צעדים ראשוים בכימיה
חלק א' – תגובות כימיות
א .ביסוי זה ,למד כיצד לזהות תגובה כימית שהתרחשה.
ערבבו את החומרים במבחה לפי סדר התגובות התון ורשמו את תצפיותיכם שימו לב לצבע,
לטמפרטורה ,לדברים אחרים המשתים ווצרים במערכת.
התגובות בכימיות בדף זה כתובות ב"שפת הכימאים" .בשפה זו ,ישן וסחאות כימיות לכל חומר
וחומר ,וישם קיצורים שוים הותים מידע כימי על החומר:
) - (lפירושו וזל ,כלומר החומר מופיע במצב וזלי
) - (sפירושו מוצק ,כלומר החומר מופיע במצב מוצק
) - (gפירושו גז ,כלומר החומר מופיע במצב גזי
) -(aqפירושו מים ,כלומר החומר מופיע כתמיסה מימית

___________________מומלץ למדוד טמפרטורה__ >=פולפתולאין 1) NaOH(s) + H2O(l) +
____________________________________________________________________
___________________________מומלץ למדוד טמפרטורה___ >= )2) KNO3(s) + H2O(l
____________________________________________________________________

באיזו תגובה הטמפרטורה עולה ובאיזו תגובה היא יורדת?__________________
מה המשותף בין שתי התגובות?____________________________________

___________________________________________________ >= )3) Zn(s) + HCl(aq
____________________________________________________________________
____________________________________>= יודגם ע"י המדריך )4) Na(s) + H2O(l
____________________________________________________________________
_____________________________________________ >= )5) Na2CO3(aq) + HCl(aq

____________________________________________________________________

מה המשותף בין תגובות _____________________________________?5-3
איזה גז פלט ,לדעתך ,בכל תגובה?_______________________________________

כיצד יתן להוכיח זאת?_________________________________________
אילו מבין המגיבים הם יסודות?___________________________________

________________________________________________ >= )(sסודה (l) +חומץ )6
____________________________________________________________________

מה משותף בין תגובה זו לבין תגובות ____________________________? 2 ,1
מה משותף בין תגובה זו לבין תגובות ____________________________?3,4,5

______________________________________________ >= )7) CuSO4(aq) + NaOH(aq
____________________________________________________________________
______________________________________________>=

)NaOH(aq

+

)FeSO4(aq

)8

_____________________________________________________________________
______________________________________________ >= 9) FeCl3(aq) + NaOH(aq
____________________________________________________________________
______________________________________>=טיפה אחת )10) NaCl(aq)+AgNO3(aq
____________________________________________________________________

איזו סוג של תגובה התרחשה בתהליכים _________________________?7-10
__________________________________________________________

שאלות סיכום:
אילו תופעות מעידות על התרחשות תגובה כימית?
רשמו  4תופעות שאתם צפיתם בהן:
_______________________________________________________ .1
_________________________________________________________.2
_________________________________________________________.3
_________________________________________________________ .4
הוסיפו עוד  2תופעות שיכולות להעיד על התרחשות תגובה כימית ,אשר לא צפיו בהן ביסוי זה
)יתן להיעזר במדריך(:
_________________________________________________________ .5
_________________________________________________________ .6

חלק ב' :זיהוי מלח וסוכר
תוות שלוש כוסות כימיות .בשתי כוסות יש אבקה בצבע לבן ובשלישית יש מים .אבקה אחת היא
מלח בישול והשיה היא גלוקוז )חד סוכר( .בחו את האבקות ,המיסו אותן במים והציעו דרכים
להבדיל בין המלח לסוכר מבלי לטעום.
רמז :אחת התגובות שביצעתם בחלק א' תוכל לסייע לכם.
מלאו את הטבלה המשווה בין שתי האבקות ,הוסיפו תכוות והשוו בין האבקות:
תכוה

אבקה 1

אבקה 2

צבע

לבן

לבן

צורת גביש

האם הגעתם למסקה ,איזו אבקה היא מלח ואיזו אבקה היא גלוקוז?
אם כן ,הסבירו כיצד .אם לא ,אילו תוים וספים דרושים לכם ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________

ראי הכסף:
אם הצלחתם לזהות באיזו כוס מצא הגלוקוז )חד סוכר( ,העבירו את תמיסת גלוקוז ,בתוספת
) AgNO3(aqלתוך מבחה קייה ,והוסיפו כמה טיפות ) ,NH4OH(aqהמתיו  10-15דקות ,יתן לחמם
מעט.
מה אתם רואים?

