
  י'-ט'האולימפיאדה הארצית בכימיה לתלמידי כיתות  -"כימיאדה" 

  , שלב א'בבתי ספר תיכוניים

 דקות. נא לסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות בלבד. 150משך זמן הבחינה 

 

, מורכבת מפחמן, מימן ובור. היא מכילה gr/mol 73.32תרכובת במסה מולקולרית של  .1

 נקודות( 4) מצאו מהי הנוסחה המולקולרית?בור.  59%-פחמן ו 32.77%

 

 9H6B3Cד.                          6H4B2Cג.                              18H12B6C ב.                                3H2CB  א.

 

62.57-כמה אטומי מימן יש ב .2 10   ?נקודות( 4)גרם מימן 

183.06 א. 10                         .62.57ב 10                       .182.57ג 10                       .181.53ד 10 

23* זכרו:  1
6.02 10Na

mol

  מול יש מס' אבוגדרו של אטומים(. 1) בכל 

 

 נקודות( 4) לאיזה מבין האטומים או היונים הבאים אנרגית היוניזציה היא הנמוכה ביותר? .3

 Arד.                                      Ca+ ג.                                  K  ב.                                     K+ .א

 

 

, 1.3, 2.8, 3.3, 3.8נתון כי האלקטרושליליות היא:  G, F, E, D עבור האטומים הבאים:  .4

קשר יוני סדרו אותן לפי אופי  DG, DEGDF, E ,. אם נוצרות המולקולות הבאות: בהתאמה

 נקודות( 4) .עולה

 DG>EG>DE>DF .א

 EG>DG>DF>DE .ב

 DG>EG>DF>DE .ג

 DF>DG>ED>DE .ד

 

 

 נקודות( 3) גלמוד.אלקטרונים  באיזו מבין המולקולות הבאות לאטום המרכזי אין זוג  .5

 3XeOה.                3lFCד.                     3NH   ג.                   3SOב.                 3PF .א

 

 

 



 נקודותlC :(4 )(g)2ל  שהמשמשת ליצירת כמויות קטנות  לא מאוזנתנתונה משוואה  .6
 

 

 ml 345 lHC. הגיבו את הדוגמה, עם 7O2Cr2K 97.3%גרם של דוגמה המכילה  58.9לקחו 

 . מהי מסת הכלור שנוצר בתהליך זה? 30.1%הינה  HCl-, ותכולת הg/ml 1.15שצפיפותה 

 גרם  0.138ד.            גרם          54.25ג.                   גרם        13.84ב.          גרם        42.47 .א

   

 

לאטומי  X) כלומר: כך מתקשר היסוד  3O2Xיא ה Xנתון כי נוסחת האוקסיד של היסוד  .7

 נקודותX? (4 )החמצן(. מהי נוסחת הכלוריד של היסוד 

 3Cl2Xה.               6XCl ד.                  3XClג.                     Cl3X  ב.               XCl .א

 

 

 נקודותsp.  (3 )סמנו את המולקולה שבה אטום הפחמן נמצא בהכלאה )היברידיזציה(  .8

 HCCHד.                   CO2Hג.                         2CCl2F   ב.                     2CCH2H  .א

 

 

 נקודות2sp.   (3 )סמנו את המולקולה שבה האטום המרכזי נמצא בהכלאה  .9

 3CCCCH3Hד.                        CO2Hג.                   2Cl2CF ב.          4CH        .א

 

 

298 -נתונות המשוואות וערכי ה .10

oH 2(עבור תהליכי השריפה של מימןH( בנזן ,)6H6C( ,

 נקודות12H6C(  .(4 )( וציקלוהקסן 
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298חשבו את  

oH:6עבור התגובה הבאה 6( ) 2( ) 6 12( )3g g gC H H C H   

  kcal/mol 66.35ב.                                       kcal/mol 49.25- .א

 kcal/mol 181.95-ד.                                             kcal/mol 1465.79ג.        



 נקודות( 4). 11

הגרפים הבאים מתאר את השינוי בריכוז המגיבים והתוצרים מתחילת התגובה ועד איזה מ
 להשגת שיווי משקל?

 קו רציף:  ________ תגובה קדימה לתוצרים      נתון:

 תגובה אחורה למגיבים - - - - - - -קו מקוטע:              

 

 Dד.                               Cג.                                     Bב.                                  Aא. 

 

 

 הינו: Brסט מספרים קוונטיים אשר מתאר אחד מאלקטרוני ערכיות של אטום  .12
 
 נקודות( 3)
 

א. 
2

1,0,1,4  sl mmln 

 ב.
2

1,1,1,3  sl mmln 

ג. 
2

1,1,1,2  sl mmln 

ד. 
2

1,1,0,4  sl mmln 

 

 

מיליליטר )מ"ל(. התרכובת   10תופסת נפח של  YHXCתרכובת גזית המורכבת מפחמן ומימן  . 13

מ"ל. כל  50מ"ל חמצן לשריפה מלאה ונפח התוצרים הגזים של התגובה הינו  35מגיבה עם 

       הנפחים נמדדו באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה. מהי הנוסחה המולקולרית של התרכובת?

