
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  י'-טהאולימפיאדה הארצית בכימיה לתלמידי כיתות  -"כימיאדה" 

.2, שלב א', מועד מס' אבבתי ספר תיכוניים  

.20219.11  

דקות. נא לסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות בלבד. 90משך זמן הבחינה   

23 16.022 10AN mol   
K (=Kw) = [H+][OH-] = 1.0x10-14 

 

 

 



 שאלה 1.   5 נק'

 

 החומר סטירן מתקבל בתהליך האנדותרמי הבא:

 

                                

 

 :השגויהבחרו את התשובה 

 א. הוספת זרז לא משפיעה על כיוון התנועה.

 ב. הגדלת נפח הכלי במערכת מעלה את כמות הסטירן.

את הלחץ במערכת, ולכן תתגבר התגובה בה מספר המולים נמוך יותר ותועדף  גדילת Ne(g)הוספת גז  ג.

 התגובה ההפוכה.

-התגובה האקסותרמית , ומגבירה אתמקטינה את כמות הסטירן המתקבל ד. הורדת הטמפרטורה 

 התגובה ההפוכה.

 

 שאלה 2.   5 נק'

 גז המימן מיוצר בתעשייה על פי התגובה האנדותרמית הבאה: 

                                                              2(g)+   3H(g)   CO           (g)O2+   H  4(g) CH 

 .300Cשל קורר לטמפרטורה  . כלי התגובה1127Cהתגובה מתרחשת בטמפרטורה של 

 שגוי? איזה מהמשפטים

ירדה, מספר ההתנגשויות ועוצמתן ירדו ולכן א. בקירור כלי התגובה, האנרגיה הקינטית של המולקולות 

 מהירות התגובה הואטה.

 ב. מאחר שהתגובה אנדותרמית הרי שעל פי כלל לה שטלייה תתגבר התגובה ההפוכה וכמות התוצר תקטן.

 ג. הלחץ בכלי התגובה יפחת מאחר שבמגיבים מספר המולים קטן יותר מאלו שבתוצרים.

 ג'.-ע את העובדות בסעיפים אד. אין מספיק נתונים על מנת לקבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נק' 5 .3שאלה 

 ָעְרכּו ניסוי:

 (כוס א' וכוס ב')לשתי כוסות זהות 

( Co25המצויות בטמפרטורת החדר )

בכוס א' הכוהל  ָמזְגּו כוהל בנפח שווה.

בכוס ב'  .C010היה בטמפרטורה של 

.לכל C030הכוהל היה בטמפרטורה של 

אחת מן הכוסות הכניסו גרגיר יֹוד 

לא ערבבו את הכוהל  בגודל זהה.סגול 

 ולא הזיזו את הכוסות.

בכוס  יותר מאשר מהרהתפשט בכוהל באחת הכוסות  היודהבחינו כי הראשונות דקות השתי במהלך 

 השנייה.

 . באיזו מבין הכוסות, בכוס א' או בכוס ב', נצבע הכוהל בסגול מהר יותר

 שפט/ים השגוי/ים?הממהו 

 

כחול של הכוהל תהיה מהירה יותר.צבע הבכוס ב' הצביעה בא.   

.חלקיקי הכוהל נעים מהר יותר מאשר בטמפרטורה הנמוכה, שבה הכוהל בטמפרטורה גבוהה ,ב. בכוס ב'   

מכיוון שהטמפרטורה הנמוכה יותר מספקת צביעה  א'יותר בכוס  הג. התפזרות חלקיקי היוד בכוהל מהיר

 .מבוקרת ואחידה יותר בכלי

 בנתונים נוספים. חסורתן לבצע קביעה חד משמעית נוכח מד. לא ני

 

 נק' 5 .4שאלה 

 .נחושתאו  פלדהאלומיניום היא מתכת קלה, צפיפותה היא כשליש מצפיפות 

  (3O2Al(s)), אלומינה - חמצנילאלומיניום ברק עמום שנוצר בעקבות שכבה דקה של אלומיניום 

 . אווירבחשיפה ל מיד  המופיעה

 האלומינה קשה ביותר, ואינה מתפוררת מגוף האלומיניום, ובכך מקנה לו עמידות 

 .וךשיתל

, המגיבים 2H(g)מימן,  גר' גז  560-, ו3O2Al(s)ק"ג אלומינה,  5.1-, ניתן לקבל מAlכמה גרם אלומיניום, 
 לפי משוואת התגובה הבאה?

 

 גרם                4050א.   

 גרם  1350ב.  

 גרם      2700  ג.

 גרם 7560ד.   

 

                                (l)O2+    3H    (s)2Al          2(g)+    3H 3(s)   O2Al 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A


 

 שאלה 5. 5 נק'

  נתונה התגובה הבאה:

 

 בשיווי משקל בצורה הנכונה? CO(g)2 איזה מהביטויים הבאים מתאר את הריכוז של 

 

 

  Dד.                                  Cג.                             B  ב.                              A .א

 

 נק' 5 .6שאלה 

 ,n=3מהו המספר המקסימלי של האלקטרונים להם יכול להתאים סט המספרים הקוונטיים הבאים: 
l=2 ? 

 14ד.                          4ג.                            10ב.                                  6א.  

 

 נק' 5 .7שאלה 

 נתונה תגובת השריפה הבאה:

)(2)(2)(2)(188 98__ gggg OHCOOHC  

 שנותן משוואה מאוזנת עבור התגובה הכימית הנתונה? )2O(מהו המקדם הסטוכיומטרי של החמצן 

 25ד.                                 25/2ג.                                9ב.                              16א.   

 

 נק' 5 .8שאלה 

 מי מהמולקולות הבאות מכילה קשר משולש?

