מבחן חביב לקראת האביב – חומצות ובסיסים ונושאים קודמים
בשאלות  1ו– – 2בחרו את התשובה הנכונה ונמקו את בחירתכם.
שאלה 1

התשובה .4 :תלמידים טעו לחשוב שהתשובה הנכונה היא  1אך בתהליך זה יש חומר שמאבד  H+אך אין
חומר שמושך  H+לכן זו אינה תגובת חומצה בסיס

שאלה 2
–

התשובה היא  .4בסיסיות נקבעת לפי ריכוז – .OHככל שריכוזו עולה – גם ה pH -עולה .בתמיסה  Cריכוז ה -
 .4.4M - OHתלמידים רבים חשבו על פי הנתונים את מספר המולים של כל אחד מן החומרים ואחר כך חלקו
זאת בנפח למציאת הריכוז – אין צורך לעשות זאת כאשר הריכוז כבר נתון .הנפח הנתון בשאלה זו  -הוא
למעשה נתון מיותר.

שאלה  – 3שאלת מאמר – ענו על השאלות שבעמוד הבא

פתרון שאלה 3
א I.תגובת השריפה של פחם:
)C(S) + O2(g)  CO2(g
א .II .בכל שעה נשרפים  1624*146גרם פחמן שהם  131*146 = 1624*146 /12מול פחמן
א III .על פי יחסי המולים  -בכל שעה נוצרים  131*146מול ) CO2(gשהמסה שלהם היא
 1444*146=131*146* 44גרם פחמן

ב .יתרונות השיטה – פחות ) CO2(gנפלט לאוויר ,נוצר דלק ירוק שתוצרי השריפה שלו אינם כוללים חומרים
מזהמים ,הדלק נוצר במהירות רבה.

ג .הגרף הנכון הוא גרף  .Iרק בגרף זה ניתן לראות שבהיעדר אצות עולה החומציות (יורד ה ) pH -ועם
האצות אין שינוי בחומציות .תלמידים רבים ביקשו את עזרתי במהלך המבחן כדי לענות על סעיף זה .יש לציין
שכל שאלת מאמר כוללת גרפים

שאלה  – 4ענו על כל הסעיפים.

א .II .ה pH -נקבע לפי ריכוז יוני  H3O+ככל שהוא עולה ה pH -יורד .חומר ( )3הוא
בסיס .לחומר ( )2יש  pHנמוך יותר מאשר לחומר ( )1כי ריכוז  H3O+שלו גבוה
יותר  4.44M -של חומר ( )2לעומת  4.43Mשל חומר (.)1
א .III .אם ה pH -שווה – זה אומר שריכוז  H3O+שווה כלומר  .4.44Mבחומר 4
 אם ננסח את התגובה שלו עם מים  -ריכוז החומר וריכוז  H3O+שווים לכן גםריכוזו .4.44M

ב .I .תמיסה ( )1היא תמיסה חומצית ותמיסה ( )3היא תמיסה בסיסית .כדי ליצור
ניטרליות הן מגיבות ביחסי מולים של  .1:1תמיסות ( )1ו – ( )3הן שוות ריכוז לכן
אם ניקח נפח גדול יותר של אחת מהן הרי גם מספר המולים שלה גדול יותר לכן
בתום התגובה יישארו יוני נתרן ,יוני ברום וגם יוני .H3O+
ב .II .תמיסת  NaBrהיא תמיסה נייטרלית .תמיסה ( )1היא תמיסה חומצית .כאשר
מוסיפים תמיסה נייטרלית לתמיסה חומצית יורד ריכוז  H3O+וה pH-עולה.

 .1יש לחשב את מספר המולים של מגנזיום הידרוקסידי 4.443 = 4.2/1/ :מול.
על פי ניסוח התגובה  -מספר מולי  H3O+שמגיב עם חומר זה הוא פי .2-כלומר
 4.446מול.
 .2יש לחשב את מספר המולים של אלומיניום הידרוקסידי 4.442 = 4.2/7/ :מול.
על פי ניסוח התגובה  -מספר מולי  H3O+שמגיב עם חומר זה הוא פי .3-כלומר
 4.446מול
 .3מחברים את מספר מולי  H3O+שחישבנו בשני הסעיפים הקודמים וזו התשובה:
 4.412מול.

