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 H                  He  

 Li Be           B C N O F Ne  

 Na Mg           Al Si P S Cl Ar  

 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr  

 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe  

 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn  

 Fr Ra Ac                 

1A° = 1*10 :נתון
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 m      

  
  אם האטומים לאורך האלכסון של תא .   2.884°Aאורך הצלע .  bccכרום מתגבש בצורת קוביה .  א .01] 00%[

  .חשב את הרדיוס האטומי של כרום, בזהיחידה נוגעים זה     

    .g/cm3חשב את צפיפות הכרום ביחידות של   .ב

 ' לחץ אדי כרום בטמפ, 2600°cרתיחה נורמלית היא ' אידוי של כרום כאשר נתון טמפH∆ חשב את   .ג

  .אטמוספרות 2.00היא  2743°cשל 

  :הבאיםחשב את אנרגית ההיוצרות על סמך הנתונים .  המתכת כרום הגיבה עם פלוריד  .ד
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-328 159   F2(g) 

  
      U= -3049.3 KJ: אנרגית הסריג

  סדר לפי סדר כוחות עולה, ולריים הקיימים במולקולות הבאותרשום את הכוחות הבינמולק  .ה

     , CrF2(s), CH3OH(l), KF(s), F2(g) , CrF2(aq)   
 

  Kb(HAsc-)=9.52*10-10, Ka (HAsc-)=5.0*10-12.  היא חומצה דו פרוטית) H2C6O2 )H2Ascחומצה אסקורבית  .02] 00%[

    .M 0.050בשיווי משקל כאשר ריכוז החומצה  [H2Asc] ,[ -HAsc] ,[-Asc2]ריכוזי  pHמצא      
  
  .ליטר תמיסה 0.500הומסו ליצירת   NH2COONH4גרם אמוניום קרבמט  7.80 .03] 00%[

  .    250°c Kc=1.58*10-8  NH2COONH4(s) �  2NH3(g)  +  CO2(g)  ∆H=644 KJ/mol ' בטמפ                

  ?כללי במיכל בשיווי משקל מהו הלחץ ה.  ב? מהם הריכוזים בשיווי המשקל   .א

  ? CO2מול  0.5לאיזה כיוון תוסט התגובה כאשר נוסיף .  ג

  ? 100°cשל ' כיצד יושפע ערכו של קבוע שיווי המשקל כאשר התגובה תתבצע בטמפ.  ד
  
 

  

  בהצלחה

Atomic Masses: H=1.01, C=12.01  N=14.00     

Cr=52.00  O=16.00 


