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  235225יסודות הכימיה 

   גזים: ביתתרגיל  

cm 484תופסת נפח של והיא  g 0.596משקל הדוגמה . מכילה בורון ומימן בלבדבמצב גזי  תהנמצאת חומר דוגמ .1
3  

 -פך לווכל הבורון ה g 1.17 פך למים שמשקלםוה מימןכל ה, בעודף חמצןריפה של הדוגמה שב. atm 1 -ו  273K -ב

B2O3.  

 .          (g 27.09)מצא את המשקל המולקולרי של החומר . א

 .(B2H6), (BH3)התחלתי של החומר ה תוהמולקולאריהנוסחה האמפירית את  מצא. ב

 (g 1.53 ) ?שנוצר B2O3 -מה משקל ה .ג

 

25של ' ובטמפ atm 1 מלאה באוויר יבש בלחץ של אשר הגולהכ. g 37.94גולת זכוכית ריקה בואקום שוקלת  .2
0
C 

ואתאן  (CH4)מלאו את הגולה בתערובת גזים מתאן ' באותם תנאים של לחץ וטמפ .g 38.07 -משקלה עולה ל

(C2H6) 38.03 ואז משקלה היה g( . חמצן 28%-חנקן ו 88%-יבש מורכב מהנח כי אויר). 

 (.            0.119L) נפח הגולה חשב את .א

 . (71.29%) מצא את אחוז המתאן בתערובת .ב

 

 !(אזן)ניתן לסיכום באמצעות המשוואה הבאה  הפוטוסינתזה תהליך .3

H2O(l) + CO2(g)  C6H12O6 (s) + O2(g) 

)(%033.0 : וא ה רבאווי CO2של  אחוז הנפחיה 2 CO
v

v  . בהנחה ש- CO2  כמה ליטרים של , יאידיאלכגז  מתנהג

STP (CTatmP אויר בתנאי  o01 ) ל אחד של דרושים ליצירת מוC6H12O6?     (40.610
4 

L .)       

 

, Bגז של  g 3לגולה לאחר שהוספו . atm 1יה ההלחץ בגולה . A של גז g 2 סוכנוה 25Cשל ' לתוך גולה בטמפ .4

 B? (1/3)גז לבין זה של  A גז היחס בין המשקל המולקולרי של צא אתמ. atm 1.5 -עלה להלחץ 

 

מהו  .(CO2)והשאר פחמן דו חמצני  (N2)חנקן  58%, (O2)ממשקלה חמצן  48% -ש atm 4בלחץ תערובת גזים  .5

  (P(O2)=1.52 atm, P(N2)=2.20 atm, P(CO2)=0.28 atm)  ?הלחץ החלקי של כל אחד מהרכיבים
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בזמן פיצוץ מתפרק ה  C7H5N3O6  :תהמולקולארינוסחתה . TNTהתרכובת טריניטרוטולואן ידועה כחומר הנפץ  .6

– TNT גני לחומר אורC7H5 1 בכלי מתכת שנפחו. ולמולקולות חמצן וחנקן L 1 הניחוKg של TNT ופוצצו  מוצק

בהנחה , מהו הלחץ המתקבל בכלי. כך שכל התוצרים הם גזים240C  -ל  עולה' הטמפ, בתגובה נפלט חום. אותו

 (atm 1018) ?הגיב TNT –שכל ה 

 

 .ן על ידי צינור דק בעל נפח זניחניהיבעלות נפח שווה מחוברות ב( ראה איור)שתי גולות  .7

 

 .הגולות באמבט שמן חם אחתטבלו את 

 .כמות המולקולות בגולה החמה יקטן ובקרה יגדל, הלחץ הכללי יעלה .א

 כמות המולקולות בגולה חמה יגדל ובקרה יקטן, הלחץ הכללי לא ישתנה .ב

 כמות המולקולות בגולה חמה יגדל ובקרה יקטן, הלחץ הכללי ירד .ג

 הלחץ בגולה החמה יגדל ובקרה יקטן, ולות לא תשתנה בגלל חוק שימור החומרכמות המולק .ד

 הלחץ בגולה החמה יקטן ובקרה יגדל, כמות המולקולות לא תשתנה בגלל חוק שימור החומר .ה

 

 

עברה תגובת שריפה מלאה בחמצן  S.T.Pובתנאי  L 61.87בנפח של  (CH4)ומתאן  (C2H6)תערובת הגזים אתאן  .8

משקל גז האתאן בתערובת חשב את . L 75.75הינו  .S.T.Pשהתקבל בתנאי  CO2כאשר נפח הגז , CO2 -לקבלת מים ו