שאלה 1
נתונים  3זוגות של חומרים – לכל חומר נתונה טמפרטורת הרתיחה .הסבירו את הגורם שאחראי להבדל בין
טמפרטורת הרתיחה בכל אחד מן הזוגות:

זוג 1

זוג 2

זוג 3

החומר

שם החומר

CH4

מתאן

-161

C2H6

אתאן

-89

Br2

ברום

85

ICl

יוד כלורי

85

בוטאן

-8

איזובוטאן

-11.8

טמפרטורת רתיחה (ב

) OC

זוג  – 1את מה שמסומן בצהוב אין צורך לכתוב יש רק צורך לזכור

זוג 1

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

CH4

מתאן

-161

C2H6

אתאן

-89

ציון החומרים שמשווים ביניהם – חומרים מולקולריים שהמולקולות שלהם הן
בעלות דו-קוטב רגעי.
ציון סוג הקשרים הבין מולקולריים– בין מולקולות החומרים יש אינטראקציות
ון-דר-ולס בין המולקולות.
השוואה בין החומרים  -לאתאן יש ענן אלקטרונים גדול יותר ושטח פנים גדול
יותר.
השוואה בין חוזק הקשרים הבין מולקולריים  -אינטראקציות ון-דר-ולס בין
מולקולות האתאן חזקות יותר.
מסקנה  -לכן צריך להשקיע אנרגיה רבה יותר בניתן הקשרים הבין מולקולריים
לכן טמפרטורת הרתיחה של אתאן גבוהה יותר.

אם כותבים קשרים במולקולות ולא בין המולקולות – יורדות כל הנקודות על הסעיף.
זיכרו!
בתהליכי שינוי מצב צבירה של חומרים מולקולריים או בתהליכי ההמסה שלהם יש
ניתוק או יצירה של קשרים בין מולקולריים בלבד .כלומר מולקולות ניתקות זו מזו או
מתחברות זו לזו .אין שינוי במולקולות עצמן!

זוג 2

זוג 2

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

Br2

ברום

85

ICl

יוד כלורי

85

ציון החומרים שמשווים ביניהם – חומרים מולקולריים.
השוואה בין החומרים  -למולקולות הברום יש דו-קוטב רגעי ולמולקולות היוד-
הכלורי יש דו-קטב קבוע .לשניהם ענן אלקטרונים בעל גודל זהה.
ציון סוג הקשרים הבינמולקולריים בין מולקולות שני החומרים יש אינטראקציות
ון-דר-ולס.
השוואה בין חוזק הקשרים הבין מולקולריים  -בין מולקולות היוד הכלורי
אינטראקציות ון-דר-ולס חזקות יותר מאשר בין מולקולות הברום.
מסקנה  -לכן צריך להשקיע אנרגיה רבה יותר בניתן הקשרים הבין מולקולריים
לכן טמפרטורת הרתיחה של יוד כלורי גבוהה יותר.

זוג 3

זוג 3

א.
ב.

ג.
ד.
ה.

בוטאן

-8

איזובוטאן

-11.8

ציון החומרים שמשווים ביניהם – חומרים מולקולריים.
השוואה בין החומרים  -למולקולות שני החומרים יש דו-קוטב רגעי ולמולקולות
למולקולות שני החומרים יש ענן אלקטרונים בעל גודל זהה (הם איזומרים).
למולקולות הבוטאן יש שטח פנים גדול יותר מאשר למולקולות איזובוטאן
ציון סוג הקשרים הבינמולקולריים בין מולקולות שני החומרים יש אינטראקציות
ון-דר-ולס.
השוואה בין חוזק הקשרים הבין מולקולריים  -בין מולקולות הבוטאן
אינטראקציות ון-דר-ולס מרובות יותר.
מסקנה  -לכן צריך להשקיע אנרגיה רבה יותר בניתן הקשרים הבין מולקולריים
לכן טמפרטורת הרתיחה של יוד כלורי גבוהה יותר.

