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 (2131) 231221יסודות הכימיה 

 ש"מ כימי ומסיסות מלחים קשי תמס -22תרגיל בית מס' 

 :נתונה מערכת סגורה ובה תגובה הנמצאת בש"מ .1

H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g)          ∆H < 0      

  :את המתרחש כתוצאה מהשינויים הבאיםתארו 

 מהמערכת. HClהוצאת  .א

 הוצאת מימן מהמערכת. .ב

 קירור המערכת. .ג

 .He(g)הוספת  .ד

 הקטנת נפח הכלי. .ה

 

       H2(g) + I2(g) 2HI(g)      K718K = 51 :עבור התגובה .2

 .445C -, והכלי חומם לmol0.0145 I2  -ו mol0.0260 H2  הוכנסו L1לכלי שנפחו 

0.01262M  ,  [I2] = 1.12x10 = [H2] .ש"מחשב את ריכוזי כל החומרים במצב א. 
-3

M , [HI] = 0.02676M) 

1.710  כוזי כל המרכיבים אם במצב ש"מ יוספומה יהיו רי .ב
-2

 mol I2?  

([H2] = 4.0x10
-3

M , [I2]  =  9.5x10
-3

M , [HI] =  0.044M) 

 :הבאה נתונה התגובה .3

2NOCl(g) 2NO(g) + Cl2(g)          Kc = 1.610
-5   

 .  0.5 M ; [NO] = 0 ; [Cl2] = 0 = [NOCl]נתונים הריכוזים ההתחלתיים: 

0.48 M , [NO]  = 0.02 =  [NOCl])                                                  ?בש"מריכוזים מהם ה
 
M , [Cl2]  =  0.01

 
M) 

 :נתונה התגובה הבאה .4

PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g)            K523K = 0.042     

 PCl5. (43.2%). חשב את אחוז הפירוק של liter2  mol ;0.25 PCl5 בניסוי ראשון הכניסו לגולה שנפחה  .א

 .PCl5. חשב את אחוז הפירוק של mol  0.15 Cl2-ו liter2  mol ;0.25 PCl5 בניסוי שני הכניסו לגולה שנפחה  .ב

(28%) 

 הסבר את ההבדלים באחוזי הפירוק בשני המקרים. .ג

5. g79.2 של קרח יבש ו-  g30.0 שנפחו  מוכנסים לתוך כלי גרפיט L5.0מחממים את הכלי ל .- K1000  עד להשגת

 ."מש

                                                                             CO2(g) + C(s)  2CO(g) :                                       הכימית היא התגובה

 (0.018)      של המערכת? ש"מקבוע  הומ . 16.3צפיפות הגז בשווי משקל הנה 



 
 

2 
 

 נתונה תגובה הבאה: .6

COCl2(g)    CO(g) + Cl2(g)      K1000K = 0.329   

 -יהיה שוויון בין מספר אטומי ה שבש"מ, כך liter1 יש להכניס לכלי שנפחו  COCl2. כמה מולים של K1000 -ב

Cl ב- Cl2 וב- COCl2? (0.856mol) 

 

 

 על ידי תגובה עם אדי מים  לפי  התגובה המנוסחת להלן:  CO(g)פטרים משאריות בתעשיית האמוניה נ .7

CO(g)  +  H2O(g)    CO2(g)  + H2(g) 

 .חמצני-פחמן חד  mol1.5   -ו  אדי מים mol 2  הכניסו C 150לכלי הנמצא בטמפרטורה של     

 ם עם הזמן.יהגרף שלפניך מתאר את השינוי שחל בריכוז 

 

 

 

 

 

 

 (0.5liter) ?נפח הכלי מהו .א

 באיזו דקה הגיעה התגובה לשיווי משקל? .ב

 (.2) ."מחשב את ערכו של קבוע ש .ג

 השתנה?  Kהאם ערכו של  איזה שינוי חל במערכת בדקה העשירית. .ד

 ? 12-לדקה ה 9-האם חל שינוי או שינויים בלחץ השורר בכלי בין הדקה ה .ה

 ?      15  -איזה שינוי חל במערכת בדקה ה  .ו

 תגובה אקסותרמית או אנדותרמית?  האם ה .ז

כעבור זמן מה המערכת הגיעה  לנוזל. התעבו אדי המים כך ש atm500 -העלו את הלחץ ל  20 -בדקה ה  .ח

  -קטן או שווה לזה שבדקה  ה  צב שיווי המשקל החדש יהיה גדול, במ CO(g) -ריכוז ה חדש. האםלש"מ  

20  ? 

