה התגובה: Aבכלי 

  Rb(s)  +  H2O(l)      Rb+(aq)  +  OH
(aq)  +     H2(g) 

 התרחשה התגובה: Bבכלי 

  RbH(s)  +  H2O(l)      Rb+(aq)  +  OH
(aq)  +  H2(g) 

 התגובות בשני הכלים התרחשו באותה טמפרטורה ובאותו לחץ.

 מול גז. 0.25במהלך כל אחת מהתגובות נפלטו 

 מהי הקביעה הנכונה?

 שהגיב.לכל אחד משני הכלים הכניסו מסות שוות של המוצק  .1  

  לכל אחד משני הכלים הכניסו אותו מספר מולים של המוצק שהגיב. .2 

 . Bהיה גדול מנפח הגז בכלי  Aבתום התגובות נפח הגז בכלי  .3 

 היה גדול ממספר  Aבכלי  Rb+(aq)בתום התגובות מספר המולים של יוני  .4 

 . Bבכלי  Rb+(aq)המולים של יוני   

 

 

 4היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 : Aחישובים עבור התגובה המתרחשת בכלי 

 , 1:1:0.5הוא  Rb(s) -ול Rb+(aq)ליוני  H(g)2יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 . Rb(s)מול  0.5ומגיבים  Rb+(aq)מול יוני  0.5, נוצרים  H(g)2מול  0.25לכן אם נוצרים 

 : Rb(s)המסה המולרית של 

 

 שהגיב: Rb(s)המסה של 

  

0.24 gr 
20 gr 

      100% = 1.2%            = אחוז החומציות 

1 
2 

85.5 gr 
mol 

85.5         0.5 mol = 42.75 gr      gr 
mol 

1 
2 
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 או:

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Bחישובים עבור התגובה המתרחשת בכלי 

 , 1:1:1הוא  RbH(s) -ול Rb+(aq)ליוני  H(g)2יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 . RbH(s)מול  0.25ומגיבים  Rb+(aq)מול יוני  0.25, נוצרים  H(g)2מול  0.25לכן אם נוצרים 

 : RbH(s)המסה המולרית של 

 

 שהגיב: RbH(s)המסה של 

 

 או:

 

 

 

 

 

 

 

 Aבכלי  Rb+(aq)נכונה: בתום התגובות מספר המולים של יוני  4על פי תוצאות החישובים, תשובה 

 היה

 . שאר המסיחים אינם מתאימים לנתוני השאלה  Bבכלי  Rb+(aq)גדול ממספר המולים של יוני 

 ולתוצאות החישובים.

 

  

2 

85.5 

   1                                   1                                      0.5 

 0.5                                 0.5                                   0.25 

42.75 

מסה מולרית  )גרם  

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 

 יחס המולים בניסוח תגובה

 מספר המולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

     Rb(s)      +    H2O(l)           Rb+
(aq)         +   OH

(aq)      +     H2(g) 

 

1 

86.5 gr 
mol 

86.5         0.25 mol = 21.625 gr      
gr 

mol 

    RbH(s)  +   H2O(l)      Rb+
(aq)     +   OH

(aq)    +   H2(g) 

 
86.5 

   1                                   1                                       1 

 0.25                              0.25                                   0.25 

מסה מולרית  )גרם  

 מסה נתונה/נדרשת

 בניסוי ספציפי )גרם(

 יחס המולים בניסוח תגובה

 מספר המולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

21.625 
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 037303, שאלון 2013 תשע"ג בגרותה',  1שאלה 
 

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

 -  Eהמסה המולרית של ויטמין                               -  Cהמסה המולרית של ויטמין 

 

 לפניך נוסחאות מבנה של שני הוויטמינים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו ההיגד הנכון?

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

  שני הוויטמינים שייכים לקבוצת הוויטמינים המסיסים במים. .2 

 שני הוויטמינים שייכים לקבוצת הוויטמינים המסיסים בשמן. .3 

 בתגובה עם רדיקלים חופשיים שני הוויטמינים עוברים חמצון.  .4 

 

 4היא התשובה הנכונה 

  נימוק:

יגיבו כמחזרים ויעברו תהליך  םהוויטמיניהנתונים מגיבים כמחזרים טובים. שני  םהוויטמינישני 

 של חמצון.

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

  

176 
gr 

mol 430 
gr 

mol 

 Eויטמין 

HO 

HO 
O 

O 

OH HO 

 Cויטמין 

mol 
1 

430 
mol 

1 

176 
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 מסיס בשמן.   Eס במים וויטמיןמסי  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,

בין אטומי מימן החשופים מאלקטרונים שבמולקולות המים לבין זוגות אלקטרונים לא  -

 . Cקושרים על אטומי חמצן במולקולות ויטמין 

מולקולות ענני האלקטרונים של ואלס בין -דר-מסיס בשמן, כי נוצרות אינטראקציות ון Eויטמין 

ות של שני החומרים מורכבות מולקולות השמן. המולקולענני האלקטרונים של לבין   Eויטמין

 מאטומי פחמן ומימן בלבד.

 

 037303, שאלון 2013 גתשע" בגרות, 2שאלה 
   

 ה שאחריו. -קרא את הקטע שלפניך, וענה על כל הסעיפים א

 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  PCEבאזורים שבהם היו מפעלים לניקוי יבש, מי השפכים, שהכילו 

 ת מי השתייה.של הקרקע ושל מקורו

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

 מסוכנים לבריאות. 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.

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

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

 לפניך הניסוח הכולל של התהליך: שלבי.-חיזור רב-חמצון

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

 (מעובד על פי:  2012

 

 

 על השאלה הבאה: קרא את הקטע וענה

 גרם מים. 180בכוס שמכילה  PCEחשב את המספר המרבי המותר של מולקולות 

 

 שובה:הת

 מולקולות. 1610.3.01הוא  גרם מים 180בכוס שמכילה  PCEהמספר המרבי המותר של מולקולות 

 חישוב:

 : O2H(l)מסה המולרית של ה

 

 גרם: 180 -מספר המולים של מים ב

 מולקולות מים.( 10·236.02מול מים יש  1 -)ב

  10 10·236.02 10·6.02 =24 מולקולות                             מול מים: 10 -מספר מולקולות המים ב

 מול מים: 10 -המותר ב PCEהמספר המרבי של מולקולות 

 

 

 

 037303, שאלון 2013 גתשע" בגרות, 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.

 

ליטר  7.875בכמות מספקת נפלטו  HCl(aq)גרם סגסוגת ליניט עם תמיסת  6נמצא כי בתגובה של 

2(g)H גרם מוצק שלא הגיב. 0.3, ונותרו 

 ליטר. 25מול גז בתנאי התגובה הוא  1הנפח של 

 '  אסעיף 

 כמה מולים של גז נפלטו? פרט את חישוביך.

 

  

18 gr 
mol 

18 gr 
mol 

180 gr 
= 10 mol 

5  6.02·1024 

109 
 מולקולות 1016·3.01 =
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 תשובה:

 מספר המולים של גז שנפלטו בתגובה:

 

 

 '  בסעיף 

 הגיבו? נמק. Al(s)כמה מולים של 

 

 התשובה:

 . H(g)2מול  3מתקבלים  Al(s)מול של  2 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ

 שהגיבו:  Al(s)מולים של מספר ה

 

 

 סעיף ג'  

 בדגימה. פרט את חישוביך. Al(s) -חשב את אחוז ה

 

 תשובה:

 .94.5%האחוז בדגימה 

 חישוב:

 שהתקבלה: Al(s)של  המסה

 

 בדגימה: Al(s)אחוז 

 

 

 '  דסעיף 

 בדגימה. פרט את חישוביך. O2Al(s)3חשב את המסה של 

 

 תשובה:

 גרם. 0.03המסה בדגימה שווה 

 חישוב:

 . Cu(s)גרם  Al  ,0.3(s)גרם  5.67גרם סגסוגת יש  6 -ב

  0.03 gr 6 gr = (gr + 0.3 gr 5.67)   בדגימה: O2Al(s)3המסה של 

 

  
  

25 
liter 
mol 

7.875 liter 
= 0.315 mol 

0.315  2 
3 

= 0.21 mol 

27        0.21 mol  = 5.67 gr   
gr 

mol 

6 gr 
5.67 gr  100%  = 94.5% 
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 037303, שאלון 2013 תשע"ג בגרות, 6שאלה 
  

 . S2H(g)השאלה עוסקת בגז מימן גפרי, 

 סעיף א'  

 . S2H(g)גרם  6.8יש  Aבכלי סגור  

 . SO(g)2גרם  12.8יש  Bבכלי סגור 

 . שני הכלים נמצאים באותה טמפרטורה. Bקטן מלחץ הגז בכלי  Aלחץ הגז בכלי 

 שלפניך אם הוא נכון או לא נכון. נמק כל קביעה. ii -ו iקבע עבור כל אחד מההיגדים 

  iסעיף -תת

 . Bשווה למספר הכולל של האטומים בכלי  Aהמספר הכולל של האטומים בכלי 

 

 תשובה:ה

 ההיגד נכון

 חישוב:

 : S2H(g)המסה המולרית של 

 

 : Aבכלי  S2H(g)של מספר המולים 

 

 : SO(g)2המסה המולרית של 

 

 : Bבכלי  SO(g)2של מספר המולים 

 

 בשני הכלים יש אותו מספר מולים של גז, ולכן יש אותו מספר של מולקולות.

 אטומים. 3במולקולה של כל אחד מהגזים יש 

 בכל אחד משני הכלים יש אותו מספר של אטומים.ולכן 

 

  

34 gr 
mol 

34 gr 
mol 

6.8 gr 
= 0.2 mol 

64 gr 
mol 

64 gr 
mol 

12.8 gr 
= 0.2 mol 
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  iiסעיף -תת

 . Bקטן מן הנפח של כלי  Aהנפח של כלי 

 

 תשובה:

 לא נכון.ההיגד 

 נימוק:

 )שני הכלים נמצאים באותה טמפרטורה ומכילים אותו מספר מולים של גז.(

.( מספר ההתנגשויות של מולקולות הגז בדפנות של כלי Bקטן מלחץ הגז בכלי  A)לחץ הגז בכלי 

A    קטן יותר. לפיכך הנפח של כליA  צריך להיות גדול מהנפח של כליB . 

 או:

גדול מהנפח של  Aבטמפרטורה קבועה קיים יחס הפוך בין לחץ הגז לנפח של גז, לכן הנפח של כלי 

 . Bכלי 

 

 '  בסעיף 

. בתגובה (1)נפלטים בהתפרצות של הרי געש, ומגיבים ביניהם על פי תגובה  SO(g)2 -ו S2H(g)הגזים 

 , מוצק צהוב המתפזר באזורים סביב הלוע של הר הגעש. S(s)8זו נוצרת גפרית, 

(1) 16H2S(g)  +  8SO2(g)        3S8(s)  +  16H2O(g) 

 . S(s)8גרם  64במעבדה, והתקבלו  (1)ביצעו את תגובה 

 ליטר. 60מול גז הוא  1בתנאי התגובה הנפח של 

  iסעיף -תת

 . פרט את חישוביך. SO(g)2שהגיב עם כמות מספקת של  S2H(g)חשב את הנפח של 

 

 תשובה:ה

 : S(s)8המסה המולרית של 

 

 שהתקבלו: S(s)8מספר המולים של 

 

 . S(s)8מול  3התקבלו  S2H(g)מול  16 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ

 

  שהגיבו: S2H(g)מספר המולים של 

 

       שהגיב: S2H(g)של  נפחה

 

  

256 gr 
mol 

64 gr 
= 0.25 mol 

256 gr 
mol 

0.25  16 
3 

= 1.33 mol 

1.33 mol  60         = 79.8 liter liter 
mol 
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 : iסעיף ג -או טבלה מסכמת לתת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  iiסעיף -תת

 שהגיב? נמק. SO(g)2מהו הנפח של 

 

 תשובה:ה

 ליטר. 39.9שהגיב היה  SO(g)2הנפח של 

 נימוק:

גזים הנמצאים באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ, היחס בין מספר על פי השערת אבוגדרו, עבור 

 המולים לפי ניסוח התגובה שווה ליחס שבין הנפחים.

 . SO(g)2מול  1מגיבים עם  S2H(g)מול  2על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

  מול. 0.665שהגיבו הוא  SO(g)2מספר המולים של 

 שהגיב: SO(g)2הנפח של 

 

 '  גסעיף 

, ובין תמיסה מימית של חומצת מימן  FeS(s)בתגובה בין ברזל גפרי,  S2H(g)במעבדה מפיקים 

 :(2), על פי תגובה  HCl(aq)כלורי, 

(2) FeS(s)  +  2H3O+(aq)        Fe2+(aq)  +  H2S(g)  +  2H2O(l)     

 . S2H(g)ליטר של  4.25הדרוש לקבלת  0.2Mבריכוז  HCl(aq)חשב את הנפח של תמיסת 

 ליטר. פרט את חישוביך. 25מול גז הוא  1בתנאי התגובה הנפח של 

 

  

 16H2S(g)  +    8SO2(g)       3S8(s)      +  16H2O(g) 

  1.33                                    0.25                

 מסה נתונה/נדרשת 
 בניסוי ספציפי )גרם( 

מסה מולרית  )גרם  

 מספר מולים נתון/נדרש 
 בניסוי ספציפי 

 יחס המולים בניסוח תגובה

 נפח מולרי של גז בתנאי 
 (הניסוי )ליטר למול  

נפח הגז בניסוי ספציפי     
()ליטר    

16                   8                   3                  16 

256 

64 

79.8 

60 

0.665 mol  60         = 39.9 liter 
liter 
mol 
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 שובה:הת

 שהתקבלו: S2H(g)מספר המולים של 

 

 . S2H(g)מול  1מתקבל   O3H+(aq)מול יוני  2 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה מ

  mol  0.17 mol 0.34 = 2    שהגיבו: O3H+(aq)מספר המולים של יוני 

 (1:1הוא  HCl(g) -ל O3H+(aq))יחס המולים בין יוני 

 הדרוש לתגובה: HCl(aq)הנפח של תמיסת 

 

 :ג'או טבלה מסכמת לסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'דסעיף 

 (g)S2H .הוא גז רעיל 

 ליטר אוויר. 1 -ב  S2H(g)מול  101.47–5באוויר הוא  S2H(g)הריכוז המרבי המותר של 

 ליטר, ומשתמשים מיד בגז. 120,000בחדר מעבדה שנפחו  S2H(g)מפיקים כמות מסוימת של 

שמותר להפיק בחדר זה כך שאם ידלוף הגז ויתפשט בחדר, ריכוזו  S2H(g)חשב את המסה של 

  באוויר יהיה שווה לריכוז המרבי המותר. פרט את חישוביך.

