"כימיאדה"
האולימפיאדה הארצית לתלמידי כיתות ט'  -י' ,
שלב א25.11.2015 ,
שאלה 1
חומר צבע האינדיגו אשר משמש לצביעת בד של ג'ינס מכיל  ,N 10.68% ,H 3.84% ,C 73.27%לפי
מסה .כל שאר המסה שייכת לחמצן .המסה המולרית של חומר האינדיגו הוא  .262.3 g/molמהי
הנוסחה המלקולרית של אינדיגו?
דC17H16N3 .
גC16H10N2O2 .
בC8H5NO .
C8H5N
א.
שאלה 2
חישבו מהו הלחץ בתוך שפופרת מסך הטלוויזיה (באטמוספרות) ,אם ידוע כי נפח השפופרת הוא 5.0
ליטר והיא מכילה  0.010מ"ג גז חנקן בטמפרטורה של .1 23 0 C
א5.2  10 −4 .

ב1.7  10 −6 .

ד1.7  10 −4 .

ג5.2  10 −6 .

קבוע הגזים8.31 J/mol·K = 0.0821 L·atm/mol·K = 62.4 L·mmHg/mol·K = R ,
שאלה 3
ידוע כי הניצולת הצפויה לתגובה הבאה היא .78.0%
C6H11OH → C6H10 + H2O
כמה  C6H11OHדרוש על מנת לקבל  100.0גרם ?C6H10
ג 1.56 .גרם
ב 1.22 .מול
 128.2גרם
א.

ד 156 .גרם

שאלה 4

מהי התשובה הנכונה בהתייחס ליונים הבאיםNa + , F − , Mg 2+ :
א .מטען הגרעין של  F −הוא הגדול ביותר ,ולכן רדיוסו הוא הגדול ביותר.
ב .מטען הגרעין של  Mg 2+הוא הגדול ביותר ,ולכן רדיוסו הוא הגדול ביותר.
ג .היערכות האלקטרונים של כל שלושת היונים היא זהה.

ד Na + .מכיל מספר רב יותר של אלקטרונים לעומת Mg 2+
ה F − .מכיל את מספר האלקטרונים הגדול ביותר מבין שלושת היונים הנתונים.
שאלה 5
אילו מהמולקולות הבאות קוטביותHCN, SO3, CS2, OCS, SOCl2 :
ב .כולן
HCN, OCS
א.
דHCN, OCS, SOCl2 .
ג .כולן חוץ מ CS2
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שאלה 6
באיזו תרכובת דרגת החמצון של מנגן היא הגבוהה ביותר?
דMn(NO3)2·6H2O .
גMnF4 .
בMn3O4 .
אMn2O7 .
שאלה 7
איזה/אילו מבין התהליכים שלהלן מוגדר(ים) כתהליך חמצון-חיזור ?
CaSO4 + Mg(OH)2 → Ca(OH)2 + MgSO4 .1
NH4OH + HBr → H2O + NH4Br .2
Pb + O2 → PbO2 .3
Na2CO3 → Na2O + CO2 .4
א.

4,3

ב 3 .בלבד

ג 2 .בלבד

ד2 ,1 .

שאלה 8
המרכיב העיקרי של שמן הלבנדר ,הידוע בסגולותיו הרפואיות והקוסמטיות הינו "לינלול".
להלן מבנה החומר:
נתונה דוגמה המכילה מול אחד של "לינלול" .מהו האחוז המשקלי של המימן בדוגמה זו?
ד33.3% .
ג11.76% .
ב77.79%.
א10.37% .
שאלה 9
מגנזיום הידרוקסיד ,Mg(OH)2 ,מסיס מעט במים:

הוספת איזה מהחומרים הבאים תעלה את מסיסות המגנזיום הידרוקסיד?

אMg ( NO3 ) 2( s ) .
בKOH (aq) .
גMg (OH )2 ( s ) .

דHCl(aq) .
שאלה 10
איזו תגובה הכי אנדותרמית:
אAl → Al+ + e- .

בSi → Si+ + e- .

גS → S+ + e- .
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דCl → Cl+ + e- .

