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 1כללית  כימיה :קדם קורס

 
   :מטרות הקורס

 

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע בסיסי במספר רב של תחומים :  1המשך של כימיה כללית 
 –בעולם המודרני  בין ביולוגיה ופיזיקה ומסתעפת על נושאים רבי ערך כימיה היא המדע המרכזי  .בכימיה

 .לתועלת האדם –במחקר ובתעשייה 
 

 :ביבליוגרפיה
 

 :ספרות כללית
 .במיוחד באנגלית (General Chemistry)כל ספר בכימיה כללית 

 :ספרות ספציפית
1. Kotz J.C., Treichel P.M., and Weaver G.C., Chemistry and Chemical Reactivity, 6

th
 

Edition, Brooks/Cole Publishing, 2006. 

2. Lower S., Chem 1 Virtual Textbook, at the following amazingly incredible website:   

 http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html 
 

 :הרכב הציון
 

 :הבאים פריטיםהציון הסופי בקורס יהיה שקלול של ה
  30%בערך  – (מתוך שני הציונים הציון הגבוהייחשב רק )שני בחנים בתירגול 

  10%בערך  –תרגילי הגשה בתירגול 

  60%בערך  – (מורכב מכל החומר שהועבר בסמסטר)סופי מבחן 

 איכות ההשתתפות 
 .צה לותרומתכם החיובית לעליית רמת השיעור בשאלות או תשובות חדות בשיעור ומחו

  (בהודעה בכיתה מראש, לפי הצורך)שונות 
 

 :זמן התחלת השיעור
 

לטובת ו, בזמן בדיוקה תתחיל כל הרצאהחל מהשיעור השני , מאיחוריםלכולנו על מנת שלא יהיו הפרעות 
 .אז אנא תדאגו לכוון את שעונכם  .לכיתהכנס יהסטודנטים המאחרים ללא יתאפשר ל ,הנוכחים

 

 :הורדת חומר לימוד
 

יהיו הודעה תשלח לכם כאשר המצגות .  יפורסםשאתר הקורס  להרצאות מתוך ניתן להוריד את השקופיות
 .להביא תדפיס שקופיות של הנושא הרלוונטי לכל הרצאה מאד וחשוב מומלץ.  מוכנות

 

 :שירות במילואים
 

עניין לא לדאוג לאנא .  ברכה ותודה על הגנת המדינה הםבמילואים תבוא עלי יםשמשרת אלהכל , ראשית
 עליכם, בבקשה.  לחזור ללימודים כםונעזור ל כםלקראתאנו נבוא ; השירות תקופתהניתנים ב בחניםה

המציין את מכתב התק של צרף עונא ללמילואים ו כםתלפני יציאל "בדואמתרגלת עינת הודיע לי וללה
 .כם וברוך שובכםושוב תודה ל  .ל"ולשלוח אלי בדוא שירותהתאריכי 

 
  

http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html


 

 ס גבוה להנדסה ולעיצוב"בי – שנקר
 המחלקה להנדסה כימית

 51515רמת גן , 21אנה פרנק ' רח
    30-5223301: המחלקה 'טל

 

                                              4 מתוך 2 עמוד                                                                                                                                 20/07/2010   -סילבוס והוראות   – 2 כימיה כללית  –קורן צבי  ' פרופ

 :כללי התנהגות בשיעורים
 

 נוכחות 
, כפי שמחקרים רבים הראו, על מנת שתוכלו להצליח ולהפיק את המקסימום במסגרת הלימודים בשנקר

והיא מאפשרת , רכוש את הידע המועברנוכחות בהרצאות פרונטליות ובשיעורי תירגול היא הכרחית כדי ל
של הקורס כאשר קריאת החומר בלבד " הטעם"נוכחות בהרצאות מעניקה את , במיוחד.  הצלחה בקורס

לטובתכם עליכם להיות נוכחים , בצורה פורמלית" חובה"למרות שנוכחות היא לא , לפיכך.  לא מספקת
 .בלבד" קריאת החומר"א להסתמך על ול, בהרצאות ובתירגולים

 