 

 תשובה:

 שמותר להפיק: S2H(g)מספר המולים המרבי של 

 

 : S2H(g)המסה המולרית של 

 

 : S2H(g)המסה של 

= 0.17 mol 4.25 liter 

25 liter 
mol 

= 1.7 liter 0.34 mol 

0.2 
mol 
liter 

יחס המולים בניסוח  

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

ריכוז מולרי של מומס בתמיסה 

(M) 

 נפח הגז נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי )ליטר(

נפח מולרי של גז בתנאי הניסוי   
 )ליטר למול(

 נפח התמיסה )ליטר(

   FeS(s)    + 2H3O+
(aq)    Fe2+

(aq)    +    H2S(g)     +  2H2O(l)     

   1                2                    1                   1                2 

4.25 

25 

   0.34                                    0.17 

0.2  

1.7 

  1.47·105           120000 liter = 1.764 mol 
mol 

liter 

34 gr 
mol 

  1.764 mol  34       = 59.98 gr gr 
mol 
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 037303, שאלון 2012 בתשע" בגרות, ו' 1שאלה 
 

 מול  0.1, הוסיפו  M 0.1,בריכוז  BaBr(aq)2ליטר של תמיסה מימית של בריום ברומי,  1 -ל

 . NaBr(s)נתרן ברומי, 

שלפניך מתאר נכון את השינוי בריכוזי היונים החיוביים והיונים השליליים             1-4איזה מהגרפים 

 בתמיסה עם הזמן?

 מקרא:       

 ריכוז יונים חיוביים 

 ריכוז יונים שליליים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 :BaBr(s)2ניסוח תהליך ההמסה במים של  

BaBr2(s)      Ba2+(aq)  +  2Br(aq) 

 ריכוז  

M 

זמן                     

0.6 

0.5 

0.2 

0.1 

  0 

0.4 

0.3 

 הוספת

(s)NaBr 

 ריכוז

M 

זמן                     

0.6 

0.5 

0.2 

0.1 

  0 

0.4 

0.3 

 הוספת

(s)NaBr 

 ריכוז

M 

זמן                     

0.6 

0.5 

0.2 

0.1 

  0 

0.4 

0.3 

 הוספת

(s)NaBr 

 ריכוז

M 

זמן                     

0.6 

0.5 

0.2 

0.1 

  0 

0.4 

0.3 

 הוספת

(s)NaBr 

1                                                                               2 

3                                                                             4 

                                                                                                 

                                                                                               

 מים
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 :NaBr (s)ניסוח תהליך ההמסה במים של 

NaBr(s)       Na+(aq)  +  Br(aq)     

 

  (M)ריכוז היונים בתמיסה המימית  

Ba2+(aq) Na+(aq)  ריכוז כולל של

 יונים חיוביים
Br(aq) 

 NaBr 0.1 0 0.1 0.2(s)לפני הוספת 

 NaBr 0.1 0.1 0.2 0.3(s)אחרי הוספת 

 

 . 1נתונים אלה מתאימים לגרף 

 

 

 037303, שאלון 2012 בתשע" בגרות, 2שאלה 
 

 קרא את הקטע שלפניך, וענה על כל הסעיפים שאחריו. 

  

 האבנית והסרתה -כימיה במטבח 

 היא באמצעות קומקום.דרך נוחה להרתיח מים להכנת קפה או תה 

 אם המים "קשים", במשך הזמן מצטברת בקומקום שכבה של מוצק לבן, 

 .  CaCO(s)3המכונה אבנית. המרכיב העיקרי של האבנית הוא סידן פחמתי, 

 , וביוני מימן  2+Ca(aq)"מים קשים" הם מים עשירים ביוני סידן,  

(aq)פחמתי 
−

3HCO  . 

 ( והאבנית שוקעת:1"קשים", מתרחשת תגובה )כאשר מרתיחים מים 

(1)   Ca2+(aq) + 2HCO3
−

(aq)      CaCO3(s) + H2O(g) + CO2(g) 

 הסרת האבנית מתבצעת בסביבה חומצית. סידן פחמתי מגיב עם תמיסות מימיות של חומצות

 (:2על פי תגובה )

(2) CaCO3(s) + 2H3O+(aq)    Ca2+(aq) + 3H2O(l) + CO2(g) 

 כדי להסיר את האבנית אפשר להשתמש במסירי אבנית מסחריים, המכילים 

 . גם המוצרים הנמצאים בבית  2NH3HSO, או חומצה סולפאמית,  4PO3Hחומצה זרחתית, 

 חימום

 מים
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 כמו התבלין "מלח לימון", מיץ לימון או חומץ יכולים להסיר את האבנית.

 "מלח לימון" הוא גבישים של חומצת לימון, שנוסחתה: 

 

 

 

 .לימון ופירות הדר אחרים מכילים חומצת לימון, המקנה להם את טעמם החמוץ

 .  COOH3CH(aq)חומץ הוא תמיסה מימית של חומצה אצטית, 

 חומצה זו מקנה לחומץ את טעמו ואת ריחו האופייניים. החומצה האצטית היא נוזל בתנאי 

 . COOH3CH(l)החדר, 

 כדי להסיר את האבנית מקומקום, מכסים אותה בתמיסה של חומצת לימון או בחומץ.

 כעבור שעה כל האבנית מגיבה. שופכים את התמיסה ושוטפים היטב את הקומקום במים.   

 

 '  אסעיף 

 . COOH3CHגרם חומצה אצטית,  5.25מ"ל חומץ ביתי יש  100 -ב

  iסעיף -תת

 מ"ל חומץ ביתי. פרט את חישוביך. 100 -חשב את מספר המולים של חומצה אצטית ב

 

 תשובה:ה

 המסה המולרית של חומצה אצטית:  

 

                     מ"ל חומץ: 100 -מספר המולים של חומצה אצטית ב

 

 

  iiסעיף -תת

 את הריכוז המולרי של חומצה אצטית בחומץ ביתי. פרט את חישוביך.חשב 

 

 תשובה:ה

 מספר המולים של חומצה אצטית בליטר חומץ:      

 M 0.87הריכוז המולרי של חומצה אצטית בחומץ:  

gr 
mol   60 

5.25 gr 
= 0.087 mol gr 

mol   60 

0.087 mol   1 liter 

0.1 liter 
= 0.87 mol 

OH 

OH 

OH HO 

O 
O O 
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  iiiסעיף -תת

 מ"ל של חומץ ביתי? פרט את חישוביך. 100כמה גרם אבנית אפשר להסיר באמצעות 

 תשובה:ה

 גרם אבנית. 4.35ניתן להסיר  

 חישוב:

 ( mol 0.087מ"ל חומץ:     100 -)מספר המולים של חומצה אצטית ב

 . O3H+(aq)מול יוני  1נוצר בתמיסה מימית  COOH3CH(l)מול  1 -מ

    . O3H+(aq)מול יוני   0.087( יגיבו2לכן על פי תגובה ) 

 , CaCO(s)3מול  1מגיבים עם   O3H+(aq)מול יוני  2על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

 שיגיבו: CaCO(s)3לכן מספר המולים של 

 

 : CaCO(s)3המסה המולרית של 

 שתגיב: CaCO(s)3המסה של 

 

 '  בסעיף 

 שנפלט.  CO(g)2במהלך ניסוי להסרת האבנית באמצעות חומץ ביתי נמדד הנפח של 

נמק את  כתלות בזמן.  CO(g)2שלפניך, יכול לתאר נכון את הנפח של  I-IIIקבע איזה מהגרפים 

 קביעתך.

 

 

 

 

 

 

 תשובה:

 . IIגרף 

הנפח של   ולכן ,(2)ראה תגובה ) CO(g)2נוצרים יותר  ככל שכמות האבנית שמגיבה הולכת וגדלה

2(g)CO  . הולך וגדל 

 כעבור שעה, כשכל האבנית הגיבה אין יותר שינוי בנפח הגז.

 CO(g)2נפח 

 ) מ"ל(

 זמן )דקות(

 CO(g)2נפח 

 ) מ"ל(

 זמן )דקות(

 CO(g)2נפח 

 ) מ"ל(

 זמן )דקות(

60 60 60 

0 0 0 

I                                                  II                                             III 

gr 
mol 

100         0.0435 mol  =  4.35 gr  

0.087 mol 
2 

= 0.0435 mol 

gr 
mol 100 
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 037303, שאלון 2012 בתשע" בגרות, 5שאלה  
 

 השאלה עוסקת בגזים: חנקן, חמצן ותחמוצות חנקן.

 סעיף א'  

  iסעיף -תת

 בטמפרטורה קבועה.שני כלים סגורים, שהנפחים שלהם שווים וקבועים, הוחזקו 

 . N(g)2גרם חנקן,  1, והכלי השני מכיל   O(g)2גרם חמצן,  1הכלי הראשון מכיל 

 קבע אם הלחץ בכלי השני גדול מהלחץ בכלי הראשון, קטן ממנו או שווה לו. נמק את קביעתך.

 

 תשובה:

 הלחץ בכלי השני גדול יותר.

 נימוק:

 בכלי הראשון: O(g)2מספר המולים של 

 

 בכלי השני: N(g)2מספר המולים של 

 

 בכלי השני יש יותר מולים של גז. לכן הלחץ בכלי השני גדול יותר. 

המסה המולרית של חמצן גדולה יותר, לכן מספר המולים של המסה של שני הגזים זהה, אבל או: 

 חמצן קטן ממספר המולים של חנקן בכלי השני. לכן הלחץ בכלי השני גדול יותר. 

 

  iiסעיף -תת

 מחממים את הכלי המכיל חנקן.  

שלפניך הוא תיאור סכמתי נכון של הלחץ בכלי במהלך החימום כתלות  I-IVאיזה מהגרפים 

 בזמן? 

 .את קביעתךנמק 

 

 

 

 זמן    

 לחץ

0 
 זמן   

 לחץ

0 
 זמן  

 לחץ

0 

IV                                           III                                            II                                           I 

 זמן   

 לחץ

0 

1 gr 
= 0.03125 mol gr 

mol   32 

1 gr 
= 0.0357 mol gr 

mol   28 
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 תשובה:

 .  IIIגרף 

 נימוק:

 . אינו מתאים Iגרף  -בכלי, לכן הלחץ ההתחלתי גדול מאפס)אוויר( בתחילת הניסוי היה גז 

 למולקולות אנרגיה קינטית ממוצעת גבוהה יותר. כשטמפרטורת הגז עולה, 

אינם  IV -ו IIגרפים  – הלחץ בכלי עולהלכן יהיו יותר פגיעות ובעוצמה גבוהה יותר בדופן הכלי ו

  .מתאימים

 

  סעיף ב' 

 -ומתקבלת תחמוצת אחרת של חנקן  O(g)2מגיבה עם  NO(g)בתנאים מתאימים, תחמוצת החנקן 

2(g)ON  . 

 

  iסעיף -תת

  נסח ואזן את התגובה.

 

 תשובה:ה

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

     NO(g)  +    O2(g)    NO2(g)  :או 

 

  iiסעיף -תת

 מזרק, כשהטמפרטורה והלחץ נשמרו קבועים.ביצעו את התגובה בתוך 

 קבע אם במהלך התגובה נפח המזרק גדל, קטן או לא השתנה. נמק את קביעתך.

 

 תשובה:ה

 .נפח המזרק קטן

 נימוק:

 .מול בתוצרים( 2ים מתקבלים מגיבמול ב 3 -מספר מולי הגז יורד במהלך התגובה )מ

כדי לשמור על לחץ נפח קטן ולכן ה יהיו פחות פגיעות של מולקולות הגז על דופן הכלי,

  וטמפרטורה קבועים.

1 
2 
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 סעיף ג'   

 מגיבים עם מים על פי התגובה: NO(g)2גרם  1.38

  3NO2(g)  +  3H2O(l)    2H3O+(aq)  +  2NO3


(aq)  +  NO(g) 

 25שהתקבל בתגובה, אם נתון שנפח מולרי של גז בתנאי התגובה הוא  NO(g)חשב את הנפח של 

 את חישוביך. פרט ליטר.

 

 תשובה:ה

 : NO(g)2המסה המולרית של  

 שהגיב: NO(g)2מספר המולים של 

 

 , NO(g)2מול  3 -התקבל מ NO(g)מול  1על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

 שהתקבל: NO(g)לכן מספר המולים של 

 שהתקבל: NO(g)הנפח של 

 

 '  או טבלה מסכמת לסעיף ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.03 mol 
3 = 0.01 mol 

liter 
mol 

25            0.01 mol  =  0.25 liter 

gr 
mol   46 

1.38 gr 
= 0.03 mol gr 

mol   46 

מסה מולרית  )גרם  

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 יחס המולים בניסוח תגובה

של גז בתנאי הניסוי  נפח מולרי 
 )ליטר למול(

 נפח הגז נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי )ליטר(

  3NO2(g)  +  3H2O(l)    2H3O+
(aq)  +  2NO3


(aq)  +  NO(g) 

 46 

  3                                                                             1 

25 

0.03                                                                         0.01 

0.25

5 
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 סעיף ד'  

  iסעיף -תת

 שהתקבלו בתגובה. פרט את חישוביך. O3H+(aq)חשב את מספר המולים של יוני 

 

 תשובה:ה

 , NO(g)2מול  3 -התקבלו מ O3H+(aq)מול יוני  2על פי יחס המולים בניסוח התגובה,  

 שהתקבלו: O3H+(aq)לכן מספר המולים של יוני 

 

  iiסעיף -תת

 . M 0.04בתמיסה המימית שהתקבלה היה  O3H+(aq)הריכוז של יוני 

 מהו הנפח של התמיסה שהתקבלה? פרט את חישוביך.

 

 תשובה:ה

 הנפח של התמיסה שהתקבלה: 

 

  iiiסעיף -תת

 .  M 0.01היה  O3H+(aq)לתמיסה שהתקבלה הוסיפו מים עד שהתקבלה תמיסה שבה ריכוז יוני 

 חשב את נפח המים שהוסיפו. פרט את חישוביך.

 

 תשובה:ה

 ליטר מים. 1.5הוסיפו 

 חישוב

 . O3H+(aq)מול יוני  0.02ליטר תמיסה יש  0.5 -ב

 יישאר בתמיסה המהולה. מספר מולים זה

 . O3H+(aq)מול יוני  0.01ליטר של התמיסה המהולה יש  1 -ב

 . O3H+(aq)מול יוני  0.02ליטר של התמיסה המהולה יש  X -ב

 נפח התמיסה המהולה: 

 

 liter    0.5 liter  =  1.5 liter 2                            נפח המים שהוסיפו:

0.03 mol   2 

3 
= 0.02 mol 

= 0.5 liter 
0.02 mol 

liter 
mol 

0.04 

0.02 mol   1 liter 

0.01 mol 
= 2 liter 
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 037303, שאלון 2012 בתשע" בגרות, 6שאלה 
 

 , בדרגת ניקיון גבוהה, משמשת בין היתר לייצור תוספים לדלק. MgO(s)אבקת מגנזיום חמצני, 

 טהור בדגימה, המחושב על פי הנוסחה:  MgO(s)מגדירים את דרגת הניקיון כאחוז של 

 

 

 ביצעו שני ניסוי לקביעת דרגת הניקיון של אבקה המכילה מגנזיום חמצני.

