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הגדרת ברונסטד ולאורי:. בתגובה הבאה זהו את החומצות ואת הבסיסים ע"פ 1  

 

 NH3NH ,2-, בסיסים: O , OH2H-חומצות:  .א

 NH-OH ,2-בסיסים:   3NH ו  O2H חומצות:  .ב

  3NH ,-OHבסיסים:   O2H,-2NHחומצות:  .ג

 O2H  ,-OHבסיסים: 2NH  ,3NH-חומצות: .ד

 

פחות בסיסית  M0.1 , בריכוז COOK3CH.איזו מסקנה נובעת מתוך העובדה שתמיסת אצטט האשלגן 2

 ? M 0.1  , בריכוזKCNמתמיסת ציאניד האשלגן 

 .)COOH3CH(פחות מסיסה מחומצת חומץ   )HCN(א. חומצה הידרוציאנית 

 .)COOH3CH(חלשה מחומצת חומץ   )HCN(ב.  חומצה הידרוציאנית 

 (.COOK3CHפחות מסיס מאצטט האשלגן  ) )KCN(ג. ציאניד אשלגן 

 .)KCN(יותר מרוכזת מתמיסת ציאניד האשלגן  M 0.1(, בריכוז  COOK3CHד. תמיסת אשלגן אצטט )

 

 .SO2CO ,2. מהו ההיגד הנכון לגבי שתי המולקולות הבאות: 3

 א. שתיהן בעלות אותו מבנה מרחבי.

 .םב. בכל מולקולה שני הקשרים באורך שווה ביניה

 ג. שתיהן לא קוטביות.

 בשתיהן.ד. מספר האלקטרונים הלא קושרים זהה 

 

 ? PO3Fe)4(2מהי דרגת החמצון )מטען( של הקטיון במלח  . 4

 2א. +

 3ב. +

 4ג. +

 2-ד. 

 

 

 

 

 



, הוכנסה לכוס עם מים כך NaClכמות גדולה של מלח בישול,  שאלה זו מתעסקת בשווי משקל דינמי.. 5

מוסיפים כמות נוספת  תחלק מהמלח לא התמוסס ונמצא בתחתית הכוס. כעבה שהתקבלה תמיסה רוויה ו

של מלח בישול עם איזוטופ שונה של נתרן )לאיזוטופים שונים תכונות כימיות זהות(. כעבור זמן מספיק 

 ארוך אנו נצפה לראות כי:

 יעלה aqNaCl)(א. ריכוז 

 ירד aqNaCl)(ב. ריכוז 

 ג. איזוטופ הנתרן ימצא בפאזה מוצקה בלבד

 איזוטופ הנתרן יתפזר בין פאזה מוצקה ונוזליתד. 

 

 . Ti49-ו Ti47( שני איזוטופים: 47.88. ליסוד טיטאניום )בעל מסה אטומית של 6

 למי משני האיזוטופים שכיחות טבעית גבוהה יותר?

 Ti47א. 

 Ti49ב. 

 לשני האיזוטופים יש בערך את אותה שכיחות טבעיתג. 

 ד. אין מספיק נתונים כדי להחליט

 

אלקטרונים בהתאמה ברמת הערכיות. איזה מבין הנוסחאות   7-ו 3 ישנם ,B-ו A. לשני האטומים 7
 ?B-ו Aלהיות הנוסחה הכימית של התרכובות  ההכימיות הבאות עשוי

 B3Aד.                                   3B7Aג.                                    3ABב.                               3B2Aא. 

 

 . למי מהצורונים יש נקודת רתיחה גבוהה ביותר?8

 4CFד.                                      4CBr ג.                                  4lCCב.                               4CHא. 

 

Tc98-. כמה פרוטונים ונויטרונים יש ל9

43? 

 נויטרונים    55פרוטונים,  43נויטרונים                                   ב.   98פרוטונים,  43א. 

