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  211221יסודות הכימיה 

 (סטוכיומטריה)יבטים כמותיים בכימיה ה: 1' מס בית רגילת

 

 O2 + Ag + H2S  Ag2S + H2O                             :הבאההתגובה אזן את משוואת . א .1

  Ag2S -ה  משקל מהו . O2 של g 3.00  -ו H2S של  Ag,g  5.6 של  g 38.2ל נלקחו "לביצוע התגובה הנ. ב             

 (g 40.64 ) ?בתגובה נוצרש                  

 

 הו משקל האבץ הנותרמ. ZnI2 - מגיב לקבלת כל היוד, (I2)יוד  g 5.0עם  (Zn)אבץ  g 5.0בתגובה של  .2

 (g 3.714) ?בגרמים

 

כמה גרם אלומיניום . (S)גפרית  לכל שלושה אטומי (Al)עבור תגובה כימית נדרשים שני אטומי אלומיניום  .3

 ( g 0.56 ) ? גפרית g 1.0 נדרשים לתגובה עם 

 

 

 :אזן את המשואות הבאות .4

1. CuO + NH3  Cu + H2O + N2 

2. NH3 + O2   NO + H2O 

3. NaOH + H2SO4  Na2SO4 + H2O 

4. HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O + CO2 

5. Ni(NO3)2 + NaOH  Ni(OH)2 + NaNO3 

 

 g 350מים עד לקבלת והוספת סוכר  של g 50 המתקבלת מ תמיסהבאחוז משקלי של ריכוז החשב את  .5

 ) 2141%) .התמיס

 

 :נתונות התגובות הבאות .6

(aq) CaO(s) + H2O(l)           Ca(OH)2 

Ca(OH)2(aq) + Na3PO4(aq)                Ca3(PO4)2 (s) + NaOH (aq) 

 . אזן את התגובות .א

 M .( 1892.7 g) 0.15 ריכוז הפוספטה ב  Na3PO4תמיסת  L 150לאה עם לתגובה מ דרושים CaOכמה גרם  .ב

 

 :אזן מבחינה אטומית את התגובה הבאה .א .7

AgBr  +  NaOH  +  C6H6O2      Ag +   H20 +   NaBr  +  C6H4O2 

   מכל אחד  mmol (0.02 mole) 20על מנת שיתקבלו לפחות ( בגרמים)חשב את הכמות הדרושה מכל מגיב  ב 

  (g AgBr, 1.60 g NaOH, 2.20 g C6H6O24 7.51)  .מהתוצרים    
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 גנזיום בין מו MgOתחמוצת החמצן ליצירת ל באוויר מתרחשת תגובה בין המגנזיום( Mg)מגנזיום  בשרפת .8

האחוז  מצא את . g 4.266 מגנזיום מתקבלת תערובת שמשקלה g 2.697בשריפת  . Mg3N2לחנקן לקבלת 

 (75.6%)? בתערובת MgOהמשקלי של התחמוצת 

 

    C3H8(g) + O2(g)   CO2(g) +  H2O(g)             :(C3H8)אזן את משואת השריפה של פרופאן . א .9

 
 

 (g 299.8 ) .פרופאן g 100נוצר בשריפה של ה CO2של  (בגרמים) חשב את המסה .ב

 

 Kg 1.0 של לאהחמצן נוזלי יש לספק לבעירה מג "כמה ק. דלקכחומר משמש  (C4H10)הבוטאן  .ג

 (Kg 3.59) ?בוטאן

 

 H2O -ו  CO2 (3.002 g): התוצרים שהתקבלו. זרם של אויר י"ע ףחומר אורגני נשרשל  g 1.367 .ד

(1.640 g) . מהי נוסחתו האמפירית. פחמן, מימן, חמצןהחומר מכיל את היסודות? ([C3H8O]n) 

 

 :י המשוואה הבאה"מתוארת ע HxCySz  השריפה של החומר האורגניתגובת  .ה

a HxCySz + b O2  c SO2 + d CO2 + e H2O 

 .H2O של  g 0.844 -ו  CO2 של  SO2 ,1.375 g של  g 1.000נוצרו התגובה בסיום       

 (e=3, d=2 ,c=1) (.במספרים שלמים) e -ו c, dהסטוכיומטרים דמים הערכים של המק צא אתמ. א

 (n[H6C2S]) ?של החומר האורגניירית האמפמהי הנוסחה . ב

 .אזן את המשוואה. ג

 

ם ימספר המול. H2O -ו  CO2 -נשרפה בחמצן ל  g 2השוקלת  (C2H2)ואצטילן  (C3H8)תערובת של פרופאן  .11

 .H2Oספר המולים של ממ 1.5פי  גדול שהתקבל CO2 -ה של 

 .רשום משואות שריפה מאוזנות נפרדות עבור פרופאן ואצטילן .א       

 (g 1.56 -ו g 0.44 ) .חשב את משקל הפרופאן והאצטילן בתערובת המקורית .ב       

  

 -ו KCl(s) -לKClO3(s)  -חוממה עד לפירוק מלא של כל ה g 3.00השוקלת  KCl -ו KClO3תערובת של  224

O2(g). משקל ה, צרלאחר קירור התו- KCl 2.30היה g. 

 .KClO3רשום ואזן את משוואת הפירוק של  .א             

 (g 1.206) ?בתערובת המקורית  KCl -מה היה משקל ה .ב      
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בחימום . CaCO3עברה טיפול כימי שבעקבותיו שקע , g 4.22שמשקלה  NaCl -ו CaCl2תערובת של  .12

 CaCl2חשב את האחוז המשקלי של . CaOשל המוצק  g 0.959והתקבלו  CO2נפלט הגז , המשקע שנוצר

 (45.0%) ?בתערובת המקורית