שאלה 11
באיזו שורה בטבלה הבאה ,האטום המרכזי של המולקולות/יונים מתאימים לסוגי ההכלאה
(היברידיזציה) המצוינים בראש כל תור?
הכלאה

sp

sp2

sp3

sp3d

sp3d2

א

SiCl4

COS

NO3-

AsF5

PF6-

ב

NO3-

COS

SiCl4

PF6-

AsF5

ג

COS

NO3-

SiCl4

AsF5

PF6-

ד

COS

NO3-

SiCl4

PF6-

AsF5

שאלה 12
דוגמת יוד שעוברת ממצב צבירה מוצק לגז:
ב .עוברת תגובה כימית
א .עוברת אידוי
ד .עוברת התכה
ג .עוברת ירידה בצפיפות
שאלה 13
אילו מהתכונות הבאות מוגדרות כתכונות פיזיקליות?
 .1אנתלפיית השריפה המלאה של גז אתאן היא .1559 kJ/mol
 .2חמצן מולקולרי הוא פראמגנטי (נמשך למגנטים).
 .3נתרן מתכתי מגיב אקסותרמית עם מים.
 .4פחמן דו-חמצני עובר המראה (סובלימציה) בטמפ' החדר ובלחץ אטמוספרי.
 .5קרח פחות צפוף ממים נוזלים ב .0 °C
א2, 4, 5 .

ב1, 2, 4, 5 .

ג1, 3 .

ד 5 .בלבד

שאלה 14
נתונות  5תרכובות:
CO .1
אילו מהן קוטביות?
א .אף אחת מהן

CO2 .2

CCl4 .3

NH3 .4

ב .כולן

ג5 ,4 ,2 ,1 .

ד5 ,4 ,1 .

שאלה 15
לאיזה מבין החומרים הבאים אין נוסחה של מלח?
גLiHSO4 .
בPCl3 .
אNa2S .
3

H2O .5

דBa(NO3)2 .

שאלה 16
מה הם שלושת היסודות שלגבי אחד מהם ידוע כי הגרעין שלו מכיל חמישה פרוטונים ,לגבי השני –
מספרו האטומי הוא  11ולגבי השלישי – שהוא בעל  14אלקטרונים?
אN, B, Si .
גBe, B, N .

בB, Na, Si .
דBe, Na, N .

שאלה 17
קבע/י באיזו סדרה היסודות הכימיים מסודרים בסדר עולה של אנרגיית יינון הראשונה שלהם?
דH<Li<Na<K .
גH<He<Li<Be .
בF<O<N<C .
אSb<As<P<N .
שאלה 18
לפניך נתונים על ההרכב של שני חלקיקים ,המסומנים באופן שרירותי באותיות  Xו.Y-
מספר פרוטונים

מספר אלקטרונים

מספר נויטרונים

X

15

15

18

Y

16

16

17

מהי הקביעה הנכונה מבין הבאות:
א .לשני האטומים אותה מסה
ג .הסימול של חלקיק  Xהוא 1815X

ב .חלקיק  Yהוא יון חיובי
ד .שני החלקיקים הם איזוטופים של אותו יסוד

שאלה 19
קבע/י לאיזה מהיסודות הבאים אנרגיית היינון השנייה הגבוהה ביותר?
דLi .
גBa .
בAl .
אCu .
שאלה 20
המיסו גרם אחד של  NaOHב 100מ"ל מים בכלי  .Aמתוך תמיסה אחידה זו ,העבירו  10מ"ל לכלי .B
לכלי  Bהוסיפו עוד  10מ"ל מים .כמה מולים  NaOHנמצאים בכלי ?B
ד 0.00125 .מול
ג 0.0025 .מול
ב 0.05 .מול
א 0.1 .מול
שאלה 21
בתהליך האבר מגיבים גזי חנקן ומימן ליצירת אמוניה:
)N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g
איזו כמות של אמוניה יכולה להיווצר מ 3.0-מול של  N2ו 1.0 -מול של ?H2
ד 1/3 .מול
ג 2/3 .מול
ב 1 .מול
א 2 .מול

4

5

