
                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1שאלה 

  4  ד.  2  ג.  3  ב.  4  א.

  3  ח.  4  ז.  1  ו.  2  ה.

  

  ניתוח קטע ממאמר מדעי – 2שאלה 
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  )II(   הכוחות הבין מולקולרים הפועלים בחומצת לימון חזקים בהרבה מאלה הפועלים

  בחומצה אצטית. 

דולות מאלה של חומצה אצטית, ענן המולקולות של חומצת לימון הרבה יותר ג

אלקטרונים גדול יותר מחזק כוחות ואן דר ואלס. כמו כן בחומצת לימון הרבה יותר 

  מוקדים ליצירת קשרי מימן.

I(  n(  ב. 0.0875.  

  )II(  C 0.875M  

  )III(  m 4.375  

  בכימיה, תשע"ב פתרון בחינת הבגרות 
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  שעה כל האבנית מגיבה.ור כעב – IIגרף   ג. 

  חומצה סולפאמית > חומצת לימון > חומצה אצטית   ד.

  זה אומר שאין התפרקות מלאה ליונים.  pH-אם יש הבדל ב –כי הן שוות ריכוז 

  

  מבנה וקישור – 3שאלה 

     )I(  א.

    H O C C O H
   

    
    
   

  

  

   )II(  2 אתילן גליקול 6 2C H O  

4 בוטאן 10C H  

כמעט זהה. באתילן גליקול פועלים בנוסף לכוחות ואן דר ואלס גם  מולקולותגודל ה  ) I(  ב. 

  קשרי מימן ואילו בבוטאן רק כוחות ואן דר ואלס. קשרי מימן מעלים נקודת רתיחה. 

  )II (  25 -ב c  בעלי  םפועלים קשרי מימן שה מולקולותאתילן גליקול מוצק. בין ה

  צמודות זו לזו ורק מתנודדות במקומן.  מולקולותכיווניות מוגדרת. ה

250 -ב c  החומר גז. אין יותר שום כוחות בין מולקולרים. המולקולות מאוד רחוקות

  זו מזו ונעות בחופשיות לכל הכיוונים. 

I(   2(  ג.  ( l )H O

2 6 2(l) 2 6 2(aq)C H O C H O  

  )II(   בוטאן אינו מתמוסס במים כי פועלים בו רק כוחות ואן דר ואלס, ולא יוצר קשרי

  מימן עם המים. 

במולקולה קטנה יחסית (יותר משני החומרים הנתונים בטבלה) ופועלים בין מדובר   ד. 

המולקולות כוחות ואן דר ואלס חלשים (ענן אלקטרונים קטן). בניגוד לאתילן גליקול, לא 

  ד קשרי מימן. לים בין המולקולות של אתילן אוקסיעפו

  

  חיזור  –מבנה וקישור, חמצון  – 4שאלה 

     )I(  א.
        4 6(l) 3 2(s) 4(s) 3 4(s) 3(l)P O , Ca P , P , Na PO , PCl  
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  )II(   טווח דרגות חמצון של זרחן  
5

3








  

4- לכן ב     6(l)P O ם לעלות וגם לרדת בד"ח). יכול גם לחזר וגם לחמצן (ג  

3 -ב     2(s)Ca P  .(רק לעלות בד"ח) יכול רק לחזר  

  . IIאיור    ב.

I (  Cl(  ג.  P Cl
  

   
   
  

  

  

  )II(  .למולקולה יש דו קוטב ידוע  

I(  2(  ד.  ( l )H O 3
3 4(s) (aq) 4(aq)Na PO 3Na PO    

)II(   ,כך שהצד של החמצן פונה אליהם. יוני נתרן החיוביים מוקפים במולקולות מים  

היונים הזרחתיים השליליים מוקפים במולקולות מים כך שהצד של המימנים פונה   

  אליהם. 

על כל יון זרחתי ממוים ישנם שלושה יוני נתרן ממוימים. כמו כן, קיימות בתמיסה 

  מולקולות מים רבות שאינן במגע עם יונים. 

  

  מצב גז וסטויכיומטריה  – 5 שאלה

ית יותר קטנה, רהלחץ בכלי המכיל חנקן יותר גדול כי יש בו יותר מולקולות (מסה מול  )I(  .א

  ).םגרם הוא פחות מולי 1

  )II(   גרףIII ומתחיל מלחץ מסויים ראשוני, בניגוד) כתוצאה מהחימום הלחץ בכלי עולה .

