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  70°C -מולים של מים מ 3.0י את כמות החום הדרוש לחמם /חשב) ב.  (י את חום האידוי של מים/חשב) א. (1]  12%[
 .   'אטמ 1בלחץ   130°C - ל               

   Hf°(H2O)liq = -285.8 kJ/mol     ,∆Hf°(H2O)gas = -241.8 kJ/mol∆:  הנתונים    

     = C(liq) =       ,2.01 J/g⋅deg C(gas)צריכים לדעת:   H2O-קיבולי חום ל     

  הבר-ת מעגל בורןי א/ושרטט 25°Cפ 'בטמ  Na2O(s)של הגביש   (U)י את אנרגיית השריג /מצא. 2] 15[% 
 (Born-Haber) לפי הנתונים הבאים:   
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  ?האם היא מונחת אנתלפיה או אנטרופיה?  היא אקסותרמית או אנדותרמית (formation)האם תגובת ההיווצרות         
  NaCl(s), MgO(s), NH3(liq), CO2(s), CO2(g): סדר את החומרים הבאים לפי סדר אנטרופיה עולה. 3]   %5[ 

  ).מולקולריים- במונחים של קשרים בין(הסבר את תשובתך      

 ]15% [4 .0.080M  של תמיסהA  0.10עורבבו עםM  תמיסהB י את הריכוזים בשיווי משקל /מצא.  בנפחים שווים

  .C(aq) 2A(aq) + B(aq) �          .@ 25°C   K =1.0*10+10 ,  ∆H=-525kJ:   לפי התגובה

  ?C על מנת להגדיל את התפוקה של ' את הטמפכיצד נשנה . ב  

0.032M  .Kb(B) = 6.31x10בריכוז   Bל בסיס "מ 10.0עורבבו עם   0.020Mבריכוז  NH4Clל "מ 10.0 . 5] 12%[
-5 .  

NH4: י את קבוע שווי משקל לראקציה/מצא  .א
+  +  B(aq)  � BH+  + NH3(aq) .  

 .י את הריכוזים בשווי משקל של כל המרכיבים/מצא  .ב

  .ל בסיס"מ 28.2והנקודה האקוויולנטית הושגה לאחר שהוסף  0.100M KOHחומצה חלשה טוטרה עם .  6] 15%[
  ?של החומצה  Kaמהו  pH=7.76ל בסיס נמצא "מ 19.2כאשר הוסף            

   pH=9.00-כדי להגיע ל CH3NH2   0.10Mליטר תמיסת  2.0 -יש להוסיף ל CH3NH3Cl(s)כמה גרם . א. 7] 12%[ 
           )= 5.0*10-4 CH3NH2 Kb( .  

 ?לתמיסה  0.95M NaOHל "מ 100.0כאשר נוסיף   pH -מה יהיה ה. ב

Tl -ן +Cd2תמיסה המכילה יוני  נתונה.  8] 14%[ 
  משקיעים את היונים בעזרת).  כל אחד מהיונים(  0.10Mבריכוז  +

           0.10M H2S  .איזה מלח שוקע ראשון . א ?Ksp(CdS)=2.0*10-28, Ksp(Tl2S)=1.0*10-22  

 Ka1⋅⋅⋅⋅Ka2(H2S) = 6.8*10-23? התמיסה כאשר מתחיל השיקוע של המלח השני  pHמהו . ב           
  ?כאשר שוקע המלח המסיס , מהו ריכוז הקטיון של המלח שאינו מסיס. ג
  ? 0.15M Na2Sבתמיסה המכילה  CdSמהי המסיסות של . ד

  
  בהצלחה            

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

Cl=35.45  O=16.00 