 נויטרונים 43פרוטונים,  55ד.    נויטרונים                                  43פרוטונים,  98ג. 

 

(. מהו סכום O16ואטום חמצן אחד ) )H2(.  מולקולה של מים כבדים מורכבת משני אטומי דאוטריום 10
 הניוטרונים, הפרוטונים והאלקטרונים במולקולה אחת של מים כבדים?

 30א. 

 40ב. 

 10ג. 

 20ד. 



 

זהה לזה  Xמורכב מפחמן ומימן בלבד. ידוע כי האחוז המשקלי של המימן והפחמן בחומר  Xהחומר  . 11

 מולים של אטומים.  12. כמו כן ידוע שבמול אחד של החומר יש סך של 2H2Cשבמולקולה 

 ?Xמהי הנוסחה המולקולארית של חומר 

  3H9Cא.

  6H6Cב.

  9H3Cג.

  12H12Cד.

 

 חמצן הגבוהה ביותר?-באיזו מהתרכובות הבאות נצפה לאנרגית קשר פחמן . 12

 CO א. 

  2CO ב.

 23CO-ג.

  H2HCO ד.

 

. כתוצאה מהתגובה הבאה:13  

 

 :Cl-P-Clהזווית   

 קטנה .א

 גדלה .ב

 אינה משתנה .ג

 תשובות א' וב' נכונות .ד

 

 ?HCl. מי מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר את התפלגות האלקטרונים מסביב למולקולת 14

 א. במולקולה זו האלקטרונים נמצאים רק על הכלור שכן הוא האטום היותר אלקטרושלילי.

ימי משמעותו שיתוף שווה של כב. האלקטרונים מפוזרים באופן שווה על הכלור ועל המימן שכן הקשר ה

 קטרונים.האל

ג. האלקטרונים מפוזרים על שני האטומים במולקולה אך צפיפות המטען של האלקטרונים גדולה יותר על 

 הכלור מאשר על המימן.

 .HFות ולהוא יותר גדול מאשר במולק ד. הפרדת המטען של האלקטרונים במולקולה זו



-.מספר אבוגדרו שווה ל51  

מים.א. מספר אטומי החמצן במול של מולקולות   

חמצני.  -ב. מספר אטומי החמצן במול של מולקולות של פחמן דו  

גרם של יסוד כלשהו. 12-ג. מספר האטומים ב  

 ד. כל התשובות נכונות.

  

 הן: 3BF  -ו 4CF הגאומטריות של  .61

 א. טטרהדרלי ופירמידה משולשת בהתאמה.

 ב. מרובע מישורי ומשולש מישורי בהתאמה.

 מישורי בהתאמה.ג. טטרהדרלי ומשולש 

 אמה.תד. פירמידה משולשת וטטרהדרלי בה

 

 יון שמכילה את אטום החנקן בעל מצב החמצון הגבוה ביותר: / . סמנו את התרכובת17

 HCNא. 

 2HNOב. 

 2NOג. 

 3HNOד. 

 

 לאילו מהתרכובות הבאות אין את אותה הנוסחה האמפירית?  .18

  6H6, C2H2C א.

  2CO, CO ב.

  CHO3CH, 3COOCH5H2C ג.

  6O12H6, C2O4H2Cד.

 

 ה מהתהליכים הבאים הוא אקסוטרמי?זאי .19

    )O2H(l) (א. הקפאה של מים

 .)CO(s) 2    (ב. המראה של קרח יבש

 . a N(g) ג. יינון ראשון של אטומי הנתרן

 ד. הוספת אלקטרון לאניון של כלור.



 

 ?STP. למי מהגזים הבאים יש את הצפיפות הגבוהה ביותר בתנאי 20

 2SFא. 

 4SFב.

 6SFג. 

 יש את אותה הצפיפות. STPד. לכל הגזים האידאליים בתנאי 

 

 

 בהצלחה!
 


