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  .עמודים 6המבחן מכיל , שים לב                                                 :הערות

 .בחלק העליון של כל דף. ז.י את מספר ת/כתוב �
 .שאלה לכלההסברים בפתרון  כלהעבודה ואת  כלאת י /י על כל השאלות בטופס הזה והראה/ענה �
 .י את מיקום ההמשך/מהדפים וצייןי בצד האחורי של אחד /אנא השתמש, ה זקוק ליותר מקום לתשובתך/אם את �
 .אסור להוציא את השאלות האלה בכל צורה מהמבחן �
  ).מקסימום( שעות 4= זמן הבחינה  �
  ).חוץ ממחשבון(עזר -בלי שום חומרי �
  ☺בהצלחה  ☺                                  .מותר להשתמש בעפרון �

����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������  

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                

En = (–13.6 eV)Z
2
/n

2
,    1 eV = 1.60x10

–19
 J,     ∆∆∆∆En1→→→→n2 = hνννν,     νννν = c/λλλλ,      c = 3.0x10

8
 m/s, 

h = 6.626x10
-34

 J⋅⋅⋅⋅s, λλλλ
–1

 = RRydberg(n1
–2

 – n2
–2

),    RRydberg = 1.10x10
5
 cm

–1
,    1 Hz ≡≡≡≡ 1 s

–1
. 

1 atm ≡≡≡≡ 760 mm Hg,   Rgas = 0.0821 L⋅⋅⋅⋅atm/mol⋅⋅⋅⋅K 
  

ונמצאו  היציב ביותרבמבנה  O - ו Nנמדדה האנרגיה לפירוק הקשר בין   ClNO2 -ו  NNOבשתי המולקולות    .1) 10%(
  .מולקולה שייך כל ערךי לאיזה /י את סמלי לואיס והסבר/הראה.  83 -ו  kcal/mol :(150 -ב(הערכים הבאים 

  
  :ברים כדלקמןוכאשר האטומים מח  NCCH2COCH3י סמל לואיס עבור המולקולה הבאה  /רשום    .2) 13%(
  

 H O H  
N C C C C H 

 H  H  
  ?שם הגאומטריה האלקטרונית ושם הגאומטריה המולקולרית, מהי שם ההכלאה, במולקולה Cמסביב כל .  א
 .י את ערכי זוויות הקשר/ציין. מימדית ברורה-את המבנה המולקולרי בצורה תלת) כמיטב יכולתך(י /יירצ.  ב
  .י מחפיפה של איזה אורביטלים נוצר כל אחד מהקשרים/רשום.  במולקולה  π-וה σ-י את קשרי ה/ציין.  ג
  
י /חשב, miles/gal 31.2אם מכונית צורכת .  g/cm3 0.71הוא חומר דלק נוזלי בעל צפיפות , C8H18, קטאןאֹו  .3) 15%(

 mm Hg 732ולחץ   28°Cהנמדד בטמפרטורה של  CO2(g)את הנפח הנפלט של ) עם ספרות מציינות(
  ].gal ("gallon") = 3.785 L 1.  י שריפה מלאה של הדלק/הניח[?   miles 265כאשר המכונית נסעה 

  
  ):החלקית(בסביבה בסיסית לפי התגובה    KMnO4עם" חימזור"י טיטרצית "ע  Mn+2מצוא ריכוז יוני ניתן ל  .4) 15%(

                              MnCl2(aq)  +  KMnO4(aq)  �  MnO2(s) 
י איזה /רשום.  י חצי תגובות מאוזנות/והראה" ימה מים. י.א.מ"לפי שיטת  הברוטוי את התגובה /אזן.  א

  .י תגובה יונית נטו/רשום.  מחזר, חומר מחמצן
לפי (י /חשב.  M 0.06000בריכוז    KMnO4ל "מ 35.00נדרשו  MnCl2ל תמיסת "מ 25.00לטיטור .  ב

צפיפות :  נתון).  [m(ובמולליות , )N(בנורמליות , )M(במולריות  MnCl2את הריכוז של ) ספרות מציינות
  .g/cm3 1.05]היא  MnCl2התמיסה של 

  
  :תגובה יונית נטוי /ורשום תגובת הברוטוי את /י ואזן/מהתגובות הבאות השלם לכל אחת .א   .5) 15%(

  .)י את שמות המגיבים והתוצרים/רשום(                                �  H2C2O4(aq)  +  KOH(aq):   בסיס-תגובת חומצה
 .)י את שמות התוצרים/גם רשום(                     �  cupric nitrite(aq)  +  lithium iodide(aq):            תגובת שיקוע
 .)י את שמות התוצרים/גם רשום( � ammonium phosphate(aq) +  calcium chloride(aq) :            תגובת שיקוע

    ,Na2O, K2Cr2O7, N2O4:  י את שמות החומרים הבאים/רשום  .ב
  

Atomic Masses:   H=1.0,   C=12.0,   O=16.0, 

          Mn=54.9,   Cl=35.5,   Fe=55.8,   K=39.1,    



  ____________________. : ז.ת. מס

  2

  
    האניוןושל  הקטיוןשל ) לפי רישום גז אציל( מקוצרת וגם מלאהרציה אלקטרונית י קונפיגו/רשום.  א  .6) 10%(

  .V2S3: בתרכובת היונית הבאה        
  ? מהן התכונות המגנטיות של כל אחד מהיונים.  ב
אלקטרון  כלמספרי הקוונטים עבור  לכלי סט /י טבלה מסודרת ורשום/הכין S-ו V אטומים הניטרלייםל.  ג

  ).ע אחרי הקונפיגורציה של הגז האציל מלפניוהמופי( חיצוני
  ?יהיה רדיוס גדול יותר מהאטומים הניטרלייםלמי .  ד

    
האם ?  באטום מימן n=2לרמה  n=5מהו אורך הגל של הפוטון המשתחרר כאשר אלקטרון עובר מרמה     .7  )10%(

  ?) kJ/mol 436אנרגית הקשר היא ( H-Hאנרגיה זו תוכל לשבור את הקשר 
  
הנח שכל אטום .  Fe2O3(s)( - עברה חלודה ל  cm 0.0021ועובי  cm2 525יריעת ברזל בעלת שטח פנים של     .8  )12%(

הדרוש לניקוי המתכת בתגובה עם  g/cm3 1.07משקלי ובצפיפות  14%בריכוז  HClמהו נפח תמיסת )  בברזל החליד
  . g/cm3 5.2: יפות הברזל היאצפ?  כלורי III)(החלודה ליצירת מים וברזל

  
                  

  


