
  

 

  

  

  

  

  

  

  אנרגטיקה ודינמיקה –נושא חובה 

  1שאלה 

I(  0(  א. J
KS  מערכת  13    

  )II(   :0התגובה ספונטניתS  יקום 0  0 J
K( S 1258.8  יקום ( .  

החוק השני של התרמודינמיקה, על מנת שתגובה תתרחש באופן ספונטני,  לפי

  יות חיובי.השינוי באנטרופיית היקום צריך לה

  )III(   היגדb .הוא הנכון  

  . נדרשת אנרגיית שפעול למעבר ממגיבים לתוצרים.Iהגרף הנכון הוא גרף   ב.

תצמיד שונה,  בים ליצור תצמיד משופעל, כי נוצרזרז מאפשר ליותר חלקיקי מגי  )I(  ג.

אנרגיית השפעול בנוכחותו נמוכה יותר ולכן  ,כלומר .בעל אנרגיה נמוכה יותר

  ה בנוכחותו מהירה יותר.התגוב

  )II(    

      

(g) 2(g)CO 2H

3 (l)CH OH

 אנרגיה

התקדמות 
 התגובה

ללא זרז

בנוכחות 
 זרז

  בכימיה, תשע"א פתרון בחינת הבגרות 

  37203ן סמל שאלו, יח"ל 5- השלמה ל

  נכתב על ידי דפנה שלםהפתרון 

meital_sh
חותמת

meital_sh
חותמת



  

 

. לחלקיקי המגיבים אנרגיה 323K-גדול מקצב התגובה ב 333K-קצב התגובה ב  )I(  ד.

יותר חלקיקי מגיבים יהיו בעלי אנרגיה מספקת כדי  ןקינטית גבוהה יותר, ולכ

  ליצור תצמידים משופעלים.

  )II(   ר. העלאת הטמפרטורה תגרום להעדפת התגובה הקבוע יהיה קטן יותערך

האנדותרמית, כאן ההפוכה, כלומר להעלאת ריכוזי המגיבים במצב שיוויי משקל 

  והפחתת ריכוז התוצרים.

  

  2שאלה 

גזי, בו יש תנועת מעתק, ולכן יש יותר אופנים פחמן דו חמצני במצב צבירה   )I(  א.

  תר דרכים לפיזור האנרגיה.מיקרוסקופים לתיאור אותו מצב מקרוסקופי או יו

  )II(   במגיבים מוצק ותמיסה ואילו בתוצרים, בין היתר,  –אנטרופיית המערכת עולה

  מול אחד של חומר במצב צבירה גזי.

  )III(  0S  מערכת  0  0-וH  מערכת  0 .לכן התגובה ספונטנית בכל טמפרטורה ,  

  בכל דקה אחר. CO2(g)במספר המולים של  הקצב משתנה. ההפרש  )I(  ב.

  )II(   ככל שהתגובה מתקדמת יש בתמיסה פחות יוני הידרוניום, ולכן יש פחות סיכויי

  וצרו פחות תוצרים ביחידת זמן.וליצירת תצמיד בינם לבין אבן הגיר, לכן י

I(  M(  ג.
min2 0.0133  קצב  0.0266      

  )II(    M
min0.0133  קצב   

  , כי ראינו שיש השפעה לריכוז המגיב.I(בדקה הראשונה) גדול מבניסוי  IIצב בניסוי הק  ד.

כי שטח הפנים של אבן הגיר קטן  I(בדקה הראשונה) גדול מבניסוי  IIIהקצב בניסוי   ה.

  יותר, ולכן יתאפשרו פחות מפגשים עם יוני ההידרוניום ביחידת זמן.

  



  

 

  כימיה של הסביבה –נושא שישי 

  13שאלה 

  מטרתו לסלק גופים גדולים שנמצאים במים. –הסינון ברשתות הוא סינון ראשוני   .א

(או  מטרתו לסנן את המים מאלומיניום הידרוקסידי –הסינון דרך החול הוא סינון משני   

  פקד כמספר חלקיקים מרחפים במים.י, שתחומרים דומים)

מספיק ) יוסט לכיוון המגיבים. לא יווצר 1שיווי המשקל בתגובה ( pH<5.5-ב  )I(  ב.

HOCl(aq).  

  )II(  ב-pH>7.5 שיווי המשקל בתג) צר יותר ) יוסט לכיוון התוצרים. יוו2ובהOCl-
(aq) 

  .HOCl(aq)), שיעילות החיטוי באמצעותו נמוכה מזו של HOCl(aq)(ופחות 

+Ca2מים רכים הם מים שריכוז יוני   )I(  ג.
(aq) ו-Mg2+

(aq) .בהם נמוך  

  )II(  לימרי, הבנוי כרשת בעלת קבוצות שרף פו הוא יוניםמחליף קט .יוניםבמחליף קט

צדדיות טעונות במטען שלילי. על גבי קבוצות אלה נמצאים יונים חיוביים במטען 

. כשמזרימים דרך מחליף הקטיונים מים קשים, יוני הסידן +Na, בד"כ 1+

, נקשרים בהעדפה אל הקבוצות הטעונות במטען שלילי, 2והמגנזיום, שמטענם +

+Naוני י םוהמים המתקבלים מכילי
(aq)  במקום יוניCa2+

(aq) ו-Mg2+
(aq).  

  אין טעם וריח אופייניים ליוני הכלור. –יתרון   )I(  ד.

  לאחר עזיבת מתקן החיטוי המים חשופים לזיהומים. –חיסרון     

  )II(  19E 7.8 10 J   

  . 20.72ppbמי הדגימה לא ראויים לשתייה, יש בהם ריכוז יוני עופרת של   ה.



  

 

  14אלה ש

, יתקבל אינדיקטור חופשי ולא EDTAלאחר שכל יוני הסידן החופשיים צומדו עם   )I(  א.

  מצומד, וצבעו ישתנה.

  )II(  EDTA  יוצר תצמיד עם יוני סידן בהעדפה ביחס לתצמיד שנוצר בינו לבין

האינדיקטור. לכן, יהיה שינויי צבע כשיוני הסידן יגיבו במלואם. מטרת השימוש 

  א לאפשר טפטוף מבוקר.בביורטה הי

  אי אפשר לדעת אם התוצאות מדויקות כי אין בידינו את הערך האמיתי.  )I(  ב.

  )II(  .ניתן לקבוע שהתוצאות מהימנות כי התקבלו תוצאות דומות בבדיקות חוזרות  

  .25ppm  ג.

  )130ppmלעומת  25ppmהמים שם רכים יותר ( – Aמבאר   ד.

  שריפת דלקים.  )I(  ה.

  )II(   ֵיצירת  –הסטת שיווי המשקל בשלוש התגובות הראשונות לכיוון התוצרים  ד.ֵר י

  נמוך יותר. pH –יותר יוני הידרוניום 

  )III(  יהיו פחות יונים מומסים במים. סידן יגיבו ליצירת אבן גיר. יניותר יו  