גרם מגנזיום חמצני. הוסיפו לדגימה, במנות קטנות, תמיסה מימית של חומצת  8לקחו דגימה של 

 . M 0.45, בריכוז  HCl(aq)מימן כלורי, 

 התרחשה התגובה:

 MgO(s)  +  2H3O+(aq)     Mg2+(aq)  +  3H2O(l) 

 .  HCl(aq)מ"ל תמיסת  860התגובה הסתיימה כשהגיבו 

 . פרט את חישוביך. HCl(aq)שהגיבה עם תמיסת  MgO(s)חשב את המסה של 

 

 תשובה:ה

 .MgO(s)גרם   7.76הגיבו 

 חישוב:

 מ"ל תמיסה: 860 -ב HClמספר המולים של 

 

  O3H+(aq), מספר המולים של יוני  O3H+(aq)מול יוני  1נוצר בתמיסה מימית  HClמול  1 -מ

 mol 0.387מ"ל תמיסה:      860 -ב

 , MgO(s)מול  1מגיבים עם  O3H+(aq)מול יוני  2על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

 שהגיב: MgO(s)לכן מספר המולים של 

                  : MgO(s)המסה המולרית של 

     שהגיב:  MgO(s)המסה של 

 

  

 100%  מסת(s)MgO טהור בדגימה 
 מסת הדגימה 

liter 

mol   0.45         0.860 liter = 0.387 mol 

0.387 mol 

2 
= 0.194 mol 

gr 
mol 

  40 

  40        0.194 mol = 7.76 gr  gr 
mol 
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  iiסעיף -תת

 חשב את דרגת הניקיון. פרט את חישוביך.

 

 תשובה:ה

 דרגת הניקיון של מגנזיום חמצני שבדגימה:

 

  

 037303, שאלון 2011 אתשע" בגרות, ד' 1שאלה 
 

גרם. המקור העיקרי ליוני האשלגן  4.7, היא  K+הצריכה היומית המומלצת של יוני אשלגן, 

 .  KClשבמזון    הוא אשלגן כלורי, 

 )בקירוב( שיש לצרוך ביום, כדי לספק את כמות יוני האשלגן המומלצת? KClמהי המסה של 

 גרם  7.5 .1 

 גרם  9.0 .2 

 גרם  39.0 .3 

 גרם  74.5 .4 

 

 .2התשובה הנכונה היא 

 ימוק:נ

 שצריך לצרוך ביום על מנת לספק את כמות יוני האשלגן המומלצת:  KClחישוב של מסת 

 : KCl(s)המסה המולרית של 

 . K+גרם יוני  39.1יש  KClבמול 

 שיש לצרוך ביום, כדי לספק את כמות יוני האשלגן המומלצת: KClהמסה של 

 

 

  

7.76 gr 
8 gr 

  100%  = 97% 

= 8.955 gr  9 gr 
4.7 gr  74.5 gr  

39.1 gr 

gr 
mol 74.5 
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 037303, שאלון 2011 תשע"א בגרות, 2שאלה 
    

 קרא את הקטע שלפניך, וענה על כל הסעיפים שאחריו. 

 

 חלבונים בכותרות

לאומית. לכבוד שנה זו -הוכרזה כשנת הכימיה הבין 2011שנת 

הוחלט להנפיק שני בולים חדשים המנציחים הישגים של  

שלושה מדענים ישראלים שזכו בעשור האחרון בפרס נובל 

 בכימיה.

צ'חנובר מהטכניון זכו הפרופסורים אברהם הרשקו ואהרון 

על גילוי המנגנון האחראי לפירוק חלבונים  2004 -בפרס נובל ב

 תא חי. ב פגומים

הנקשר     (Ubiquitin)הפירוק נעשה בעזרת החלבון אוביקוויטין 

לחלבון הפגום. החלבון הפגום עובר הידרוליזה ומתפרק 

לפפטידים שהמולקולות שלהם קטנות יחסית. הפפטידים 

 מהתא. מופרשים 

על         2009פרופסור עדה יונת ממכון ויצמן זכתה בפרס נובל בשנת 

גופיף מיוחד שבו נוצרים  -חקר המבנה והתפקוד של הריבוזום 

 החלבונים בתא החי. 

 פענוח המבנה התאפשר לאחר שפרופסור יונת פיתחה שיטה לגיבוש הריבוזום.

 וש מתוך תמיסה. יש שיטות שונות לגיבוש חומרים. אחת מהן היא גיב

 לשיטה זו שני שלבים:

 בשלב הראשון ממסים את החומר בממס מתאים.

 בשלב השני מאדים את הממס בִאטיות והמומס מתגבש.

 

       http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004    :מעובד על פי 

       http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009 

 

  

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004/public.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/press.html
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   א'סעיף 

 , מכיל יונים ומולקולות מים. O2·5H4CuSO(s)פרתית חמש הידרט, והחומר נחושת ג

 מתמיסה מימית.  O25H.4CuSO(s)במעבדה נערך ניסוי שבו גיבשו 

 במים. נפח התמיסה שהתקבלה היה O25H.4CuSO(s)גרם אבקת  90בשלב ראשון המיסו 

 מיליליטר. לפניך ניסוח תהליך ההמסה של המוצק: 200

CuSO4.5H2O(s)        Cu2+(aq)  +  SO42(aq)  +  5H2O(l)    

 מהו הריכוז הכולל של כל היונים בתמיסה שהתקבלה? פרט את חישוביך.

 גרם למול. 249.5נתון: המסה המולרית של המוצק היא 

 

 התשובה:

 .3.6Mהריכוז הכולל של היונים בתמיסה 

 חישוב:

 מספר המולים של המוצק שהוכנס למים:

 

  2+Cu(aq)ובין מספר המולים של יוני  O25H.4CuSO(s)יחס בין מספר המולים של המוצק 

(aq)ולבין מספר המולים של יוני 
24SO  1:1:1הוא . 

 , mol 0.36בתמיסה הוא  2+Cu(aq)לכן מספר המולים של יוני 

(aq)ומספר המולים של יוני 
24SO  0.36בתמיסה הוא mol . 

 מיליליטר תמיסה :  200 -מספר המולים הכולל של כל היונים ב

             0.36 mol + 0.36 mol = 0.72 mol 

 הריכוז הכולל של כל היונים בתמיסה:

 

 '  בסעיף 

 לאחר שבוע התאדה חלק מהמים ונוצר גביש גדול. 

 : O25H.4CuSO(s)לפניך ניסוח התהליך המתאר את קבלת הגביש של  

   Cu2+(aq)  +  SO42(aq)  +  5H2O(l)        CuSO4.5H2O(s) 

 . 2+Cu(aq)מול יוני  0.06הגביש הוצא מהתמיסה, ובתמיסה נותרו, בין היתר, 

 גרם. 15מסת הגביש שהוצא היא : נמקושלפניך אם הוא נכון או לא נכון  היגדהקבע עבור 

 מים

mol 
liter 

0.72 mol 
0.2 liter 

= 3.6         = 3.6 M                      

= 0.36 mol 
90 gr 

gr 
mol 249.5 
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 התשובה:

 לא נכון.

 חישוב:

 .( mol 0.36בתמיסה, לפני אידוי המים, היה  2+Cu(aq))מספר המולים של יוני 

 הגביש שהוצא: Cu+2מספר המולים של יוני 

                   0.36 mol  0.06 mol = 0.3 mol 

הוא  O25H.4CuSO(s)ובין מספר המולים של החומר  Cu+2יחס המולים בין מספר המולים של יוני 

1:1 , 

 . mol 0.3לכן מספר המולים של החומר שהתגבש הוא 

 מסת הגביש שהוצא:

 

 

 037303, שאלון 2011 תשע"א בגרות, 5שאלה 
 

 כבר בתקופת המקרא השתמשו בכלי נחושת, וגם  

 היום יש לנחושת ולמלחי הנחושת שימושים רבים. 

 '  אסעיף 

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

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

 ? פרט את חישוביך.  S2Cu(s)מול  5000 -מהי המסה של נחושת שאפשר להפיק מ

 

 התשובה:

 , Cu(s)מול  2מתקבלים  S2Cu(s)מול של  1 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ

  mol 5000 mol 10000 = 2        שיתקבלו:  Cu(s)לכן מספר המולים של 

 :                                                                                          ( Cu(s))המסה המולרית של 

 : Cu(s)המסה של 

 

 

gr 
mol 249.5        0.3 mol = 74.85 gr          

 ּתּוַבל ַקִין  ְוִצּלה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֶאת

 לֶטש ָכל חֵרש ְנחֶשת ּוַבְרֶזל 

 כ"ב( )בראשית, ד,                               

 

gr 
mol 63.5 

  63.5        10000 mol = 635,000 gr = 635 kg gr 
mol 
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 '  בסעיף 

 (2נעשית על פי תגובה ) 2+Cu(aq)הפקת נחושת מתמיסה מימית המכילה יוני 

  (2)     3Cu2+(aq)  + 2Fe(s)    3Cu(s)  +  2Fe3+(aq) 

   iסעיף -תת

,                    Fe(s), שהגיבו עם כמות מספקת של  2+Cu(aq)מול יוני  5000 -קבע אם מסת הנחושת המתקבלת מ

 , קטנה ממנה או שווה לה.  iiסעיף ג -(, גדולה ממסת הנחושת שחישבת בתת2על פי תגובה )

 נמק את קביעתך.

 

 התשובה:

( קטנה ממסת הנחושת 2על פי תגובה ) 2+Cu(aq)מול יוני  5000 -מסת הנחושת המתקבלת מ

 (.1המתקבלת על פי תגובה )

 נימוק:

 , Cu(s)מול  2מתקבלים  S2Cu(s)מול של  1 -(, מ1על פי יחס המולים בניסוח תגובה )

 . Cu(s)מול  1מתקבל  2+Cu(aq)מול של יוני  1 -(, מ2ועל פי יחס המולים בניסוח תגובה )

 

   iiסעיף -תת

 . חשב את נפח התמיסה.  פרט את חישוביך. M 4בתמיסה שהתקבלה הוא   3+Fe(aq)הריכוז של יוני 

 

 התשובה:

 ליטר. 833.3נפח התמיסה  

 חישוב:

 . 3+Fe(aq)מול יוני  2מתקבלים  2+Cu(aq)מול של יוני  3 -(, מ2על פי יחס המולים בניסוח תגובה )

 : 3+Fe(aq)לכן מספר המולים של יוני 

 

 נפח התמיסה:

 

 

  

5000 mol  2 mol 

3 mol 
= 3333.3 mol 

= 833.3 liter 
3333.3 mol 

4 mol 
liter 
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 הוא מרכיב חשוב של בטון, מלט וחומרי בנייה נוספים.  - CaO(s)סידן חמצני,  -סיד שרוף 

 משמש לבנייה ולצביעה. - Ca(OH)(s)2סידן הידרוקסידי,  -סיד כבוי 

 סעיף א'  

   iסעיף -תת

 (:1על פי תגובה ) - CaCO(s)3סידן פחמתי,  -סיד שרוף מפיקים על ידי קלייה של אבן גיר 

 (1) CaCO3(s)        CaO(s)  +  CO2(g) 

 ? פרט את חישוביך. CaO(s)קילוגרם  112הדרושה להפקת  CaCO(s)3מהי המסה של 

 

 התשובה:

 : CaO(s)המסה המולרית של 

 שהתקבלו: CaO(s)מספר המולים של 

 , CaO(s)מול  1מתקבל  CaCO(s)3מול של  1 -על פי יחס המולים בניסוח התגובה, מ

 מול. 2000שהגיבו הוא   CaCO(s)3לכן מספר המולים של 

 : CaCO(s)3המסה המולרית של 

 הדרושה: CaCO(s)3המסה של 

 

 : iסעיף א -או טבלה מסכמת לתת

 

 

 

 

 

  

 חימום

gr 
mol 100 

100        2000 mol = 200,000 gr = 200 kg gr 
mol 

= 2000 mol 
112,000 gr 

gr 
mol   56 

gr 
mol   56 

CaCO3(s)         CaO(s)    +   CO2(g) 
 חימום

 למול( מסה מולרית  )גרם

 יחס המולים בניסוח תגובה

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

100                  56 

1                      1 

2000                2000 

200,000        112,000 
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   iiסעיף -תת

 לקבלת סיד כבוי מגיבים סיד שרוף עם מים. נסח את התגובה.

 

 התשובה:

2(s)Ca(OH)    (l)O2+  H  (s)CaO 

 סעיף ב'  

 ,   CO(g)2חמצני, -, משמשים לזיהוי פחמן דו Ca(OH)(aq)2מי סיד צלולים, שהם תמיסת 

 (.2על פי תגובה )

(2) Ca2+(aq) + 2OH
(aq) + CO2(g)    CaCO3(s) + H2O(l)   

   

 . CO(g)2גרם  1.188. התמיסה הגיבה עם  M 0.015בריכוז  Ca(OH)(aq)2הכינו תמיסת 

 שהגיבה? פרט את חישוביך. Ca(OH)(aq)2המגיבים הגיבו בשלמות. מה היה הנפח של תמיסת 

 

 התשובה:

 : CO(g)2המסה המולרית של 

 שהגיבו: CO(g)2מספר המולים של 

 , Ca(OH)(s)2מול  1מגיב עם  CO(g)2מול  1על פי יחס המולים בניסוח התגובה, 

 מול. 0.027שהגיבו הוא  Ca(OH)(s)2לכן מספר המולים של 

 לפני התגובה: Ca(OH)(aq)2הנפח של תמיסת 

 

 : iiסעיף ב -או טבלה מסכמת לתת

 

 

 

 

 

 

  

= 1.8 liter 
0.027 mol 

mol 
liter 0.015 

gr 
mol   44 

= 0.027 mol 1.188 gr 
gr 

mol   44 

Ca(OH)2(aq)  +    CO2(g)      CaCO3(s)     +   H2O(l)  

 מסה מולרית  )גרם למול(

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 יחס המולים בניסוח תגובה

ריכוז מולרי של מומס בתמיסה 

(M) 

 נפח התמיסה  )ליטר(

1                    1 

0.027             0.027 

44 

1.188 

0.015 

1.8 
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, לכן מייצרים מוצר המכיל  NaCl(s)רופאים ממליצים להגביל את הצריכה של מלח בישול, 

 . KCl(s)גם אשלגן כלורי,  NaCl(s) -בנוסף ל

 ותוספות שונות. KCl(s)גרם  NaCl  ,49(s)גרם  49גרם של מוצר זה מכילים  100

 מהי הקביעה הנכונה?

 גרם יוני  24.5 -, בקירוב  ו Na+גרם יוני נתרן,  24.5גרם של מוצר מכילים  100 1. 

 , בקירוב. K+אשלגן,   

  גרם יוני  26 -, בקירוב ו Na+גרם יוני נתרן,  19גרם של מוצר מכילים  100 .2 

 , בקירוב. K+אשלגן,   

    , בקירוב. Clגרם יוני כלור,   49גרם של מוצר מכילים 100 3. 

      , בקירוב. Clגרם יוני כלור,  98גרם של מוצר מכילים  100 .4 

 2היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

   גרם מוצר : 100 -ב NaCl(s)מספר המולים של 

 

  גרם מוצר: 100 -ב KCl (s)מספר המולים של  

 

  Clויוני  Na+, לכן מספר המולים של יוני  Clומול יוני   Na+יש מול יוני   NaCl(s)בכל מול של 

 מול של כל אחד מהיונים. 0.84הוא   NaCl  (s)גרם 49 -ב

  Clויוני  K+, לכן מספר המולים של יוני  Clומול יוני   K+יש מול יוני   KCl(s)בכל מול של 

 מול של כל אחד מהיונים. 0.66הוא   KCl  (s)גרם 49 -ב

  : Na+המסה של יוני  

 

 : K+המסה של יוני  

 

 גרם מוצר: 100 -ב Clאינם נכונים, כי המסה של יוני כלור,  4 -ו 3מסיחים 

49 gr 
gr 

mol 58.5 
= 0.84 mol 

49 gr 
gr 

mol 74.5 
= 0.66 mol 

23        0.84 mol = 19.26 gr  gr 
mol 

39        0.66 mol = 25.65 gr  gr 
mol 

35.5        (0.84 mol + 0.66 mol) = 53.25 gr  gr 
mol 
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 037303, שאלון 2010 תש"ע בגרות, 2שאלה 
 

 הסעיפים שאחריו.  כלקרא את הקטע שלפניך, וענה על      

 לאטמוספרה? CO(g)2מה לסלמון באלסקה ולפליטת גז 

דייגים באלסקה מדווחים על ירידה בשלל דגי הסלמון. 