 .המקורית

 .גרם 64.38 .א

 .גרם 41.46 .ב

 .גרם 17.11 .ג

 .גרם   9.92 .ד

 .גרם 18.68 .ה

 

 

תוך שחרור גז מימן על פי המשוואות ( HCl)בתמיסה מימית של חומצת מלח  מתמוססות Zn -ו Mgהמתכות  .9

 Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g)                                                  :הבאות
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Mg(s) + 2HCl(aq)  MgCl2(aq) + H2(g) 

21בטמפרטורה של גזי מימן  של L 1.248לקבלת הומסה בחומצה  g 2.448 תערובת של שתי המתכות שמשקלה
o
C 

 (. 80.13%) ?ערובת המקוריתבת Znמה היה האחוז המשקלי של . atm 0.967ובלחץ של 

 

פוך את הגז לחמצן ניתן לה. בעת הנשימה CO2משתחרר , חדר אטום ועוד, חללית, כגון צוללת, במקומות סגורים .18

                                                 2Na2O2(s) + 2CO2(g)     2Na2CO3 + O2(g):הבאה על ידי התגובה

  . CO2הנפלט הוא  רהאווימנפח  3.8%.  בדקה ירוליטר או 4 -אדם נושם כ

ובטמפרטורה  atm 1 בלחץ של, המשתחרר במשך שעה אחת CO2(g) -דרושים כדי לספוג את ה Na2O2(s)כמה גרם 

25של  
o
C . 

 גרם 15.4 .א

 גרם 29.1 .ב

 גרם 58.2 .ג

 גרם 18.1 .ד

 חסר נתון .ה

 לא בחרתי בשאלה זאת .ו

 

 

חמצן לשריפה  ml 35.0 התרכובת מגיבה עם. ml 10.0 פח שלתופסת נ CxHyתרכובת גזית מורכבת מפחמן ומימן  .11

מהי . כל הנפחים נמדדו באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה. ml 50.0אה ונפח התוצרים הגזים של תגובה הוא מל

 ?של התרכובת תהמולקולאריהנוסחה 

 C2H2 .א

 C2H4 .ב

 C2H6 .ג

 C3H6 .ד

 C4H8 .ה

 

 

בטמפרטורה  He(g)שווה למהירות הממוצעת של  Ne(g)של ( URMS)מצא את הטמפרטורה בה המהירות הממוצעת  .12

 300K .(1512.5K.)של הנמצא הטמפרטורה 

 

13. 0.00484 mol  שלN2O(g)  עובר אפוזיה דרך חריר דק במשך זמןt . חשב כמה מולים שלNO2(g)  יעברו אפוזיה דרך

4.7310) .אותו חריר דק באותם תנאים
-3 

mol)  
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 : מוכנסים לכלי בעל נפח של K 298בטמפרטורה של   SO2(g)ל ש mol 1.50הלחץ הנוצר כאשר  השווה את .14

 L 20.0 .א

 .L 5.0 .ב

 .L 1.0 .ג

 . L 0.5 .ד

 פ משוואת הגזים הריאלים כאשר נתון כי  "פ משוואת הגזים האידיאלים וע"כאשר החישוב נעשה ע

L

mol
.b

mol

atmL
.a 05640716

2

2




. 

בין הלחץ המתקבל במשוואת הגזים בין הלחץ המתקבל במשוואת ואן דר וולס ל איזה מהתנאים בשאלה ההפרש

 ? האידיאלים נמוך

 

 : נתונים שני הגזים הבאים .15

L

mol
.b 05620 

2

2

496
mol

atmL
.a


 Cl2(g) 

L

mol
.b 04270 

2

2

593
mol

atmL
.a


 CO2(g) 

 

 ?הסבר, ת אידיאליתגדולה יותר מהתנהגו המראה סטיימי מהגזים , b  -ו aפ הנתונים של "ע. א

בחן מי   .עבור כל אחד מהגזים, 273Kהשרוי בטמפרטורה של  L 2.00בכלי בעל נפח של  mol 1.00  חשב את הלחץ של .ב

 .מהגזים מציג סטייה גדולה יותר מהתנהגות אידיאלית

 

המשוואות תוך שחרור גז מימן על פי ( HCl)בתמיסה מימית של חומצת מלח  מתמוססות Zn -ו Mgהמתכות . 16

 Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g)                                                  :הבאות

Mg(s) + 2HCl(aq)  MgCl2(aq) + H2(g) 

21בטמפרטורה של גזי מימן  של L 1.248לקבלת הומסה בחומצה  g 2.448 תערובת של שתי המתכות שמשקלה
o
C 

 )31.24%) ?בתערובת המקורית Znיה האחוז המשקלי של מה ה. atm 0.967ובלחץ של 

 

   