 זמן התחלת השיעור: 
ולטובת , בזמן בדיוקה תתחיל כל הרצאהחל מהשיעור השני , על מנת שלא יהיו הפרעות לכולנו מאיחורים

לפתוח , אנא תבואו לפני הזמן לשיעור.  לא יתאפשר לסטודנטים המאחרים להיכנס לכיתה, הנוכחים
 .את שעונכם לזמן המדוייקאז אנא תדאגו לכוון .  כדי שתהיו מוכנים מההתחלה, מחברות

 

 שאלות בכיתה 
לפעמים .  את השאלות אלא להצביע בשקט" לצעוק"אשמח לקבל ולענות על שאלות בכיתה ובבקשה לא 

אבל אשמח מאד לעשות כן מיד אחרי תום , לא יהיה די זמן לענות על כל השאלות באמצע ההרצאה
 .ואחרי כן במשרדי ההרצאה

 

 שיחות פרטיות בעת השיעור 
 –בעת שהמרצה מנסה להעביר את החומר מפריע לכולם  –" קצר"אפילו לזמן  –חות בין סטודנטים שי

 .רצויה הזאת-אנא הימנעו מהפעילות הלא, לכן.  וגם לסטודנטים המשוחחים, למרצה, לסטודנטים
 

 שימוש בטלפונים ניידים 
אני לא רוצה לראות , בקיצור  .אפילו לשליחת או קבלת מיסרונים, כל שימוש בטלפון הוא כמובן אסור

 .אלא להכניס אותו עמוק בתוך תיקיכם לפני השיעור ,אתכם נוגעים בטלפון בעת השיעור
 

 יציאה מהכיתה בעת השיעור 
אם למישהו יש בעיה   .היציאה מפריעה לשיעור ולכן אני מבקש מכם לא לצאת אלא אם באמת יש צורך

 .אז אנא תיידעו אותי בהקדם
 

 סיום ההרצאה 
נא לא לקפל את החפצים שלכם לפני תום ההרצאה מכיוון שהפעולה הזאת מרעישה ומפריעה לסיום 

אז לא   .קצת יותר ולפעמיםלפעמים קצת פחות , א"ז, כל הרצאה תיערך כשעה וחצי.  ההרצאה
 ".להיבהל"

 
 . אני מאחל הצלחה רבה לכולכם

 
 ,בברכת שנה טובה

 

 צבי          
 

 צבי קורן' פרופ
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 :סילבוס -נושאי הלימוד 
 

 .(שעה וחצי נטו=   או תרגול כל שיעור הרצאה  ;לפי הצורךייתכנו שינויים בסילבוס :  הערות)
  
 [1 שיעור :תרגול, 1 שיעור: הרצאה] אורביטלים מולקולריים: (מהסמסטר הקודם המשך)הקשר הכימי  .1

אורך , סדר הקשר, ולא קושרים, קושרים-אנטי, אורביטלים קושרים, תיאוריית אורביטלים מולקולריים
 פאראמגנטיות ודיאמגנטיות, אטומיות-קונפיגורציה אלקטרונית של מולקולות דו .ואנרגיית הקשר, הקשר

 .של מולקולות
 

 [שיעורים 2= תרגול , שיעורים 4.5= הרצאה ]                                                        מולקולריים-כוחות בין .2
כוח : כוחות יוניים. מערכות מולקולריות ויוניותבכוחות ואנרגיות . נפחים וצפיפויות בשלושת מצבי הצבירה

-דר-כוחות וון; דיפול וחום ההידרציה של מלחים-כוח יון, יון לפי חוק קולון ונקודות ההתכה של מלחים-יון
כוח  :מולקולרי-הבין-נייטרליות ונקודת הרתיחה כמדד לדרגת הכוח בין מולקולות (van der Waals)וולס 

 –כוח דיפול רגעי , פולריים במים-מושרה ומסיסות גזים לא-דיפול –כוח דיפול , ימןמ-דיפול וקשר –דיפול 
חום : מולקולרי-מדדים נוספים לדרגת הכוח הבין .ש לונדון ונקודות הרתיחה של אלקאנים"מושרה ע-דיפול