חוקרים מאוניברסיטת אלסקה מצאו במי מפרץ אלסקה 

רכיכות וסרטני ים כמעט ללא שריון הנחוץ לקיומם. אחד 

הוא מרכיב חשוב במזון של  -"פרפר ים"  -מסוגי הרכיכות 

 דגי סלמון.     

יא החוקרים סבורים, שהידלדלות השריון של הרכיכות ה

 תוצאה של עלייה בחומציות של מי מפרץ אלסקה.

, שנפלט לאטמוספרה  CO(g)2חמצני, -כשליש מהפחמן הדו

בכל שנה, מתמוסס במי האוקיינוסים ונוצרת חומצה 

 (. (3)-(1))ראה תגובות  CO2H(aq)3פחמתית, 

(1) CO2(g)    CO2(aq)  

(2) CO2(aq)  +  H2O(l)    H2CO3(aq)  

(3) H2CO3(aq) +  H2O(l)    H3O+(aq)  + HCO3


(aq)          

ליד חופי אלסקה העלייה בחומציות של מי האוקיינוס מהירה וגדולה יותר מאשר במקומות 

נמוכה של המים. ככל אחרים. הדבר נובע מתנאי האקלים הייחודיים, ביניהם הטמפרטורה ה

 גדולה יותר.  CO(g)2המים נמוכה יותר, המסיסות של שטמפרטורת 

, המגיב  עם החומצה על פי  CaCO(s)3השריון של רכיכות ושל סרטני ים בנוי בעיקר מסידן פחמתי, 

 :(4)תגובה 

(4)   CaCO3(s) +  2H3O+(aq)    Ca2+(aq)  +  CO2(g)  +  3H2O(l)       

 התרחשות תגובה זו גורמת להרס השריון.

הרכיכות מביאה לירידה בגודל האוכלוסייה שלהן, ולפיכך                   החוקרים משערים שהפגיעה בשריון של 

 לצמצום במקורות המזון של דגי הסלמון.

העלייה בחומציות של מי האוקיינוסים יכולה לגרום לתופעות נוספות, כגון האטה בהתפתחות אלמוגים, 

 שהשלד שלהם בנוי אף הוא מסידן פחמתי. 

לאטמוספרה יעזור גם במניעת העלייה  CO(g)2קטנת הפליטה של שיתוף פעולה כלל עולמי בה

 בחומציות של מי האוקיינוסים.

/Jeremy Mathis, University of Alaska http://www.sfos.uaf.edu/oa))מעובד על פי:        

Fairbanks,  

http://www.sfos.uaf.edu/oa/
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 .(4)ם סידן פחמתי שבשריון סרטני הים על פי תגובה הגיבו ע O3H+(aq) מול של יוני 25

 סעיף א'

 שהגיב בתגובה זו.  פרט את חישוביך. CaCO(s)3חשב את המסה של 

 

 התשובה:

 גרם סידן פחמתי. 1250הגיבו 

 חישוב:

 על פי יחס המולים בניסוח התגובה,

 . O3H+(aq) מול של יוני 2מגיב עם  CaCO(s)3מול של  1

 : O3H+(aq) מול של יוני 25שיגיבו עם  CaCO(s)3מספר המולים של 

 

 : CaCO(s)3המסה המולרית של 

 : CaCO(s)3המסה של 

 

 סעיף ב'

שהתקבל בתגובה זו, בהנחה שנפח של מול גז בתנאים שבהם מתרחשת  CO(g)2חשב את הנפח של  

 ליטר. פרט את חישוביך. 23.5הוא התגובה 

 

 התשובה:

 ליטר. 293.75נפח הגז שווה 

 חישוב:

 על פי יחס המולים בניסוח התגובה,

 . CO(g)2של מול  1, מתקבל  O3H+(aq) מול של יוני 2כשמגיבים 

 : O3H+(aq) מול של יוני 25שיתקבל בתגובה שבה יגיבו  CO(g)2של מספר המולים 

 

 

 : CO(g)2הנפח של 

 

25 mol  1 mol 
2 mol 

= 12.5 mol 

gr 
mol 100 

gr 
mol 100          12.5 mol = 1250 gr 

25 mol  1 mol 
2 mol 

= 12.5 mol 

liter 
mol 23.5          12.5 mol = 293.75 liter 
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 או טבלה מסכמת לסעיף ד'
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 . המסיסות הגבוהה של דשנים אלה במים  NH(g)3השאלה עוסקת בדשנים המופקים מאמוניה, 

 מאפשרת לצמחים לקלוט בקלות את החנקן החיוני להתפתחותם. 

 סעיף א'  

 , מיוצרת בתגובה בין   SO2)4(NH(aq)4תמיסה מימית מרוכזת של הדשן אמוניום גפרתי, 

 :(1), על פי תגובה  SO2H(aq)4, לבין תמיסה מימית מרוכזת של חומצה גפרתית,  NH(g)3אמוניה, 

 (1) 2NH3(g) + H2SO4(aq)    2NH4+(aq) +  SO42(aq)   

 בשני מכלים. (1)במפעל ביצעו את תגובה  

   iסעיף -תת

. התגובה התרחשה עד תום. חשב את  M 20בריכוז  SO2H(aq)4ליטר של תמיסת  200הגיבו  Iבמכל 

 שהגיבה. פרט את חישוביך. NH(g)3המסה של 

 

 התשובה:

 שהגיבו: 4SO2Hמספר המולים של 

 , 2:1הוא  NH(g)3לבין  SO2H(aq)4יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 שהגיב:  NH(g)3לכן מספר המולים של 

 : NH(g)3המסה המולרית של 

 : NH(g)3המסה של 

liter 
mol 20         200 liter = 4,000 mol 

4,000 mol  2 mol 
1 mol 

= 8,000 mol 

gr 
mol   17 

gr 
mol 17        8,000 mol = 136,000 gr 

   1                    2                   (1)               1              (3)             

 מסה מולרית  )גרם למול( 100

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 יחס המולים בניסוח תגובה

 נפח  מולרי של גז בתנאים
 הנתונים )ליטר(

 נפח הגז )ליטר(

CaCO3(s)         +      2H3O+
(aq)         Ca2+

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

  12.5                     25                   (12.5)            12.5             (37.5) 

1250 

  23.5 

293.75 
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 : iסעיף א' -או טבלה מסכמת לתת

 

 

 

 

 

 

 

 

   iiסעיף -תת

 . SO2H(aq)4עם כמות מספקת של תמיסת  NH(g)3ליטר  78000הגיבו  IIבמכל 

 ליטר.  26התגובה התרחשה עד תום. נפח של מול גז בתנאי התגובה הוא 

ושל  4NH+(aq)ליטר. חשב את הריכוז של יוני  160שהתקבלה היה  SO2)4(NH(aq)4הנפח של תמיסת 

(aq)יוני 
24SO .בתמיסה שהתקבלה. פרט את חישוביך 

 

 התשובה:

 .M 9.375ריכוז היונים 

 חישוב: 

 שהגיב:  NH(g)3מספר המולים של 

 , 1:1הוא  4NH+(aq)לבין יוני  NH(g)3יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 מול. 3000הוא  4NH+(aq)לכן מספר המולים של יוני 

 : 4NH+(aq)הריכוז של יוני 

(aq)יחס המולים בין יוני 
24SO  לבין יוני(aq)+4NH   2:1הוא , 

(aq)לכן הריכוז של יוני 
24SO :הוא 

 

 

  

= 18.75 M  
160 liter 
3000 mol 

18.75 M  1 mol 

2 mol 
= 9.375 M 

liter 
mol 

  26   

78,000 liter 
= 3000 mol  

 מסה מולרית  )גרם למול(

 מספר מולים נתון/נדרש
 ספציפיבניסוי 

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 יחס המולים בניסוח תגובה

 ריכוז  מולרי של מומס

 (Mבתמיסה )

 נפח התמיסה )ליטר(

136,000 

2NH3(g)    +    H2SO4(aq)      2NH4
+

(aq)   +    SO4
2

(aq)    

 2                       1 

 17 

8000                 4000 

20 

200 
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 סעיף ב'  

 . NO4NH(aq)3הדשן אמוניום חנקתי משווק בתמיסה מימית, 

 . M 0.075בריכוז  NO4NH(aq)3ליטר של תמיסת  30לחקלאי יש  

 . M 0.06בחורף מומלץ להשתמש לדישון בתמיסה בריכוז  

   iסעיף -תת

 איזו פעולה צריך החקלאי לבצע כדי להכין תמיסת דשן שתתאים לשימוש בחורף?

 

 התשובה:

 התמיסה.מיהול 

 

   iiסעיף -תת

 NO4NH(aq)3 -מה יהיה הנפח של תמיסת הדשן שהחקלאי יכין, בהנחה שהוא ישתמש בכל תמיסת ה

 שברשותו? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 ליטר דשן.  37.5החקלאי יכין 

 חישוב:

 : M 0.075ליטר תמיסה בריכוז  30 -ב  3NO4NHמספר המולים של החומר 

 

 :  3NO4NHמול של החומר  2.25, שמכילה  M 0.065נפח התמיסה בריכוז 

 

 

 סעיף ג'  

,            CO(g)2חמצני, -, לבין פחמן דו NH(g)3, הוא דשן שמיוצר בתגובה בין אמוניה,  2CO(NH((s)2אוֵראה, 

 :(2)על פי תגובה 

  (2)    2NH3(g) + CO2(g)    CO(NH2)2(s) + H2O(l)  

 .(2)הגיבו בשלמות על פי תגובה  NH(g)3ליטר  38000 

 

   iסעיף -תת

תנאי לחץ  הדרוש לתגובה זו, אם שני הגזים נמצאים באותם CO(g)2קבע מהו הנפח של 

 טמפרטורה? נמק.ו

 

  

liter 
mol 0.075         30 liter  = 2.25 mol         

= 37.5 liter  2.25 mol 

liter 
mol 

0.06 
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 התשובה:

 . 2:1הוא  NH(g)3לבין  CO(g)2יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 באותם תנאי לחץ וטמפרטורה, היחס בין מספר המולים של הגזים שווה ליחס בין הנפחים. 

 . NH(g)3הדרוש לתגובה קטן פי שניים מהנפח של  CO(g)2לכן נפח הגז 

 : CO(g)2נפח הגז 

 

   iiסעיף -תת

 ליטר? 25התקבלו בתגובה זו, אם נפח של מול גז בתנאי התגובה הוא  2CO(NH((s)2כמה מול 

 פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 שהגיב:  NH(g)3מספר המולים של 

 

 , 2:1הוא  NH(g)3לבין  2CO(NH((s)2יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 הוא: 2CO(NH((s)2לכן מספר המולים של  

 

 

   iiiסעיף -תת

 .  M 0.0035, בריכוז  2CO(NH((aq)2החקלאים משתמשים בתמיסה מימית של אוֵראה, 

 שמתקבלת מכמות האוראה שחישבת  M 0.0035בריכוז  2CO(NH((aq)2מהו הנפח של תמיסת 

 ? פרט את חישוביך. iiסעיף ג -בתת

 

 התשובה:

 : 2CO(NH((aq)2הנפח של תמיסת 

 

 

  

38,000 liter 

2 
= 19,000 liter 

liter 
mol   25 

38,000 liter 
= 1520 mol  

760 mol 

liter 
mol 0.0035 

= 217,143 liter         

1520 mol 

2 
= 760 mol 
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 סעיף ד'  

 , לקחו דגימה  SO2)4(NH   ,3(s)NO4NH   ,2(s))2CO(NH(s)4מכל אחד משלושת הדשנים: 

 ( שלפניך הוא הנכון. נמק את קביעתך.2( או )1קבע איזה משני ההיגדים )גרם.  200של 

 , שווה בשלושת הדגימות. Nמספר המולים של אטומי חנקן,  (1)

 , הוא הגדול ביותר. Nמספר המולים של אטומי חנקן,   2CO(NH((s)2בדגימה של  (2)

 

 התשובה:

 (.2ההיגד הנכון הוא )

 : SO2)4(NH(s)4המסה המולרית של  

 : NO4NH(s)3המסה המולרית של  

 : 2CO(NH((s)2המסה המולרית של  

 

 היא הקטנה ביותר, לכן מספר המולים של החומר בדגימה 2CO(NH((s)2המסה המולרית של 

 גרם הוא הגדול ביותר. 200של 

 מול אטומי חנקן. 2במול אחד של כל אחד מהחומרים יש 

 . 2CO(NH((s)2מספר המולים של אטומי חנקן הגדול ביותר הוא בדגימה של 

 המוצקים(.שלושת )או: חישוב מספר המולים של 

 

 

 037303, שאלון 2010 תש"ע בגרות, 5שאלה 
 

 .   SO(g)2חמצנית, -דו תוגופרי,  S2H(g)ובתרכובות שלו: מימן גפרי,  תגופריהשאלה  עוסקת ביסוד 

 המצוי במאגרי גז טבעי. S2H(g) -אפשר להפיק מ תגופרי

 (:(1))תגובה  תגופרילפניך ניסוח לא מאוזן של התגובה להפקת 

(1)    H2S(g) + O2(g)   H2O(g) + S8(s)  

 '  אסעיף 

 .(1)אזן את הניסוח של תגובה 

  

gr 
mol   60 

gr 
mol   80 

gr 
mol 132 
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 התשובה:

8H2S(g) + 4O2(g)   8H2O(g) + S8(s)  

  או:

H2S(g) +      O2(g)   H2O(g) +    S8(s) 

 סעיף ב'  

   iסעיף -תת

בתנאים שבהם הנפח של  ,(1)על פי תגובה  S2H(g)ליטר  73500 -שמתקבלת מ S(s)8 חשב את המסה של

 ליטר.   49מול גז הוא 

 

 התשובה:

 ק"ג. 48שווה  S(s)8 המסה של

 חישוב:

 שהגיב:  S2H(g) המולים שלמספר 

 

 , 8:1הוא  S2H(g)לבין  S(s)8יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 : S(s)8לכן מספר המולים של 

 

 : S(s)8המסה המולרית של  

 : S(s)8המסה של 

 

 : iiסעיף ב' -או טבלה מסכמת לתת

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1,500 mol liter 
mol 

   49  

73,500 liter 

1,500 mol  1 mol 
8 mol 

= 187.5 mol 

gr 
mol   256 

256        187.5 mol = 48,000 gr = 48 kg gr 
mol 

48,000 

8H2S(g)        +         4O2(g)              8H2O(g)        +       S8(s)   

 8                                                                                     1 

 256 

1500                                                                                  187.5 

49 

73,500 

 מסה מולרית  )גרם למול(

 מספר מולים נתון/נדרש
 בניסוי ספציפי

 מסה נתונה/נדרשת
 בניסוי ספציפי )גרם(

 יחס המולים בניסוח תגובה

 נפח  מולרי של גז בתנאים
 הנתונים )ליטר(

 נפח הגז )ליטר(

1 
8 

1 
2 
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   iiסעיף -תת

 . S(s)8  -בנוסף ל SO(g)2שנוצר בה  (2)מתרחשת תגובה  O(g)2בנוכחות עודף של 

(2)  2H2S(g) + 2O2(g)    SO2(g) +    S8(s)  + 2H2O(g)  

 מתרחשות באותם תנאים. (2) -ו (1)נתון: התגובות 

 S(s)8 , שווה למסה של(2), על פי תגובה  S2H(g)ליטר  73500 -המתקבלת מ S(s)8 קבע אם המסה של

 או שונה ממנה. נמק. iiסעיף ב -שחישבת בתת

 

 התשובה:

 שונה.המסה 

 נימוק:

 .  S2H(g) מול של 1,500הגיבו 

 , 16:1הוא  S2H(g)לבין  S(s)8יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 : S(s)8לכן מספר המולים של 

 

 : S(s)8המסה של 

 תהיה שונה. S(s)8המסה של ולכן 

 הסבר מילולי.: או

 

 037303, שאלון 2010 תש"ע בגרות, 7שאלה 
 

, מיליליטר חומץ 10 -ליטר תמיסה להחמצת מלפפונים, הוסיפו מים ל 0.5כדי להכין 

(aq)COOH3CH,  0.85שריכוז חומצת החומץ בו הוא M  חשב את הריכוז של חומצת החומץ .