 

הוכנס  A. לחלק 3Lבנפח של  Bוחלק  1Lבנפח של  – A"י מחיצה לשני חלקים חלק  , המחולק ע4Lנתון כלי שנפחו  .8

1 mol  שלCOCl(g) :והתגובה הבאה התרחשה 

COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g) 

                         (6.45)את קבוע ש"מ.                                     ושל מגיב, חשב mol 0.12נמצא כי בש"מ נותרו  .א

 ע"מ שהמערכת תהיה בש"מ? Bכמה גרם מכל חומר יש להוסיף לחלק  .ב

 ([CO] = 73.9gr, [Cl2] = 187.4gr, [COCl2] = 35.6gr) 

 כיצד תשפיע פתיחת המחיצה במצב זה על ריכוזי החומרים? .ג
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 [M] ריכוז

)מול לליטר(

 

 זמן )דקות( 11 15 11 5

CO 
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 נתונה התגובה הבאה:. 9

Br2(g) + 5F2(g)  2BrF5(g)            K1300K = 5.40 
.
 10

4   

 atm 0.2לחץ חלקי של  Br2נמדדו במצב ש"מ הלחצים החלקיים הבאים: עבור  1300Kבכלי נתון בטמפ' של 

 .atm 0.3לחץ חלקי של  F2ועבור 

 (. atm 5.123) במערכת? BrF5מהו הלחץ החלקי של  .א

 6.973)  ?בהסתמך על אותם נתונים 1300Kשל התגובה בטמפ' של  Kcמהו  .ב
.
 10

12  ) 

 

 

337וחוממו לטמפ' של   NO2מולים של הגז  nהוכנסו  L1 לכלי שנפחו  .10
o
C בעקבות החימום החל פירוק חלקי .

 של הגז עד לקבלת ש"מ לפי הנוסחא הבאה:

2NO2(g) 2NO(g)  + O2(g) 

0.52וצפיפות תערובת הגזים היא  atm 0.75הלחץ הכולל בכלי בש"מ הוא    . 

337 -מהו ערכו של קבוע ש"מ של התגובה לפי רכוזים מולריים ב
o
C?  (9.27710

-3 .) 

 נתונה התגובה: .11

2HI(g)  H2(g) + I2(g)        ∆H
O
 > 0 

 , הוא סגול.I2(g)הם גזים חסרי צבע. והגז יוד,  H2(g), ומימן, HI(g)מימן יודי, 

830ק בטמפ' של לכלי סגור בצורת מזרק. הכלי מוחז HI(g)הכניסו 
o
C. 

 בכלי כתלות בזמן. HI(g)הגרף שלפניך מציג את הריכוז של 

 

קבע אם בעשר הדקות הראשונות הצבע הסגול  .א

 יתחזק או ייחלש.

-לדקה ה 10 -מה מתרחש במערכת בין הדקה ה .ב

20? 

חשב את הערך של קבוע ש"מ עבור התגובה  .ג

830הנתונה בטמפ' של 
o
C.   (0.0278) 

בדקה העשירית גדול מהלחץ  קבע אם הלחץ בכלי .ד

 ההתחלתי, קטן ממנו או שווה לו.

 ?20 -מהו השינוי שבוצע במערכת בדקה ה .ה

 -גבוהה מ  T1 . קבע אם הטמפ' של 0.006הערך של קבוע ש"מ עבור התגובה הנתונה הוא   T1בטמפ'  .ו

830
o
C?נמוכה או שווה לה , 

 

 ?של חומר זהמהי מכפלת המסיסות  תמיסה רוויה. מתקבלתיטר מים בל 0.11mg AgBr -בהמסת  .12

 3.43x10
-13

)) 
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Pbמהו ריכוז יוני   במים. PbS2O3 -ו PbSO4מכינים תמיסה רוויה של  .13
 בתמיסה? +2

Ksp[PbSO4] = 1.6x10נתונים: 
-8 

  ;      Ksp[PbS2O3] = 4.0x10
-7

                   

([Pb
+2

] = 6.45x10
-4

) 

 עבור התגובה: .14

Al(OH)3(s)   Al
+3

(aq) + 3OH
-
(aq)            Ksp = 3.7 

.
 10

-15
 M

4
 

OH -מהו ריכוז יוני ה
Alהמקסימלי המותר בתמיסה המכילה  -

כדי שבתמיסה זו לא ישקע   0.5Mבריכוז  3+

Al(OH)3?     ([OH
-
] = 1.95 

.
 10

-5
M) 

 1.2המומס הוא  AgCl -. ריכוז הAgCl -וכן ב AgXנתונה תמיסה רוויה במלח כסף קשה תמס  .15
.
 10

-5
M. 

Ksp(AgCl) = 2.8כאשר  AgXחשב את מכפלת המסיסות של המלח א. 
.
10

-10
 M

2.   (Ksp(AgX) = 2.6 
.
10

-10
  

Xבמקרה אחר, שני היונים ב. 
Cl -ו -

כל אחד במים. מי מהיונים ישקע ראשון כאשר  0.1Mמצויים בריכוז  -

Agנוסיף 
X])  לתמיסה ומה יהיה ריכוזו כאשר יחל היון השני לשקוע? +

-
] = 0.094M) 

 

 


