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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                

P = k⋅exp(-∆Hvap/RT).                R ≡ 8.31 J/mol⋅K = 1.99 cal/mol⋅K = 0.0821 L⋅atm/mol⋅K.            1 cal ≡ 4.18 J.  

Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log([A
–
]/[HA]).       Gas Equation:  PV = nRT.        1 atm ≡ 760 mm Hg 

∆∆∆∆H = qP, ∆∆∆∆E = qV,   ∆∆∆∆Hrxn = ∆Erxn + RT(∆n)g,  ∆∆∆∆Ssurr = –∆Hrxn/T,   ∆∆∆∆Sphys = ∆Hphys/T,    ∆∆∆∆G
o
 = –RTlnK 

For H2O:  C(s)=2.03 J/g⋅°C,  C(ℓ)= )צריכים לדעת( ,  C(g)=2.01 J/g⋅°C;  ∆H°fus=273.2 kJ/mol,  ∆H°vap=40.7kJ/mol 

S° (J/mol⋅K):  NH3=192.5,  N2=191.50,   H2=130.58 .    ∆Ho
f(NH3) = –46.19 kJ/mol 

  
  . 112°Cשל ' חוממו לטמפ  15°C–של  ' גרם קרח בטמפ 50.0: נתון  .1]   15%[

  י עקומת חימום מתאימה לתהליך עם ציון /שרטט  .ב.  שיש לספק לתהליך י את כמות החום/חשב  .א   

  ?עבור תהליכי ההתכה והאידוי  S∆מהם הערכים של    .ג.  כל הנקודות הרלוונטיות   
   

  HClליטר תמיסת  0.50בועבעו לתוך  mm Hg 735ובלחץ של  22°C' בטמפ C5H5N(g)ליטר של  7.5: נתון  .2]  10%[
  Kb=1.7*10–9.התמיסה pHי את /חשב.  L 0.50התמוסס והנפח הסופי הוא  C5H5Nי שכל /הנח.  M 0.40בריכוז 

 

  של סודיום אצטט בריכוז  0.500Lעם  0.442Mבריכוז  HClל "מ 184תמיסת בופר הוכנה מערבוב  .א  .3]  15%[
0.400M   מהוpH    התמיסה?     

  ?יחידות 0.15 - ב pH -כדי לשנות את ה) 'מסעיף א(תמיסת בופר  0.500L - יש להוסיף ל KOHכמה גרם  .ב

  .pH=9.37נמצא  HNO3ל "מ 9.62כאשר הוספו .  0.100Mבריכוז  HNO3בסיס חלש טוטר עם   .4]  15%[
   . HNO3) כ"סה(ל "מ 22.13הנקודה האקויוולנטית הושגה לאחר הוספת     

  )י הזנחות מתאימות/בצע(? של החומצה המצומדת לבסיס   Kaמהו 

⇄  COCl2(g): לתגובה =KP 19–10*8.0הוא  373K' קבוע שווי משקל לפירוק פוסגן בטמפ .5]  10%[   CO(g) + Cl2(g).  

  .אטמוספרות 2.0י את אחוז הפוסגן שהתפרק כאשר הלחץ הכללי של המערכת הוא /חשב    

⇄ N2(g) + 3H2(g): לתגובה הבאה 25°C' בטמפ Go∆י את /חשב .א . 6]  15%[  2NH3(g)  . האם התגובה ספונטנית   .ב

י את קבוע שווי /חשב  .ד? האם התגובה מונחת אנתלפיה או אנטרופיה  .ג? זו ובתנאים סטנדרטיים ' בטמפ

הסביבה והאם התגובה ספונטנית לפי + לתגובה   S°total∆מהו הערך של  . ה.  25°C' לתגובה בטמפ Kמשקל 

  ?החישוב הזה
  

איזה ריכוז בסיס דרוש  .אמוצק  KOH  כל אחד הוסף  0.010Mבריכוז  +Mg2+  ,Agלתמיסה המכילה יוני  .7]  14%[ 
מהו ריכוז הקטיון של המלח  .ג? שוקע ראשון) הידרוקסיד(איזה מלח  .ב? להתחיל לשקע כל אחד מהקטיונים 

? בו מתחיל לשקוע המלח השני  pHמהו  .ד? הפחות מסיס כאשר מתחיל לשקוע המלח הראשון
Ksp(AgOH)=1.5*10–8, Ksp(Mg(OH)2)=1.1*10–11   

  
מדוע נקודות הרתיחה הם לפי .  H2O=100°C, HF=20°C, NH3= –33°C: י לנקודות הרתיחה הבאות/התייחס .8]    6%[

  ?  הסדר הזה 
  

  בהצלחה

Atomic Masses: H=1.01, O=16.00, K=39.10 