 בתמיסה שהוכנה. פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 :M 0.85מיליליטר תמיסה בריכוז  10 -מספר המולים של חומצת חומץ ב

 

 בתמיסה שהוכנה: COOH3CHהריכוז של 

     

1 
8 

1,500 mol  1 mol 
16 mol 

= 93.75 mol 

256        93.75 mol = 24,000 gr = 24 kg gr 
mol 

0.85          0.01 liter = 0.0085 mol 
liter 
mol 

= 0.017 M  
 0.5 liter 
0.0085 mol 
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 037303, שאלון 2009 תשס"ט בגרות, ד' 1שאלה 
 

 מכילים גזים.שני כלים סגורים 

 . O(g)2מולקולות של חמצן,  10·236.02מכיל  Iכלי 

 . NH(g)3מולקולות של אמוניה,  10·233.01מכיל  IIכלי 

 חלקיקים.( 10·236.02)במול אחד של חלקיקים יש 

 מהי הקביעה הנכונה?

 . IIשווה למספר המולים של הגז בכלי  Iמספר המולים של הגז בכלי  .1                

 . IIקטן ממספר המולים של הגז בכלי  Iמספר המולים של הגז בכלי  .2      

 .  IIשווה למספר הכולל של האטומים בכלי  Iהמספר הכולל של האטומים בכלי  .3         

 . IIקטן מהמספר הכולל של האטומים בכלי  Iהמספר הכולל של האטומים בכלי  .4                

 

 3היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 מול I :  1בכלי  O(g)2מספר המולים של 

  : IIבכלי  NH(g)3מספר המולים של 

 אינם נכונים. 2 -ו 1המסקנה: מסיחים 

  236.02·10 10·12.04 = 232:   אטומים Iהמספר הכולל של האטומים בכלי 

  233.01·10 10·12.04 = 234:   אטומים IIהמספר הכולל של האטומים בכלי 

 היא התשובה הנכונה. 3המסקנה: תשובה 

 

  

3.01·1023 

6.02·1023 
 מול 0.5 =
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 037303, שאלון 2010 תש"ע בגרות, 2שאלה 
 

 כדורים שחורים מגנים על מי השתייה

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

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

שזאת פרסומת או מתיחה, אך התברר שפיזור הכדורים נועד 

(aq)למנוע 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)כילים יוני ברום, מי המאגר מ
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 

(aq)המסוכנים  


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) 

 

 

  

 
 

 
 

http://articles.latimes.com/2008/jun/10/local/me-balls10
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 ענה על הסעיפים הבאים:

 

 ליטר.  220,000,000הוא  (Ivanhoe)נפח מי השתייה במאגר איוונהו 

(aq)מול יוני  220היו מי המאגר מכילים  החוקרים מעריכים שאם לא היו מוסיפים כלור, 
Br . 

   א'סעיף 

(aq)מה היה הריכוז המולרי של יוני 
Br .שבמי המאגר אם לא היו מוסיפים כלור? פרט את חישוביך 

 

 התשובה:

 הריכוז המולרי של יוני הברום:

 

   ב'סעיף 

(aq), הדרושה לתגובה עם כל יוני הברום,  Cl(g)2מהי המסה של כלור, 
Br .שבמי המאגר? פרט את חישוביך , 

 

 התשובה:

 גרם. 7810המסה של כלור הדרושה לתגובה היא 

 חישוב:

(aq)בין יוני  (1)יחס המולים בניסוח תגובה 
Br  2לבין(g)Cl  1:2הוא , 

 הדרוש לתגובה: Cl(g)2לכן מספר המולים של 

 

 : Cl(g)2המסה המולרית של  

 

 הדרוש לתגובה: Cl(g)2המסה של 

 

 

  

 מול   220

 ליטר 220,000,000
=          0.000001 = 106 M מולמו 

 ליטר

 מול   220

2 
 110 מול  =

71  7810 גרם = 110 מול 

 גרםגר 71
 מול

 גרםגר
 מול
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 ד':או טבלה מסכמת לסעיף 

 

 

 037303, שאלון 2010 תש"ע בגרות, 4שאלה 
 

 נתונה התגובה:.  3Fe+(aq) -ו  2+Fe(aq)בתמיסה מימית קיימים שני סוגים של יוני ברזל:  

   Fe(s)  +  2Fe3+(aq)    3Fe2+(aq)    

. התגובה  M 0.5בריכוז  3Fe+(aq)מיליליטר תמיסה מימית המכילה יוני  100 -, ל Fe(s)הכניסו גוש ברזל,  

 התרחשה במלואה.

   א'סעיף 

 לא השתנה.בתמיסה בתום התגובה. הנח שנפח התמיסה  2Fe+(aq)חשב את הריכוז של יוני 

 פרט את חישוביך.

 

  

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

 מסה מולרית 

 )גרם למול(

(35.5) (160) (80) 71 

 1 2 1 2 יחס המולים בניסוח תגובה

 מספר מולים נתון/נדרש

 בניסוי ספציפי

(220) (110) 220 110 

מסה נתונה/נדרשת          

 בניסוי ספציפי )גרם(

  
 7810 

ריכוז מולרי של מומס 

 (Mבתמיסה )

  
0.00001 M  

 נפח התמיסה

 )ליטר(

  
220,000,000  
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 התשובה:

 מולר. 0.75הריכוז של יוני הברזל 

 חישוב:

 מיליליטר תמיסה: 100 -ב 3+Fe(aq)מספר המולים של יוני 

 

 , 2:3הוא    3+Fe(aq)לבין יוני  2+Fe(aq)יחס המולים בניסוח התגובה בין יוני 

 שנוצרו: 2Fe+(aq)יוני לכן מספר המולים של 

 

 בתמיסה בתום התגובה: 2+Fe(aq)הריכוז של יוני 

 

   ב'סעיף 

 שהגיב. פרט את חישוביך. Fe(s)חשב את המסה של  

 

 התשובה:

 , 1:2הוא   Fe(s)לבין  3+Fe(aq)יחס המולים בניסוח התגובה בין יוני 

 שהגיב:  Fe(s)לכן מספר המולים של 

 

 שהגיב: Fe(s)המסה של 

 

 037303, שאלון 2010 תש"ע בגרות, 5שאלה 
  

,  LiBr(s), גבישי ליתיום ברומי,  Pt(s)במפעל כימי הצטברה תערובת של שלושה מוצקים: אבקת פלטינה, 

 .  S(s)8ומעט אבקת גפרית, 

 משתמשים במערכות קירור. LiBr(aq)בפלטינה משתמשים כזרז, ובתמיסת 

 במעבדת המפעל מפתחים שיטה להפרדה בין שלושת המוצקים. 

 ההפרדה ביצעו את הניסוי הבא:במהלך הפיתוח של שיטת 

 גרם. 100מן התערובת של שלושת המוצקים לקחו דגימה של 

בשלב הראשון של הניסוי הוסיפו מים מזוקקים לדגימה. מבין שלושת המוצקים רק 

(s)LiBr  .התמוסס במים. הפרידו בין התמיסה למוצקים הנותרים באמצעות סינון 

 מיליליטר תמיסה. 800התקבלו 

 3 מול  0.05 מול
 2 מול

 0.075 מול =

 0.075 מול

 0.1 ליטר
 ליטר 0.75       =

 מול

0.5  0.05 מול = 0.1 ליטר                 
 ליטר
 מול

 1 מול  0.05 מול

 2 מול
 0.025 מול =

56  גרםגר 1.4 גרם = 0.025 מול 
 מול
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   א'סעיף 

 . LiBr(s)נסח את תהליך ההמסה במים של 

  

 התשובה:

(aq)
+  Br  (aq)+Li      (s)LiBr 

 

   ב'סעיף 

 

 מיליליטר מתמיסה זו עם תמיסת  20, הגיבו  LiBr(aq)לקביעת הריכוז של תמיסת 

 . לפניך ניסוח נטו של התגובה שהתרחשה: AgNO(aq)3כסף חנקתי, 

   Ag+(aq)  +  Br(aq)    AgBr(s) 

 .  M 0.5בריכוז  AgNO(aq)3מיליליטר תמיסת  25לתגובה מלאה נדרשו 

 

   iסעיף -תת

 . פרט את חישוביך. LiBr(aq)חשב את הריכוז של תמיסת 

 

 התשובה: 

 מולר. 0.625הריכוז 

 חישוב:

 ( שהגיבו:AgNO(aq)3)ושל  Ag+(aq)מספר המולים של יוני 

(aq)לבין יוני   Ag+(aq)יחס המולים בניסוח התגובה בין יוני 
Br  1:1הוא , 

(aq)לכן מספר המולים של יוני 
Br                                                                                   :0.0125 מול 

(aq)הריכוז של יוני 
Br  וגם של תמיסת ,(aq)LiBr :שהתקבלה לאחר ההפרדה 

 

 

  

 מים

 מול
 ליטר

0.5  0.0125 מול = 0.025 ליטר 

 0.0125 מול
 0.02 ליטר

=         0.625 = 0.625 M                
 מול

 ליטר
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 :iאו טבלה מסכמת לסעיף ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   iiסעיף -תת

 גרם של תערובת המוצקים. פרט את חישוביך. 100 -ב LiBr(s)חשב את המסה של 

 

 התשובה: 

 מיליליטר תמיסה:  800 -ב LiBrמספר המולים של 

 : LiBr(s)המסה המולרית של 

 

 גרם של תערובת המוצקים: 100 -ב LiBr(s)המסה של 

 

   ג'סעיף 

 . S(s)8, לבין אבקת הגפרית,  Pt(s)בשלב השני של הניסוי הפרידו בין אבקת הפלטינה, 

, והציתו את התערובת. הגפרית  O(g)2לשם כך הכניסו את תערובת האבקות לכלי סגור המכיל חמצן, 

 .  SO(g)2חמצנית, -, ונוצרה גפרית דו O(g)2הגיבה בשלמות עם 

 כל הגז שהתקבל נאסף במזרק ונמדדו המסה והנפח שלו. 

   iסעיף -תת

 נסח ואזן את התגובה שהתרחשה בשלב השני.

 

  

     Ag+(aq)     +       Br(aq)         AgBr(s)  

 1 1 1 יחס המולים בניסוח תגובה

 מספר מולים נתון/נדרש

 בניסוי ספציפי )מול(

 0.0125 0.0125 

ריכוז מולרי של מומס 

 (Mבתמיסה )

 
0.625 0.5 

 נפח התמיסה

 )ליטר(

 
0.02 0.025 

0.625  מול 0.5 מול = 0.8 ליטר 
 ליטר

 גרם 87
 מול

87  גרם 43.5 גרם = 0.5 מול 
 מול
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 התשובה:

2(g)8SO     2(g)+  8O  8(s)S 

   iiסעיף -תת

 גרם. 4.1שהתקבלה היא  SO(g)2המסה של 

 חשב את המסה של הגפרית שהגיבה. פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 גרם גופרית. 2.048הגיבו 

 חישוב:

 : SO(g)2המסה המולרית של 

 שהתקבל: SO(g)2מספר המולים של 

 , 1:8הוא   S(s)8לבין  SO(g)2יחס המולים בניסוח התגובה בין 

 שהגיב:                                                            S(s)8לכן מספר המולים של 

 : S(s)8המסה המולרית של 

 שהגיבה: S(s)8המסה של 

 

 :iiאו טבלה מסכמת לסעיף ג 

 

 

 

 

 

 

  

       S8(s)        +     8O2(g)           8SO2(g) 

 מסה מולרית

 )גרם למול(

64 32 256 

 1 8 8 יחס המולים בניסוח תגובה

 מספר מולים נתון/נדרש

 בניסוי ספציפי

0.064 0.064 0.008 

מסה נתונה/נדרשת          

 בניסוי ספציפי )גרם(

 
 2.048 

 1 מול  0.064 מול

 8 מול
 0.008 מול =

 גרם 256
 מול

256  2.048 גרם = 0.008 מול 
 גרם

 מול

 גרם 64
 מול

 0.064 מול =   4.1 גרם

 גרם 64
 מול
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   iiiסעיף -תת 

 חשב את המסה של אבקת הפלטינה שהופרדה מהגפרית. פרט את חישוביך.

 

 התשובה: 

 המסה של אבקת הפלטינה שהופרדה מהגופרית:

 54.45 גרם Pt(s)  =  2.048 גרם   S8(s)  43.5 גרם   LiBr(s)  100 גרם תערובת     

   ד'סעיף 

 ליטר. 1.7שהתקבל היה   SO(g)2הנפח של 

אם ימדדו את נפח התוצר באותם תנאי לחץ אך בטמפרטורה גבוהה יותר, קבע  אם נפחו יהיה גדול               

 ליטר. 1.7 -ליטר או שווה ל 1.7 -ליטר, קטן מ 1.7 -מ

 התשובה:

 ליטר.  1.7-גדול מ

 

 918651, שאלון 2006 תשס"ו בגרות, ד' 1שאלה 
 

 אטומיות.-מול מולקולות דו 0.4גרם של יסוד מסוים יש  12.8במדגם של  

 מהו המשפט הנכון?