 3NO-ד.                               CN-  ג.                            3HCCl ב.                              3NHא. 

 

 

 

 

 

 



 

 נק' 5 .9שאלה 

 באיזה מהמקרים מדובר באותו מספר אטומים:

 2Nגרם  14-ו Naגרם של  2.3א. 

 Caגרם של  40-ו 2Nגרם של  2.8ב. 

 2Hגרם של  4-ו HClמול של  2ג. 

 8Sגרם  1.6 -ו 2Oגרם  1.6ד.

 

 'נק 5 .10שאלה 

 2SO ,2CO הבאות:  עבור שתי המולקולותמהו ההיגד הנכון 

 א. מספר האלקטרונים הלא קושרים זהה בשתיהן 

 ב. בשתי המולקולות הקשר של החמצן עם האטום המרכזי הינו קשר קוולנטי טהור

 בכל מולקולה שני הקשרים באורך שווה ביניהם ג.

 ד. שתי המולקולות לא קוטביות

 

 נק' 5 .11שאלה 

 חיזור?-תגובת חמצון אינהאיזו מהתגובות הבאות 

32)()(32)()(א.  22 ssss FeOAlAlOFe  

 ב.
)(2)(

2

4)()(42 laqaqaq
OHHPOOHPOH   

32)()()(2)(ג.  323 gsgs COFeCOOFe  

ד.  )()()(2)(2)()(4 23232 aqaqsaqaqaq
OHOCNMnOOHCNMnO 

 

 נק' 5 .12שאלה 

מהי התשובה הנכונה בהתייחס ליונים הבאים:  2,, MgFNa 

ו הוא הגדול ביותר, ולכן רדיוסו הוא מכיל את מספר האלקטרונים הגדול ביותר, ומטען הגרעין של Fא. 

 הגדול ביותר.

 הוא הגדול ביותר, ולכן רדיוסו הוא הגדול ביותר. 2Mgב. מטען הגרעין של 

 . היערכות האלקטרונים של  כל שלושת היונים היא זהה.ג

 2Mgמכיל מספר רב יותר של אלקטרונים לעומת  Naד. 



 

 נק' 5 .13שאלה 

   2Ca4020  ;Ar4018;   +K4019+    מה משותף לחלקיקים הבאים

 מספר הפרוטונים   .א

 מספר הנויטרונים   .ב

 מספר האלקטרונים   .ג

 המטען הגרעיני .ד

 

 נק' 5 .14שאלה 

 .  3O2Xנקשר לאטומי חמצן ומתקבלת תרכובת בעלת הנוסחה:  Xהיסוד 

 כלוריד?נקשר ל Xנוסחת התרכובת המתקבלת כאשר היסוד  מהי 

 בחר את התשובה הנכונה.

 3lC2Xד.                           3XCl ג.                      Cl3Xב.                     lXC .א

 

 נקודות 5 .15שאלה 

 נתונה התגובה הבאה של פירוק אמוניה: 

 

איזה מבין הגרפים הבאים מתאר את 

שהמערכת הגיעה לאחר  H(g)2הריכוז של 

 לשיווי משקל?

 

      B ב.                             A א.

 Dד.                              Cג. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SO4
2-

(aq) 

 

 

 נק' 5 .16שאלה 

 נתון התא האלקטרוכימי הבא:

 

 

 

 

 

 

 מהו היגד הנכון?

 כקטודה.א. אלקטרודת מגנזיום משמשת 

 ב. מסת אלקטרודת המגנזיום עולה במשך התהליך.

 כיוון זרימת האלקטרונים הינה מאלקטרודת המגנזיום לאלקטרודת הנחושת. ג.

 ד. גשר המלח משמש להעברת האלקטרונים מחצי התא האנודי לחצי התא הקטודי.

 

 נק' 5 .17שאלה 

מסמלות אטומים של ארבעה יסודות הנמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית. בטבלה  a, b, c, dהאותיות 

 שלפניך מוצג מספר אלקטרוני הערכיות באטומים אלה:

  מהי הקביעה הנכונה?

 .bשל אטום  סרדיומגדול  aהרדיוס של אטום  .א

 בקשר קוולנטי כפול. cיכול להתקשר לאטום  bאטום  .ב

גבוהה מאנרגיית היינון של  cן של אטום רגיית היינונא .ג

 .dאטום 

 5 ,2היא  dהיערכות האלקטרונים באטום  .ד

 

 

 

 

 

 

 

 האטום

מספר אלקטרוני 

 הערכיות

a 1 

b 2 

c 6 

d 7 

+ - 

Mg2+
(aq) 

Cu2+
(aq) 

SO4
2-

(aq) 

Cu (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נק' 5 .18שאלה 

 נתונים הרכבי אטומים של תרכובת מולקולרית כלשהי המכילי מחנקן, חמצן, פחמן ומימן:

- N  8.28%חנקן  

C-   56.80%פחמן 

H-  6.56%מימן 

 

 החומר הנתון. מצאו מהי הנוסחה האמפירית של

  41H8C3Oד.              11H8C3NO        ג.               11H7OC2N.  ב             10H7NOC    א.

 

 נק' 5 .19שאלה 

מה היא הנוסחה הכימית של המלח המורכב מיוני זהב  3Au ליוני פרמנגנט 4MnO. 

344.א )(MnOAu            .34 ב )(MnOAu                 .4גAuMnO           .43ד )(MnOAu 

 

 נק' 5 .20שאלה 

 צג שני איזוטופים של אותו היסוד?ימי מבין זוגות הסמלים הבאים מי

E7א. 

E3  -ו   3

2        

E66. ב

E57  -ו   28

28        

E186ג. 

E186  -ו   74

74       

E70ד.   

E70  -ו   34

33        

 !בהצלחה


