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   ת.ז.: _________________________       

 מטה ופיעותנוסחאות מ. 

 חשבון.מותר מ   .חומר סגור 

 נא להראות את כל העבודה בפתרון לכל שאלה. 

 .מותר להשתמש בעפרון  

  = ורבע עתייםשזמן הבחינה.   
 
 

 יחד עם מחברת התשובות.א למסור את טופס השאלות נ
 !!לא בכל צורה! ;: לא ע"י צילום, לא לכתוב את השאלות בתוך המחברת וכו'אין להוציא את שאלות המבחן מהכיתה בכל צורה

 

 

 

:נוסחאות  

General Rxn.:  aA + bB    Products 

 

 : הבאפירוק השנמדדו עבור תגובת בטבלה הבאה מרוכזים נתונים  .1 [35%]
 A  →  2B  +  ½C 

800 500 200 100 50 0 Time (s) 

0.082 0.125 0.263 0.417 0.588 1 [A] (M) 

)הראה/י בצורה   .A הקצב המקסימלי של פירוק מצא/י את ,מתאים וחישוב באמצעות גרף (א)
 ברורה.(

 שניות. 200בזמן  Bבעזרת הגרף בסעיף )א(, חשב/י את קצב יצירת  (ב)
)ולא  גובה הוא סדר ראשון או שניהתסדר ראה/י אם ה,  ½tלפי זמני מחצית החיים, בעזרת הגרף ו (ג)

 .אחר(
 .עם היחידות (krxn)קבוע הקצב של התגובה שב/י את ח (ד)
 

 ,7פירוק מסדר עבור תגובת  .2 [20%]
 .פתח/י את חוק הקצב האינטגרלי)א( 
 .t20%, מהחומר 20% /י את הביטוי הפשוט ביותר עבור הזמן בו התפרקמצא)ב( 

 

 להגיב? 30% -מלהגיב  60%-פי כמה גדול הזמן הדרוש לא סדר שני.  היתגובת פירוק נמצא ש .3 [15%]
 

 בריכוזים שנמדדו ההתחלתיים הקצבים. שונים ניסיוניים בתנאים נחקרה  A + 2B + C → P  התגובה .4 [30%]
 :הבאה בטבלה מופיעים  C-, וA ,B  של שוניםהתחלתיים 

 0 [M] [B]0 [M] [A]0 [M] -d[B]/dt [M/sec][C] מספר ניסוי

1 7.00*10-3 1.50*10-6 3.00*10-5 2.00*10-6 

2 2.80*10-2 6.00*10-6 1.50*10-5 4.00*10-6 

3 1.75*10-3 6.00*10-6 3.00*10-5 4.00*10-6 

4 7.00*10-3 3.00*10-6 3.00*10-5 4.00*10-6 
 
 .מצא/י את הסדר לפי כל מגיב (א)

 .של התגובה )עם היחידות( קבוע הקצב חשב/י את (ב)
 

Order Differential Rate Law Integral Rate Equation 

0 R = k [A] – [A]
0
 = – kt 

1 R = k[A] ℓn([A]/[A]
0
) = – kt 
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R = k[A][B] ℓ𝑛
[A]/[B]

[A]0/[B]0
  =    (b[A]0 – a[B]0)k · t,   for  [B]

0
/[A]

0
  b/a 

Arrhenius Law:      k = Ae–Ea/RT R  =  8.31 J/molK  =  0.0821 Latm/molK  =  1.99 cal/molK 
