 (.8היסוד הוא חמצן )מספר אטומי  .1  

 (.16היסוד הוא גפרית )מספר אטומי  .2  

 גרם. 32המסה של מול אטומי היסוד היא  .3  

 גרם. 16המסה של מול מולקולות היסוד היא  .4  

 

 1היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 גרם, הרי שהמסה המולרית היא: 12.8מול של החומר היא  0.4אם המסה של 

 

 

אטומיות, ומכאן שהחומר הוא חמצן כי מסה  -זוהי מסה מולרית של חומר שמורכב ממולקולות דו

 גרם למול אטומים.   16מולרית של אטומי חמצן היא 

12.8 gr 

0.4 mol = 32 gr/mol 
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 918651, שאלון 2006 תשס"ו בגרות, 2אלה ש
 

 ניתוח קטע ממאמר מדעי

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

 

, שבדלק  H8C(l)18בתא השרפה של מנוע המכונית נשרף דלק עם החמצן שבאוויר. למשל האוקטאן, 

 , בתגובת שרפה, על פי הניסוח: O(g)2מגיב עם החמצן, 

  (1) C8H18(l) + 12.5O2(g)  8CO2(g) + 9H2O(l)               Ho = 5470 kJ               

, לתערובת האוויר  O2N(g)חנקן חמצני, -כדי להגדיל את יכולת המכונית להאיץ אפשר להוסיף דו

הוא גז כמעט בלתי  O2N(g) והדלק, הנכנסת לתא השרפה של מנוע המכונית. בטמפרטורת החדר

 פעיל, אך בטמפרטורה הגבוהה שבתא השרפה של המנוע הוא מתפרק, על פי הניסוח:

(2) 2N2O(g)        2N2(g)  +  O2(g)  Ho = 164 kJ  

ליטר אוויר מספק רק  1, ואילו  O(g)2ליטר  0.5שנכנס לתא השרפה מספק  O2N(g)ליטר  1

 . O(g)2ליטר  0.2

ריכוז החמצן בתא השרפה עולה, יותר דלק מגיב עם החמצן בתגובת השרפה,  O2N(g)עם הוספת 

 והמכונית מאיצה.

חנקן חמצני -ץ גבוה, ומצב הצבירה שלו הוא נוזל. כאשר דוחנקן חמצני מאוחסן במכונית בלח-דו

נוזלי מוזרק לתא השרפה של המנוע הוא מתאדה. תהליך האידוי גורם לקירור הגזים הנכנסים לתא 

 השרפה, נפחם קטן, ויותר דלק ואוויר יכולים להיכנס לתא השרפה.

באופנועים ואפילו במכוניות  לתערובת האוויר והדלק נהוגה היום במכוניות מרוץ, O2N(g)הוספת 

 משפחתיות יוקרתיות.

 

 (2005כימיה, פברואר -)מעובד על פי: ד' קצביץ, "גז הצחוק", על            
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   א'סעיף 

 לכלי סגור המכיל אוויר, וחיממו את הכלי.  O2N(g)הכניסו 

 החמצן בכלי? נמק.איזה מבין שלושת הגרפים שלפניך עשוי לתאר נכון את ההשתנות של ריכוז 

 

 

 

 

 

 התשובה:

  (. 1גרף )

 נימוק:

 בכלי הסגור היה חמצן )המצוי באוויר( ולכן הלחץ ההתחלתי גדול מאפס.

 וריכוז החמצן עולה.בה נוצר חמצן, ולכן  IIבחימום מתרחשת תגובה 

 

   ב'סעיף 

 מעלה את הלחץ בתא השרפה. הסבר מדוע. O2N(g)תגובת הפירוק של 

 

 התשובה:

מול בתוצרים(, לכן יש  3 -מול במגיבים ל 2 -)מ הגזיםמולקולות במהלך התגובה גדל מספר המולים של 

 יותר פגיעות בדופן הכלי והלחץ עולה.

 : או

של הגז  העלייה בטמפרטורהויש מעבר של אנרגיה מהמערכת לסביבה. תגובת הפירוק היא אקזותרמית 

גורמת לעלייה באנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיקים. יהיו יותר פגיעות בדופן הכלי ובעוצמה גבוהה 

  יותר ולכן הלחץ יעלה.
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 918651, שאלון 2006 תשס"ו בגרות, 6שאלה 
 

(aq)נתונה תמיסה מימית של יוני 
24CrO מיליליטר  10מיליליטר. לתמיסה זו הוסיפו  20 שנפחה

 . התרחשה התגובה:   AgNO 0.2M(aq)3מימית של  תמיסה

 CrO42(aq) + 2Ag+(aq)   Ag2CrO4(s) 

(aq)ויוני  Ag+(aq)יוני 
24CrO .הגיבו במלואם 

(aq)מהו ריכוז יוני 
24CrO .בתמיסה הנתונה? פרט את חישוביך 

 

 התשובה:

  liter = 0.002 mol          0.2M 0.01         שהגיבו: Ag+(aq)מספר המולים של 

(aq)מגיבים עם:   Ag+(aq)מול  0.002בתגובה,  1:2על פי יחס מולים 
240.001mol CrO  

(aq)ריכוז יוני 
24CrO : 

 

 

 918651, שאלון 2004 תשס"ד בגרות, ה' 1שאלה 
 

 . NaClרופאים ממליצים על צריכה יומית מוגבלת של מלח בישול, 

 . M 0.1במרק היה   NaClליטר מרק. ריכוז  2קבוצת תלמידים הכינה בטיול 

גרם מלח )כחצי מכמות המלח המרבית  3-לכמה מנות יש לחלק את המרק כדי שכל מנה תכיל כ

 המומלצת ביום(?

 

  מנות 8 .1  

 מנות 6 .2  

 מנות 4 .3 

 מנות 2 .4  

 

 3היא התשובה הנכונה 

                                       = 0.05 M                 
0.001 mol 

0.02 liter 
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 הנימוק:

 g/mol  NaClM 58.5 = 35.5 + 23 =מסה מולרית של נתרן כלורי:             

 מספר מול נתרן כלורי במנת מרק: 

 

 ליטר מרק: 2-מספר מול נתרן כלורי ב

    n = [NaCl]  V = 0.1 mol/liter  2 liter = 0.2 mol   

 

    מספר מנות:

 

 

 

 918651, שאלון 2004 תשס"ד בגרות, 6שאלה 
 

   א'סעיף 

גרם נתרן כלורי,  5.85 -, ו KCl(s)גרם אשלגן כלורי,  0.745כדי להכין תמיסה, הכניסו לכלי ריק 

(s)NaCl  ליטר.  2. לאחר מכן הוסיפו לכלי מים מזוקקים, עד שהנפח הכולל של התמיסה היה 

  iסעיף -תת

 , בתמיסה. פרט את חישוביך. Na+(aq)יוני נתרן,  חשב את הריכוז של

 

 התשובה:

 

 מספר המולים של יוני נתרן שהוכנסו לכלי:

 

 

  

 ריכוז יוני נתרן:

 

 

n =      =                    0.05 mol m 
M 

3 g 
58.5 g/mol 

 mol 0.2     מנות 4  =
0.05 mol/מנה 

n Na+
(aq) =  n NaCl =                      = 0.1 mol 5.85 gr 

58.5 gr  

0.1 mol 
  2 liter 

       [Na+
(aq)] =               = 0.05 M 
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  iiסעיף -תת

 , בתמיסה. פרט את חישוביך. K+(aq)יוני אשלגן,  חשב את הריכוז של

 

 התשובה:

 מספר המולים של יוני אשלגן שהוכנסו לכלי:

 

 ריכוז יוני אשלגן:

 

 

  iiiסעיף -תת

(aq)יוני כלור, 
Cl .בתמיסה. פרט את חישוביך , 

 

 התשובה:

  מספר המולים של יוני כלור שהוכנסו לכלי:

  

    ריכוז יוני כלור:

 

 

   ב'סעיף 

מימית של  . לרשותך תמיסה M 0.3בריכוז  KClמ"ל תמיסה מימית של  200מבקשים להכין 

KCl   1.2בריכוז M כמה מ"ל מהתמיסה שלרשותך יש למהול, כדי להכין את התמיסה .

 המבוקשת? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 מ"ל תמיסה(.  50 -מ"ל מים ל 150מ"ל )להוסיף  50יש למהול 

 . 4, לכן יש למהול פי  4הריכוז יורד פי 

 

 

0.745 gr 
74.5 

gr/mol 

n K+
(aq) =  n KCl =                      = 0.01 mol 

0.01 mol 
  2 liter 

[K+
(aq)] =                 = 0.05 M 

 

n Cl(aq) = 0.1 + 0.01 =  0.11 mol 

0.11 mol 
  2 liter 

       [Cl(aq)] =                = 0.055 M          
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   ג'סעיף 

.  3AgNOשל  הוסיפו לה תמיסה מימיתלאחר שהכינו את התמיסה המבוקשת בסעיף ב', 

(aq)התרחשה תגובה שבה כל יוני הכלור, 
Cl עם יוני הכסף,  , הגיבו בשלמות(aq)+Ag  : 

   Ag+(aq)   +   Cl(aq)       AgCl(s)    

 שקעו בתגובה? פרט את חישוביך.  AgCl(s)כמה גרם 

 

 התשובה:

 מ"ל תמיסה:  200 -מספר המולים של יוני כלור ב

 

 , לכן:  1:1יחס המולים בתגובה הוא  

 , ששקעה בתגובה: AgCl(s)מסת 

 

 

 

 918651, שאלון 2003 תשס"ג בגרות, ד' 1אלה ש
 

 גרם.  28היא  STPליטר גז נתון בתנאי  22.4מסה של 

 ליטר.(  22.4)נפח מולרי של גז בתנאים אלה הוא 

 מה עשוי להיות הגז הנתון?

 

 1. 2N בלבד 

 2. CO בלבד 

 3. 4H2C בלבד 

  2N  ,CO  ,4H2Cכל אחד מהגזים:  .4 

 

  

m          = 0.06 mol  143.5 gr/mol  = 8.61 gr AgCl(s)   

0.3  200 
  1000 

n Cl(aq) =                  =  0.06 mol 
n AgCl = n Cl(aq) =  0.06 mol 
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 4היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 

 מספר מולים של גז נתון:

 

 M = 28 gr/mol     לכן מסה מולרית של גז נתון: 

 

 gr/mol )(g)2N(M 28 =   מסה מולרית של הגזים:

      = 28 gr/mol          )(g)CO(M  

       = 28 gr/mol         )(g)4H2C(M  

 

 

 918651, שאלון 2003 תשס"ג בגרותה',  1שאלה 

  

 מ"ל מים 100 -רן מסוים, הוסיפו ל, במים מינרליים של יצ 2+Ca(aq)כדי לקבוע את ריכוז יוני הסידן, 

. המגיבים הגיבו בשלמות, והתקבל משקע של  M 0.3בריכוז  CO2Na(aq)3מ"ל תמיסת  1מינרליים 

3(s)CaCO  :בתגובה 

Ca2+(aq)  +  CO3


(aq)      CaCO3(s)    

 , במים המינרליים? 2+Ca(aq)מהו ריכוז יוני הסידן, 

 

 1. 0.003 M 

 2. 0.006 M 

 3. 0.3 M 

 4. 0.6 M 

 

 1היא התשובה הנכונה 

  

n =                        = 1 mol 
22.4 litre 
22.4 litre/mol 
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 נימוק:

(aq) מספר מולים של יוני
23CO  0.3מ"ל תמיסה בריכוז  1 -ב M : 

nCO32 = 0.3 mol/litre  0.001 litre = 0.0003 mol 

 מ"ל מים מינרליים: 100 -ב 2+Ca(aq)פי יחסי מולים בניסוח תגובה, מספר מולים של יוני -על

 

 918651, שאלון 2003 תשס"ג בגרות, 4שאלה 
  

במפעל מסוים לייצור שבבי מחשב נוצרת פסולת מסוכנת, המכילה תמיסה של חומצה מימן פלואורית, 

(aq)HF 2סיד, -.  מנטרלים תמיסה זו באמצעות מי(aq)Ca(OH) . 

 .  0.01Mליטר חומצה מימן פלואורית בריכוז  150במפעל הצטברה פסולת של 

 .   0.12Mסיד בריכוז-ליטר מי 10למפעל היו באותה עת 

שהצטברה, ואילו עובד  סיד כדי לנטרל את כמות הפסולת-אחד העובדים טען שיש להזמין מיד מי

 סיד כדי לנטרלה. -אחר טען שיש די מי

 מי מהעובדים צדק? נמק בעזרת חישוב.

 

 התשובה:

 את החומצה. סיד כדי לנטרל-טען שיש די מישעובד הצדק 

 חישוב:

 שהצטברו: HF(aq)מספר המולים של 

 

 במפעל: Ca(OH)(aq)2מספר המולים של 

 

 Ca(OH)(aq)2מול  1מגיבים עם  HF(aq)מול  2      יחס המולים:

 

 .  HF(aq)לנטרול   Ca(OH)(aq)2לכן יש די 

 .( Ca(OH)(aq)2מול  0.75שהצטבר דרושים  HF(aq))לנטרול 

 

  

nCa2+ =                     = 0.003 M 0.0003 mol 
0.1 litre 

nHF = 0.01          150 מול 1.5 מול = ליטר  
 ליטר

n           = 0.12          10 מול 1.2 מול = ליטר  
  Ca(OH)2 ליטר
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 918651, שאלון 2003 תשס"ג בגרות, 5שאלה 
   

 , בתעשייה ובמעבדה. NH(g)3השאלה עוסקת בהפקת אמוניה, 

 פי הניסוח:-הפקת האמוניה מתבצעת בתעשייה בתהליך האבר, על

  3(g)2NH       2(g)+   3H   2(g)N 

 אטמוספרות, בנוכחות זרז. 300, בלחץ של  C0500מבצעים את התהליך בטמפרטורה של 

   א'סעיף 

ליטר חנקן, בהנחה שהתגובה מתרחשת עד תום. פרט  50 -חשב כמה ליטר אמוניה אפשר לקבל מ

 את חישוביך.

 

 התשובה:

 N(g)2מול  1 -מ  NH(g)3מול  2מקבלים     יחס המולים:

 ליטר  50 2ליטר =  100  לקבל:נפח אמוניה שאפשר 

 )בתגובה בין גזים בתנאים קבועים היחס בין נפחי הגזים שווה ליחס בין המולים של הגזים.(

 

   ב'סעיף 

 במעבדה אפשר להפיק אמוניה לפי התגובה:

  (g)O2+  H  2(g)+  CO  3(g)2NH            3(s)CO2)4(NH 

, בהנחה שהתגובה מתרחשת עד תום?  CO2)4(NH(s)3גרם  192 -כמה גרם אמוניה אפשר לקבל מ

 פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 

 : CO2)4(NH(s)3מספר המולים של 

 

  NH(g)3מול  2מקבלים   CO2)4(NH(s)3מול  1 -מ    יחס המולים:

 

 אמוניה שאפשר לקבל:מסה של 

 חימום

 2 מול =
  192 גרם
  גרם

  96 מול

  גרם מול     2  2        17גרם =  68
 מול
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   ג'סעיף 

 דרך נוספת להפקת אמוניה במעבדה היא לפי התגובה: 

 NaOH(s)  +  NH4+(aq)      NH3(g)  +  Na+(aq)  +  H2O(l) 

, בהנחה שהתגובה   2Mבריכוז 4NH+(aq)ליטר תמיסת  3 -כמה גרם אמוניה אפשר לקבל מ

 מתרחשת עד תום? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 : 4NH+(aq)מספר המולים של 

 

 אמוניה:מסת ה

 

 

 918651, שאלון 2002 תשס"ב בגרות, ז' 1שאלה 
 

 . S4P(s)3גרם  6.6, הכניסו קצה של גפרור המכיל  O(g)2לכלי המכיל חמצן, 

 קצה הגפרור נדלק. לפניך ניסוח התגובה שהתרחשה:

     P4S3(s)  +  8O2(g)      P4O10(s)  +  3SO2(g)    

 ליטר. 25המגיבים הגיבו בשלמות. נפח מול גז בתנאי החדר הוא 

 בתום התגובה בתנאי החדר?   SO(g)2מהו הנפח של 

 

 ליטר  8.25 .1

 ליטר  6.0     .2

   ליטר 2.25 .   3

 ליטר  0.75    .4

 

  3היא התשובה הנכונה 

  מול    2ליטר  3מול =  6
 ליטר

  גרם     17מול  6גרם =  102
 מול
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 :   חישוב

     

 

 

 

 לפי יחסי מולים בניסוח תגובה:

 

 

 

 918651, שאלון 2002 תשס"ב בגרותח',  1שאלה 
 . O(g)2ליטר חמצן,  3ליטר הגיבה בשלמות עם  1תרכובת גזית בנפח 

 . O2H(g)ליטר  2 -ו  NO(g)2ליטר  2התקבלו 

 כל הנפחים נמדדו באותם תנאי טמפרטורה ולחץ.