נקודת הרתיחה , Clausius-Clapeyronמשוואת ו טמפרטורהכפונקציה של הלחץ אדי נוזל , האידוי
קירור /עקומת חימום. התכונות האנומליות של מים ומבנה המוצק והנוזל. נקציה של הלחץ האטמוספריכפו

, הנקודה המשולשת, פאזיות-מישקל דו-עקומות שיווי: CO2דיאגרמה פאזות של מים ושל . של חומר טהור
סריגים : צקמבנה מצב המו . צמיגות, נימיות, מתח פנים: תכונות נוזליות נוספות. נקודה הקריטיתה

 .חישוב נפח וצפיפות הגביש. מבנה הסריג האופטימלי. תא יחידה וקביעת הנוסחה, ומערכות גבישיות
 . Born-Haberמחזור ו, חום ההיווצרות, אנרגיית הסריג

 
 [1.5= תרגול , 2.5= הרצאה ]                                                                                          משקל כללי-שיווי .3

 Kp -לפי ריכוזים ו Kc קבוע שיווי המשקל .עקרון ההפיכות בתגובות כימיות. משקל דינמי-מצב של שיווי

של המישקל -שיווייחסים מתמטיים בין קבועי . K -משמעות ערך ה. Kc, Kpהיחס בין  .לפי לחצים גזיים
 Kחישוב . K>1 -ו  K<1חישובים עבור  ."ICE box“חישוב תרגילי שיווי משקל לפי שיטת . תגובות שונות

 (ההתגוב מנת או) ההתגוב יחס. קירובים עוקביםשיטת . K -לחצים מ/חישוב ריכוזים, לחצים/מריכוזים
(Reaction Quotient )Q . עקרוןLe Chatelier לחץ/הנפח, י שינוי הריכוז"ע משקלהפרעות לשיווי הו ,

 .המשקל החדש-לחצים חדשים בשיווי/חישובים של ריכוזים. בטמפרטורהK -תלות ה. והטמפרטורה
 
 [1.5= תרגול , 3= הרצאה ]              ומלחים     , יםבסיס ,ותתגובות הידרוליזה של חומצלמשקל -שיווי .4

יון (. מצומד)בסיס צמוד -זוג חומצה .Lewis-ו, Arrhenius, Brønsted-Lowryחומצות ובסיסים לפי 
. בסיסית, חומצית, הגדרת תמיסה נייטרלית. Kwוקבוע  של מים( auto-ionization)פירוק עצמי . הידרוניום

ליינון  Ka משקל-שיוויקבוע . מבנה מולקולרי ומימן חומצי. בסיסים חזקים, חומצות חזקות. pH-סקלת ה

חוזק של . אמוניה ואמינים: בסיסים חלשים טיפוסים .בסיסים חלשיםלהידרוליזת  Kb -ו חומצות חלשות

חישובי . לחומצות חזקות ולבסיסים חזקים pH-חישובי ה. pHממדידות  Kb -ו Kaחישובי . זוגות צמודים
מלח מחומצה חזקה : מלחים שוניםהידרוליזת . אחוז הפירוק. לחומצות חלשות ולבסיסים חלשים pH-ה

מלח מחומצה חלשה ובסיס , מלח מחומצה חזקה ובסיס חלש, מלח מחומצה חלשה ובסיס חזק, זקובסיס ח

-בסיסים רב, פרוטיות-חומצות רב. חומצות ובסיסים בבית .מצומדיםזוגות של  Kb-ו Kaהיחס בין . חלש
 (. אמפיפרוטיים)אניונים אמפוטריים מלחים ו. חומצה גופרתית. הידרוקסיים

 
 [1.5= תרגול , 3= הרצאה ]                                                          תגובות בין חומצה ובסיסלמשקל -שיווי .5

חומצה , חומצה חלשה ובסיס חזק, חומצה חזקה ובסיס חזק: תגובות ביןלתגובה כוללת ותגובה יונית נטו 
: טיטרציה לתגובות בין חומצה ובסיסעקומות . pH-חישוב ה. לתגובות האלו K-חישוב ה. חזקה ובסיס חלש

