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  211221יסודות הכימיה 

   (סטוכיומטריה)היבטים כמותיים בכימיה : 1' תרגיל כיתה מס 

 

 NO2:                        NO2(g)+H2O(l)HNO3(l)+NO(g) -נתונה התגובה הבאה ליצירת חומצה חנקתית מ  .1

 .את המשוואה נוזא. א         

  וכמה מולים , מי מהמגיבים הוא הגורם המגביל. NO2מול  5 -ו  H2Oמול  2נניח כי מסופקים לתגובה . ב        

 ?יישארו מהמגיב השני בעודף            

 

 

 .CO(g)+O2(g) CO2(g):                             נתונה המשוואה הכימית הבאה .2

 .את המשוואה נואז. א         

 .(O2)של חמצן ובכמות בלתי מוגבלת  g CO 12 –במידה ומשתמשים ב . ב         

I       . כמה גרםCO2 נקבל? 

II      . כמה גרם שלO2 נדרשים לקבלת שריפה מלאה? 

 

 

י מימן לקבלת נחושת מתכתית ומים "מחוזרת עg 1.0 שמשקלה  Cu2O -ו  CuOתערובת של התחמוצות  .3

 :לפי משוואות התגובה הבאות

CuO(s)  + H2(g)   Cu(s)  + H2O 

Cu2O(s)  + H2(g)   2Cu(s)  + H2O 

 .בתערובת המקורית CuOאת משקל  וחשב.  g 0.839משקל המתכת לאחר התגובה הוא 

 

 .תמיסה ml 60ומים עד לקבלת נפח של   NaClמלח  g 20את הריכוז המולרי של תמיסה המכילה  וחשב. א .4

 . החדשה חשב את הריכוז המולרי של התמיסה. מים ml 10הוספו ' לתמיסה שהוכנה בסעיף א. ב         

 

 

את משקל המשקע   וחשב.  PbSO4נוצר משקע של  Pb(NO3)2עם תמיסת   Na2SO4בתגובת שיקוע של   .5

 .M 0.025בריכוז    Na2SO4תמיסת L 2עם   M 0.05בריכוז   Pb(NO3)2תמיסת  L 1.25שנוצר בערבוב 
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 :י המשואה"מתוארת ע, (מספרים שלמים -x, y, z ) HxCyNzתגובת השריפה המושלמת של החומר  .6

                                __ HxCyNz + __O2  __H2O + __NO2 + __CO2 

 .mol NO2 2 -ו  mol CO2 18, מים g 234.6בסיום התהליך נוצרו              

 ? שנשרף HxCyNzשל ( בגרמים)מהי כמות החומר . א         

 ? HxCyNzמהי הנוסחה האמפירית  של . ב         

 

Mבעלות קטיון חד ערכי זהה , MI, ומלח יודיד, MCl, נתונה תערובת של מלח כלוריד .7
משקל התערובת . +

באמצעות תמיסת  AgI -ו  AgClממיסים את התערובת בתמיסה מימית ומשקעים . g 2.083היבשה הינו 

AgNO3 .3.781נמצא שמשקלו , לאחר הפרדה וייבוש המשקע g .גע עם גז כלורמביאים את המשקע למ .

 :הגז ממיר את מלח היודיד למלח כלוריד בתהליך הבא

                                       2AgI(s) + Cl2 (g)  2AgCl(s) + I2 (g) 

 .g 2.866הינו , טהור AgCl, בסיום התהליך נמצא שמשקל המוצק            

 ? תערובת המקוריתמהו האחוז המשקלי של אניון היודיד ב. א            

M,את הקטיון  וזה. ב            
 . יהמולקולארפי משקלו -על ,+

  