 מהי נוסחת התרכובת הגזית?

1 . 3NH  

2   . 4H2N 

3 .   2H2N 

4 .  3HNO  

 

 2היא התשובה הנכונה 

 נימוק:   

     +    3O2(g)          2NO2(g)   +    2H2O(g) 

 

                  2        :            2          :           3     :           1הנפחים של הגזים )ליטר(:

            2        :           2          :            3      :          1    יחסי הנפחים של הגזים:

            2        :           2          :            3      :          1    יחסי המולים של הגזים:

 

 מקדמים בניסוח התגובה

n         =      =                     = 0.03 mol   
P4S3(s)     

m 
M 

6.6 gr 
220 gr/mol 

n        = 0.03 mol  3 = 0.09 mol   SO2(g)     

M        = 220 gr/mol P4S3(s)     

V        = n  V25  = מולרי l/mol  0.09 mol = 2.25 l   SO2(g)     

 תרכובת 
 גזית   
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 מספר מולים של אטומי   

    O     H     N 

 2     4     6     בתוצרים

 במגיבים

 -     -     6     בחמצן

 2     4     -     בתרכובת גזית

 

 4H2Nנוסחת התרכובת הגזית:  

 

 

 918651, שאלון 2002 תשס"ב בגרותט',  1שאלה 
 

 גרם מומס. 4.75מכילה   2MgClתמיסה מימית של 

 מהי הכמות הכוללת של היונים בתמיסה?

 

 מול  1.5 .1

 מול 0.5    .2

 מול 0.15 .   3

 מול 0.05  .   4

 

 3היא התשובה הנכונה 

 נימוק:   

   MgCl2(s)          Mg2+(aq)   +   2Cl(aq) 

 

 

 

 מול יונים ממוימים.    3מקבלים   MgCl(s)2מול  1 -מ

 יונים ממוימים.  0.15נקבל   MgCl(s)2מול  0.05 -לכן מ

 

  

 מים

n           =      =                     = 0.05 mol   
MgCl2(s)     

m 
M 

4.75 gr 
95 gr/mol 
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 918651, שאלון 2002 תשס"ב בגרות, 4שאלה 
 

 מיליליטר תמיסת יוני קדמיום, 300 -גרם, ל 7.8, שמסתו  Cr(s)הכניסו גוש כרום, 

(aq)2+Cd  0.05, שריכוזה M .התרחשה תגובה . 

 גרם.  7.02הגיבו, ומסת גוש הכרום הייתה   2+Cd(aq)בתום התגובה נמצא שכל יוני 

 סעיף א' 

  iסעיף -תת

 שהגיבו בתגובה.  2+Cd(aq)של  חשב את מספר המולים 

 פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

    שהגיבו:  2+Cd(aq)מספר המולים של יוני 

 

 

     iiסעיף -תת

 חישוביך.פרט את  שהגיבו בתגובה.  Cr(s)של  חשב את מספר המולים 

 

 התשובה:

 שהגיבו:  Cr(s)מספר המולים של 

 

 

 ' בסעיף 

       .Cr+2המטען של יוני הכרום הוא  נסח את התגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

Cr(s)  +  Cd2+(aq)    Cr2+(aq)  +  Cd(s)     

 

n          =                                 = 0.015 mol 
0.05 mol  300 ml 

1000 ml Cd2+
(aq)   

n      =                           = 0.015 mol 
7.8 gr 7.02 gr 

52 gr/mol Cr(s)   
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 סעיף ג' 

 7.8מיליליטר, כדי שכל גוש הכרום שמסתו  300שנפחה   2+Cd(aq)מה צריך להיות ריכוז התמיסה של יוני 

 גרם יגיב? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 שצריכים להגיב:  Cr(s)מספר המולים של 

 

 שצריכים להגיב:   2+Cd(aq)מספר המולים של  , לכן 1:1יחס המולים בין המגיבים הוא 

 

 צריך להיות:  2+Cd(aq)ריכוז תמיסת יוני 

 

 

 918651שאלון , 2001 תשס"א בגרות, ז' 1שאלה 
 

   ? KOHגרם   56 -מהו מספר היונים ב

 

 1 .   231062   .יונים 

 2    .231063  .יונים 

 מול יונים. 1.    3 

  יונים. 2 .4 

 

 1היא התשובה הנכונה 

 נימוק:  

 

 

 גרם תרכובת: 56 -ב KOH(s)מספר מולים של 

 

 מול יונים. 2, סה"כ  OHמול יוני  -1ו  K+מול יוני  1יש  KOH(s)מול  -1ב

 חלקיקים. 23106כל מול מכיל  

 231062 ולכן המספר הכולל של היונים הוא: 

n        =                  = 0.15 mol 
7.8 gr 

52 gr/mol Cr(s)   

n          = 0.15 mol Cd2+
(aq)   

[Cd2+
(aq)] =                       = 0.5 M 

0.15  1000 
300 

 56גרם 

 גרם  56 
 מול  

m 
 M 

 n =      =             = 1 מול 
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 918651, שאלון 2001 תשס"א בגרותח',  1שאלה 

 

 ? O(g)2, וחמצן ,H(g)2, גרם מים ליסודות מימן 36מה מתקבל בפירוק 

 

  ליטר(. 25הוא  ליטר חמצן בתנאי החדר. )נפח מול גז בתנאי החדר 12.5 -ליטר מימן ו 25 .   1 

 מול חמצן. 1 -מול מימן ו 2 .2      

  גרם חמצן. 12 -גרם מימן ו 24 . 3 

         שווה של מולקולות חמצן ושל מולקולות מימן.מספר  .     4  

 

 2היא התשובה הנכונה 

 נימוק:   

H2O(l)           H2(g)       +     O2(g) 

 מספר מולי המים:

          

        

 O(g)2וחצי מול  H(g)2מול  1מול מים מתקבלים  1 -מ

 O(g)2מול  1 -ו H(g)2מול  2מול מים מתקבלים  2 -מ

  

 

  

1 
2 

 36גרם 

 18 
 גרם 
 מול  

m 
 M  n =      =             = 2 מול 
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 918651, שאלון 2001 תשס"א בגרותט',  1שאלה 

  

 MgBr(s)2גרם  0.92 -ו  NaBr(s)גרם  1.03ידי המסת -מיליליטר תמיסה על 100הכינו 

(aq)במים. מהו ריכוז יוני  
Br  ?בתמיסה שהתקבלה 

 1 . 0.01 M                 

 2 . 0.15 M              

 3. 0.2   M         

 4. 0.3   M         

 

 3היא התשובה הנכונה 

 נימוק:   

 

      NaBr(s)      Na+(aq)     +          Br(aq)                 MgBr2(s)           Mg2+(aq)   +  Br(aq)  

                                                                                     

           

 

  

 

  

 918651, שאלון 2001 תשס"א בגרות, 4שאלה 
 

 סעיף א' 

,   CO(g)2חמצני, -ליטר פחמן דו 0.3ליטר פחמימן גזי הגיבו בשלמות עם כמות מתאימה של חמצן. בתגובה נוצרו  0.1

 . O2H(g)ליטר אדי מים,  0.4 -ו

 )כל הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ וטמפרטורה.(

  iסעיף -תת

 מהי נוסחת הפחמימן? פרט את חישוביך.

 

 מים מים

  n = 0.01 mol  n =          = 0.05 mol  184 
0.92 n = 0.01 mol  

  1.03גרם 
 גרם  103 
 מול  

m 
 M  n =      =                = 0.01 mol 

0.1 l 

0.01 mol + 0.01 mol 
        C =                                    = 0.2 M 
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 התשובה:

    8H3Cנוסחת הפחמימן:   

 נימוק:

 בגזים יחסי הנפחים מלמדים על יחסי המולים:

 

 CxHy(g)   +   O2(g)        xCO2(g)   +       H2O(g)      

 

  נפחים בליטר:             0.4                  0.3                                    0.1   

 יחסי המולים:               4           :         3                :                     1     

              y = 8    x = 3   :מכאן 

    

 

    iiסעיף -תת

   רשום ניסוח מאוזן לתגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

C3H8(g)   +   5O2(g)        3CO2(g)   +   4H2O(g) 

 

  iiiסעיף -תת

 ליטר. פרט את חישוביך. 32מול גז בתנאי הניסוי הוא  1כמה גרם חמצן נדרשו לתגובה? נתון כי נפח 

 

 התשובה:

      מספר המולים של הפחמימן בתנאי הניסוי:

 

 מספר המולים של החמצן שהגיבו:

 

 מסת החמצן שהגיב:

 

 

  

2 

y 

0.1 
 מול 32

5 

     

0.1 
 מול 32

5 

     

0.1 
            32         = 0.5 מול 32

 מול
 גרם גרם
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 סעיף ב' 

2(g)CO   שנוצר בתגובה, שתוארה בסעיף א, נספג בעזרת אבקת(s)O2Li .  3גרם  0.37התקבלו(s)CO2Li . 

 

  iסעיף -תת

 נסח את התגובה שהתרחשה.

 

 התשובה:

  Li2O(s)   +   CO2(g)        Li2CO3(s)    

      

  iiסעיף -תת

 ?  פרט את חישוביך. CO(g)2 ליטר  0.3 -ספגה את כל ה   O2Li(s)האם אבקת  

 

 התשובה:

 האבקה לא ספגה את כל הגז.

 חישוב:

 :CO2Li(s)3של   מסה מולרית

     Mw   = 74       

 

 שנוצרו:  CO2Li(s)3מספר המולים של  

 

 0.005שנספגה:                      מול    CO(g)2  ולכן מספר מוליבתגובה,   1:  1יחס המולים  

 

  :שבסעיף א' בתנאי הניסוי הם  CO(g)2ליטר  0.3

 

 (  0.005 0.16 = 32שהגיבו בתנאי הניסוי הם    ליטר   CO(g)2מול   0.005)או:  

 

,   O2Li(s)ידי  -ליטר(, והיא גדולה מזו שנספגה על 0.3מול  ) 0.009375שנוצרה בסעיף א' היא   CO(g)2כמות  

 ליטר( 0.16מול  ) 0.005

 . O2Li(s)ידי אבקת  -שנפלט בתגובה נספג על  gCO)2( -לכן לא כל ה

 מול
 גרם

0.37 
 =  0.005מול      74

0.3 
 =  0.009375מול      32
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 סעיף ג' 

 שנוצרו בתגובה שבסעיף ב'.  CO2Li(s)3גרם   0.37ממיסים במים את 

 . M 0.05הוא    Li+(aq)התקבלה תמיסה שבה ריכוז יוני  

 מהו נפח התמיסה שהתקבלה? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 ליטר. 0.2נפח התמיסה 

 חישוב:

 של המוצק:תהליך ההמסה 

Li2CO3(s)   2Li+(aq) + CO32-(aq) 

  n              = 0.005 מול 

 

  n      =  0.005  2 = 0.01 מול  

 

  C      = 0.05 M      

 

  V =                                   V =          = 0.2 ליטר 

 

  

  

3CO2Li 

0.01 
0.05 

+Li 

+Li 

+Li 
C 

+Li n 
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 918651, שאלון 2000 תש"ס בגרות, ו' 1שאלה 
 

   ? Heמהי המסה בגרמים של אטום אחד של הליום,  

 

 גרם         .             1 

  2     .2310 6  4      גרם 

 גרם          .     3  

   גרם              .     4 

 

 3היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 גרם למול. 4מסה מולרית של הליום: 

 

 מסה של אטום אחד של הליום  =                                                        =                גרם   

  

 

 918651, שאלון 2000 תש"ס בגרות, 4שאלה  
 

 , שבו שני שלבים עיקריים:  III, בתהליך  Fe(s)בתעשייה מפיקים ברזל מתכתי, 

 . CO(g)  -, ל C(s)בשלב הראשון שורפים פחם, 

 ולברזל מתכתי. CO(g)2 -ל O2Fe(s)3מחזר את   CO(g)בשלב שני 

 '  אסעיף 

 רשום ניסוח מאוזן לכל אחד משני השלבים.

 

 התשובה:

   2C(s)   +   O2(g)        2CO(g)                        שלב ראשון 

   C(s)   +   1/2O2(g)        CO(g)                        :או 

   3CO(g)   +   Fe2O3(s)        3CO2(g)   +   2Fe(s)                 שלב שני  

236   10  

4 

2310 6  

4 

2310 6  

2 

 גמסה של מול אטומי הליום        
  6 2310 מספר אטומי הליום במול הליום

4 
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 '  בסעיף 

.  O2Fe(s)3ק"ג  320כדי להגיב עם  ות, דרוש g(OC( מולקולותוחשב כמה  לשלב השני הסתמך על הניסוחים שרשמת

 פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 גרם למול. O2Fe: 160(s)3מסה מולרית של 

 :O2Fe(s)3מספר מולי 

320000 gram /160 gram/mol = 2000 mol 

 הוא:  CO(g). לכן מספר מולי 1:3הוא  CO(g) -ל  O2Fe(s)3יחסי המולים בין 

2000 mol  3 = 6000 mol 

 :CO(g)מספר המולקולות של 

6000 mol  6.1023 particles/mol = 3.6.1027 particles 

 

 ג'סעיף 

הסתמך על ניסוח התגובה לשלב הראשון ועל תשובותיך לסעיף ב', וחשב את מסת הפחם הדרושה בתגובה. 

 פרט את חישוביך.

 התשובה:

 מול.  6000שווה  CO(g)מספר מולי 

 מול. 6000שווה  C(s). לכן מספר מולי 1:1הוא  C(s) -ל  CO(g)בשלב הראשון יחסי המולים בין 

 גרם למול. 12שווה  C(s)מסה מולרית של 

 : C(s)המסה של 

12 gram/mol  6000 mol = 72000 gram (= 72 kg)  
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 918651, שאלון 2000 תש"ס בגרות, 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 0.6 -ו  Cמול אטומי   0.5יש   Aמול  -0.1ב

 . Hמול אטומי   12 -ו  Cמול אטומי   5יש   Aמול  -1לכן ב

 

 

 918651, שאלון 1999 תשנ"ט בגרות, ז' 1שאלה 
 

  2+3Fe     (aq)  3++   2Fe   (s)Fe(aq)   לפניך ניסוח מאוזן:

  בכמות מספקת לתגובה שלמה. הכניסו אבקת ברזל  M  FeCl 30.1ליטר תמיסה מימית של   1לתוך 

 מהי הקביעה הנכונה?

