
 
 

 211221יסודות הכימיה 

 תכונות סריגים וקשרים בין מולקולות -שיעורי בית

בהם אחד או ( הם קשרים בודדים פחמימנים בהם כל הקשרים בין הפחמנים)הלואלקאנים הם אלקאנים  .1

 (.ברום או יוד, כלור, פלואור)יותר מאטומי המימן הוחלף בהלוגן 

בתעשיית , כחומרים מונעי בעירה, במטפים לכיבוי אש, להלואלקאנים מגוון שימושים במקררים

 .מבחינת הסביבה הם גורמים נזק עקב הגדלת החור באוזון. המוליכים למחצה וכממסים אורגניים

 

 :לפניך נוסחאות מבנה של ארבע תרכובות פחמן וטמפרטורות הרתיחה שלהן

 

 1חומר  3חומר  1חומר  2חומר 

CH2Br2 CCl4 CH2Cl2 CH3CH2CH3 

97OC 77OC 40OC ? 

 

 .2לבין חומר  1הסבר את ההפרש בטמפרטורת הרתיחה בין חומר  .א

 .3לבין חומר  2הסבר את ההפרש בטמפרטורת הרתיחה בין חומר  .ב

 .נמק קביעתך. 3גבוהה או נמוכה מטפרטורת הרתיחה של חומר  4האם טמפרטורת הרתיחה של חומר  .ג

כל החומרים ) HCl, ומימן כלורי, CH3NH2, ליצירת מתילאמין, NH3, מגיב עם אמוניה, CH3Cl, כלורומתאן

 (.גזיים

 ?הסבר כיצד? אילו מבין שני המגיבים ושני התוצרים יכולים ליצור קשרי מימן .ד

 

 .B-Fי האותיות "להלן טבלת נתונים של שישה חומרים המיוצגים ע .2

טמפרטורת  החומר

 oC -רתיחה ב

מסיסות 

 במים

מוליכות 

חשמל 

 במוצק

מוליכות 

 חשמל בנוזל

B 2230 זניחה זניחה זניחה 

C 3000 גבוהה גבוהה זניחה 

D 20 זניחה זניחה גבוהה 

E -85 זניחה זניחה גבוהה 

F 1381 גבוהה זניחה גבוהה 

 

 :לשישה מבין שמונה החומרים הבאים B-Fהתאם את החומרים  .א



 
 

HF  ,Rb  ,RbCl  ,Fe  ,HCl  ,S8  ,SiO2  ,AgCl. 

 . CCl4(l) -ב מתמוסס היטב Eהחומר 

 .CCl4(l) -ב Eרשום ניסוחי המסה של  .ב

 ?CCl4(l) -ב Eהסבר מדוע מתמוסס החומר  .ג

 

 :נתונות התרכובות .3

A B C D E 

HCOOH PH3 CH4 NaOH NH3 

 

 ?הן תרכובות מולקולאריותל "אילו מבין התרכובות הנ .א

 .לפי נקודת רתיחתם והסבר את דירוגך E -ו B C Dדרג את החומרים  .ב

 .מתמוססים היטב במים( Eעד  A)ל "רק שלושה  מבין החומרים הנ

 ?ציין אילו הם ומדוע מסיסותם במים טובה .ג

 .רשום ניסוחי המסה של כל אחד מהשלושה במים .ד

 

 .HBr  ,KBr  ,BrCl  ,BrOH: נתונים ארבעה חומרים .4

 .דרג את כל הארבעה לפי טמפרטורת רתיחתם והסבר את דירוגך .א

 .רשום את ניסוחי ההמסה עם מים של אלה מבין הארבעה אשר עשויים להתמוסס .ב

 .הצע הסבר לכל אחת מהן. דות אחדותלהלן עוב .ג

I.  החומריםC2H5OH ו- CH3OCH3 אך , הם איזומרים מבניים שניהם נמסים טוב במים

 .CH3OCH3גבוהה בהרבה מזו של  C2H5OHתיחה של טמפרטורת הר

II. C2H5OH  מתמוסס טוב גם במים וגם בהקסאן נוזלי(C6H14.) 

III.  טמפרטורת הרתיחה שלNH3  גבוהה מזו שלPH3  אך נמוכה מזו שלNCl3. 

IV.  החומרHBr אינו מוליך חשמל בשום מצב צבירה. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 בטבלה שלפניך יש נתונים חלקיים על ארבע תרכובותף .5

טמפרטורת הרתיחה  נוסחת התרכובת

(oC) 

מתמוססת היטב 

במים בטמפרטורת 

 החדר

היטב מתמוססת 

 C8H18(l), באוקטאן

 בטמפרטורת החדר

C2H6 -88   

CH3OH 65 כן כן 

CH3Br 4   

KBr 1435 כן  

 

 ?הן במצב גז בטמפרטורת החדר/ אילו מהתרכובות שבטבלה היא /איזו .א

 :הסבר את ההבדל בטמפרטורת הרתיחה של התרכובות .ב

I. CH3Br ו- C2H6. 

II. CH3Br ו- KBr. 

 .מתמוססת היטב באוקטאן CH3OHהסבר מדוע התרכובת  .ג

 .מתמוססת היטב במים KBrהסבר מדוע התרכובת  .ד

 .הנתונים החסרים בטבלה תהשלם א .ה

 .בטמפרטורת החדר CH3OHנסח את תהליך ההמסה במים של  .ו

 

 