  ). Iלמתואר בגרף 

I(  (g)(  ב.  2(g) 2(g)2NO O 2NO   

  )II(  מספר המולקולות בו קטן, מכל שלוש מולקולות,  –טן במהלך התגובה נפח המזרק ק

  נוצרות שתיים. 

v  ג.  0.25  

  )I(  ד. 
3 (aq )H O

n 0.02   

  )II (v 0.5  

  )III(  2החדשה  נפח התמיסהv 2 ליטר.  1.5הוסיפו , כלומר  

Cl
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  חומצות ובסיסים וסטויכיומטריה – 6 שאלה

חומצית. זה אומר נשארת סביבה ה םאולבדוק או להשתמש באינדיקטור,  pHאפשר למדוד   א.

   שכבר לא נותר חומר להגיב איתו.

I(  MgOm(  ב.  7.74  

  )II(  96.75%  

I(  2(  ג.  2 2
(s) 3 (aq) 4(aq) (aq) 4(aq) 2 (l)MgO 2H O SO Mg SO 3H O         

  )II(  2מ"ל כי  860-פחות מ 4H SO  ריכוז יוני הידרוניום גדול  –היא חומצה דו פרוטית

  .HClמבתמיסת 

  יגיב עם תמיסה חומצית.  2Mg(OH)כי גם   ד. 

  חומצה מתנואית תגיב לפי:    ה.

  2 2
(aq) 3 (aq) (aq) (aq) (aq) (aq) 2 (l)2HCOO 2H O Mg 2OH 2HCOO Mg 4H O            

  שתי התמיסות בסיסיות.  –בסיס, לא תהיה תגובה  –אמוניה 

  לא תהיה תגובה.  –אינו חומצי ואינו בסיסי  –אשלגן כלורי   

  

  חומצות ובסיסים  – 7 שאלה

I(   3(l)(  א. 2 (l) 3(aq) 3 (aq)HNO H O NO H O     

    (g) 2 (l) (aq) 3 (aq)HCl H O Cl H O     

  )II(  ) הקבוצה הקרבוקסילית, הוא זה שעובר  – נלית). המימן בקבוצה הפונקציו2ניסוח

  כפרוטון. 

  )III(   3יוני (aq)CH COO  המימנים.  –מוקפים במולקולות מים עם הקוטב החיובי שלהן  

3יוני      (aq)H O  החמצן.  –מוקפים במולקולות מים עם הקוטב השלילי שלהן  

3חלשה יש במים גם הרבה מולקולות  בנוסף, מכיוון שזו חומצה     (aq)CH COOH 

  עם מולקולות המים.  ,שאינן מפורקות ליונים והן יוצרות קשרי מימן, שכיוונם מוגדר

חומצה אצטית היא חומצה קרבוקסילית, וככזו חומצה חנקתית היא חומצה חזקה,   )I(  ב. 

  אין פרוק מלא ליונים.  –היא חלשה 

  )II(  וז המולרי של תמיסה הריכIII  נמוך משל תמיסהI  כי גםHCl  היא חומצה חזקה

  . Iיותר גבוה מבתמיסה  pHשמתפרקת במלואה ליונים והתקבל 
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  יש בה יותר יונים. – IIגבוהה משל תמיסה  Iהמוליכות החשמלית של תמיסה   ג. 

   ם הגיבו.ועלה. יוני הידרוני pH-ה   )I(  ד. 

  )II(  ה-pH  .לא השתנה. שתי התמיסות באותו ריכוז של יוני הידרוניום  

  

  חומצות שומן וסוכרים  – 8 שאלה

  פלמיטית:   )I(  א.

  

  

  

    

  אולאית:     

  

      

  

  

  

  

  

  

  )II(  מולקולותלמרות שה ) 16של חומצה פלמיטית הן בעלות ענן אלקטרונים קטן יותר 

ת של חומצה אולאית יש קשר כפול והן במבנה ציס ), במולקולו18פחמנים לעומת 

אשר מפריע למולקולות להיארז בצפיפות ובכך מפחית נקודות מגע ביניהן ומחליש 

  כוחות בין מולקולרים. 

13-גבוהה מ   ב. c .מבנה טרנס מפריע פחות לאריזה צפופה .  

I(  2(g(  ג.  ) (s )H / NiC20 : 4 6 C20 : 0   

  )II(  
2(g )Hv 12.8  

  . 4גלקטוז הוא איזומר של גלוקוז בפחמן מספר   )I(  ד. 

  )II(  (1 4)   

  גם וגם. זהו תהליך המוטרוטציה.  )I(  ה. 

  )II(   .בסורביטול אין קבוצה פונקציונלית מסוג אלדהיד או קטון  
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