 

 . M 0.1בתום התגובה הוא     2+Fe(aq) -ריכוז יוני ה .1  

 . M 0.15בתום התגובה הוא     2+Fe(aq) -ריכוז יוני ה .2  

 . M 0.3בתום התגובה הוא     2+Fe(aq) -ריכוז יוני ה .3  

(aq) -ריכוז יוני ה .4  
Cl     0.45בתום התגובה הוא M . 

 

 2היא התשובה הנכונה 

2(g)CO (l)O2H 
 22 גרם
  גרם
 44   מול

 10.8 גרם
  גרם
 18   מול
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 נימוק:

 תהליך ההמסה של המוצק:

FeCl3(s)   Fe3+(aq)  +  3Cl-(aq) 

 :3+Fe(aq)ויוני   FeCl(aq)3מספר מולי 

1 liter  0.1 mol/liter = 0.1 mol 

 :2+Fe(aq). מספר מולי 2:3הוא  2+Fe(aq) -ל  3+Fe(aq)יחסי המולים בין 

0.1 mol 3 / 2 = 0.15 mol 

 :3+Fe(aq)ריכוז יוני 

0.15 mol / 1 liter = 0.15 M 

 

 אינו נכון: 4מסיח 

 .mol  0.1 mol 0.3=3הוא  Cl-(aq). מספר מולי  Cl-(aq)מול יוני  3מתקבלים  FeCl(aq)3ממול 

 יוני הכלור:ריכוז 

0.3mol / 1 liter = 0.5 mol/liter  

 

 

 

 

 918651, שאלון 1999 תשנ"ט בגרותי',  1שאלה 
 

הגיב,   Al(s)-. כל ה HClמול   0.012לתמיסה מימית המכילה   Al(s)  עודףבניסוי אחד הכניסו 

 בתנאי החדר. , H(g)2  מימן, ליטר 0.15והתקבלו 

 . Al(s)-. גם בניסוי זה הגיב כל ה 4SO2Hמול  0.012לתמיסה מימית המכילה   Al(s)  עודףבניסוי שני 

 בשני הניסויים התרחשה התגובה:

Al(s) + 3H3O+(aq)  Al3+(aq) + 3H2(g) + 3OH-(aq) 

 יתקבלו בתנאי החדר בניסוי השני?  H(g)2כמה ליטרים   
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 ליטר מימן. 0.15בשני היסויים התקבלו  .1

 ליטר. 0.15 -מימן בנפח גדול מ בניסוי השני התקבל .2

 ליטר. 0.15 -בניסוי השני התקבל מימן בנפח קטן מ .3

 בניסוי השני לא התקבל מימן. .4

 

 2היא התשובה הנכונה 

 :נימוק

 בשני הניסויים נלקחו חומצות. 

 .O3H+(aq)מול יוני  0.012ממול חומצה התקבלו  -בניסוי הראשון נלקחה חומצה חד פרוטית

 .O3H+(aq)מול יוני  0.024ממול חומצה התקבלו  -ה חומצה דו פרוטיתבניסוי השני נלקח

 לכן, היות ובניסוי השני ריכוז המגיבים גדול יותר, יתקבלו יותר תוצרים.

 

 918651, שאלון 1999 תשנ"ט בגרות, 4שאלה 
 

 לפניך ניסוח לא מאוזן של תגובה:   

CH4(g)  +  O2(g)  +NH3(g)       H2O(g)  +  HCN(g) 

 . O(g)2עם כמות מתאימה של   CH(g)4גרם    -12.8ו  NH(g)3גרם   13.6ערבבו 

.  בתנאים שבהם מתרחשת התגובה נפח מול  O2H(g)  ליטר  144הגזים הגיבו בשלמות, והתקבלו 

 ליטר.  60גז הוא 

 מאוזן.-ב בלי לאזן את התגובה. הסתמך על הנתונים ועל הניסוח הלא-ענה על הסעיפים א

  סעיף א' 

    iסעיף -תת

 התקבלו?  פרט את החישוב.  O2H(g)כמה מול  

 

 התשובה:

 

 (g)O2H 
n = 

 ליטר 144
 ליטר 60

 מול

 =    2.4מול 
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    iiסעיף -תת

 הגיבו? פרט את החישוב.  O(g)2כמה מול  

 

 התשובה:

 

  סעיף ב' 

    iסעיף -תת

 הגיבו? פרט את החישוב.  NH(g)3כמה מול  

 

 התשובה:

 

 

    iiסעיף -תת

 הגיבו? פרט את החישוב.  CH(g)4כמה מול  

 

 התשובה:

 

    iiiסעיף -תת

 נוצרו? נמק.  HCN(g)כמה מול  

 

 התשובה:

 . HCN(g)מול  0.8נוצרו 

 נימוק:

  1:  1הוא   HCN(g)-לבין אטומי החנקן ב  NH(g)3-היחס בין אטומי החנקן ב

 (. HCN(g)-עברו ל  NH(g)3-)כל אטומי החנקן ב     

 או:

 1:  1הוא   HCN(g)-לבין אטומי הפחמן ב CH(g)4-היחס בין אטומי הפחמן ב

 (. HCN(g)-עברו ל CH(g)4-)כל אטומי הפחמן ב     

2 
 מול 1.2

2(g)O 
n =  1.2מול    = 

3(g)NH 
n = 

 גרם 13.6 
 גרם 17

 מול

 =    0.8מול 

4(g)CH 
n = 

 גרם 12.8 
 גרם 16

 מול

 =    0.8מול 
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  סעיף ג' 

יפים רשום ניסוח מאוזן לתגובה הנתונה. נמק כיצד הגעת לניסוח המאוזן על סמך תשובותיך לסע

 ב.-א

 

 התשובה:

CH4(g)    +    O2(g)   +   NH3(g)              H2O(g)   +  HCN(g) 

 

   0.8            1.2     0.8  2.4  0.8מספר המולים שהגיבו ונוצרו:   

 

 2               3      2    6    2                          יחסי מולים:   

 

2CH4(g)  +  3O2(g)  +  2NH3(g)       6H2O(g)  +  2HCN(g)        :הניסוח המאוזן 

 

 

  סעיף ד' 

 . M 0.5שנוצר בתגובה. התקבלה תמיסה בריכוז   HCN(g)-המיסו במים את כל ה

 מהו נפח התמיסה שהתקבלה? פרט את חישוביך.

 

 התשובה:

 

 

 

  

V = 
 מול  0.8 

 0.5 מול
 ליטר

 =    1.6ליטר 
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 918651, שאלון 1998 תשנ"ח בגרות, ה' 1שאלה 
 

 גרם תרכובת בטמפרטורת החדר. התרכובת מכילה  5נלקח מדגם של 

 גרם מימן. 1 -גרם פחמן ו 4פחמן ומימן בלבד, ונמצא כי במדגם יש 

 מה עשויה להיות הנוסחה המולקולרית של  התרכובת?  

 

   1. 3CH    

   2. 6H2C 

   3. 8H3C 

   4. 6H4C 

 

 2היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 גרם למול. 12מסה מולרית של אטומי פחמן: 

 מספר מולי הפחמן:

4 / 12 = 0.33 mol 

 גרם למול. 1מסה מולרית של אטומי מימןן: 

 מספר מולי המימן:

1 / 1 = 1 mol 

 יחסי המולים בין האטומים:

C : H = 0.33 :1 = 2 : 6 

 6H2Cכלומר, נוסחת הפחמימן הוא 
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 918651, שאלון 1998 תשנ"ח בגרותו',  1שאלה 

 

 CO  (g)O2H  ,  (g)2נוצרו:   ידי חימום.-,  פורקו בשלמות על 3CO2)4(NHגרם של אמון פחמתי,   48

 . NH(g)3-ו

 נוצרו? NH(g)3כמה מולים של 

 

 מול  0.25 .1  

 מול  0.5   .2  

 מול  1      .3  

 מול   2      .4  

 

 3היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 ניסוח תגובת הפירוק של אמון פחמתי:

(NH4)2CO3(s)  2NH3(g) + CO2(g) + H2O(g)  

 גרם למול. 96מסה מולרית של אמון פחמתי: 

 :ומספר המולים של אמון פחמתי שהגיב

48 / 96 = 0.5 mol 

 מול אמוניה,  2לפי ניסוח התגובה, ממול אמון פחמתי מתקבלים 

 מול אמוניה. 1פחמתי יתקבלו  מול אמון 0.5 -לכן מ
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 918651, שאלון 1998 תשנ"ח בגרותז',  1שאלה 
 

 ,    3Pb(NO(2תמיסה מימית של עופרת חנקתית,  עודף ערבבו 

 .   1M  KIמ"ל  תמיסה מימית של אשלגן יודי,   100עם 

 בתגובה:  2PbIנוצר משקע של  

 Pb2+(aq) + 2I-(aq)  PbI2(s) 

 המשקע זניחה.()הנח כי מסיסות 

 מהי המסה של המשקע שהתקבל?

 גרם  23.05 . 1

 גרם  46.1  . 2

 גרם  69.15 . 3

 גרם  92.2.      4

 

 1היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 מספר המולים של אשלגן יודי: 

0.1 liter  1 mol/liter = 0.1 mol 

 .I-(aq)מול יוני  0.1. לכן יתקבלו I-(aq)ממול מוצק אשלגן יודי מקבלים מול יוני 

 מול מוצק,  1מול מוצק מתקבל  2 -מניסוח התגובה, מ

 מול משקע. 0.05. יתקבלו I-(aq)יוני מול  0.1 -ולכן מ

 גרם למול. 461מסה מולרית של המשקע 

 המשקע: תמס

461 gram/mol  0.05 mol = 23.05 gram 
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 918651, שאלון 1998 תשנ"ח בגרותח',  1שאלה 

  

מ"ל.  מהו מספר  30, נלקח מדגם של   M 0.5,  שריכוזה   2CaBr(aq)מתמיסה מימית של סידן ברומי,  

 המולים הכולל של יונים במדגם?

 מול  0.015 .1    

 מול  0.03   .2    

 מול 0.045 .3    

 מול  1.5     .4    

 

 3היא התשובה הנכונה 

 נימוק:

 ברומי:מספר המולים של סידן 

0.5 mol/liter  0.03 liter = 0.015 mol  

  ניסוח המסה של סידן ברומי:

CaBr2(aq)  Ca2+(aq) + 2Br-(aq) 

 מול יונים. 0.045מול מוצק יתקבלו  0.015 -מול יונים, לכן מ 3ממול מוצק מתקבלים 
 

 

 

 

 918651, שאלון 1998 תשנ"ח בגרות, 4שאלה 
 

בתמיסות רפואיות, המוחדרות דרך הווריד, הריכוז הכולל של החלקיקים המומסים 

 .M 0.31 חייב להיות 

  סעיף א' 

 ,  מומס במים. 6O12H6C(s)תמיסה להזנה דרך הווריד מכילה גלוקוז,  

ליטר תמיסה, שבה ריכוז הגלוקוז   1,  יש להמיס במים כדי לקבל   O12H6C (s)6חשב כמה גרם  

 .  פרט את חישוביך. M 0.31, הוא   O12H6C(aq)6המומס במים, 

 מים
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 התשובה:

 גרם גלוקוז בליטר תמיסה. 55.8יש להמיס 

 חישוב:

 ניסוח תהליך ההמסה של גלוקוז:

C6H12O6(s)            C6H12O6(aq)   

 גרם למול. 180של גלוקוז: מסה מולרית 

 :בליטר תמיסה שיש להמיס  O12H6C(s)6  מסה של

  0.31          180        =  55.8  

 

  סעיף ב' 

  ,  מומס במים. NaCl(aq)תמיסה לטיפול דרך הווריד במצבי התייבשות מכילה נתרן כלורי,  

    iסעיף -תת

 במים.  NaCl(s)רשום ניסוח לתהליך ההמסה של  

 

 התשובה:

   (aq)
+   Cl   (aq)+Na       (s)NaCl 

 

    iiסעיף -תת

ליטר תמיסה, שבה הריכוז הכולל של  1יש  להמיס במים כדי לקבל    NaCl(s)חשב כמה גרם  

 .  פרט את חישוביך.M 0.31 החלקיקים הוא  

 התשובה:

 

   [Na+(aq)]   =   [Cl(aq)]  =                 =  0.155 M  

 שהם:  NaCl(s)מול    0.155לפיכך בליטר תמיסה יש להמיס  

 גרם 9.07 =       58.5     מול 0.155    

 

  

 מול
 ליטר

 גרם
 מול  

 גרם
 ליטר

0.31 M 
2 

 גרם
 מול  

 מים

 מים
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  סעיף ג' 

.  רק באחת מהתמיסות הריכוז מתאים  II-ו  NaCl   ,I(aq)נבדקו שתי תמיסות מימיות של  

 מ"ל. 10לטיפול דרך הווריד. מכל תמיסה נלקח מדגם של 

 . AgNO  0.1 M(aq)3מ"ל תמיסת   31הגיב בשלמות עם   Iמדגם מתמיסה  

 . AgNO  0.1 M(aq)3מ"ל תמיסת   15.5הגיב בשלמות עם   IIמדגם מתמיסה  

 בתהליך:  AgCl(s)בשני המקרים נוצר  

Ag+(aq) + Cl-(aq)  AgCl(s) 

    iסעיף -תת

 ,  הריכוז מתאים לטיפול דרך הווריד? פרט את חישוביך.  IIאו    Iבאיזו תמיסה  

 

 התשובה:

 .הריכוז מתאים לטיפול דרך הווריד IIבתמיסה 

 חישוב:

 

 n          =  n         =  0.1           0.0155 מול 0.00155  =  ליטר  

 

  [Cl(aq)]  =                          =  0.155 M   

   

  [Na+(aq)]   =   [Cl(aq)]  =  0.155 M  

 

[Na+(aq)]   +   [Cl(aq)]  =  0.31 M  

 

    iiסעיף -תת

    פרט כיצד אפשר להתאים את התמיסה האחרת לטיפול דרך הווריד. נמק.

 

 התשובה:

 .  M 0.62כיוון שהריכוז הכולל של היונים בתמיסה זו הוא     I ,את תמיסה 2יש למהול פי 

 מול
(aq) ליטר

+Ag (aq)
 Cl 

0.00155           

0.01        

 

מ
 ול
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 918651, שאלון 1998 תשנ"ח בגרות, 9שאלה 
 

 גרם, מכילה פחמן, מימן וחמצן. 74,  שמסתה המולרית  Aתרכובת  

 . O2H(l)מול   5 -ו  CO(g)2מול   4התקבלו   Aמול של תרכובת   1בשרפת  

 .  נמק. Aקבע את הנוסחה המולקולרית של תרכובת 

 

 התשובה:

 A      :O10H4Cהנוסחה המולקולרית של תרכובת 

 

 חישוב:

 . Cמול אטומי   4יש    CO(g)2מול  4 -ב

 . Hמול אטומי   10יש    O2H(l)מול  5 -ב

 . Hמול אטומי   10 -ו  Cמול אטומי   4יש   Aמול תרכובת   1 -לפיכך ב

  :X, מספר מולי החמצן

74 = 4  12 + 10  1 + X= 16 

X = 1 

 

 