 נקודות( 4)

ובת השריפה ההבאה: *רמז:  כדי להקל על פתרון השאלה, אזנו את תג

OHCOOHC yx 222 ________ 
 

 8H4Cד.                             6H2Cג.                              4H2Cב.                         2H2Cא.  

 

 



, אשר הנקודות המשולשות עבור שניהם A, Bנתונות דיאגרמות פאזות של שני חומרים שונים,  .14

 נקודות( 4) טמפרטורה ולחץ זהים.הן בעלות ערכי 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי התשובה הנכונה?

 כוחות המשיכה הבין מולקולריים הם החזקים ביותר Aלחומר  .א

 כוחות המשיכה הבין מולקולריים הם החזקים ביותר. Bלחומר  .ב

 כוחות המשיכה הבין מולקולריים שווים. Bוחומר  Aלחומר  .ג

בעלי מצבי צבירה שונים  ולכן לא ניתן להשוות את כוחות המשיכה הבין  Bוחומר   Aחומר  .ד

 מולקולריים.

 

 

 נקודות( 4) .  נתונה התגובה הבאה:15

 

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

 

  Dד.                                  Cג.                             B  ב.                              A .א

 

 

 

 



. מהו המספר המקסימלי של האלקטרונים להם יכול להתאים סט המספרים הקוונטיים 16

 נקודותn=3, l=2 ? (3 )הבאים: 

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

 

אלקטרונים בהתאמה ברמת הערכיות. איזו מבין הנוסחאות  7-ו B  ,3-ו A. לשני האטומים 17

 נקודות( 4) ביחד? B-ו Aהכימיות הבאות מתאימה להיות הנוסחה הכימיה של תרכובת 

        3ABד.                                  B3Aג.                              3B7Aב.                              3B2Aא.  

     

 

32נתונים שני חלקיקים:   .   81 2- 32 3-

16 15X ; Y                (4 )נקודות  

 הנכון מבין כולם? טמצא מהו המשפ

 לשני החלקיקים אותו מספר נויטרונים. .א

 שני החלקיקים הם איזוטופים, כי המסות שלהם שוות.    .ב

 אלקטרונים ערכיים.לשני החלקיקים אותו מספר  .ג

  Neלשני החלקיקים יש היערכות אלקטרונית כמו של הגז האציל  .ד

 

 

 .  3O2Xנקשר לאטומי חמצן ומתקבלת תרכובת בעלת הנוסחה:  X. היסוד 19

 נקשר לכלוריד? Xמהי  נוסחת התרכובת המתקבלת כאשר היסוד 

 נקודות( 4) בחר את התשובה הנכונה.

 3Cl2Xד.                           3XClג.                       Cl3Xב.                     lXC .א

 



 נקודות( 4). נתונה התגובה הבאה של פירוק אמוניה: 20

 

איזה מבין הגרפים הבאים מתאר את 

שהמערכת הגיעה לאחר  H(g)2הריכוז של 

 לשיווי משקל?

 

      Bב.                              A א.

 Dד.                              Cג. 

 

 

 

 

 נקודות( 4) חיזור?-תגובת חמצון אינה. איזו מהתגובות הבאות 12

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 

 

 

 נקודות2SO ,2CO      (4 ) הבאות:  עבור שתי המולקולות. מהו ההיגד הנכון 22

 א. מספר האלקטרונים הלא קושרים זהה בשתיהן 

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

 ג. בכל מולקולה שני הקשרים באורך שווה ביניהם

 ד. שתי המולקולות לא קוטביות

 

 נקודות( 4) . באיזה מהמקרים מדובר באותו מספר אטומים:23

 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.



 נקודות( 4) לאיזה מבין החומרים הבאים אין נוסחה של מלח?. 24

   3Ba(NO(2ד.                    4LiHSOג.                           3PClב.                             S2Naא. 

 

מסמלות אטומים של ארבעה יסודות הנמצאים באותה שורה בטבלה  a, b, c, dהאותיות .  25

המחזורית. בטבלה שלפניך מוצג מספר אלקטרוני הערכיות באטומים 

 אלה:

 נקודות( 4) מהי הקביעה הנכונה?

 .bגדול מרדיוס של אטום  aהרדיוס של אטום  .א

 בקשר קוולנטי כפול. cיכול להתקשר לאטום  bאטום  .ב

גבוהה מאנרגיית היינון של  cאנרגיית היינון של אטום  .ג

 .dאטום 

 5 ,2היא  dהיערכות האלקטרונים באטום  .ד
 

 

 נקודות( 5) .26

 נתונות התגובות הבאות:

 

 הבאה:מהו קבוע שיווי המשקל עבור התגובה 
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1
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 בהצלחה!
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