עקומות טיטרציה . מטר pH-ה. בחירת אינדיקטורים. עקומת הנגזרת הראשונה, בנקודת הסיום pH-ה
: Henderson-Hasselbalchמשוואת . פרוטי וחומצה חזקה-בסיס רב, פרוטית ובסיס חזק-חומצה רב: עבור

 pH -הכנת בופר ב. בופר בסיסי, בופר חומצי: רתמיסות בופ. תופעת היון המשותף. Ka -ו pHהיחס בין 

 .חישובים .בסיסי /בסיס חזק לתמיסת בופר חומצי / הוספה של חומצה חזקה .  Kb -או ה Ka -מסוים לפי ה
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 [1= תרגול , 2= הרצאה ]                                                                               תגובות שיקועלמשקל -שיווי .6

. של מלחים (Ksp)קבוע מכפלת המסיסות . בסיס ושיקוע-י תגובות חומצה"הכנת מלחים ע. תגובות שיקוע

ומלח  (AgCl) 1:1השוואת המסיסות בין מלח מסוג . Ksp -חישוב המסיסות מה, מהמסיסות Ksp -חישוב ה

או )הריכוז המינימלי הדרוש של הקטיון . Ksp -יחסית ל Q :קביעת יצירת משקע. (Ag2CrO4) 1:2מסוג 
מסיסות ותופעת היון . בתהליך השיקועהריכוזים של היונים . כמלח( או קטיון)כדי לשקע אניון ( אניון

מישקל -שיוויי .בעזרת תגובות שיקועשל יונים בררנית הפרדה : אנליזה איכותית של יונים. המשותף

לחישוב  Kf -ו Kspשילוב של .  ומסיסות Kfע יצירת קומפלקס קבו .pH -ים ומסיסות של מלח. סימולטאנים

K דוגמת: לתגובה AgCl +Br
-
  AgBr +Cl

-
. 

 
 [1.5= תרגול , 3= הרצאה ]                                                                ועבודה, חום, אנרגיה: 1 תרמוכימיה .7

. יחידות אנרגיה. חום וטמפרטורה. צורות אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית. תרמודינמיקה וקינטיקה
 .התפשטות ודחיסה. חום ועבודה הגדרות. E, אנרגיה כוללתהשינוי ב: החוק הראשון של תרמודינמיקה

אנרגית חימום וקירור של  .לקיבולת חום מולרי של מתכות Dulong-Petitחוק . קיבולת חום סגולי ומולרי
. קירור של חומר טהור ותהליכים פיזיקליים/ עקומת חימום  .מאזן חום בתהליכי העברת חום. חומר

 Eהיחס בין . בלחץ קבוע או בנפח קבוע חום התגובה .של תגובה H שינוי באנתלפיההגדרת האנתלפיה ו

 .קלורימטריה, המצב התקני, ובות בעירהתג, (Hf)חום היווצרות של חומר , Hessחוק . לתגובה H -ו
 
 [1.5= תרגול , 3= הרצאה ]                                            אנטרופיה ואנרגיה חופשית: 2 -תרמוכימיה  .8

. סדר-המדד של האי, Boltzmannמשוואת . תופעות טבע ספונטניות ותהליכים כימיים ספונטניים
. החוק השני והשלישי של תרמודינמיקה. אנטרופיות של מערכות כימיות. פיזיר חומר ואנרגיה. אנטרופיה

תהליכים . Clausiusמשוואת . לתגובה כימיתשינוי באנטרופיה . אנטרופיה מוחלטת מחוק השלישי
קריטריון לספונטניות לפי  .היקוםו, הסביבה, המערכתאנטרופיה של  :מישקל-ובשיווי ספונטניים

. קריטריון לספונטניות לפי אנרגיה חופשית, Gibbsאנרגיה חופשית של . תהליכים פיזיקליים .טרופיהאנ

הקשר בין  .Grxnיישום תעשייתי של . כימית לתגובה Srxn .Grxn -ו Hrxnובין  Grxnהקשר בין 
 .שלושת חוקי התרמודינמיקה סיכום. איזותרם התגובה: תרמודינמיקה ומצב שיווי המשקל
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