חלק ג' – חומצות ובסיסים בחיי היומיום
ביסויי זה כיר את תכות החומציות .חומרים רבים בסביבתו מאופייים על ידי רמת חומציות
מסוימת .ישם חומרים ,כגון לימון וחומץ אשר מכוים חומרים חומציים )בשפת הכימיה חומרים
אלו מכוים חומצות( .ישם חומרים אחרים אשר אים חומציים ,ובשפת הכימאים הם מכוים
בסיסים .וישם חומרים יטראליים ,אשר אים חומציים ואים בסיסיים.
יתן לזהות האם חומר הוא חומצי ,בסיסי ,או יטראלי על ידי שימוש באידיקטורים.
אידיקטורים הם חומרים המשים את צבעם בהתאם לרמת החומציות של תמיסת החומר
הבדק" .ייר לקמוס" הוא אידיקטור ,כאשר מטפטפים על ייר לקמוס תמיסה של חומצה הייר
הופך אדום ,וכאשר מטפטפים על ייר הלקמוס תמיסה של חומר בסיסי הייר שאר כחול.
ביסויי זה שתמש בשי אידיקטורים כדי לבדוק האם חומרים שאחו מכירים מחיי היומיום
הם חומציים או בסיסיים.
האידיקטור הראשון – הוא ייר הלקמוס :צבע אדום מעיד על חומציות ,צבע כחול מעיד כי
החומר איו חומצי אלא בסיסי.
האידיקטור השי – מי כרוב אדום )אידיקטור טבעי שהכו על ידי בישול כרוב אדום בתוך מים(
מהלך העבודה:
 .1הכרת האידיקטור הטבעי העשוי מכרוב אדום מבושל
קחו שתי מבחות והכיסו לתוכן מעט מי כרוב אדום
צבע מי הכרוב________________________:
לתוך מבחה אחת טפטפו כמה טיפות חומצה ,לתוך המבחה השייה טפטפו כמה טיפות בסיס.
צבע מי הכרוב עם חומצה._________________________:
צבע מי הכרוב עם הבסיס._________________________:
 .2הכרת האידיקטור "ייר לקמוס"
קחו שתי פיסות ייר לקמוס
על ייר אחד טפטפו מעט חומצה ,על הייר השי טפטפו מעט בסיס ,רשמו את תצפיותיכם.
צבע ייר הלקמוס עם חומצה._______________________:
צבע ייר הלקמוס עם הבסיס._______________________:

 .3בחלק זה של היסוי שתמש בשי האידיקטורים שהכרו ,ייר הלקמוס ומי הכרוב.
לפיכם מספר חומרים ,המצויים בכל בית .טפטפו אותם ,בעזרת פיפטות קיות ,על פיסת
אידיקטור ייר הלקמוס ,וקבעו אם החומרים חומציים או לא .טפטפו את החומרים הבאים
לתוך מבחה המכילה מי כרוב אדום.
ארגו את תצפיותיכם בטבלה הבאה.
חומר

ייר לקמוס

מי כרוב אדום

חומצי/לא חומצי

חומץ
סודה לשתיה*
ויטמין * C
קולה
רוק
רוק עם מסטיק
לימון
אבקת אפיה
על סמך תצפיותיכם החליטו לגבי כל אחד מן החומרים האם הוא חומצי או לא חומצי )עמודה
אחרוה בטבלה(.
 .1מדוע ,לדעתכם ,קולה מזיקה לשייים? _____________________________
__________________________________________________________
 .2האם רוק חומצי או בסיסי? סו להסביר מדוע________________________ .
__________________________________________________________
 .3מהי חשיבותו של מסטיק )ללא סוכר( לשמירה על בריאות השייים? _________
__________________________________________________________
 .4מדוע ,לדעתכם ,משתמשים בויטמין  Cכחומר משמר? __________________
__________________________________________________________

 .5אילו מוצרים וספים שאתם מכירים מכילים ויטמין ________________ ? C

חלק ד' -גן כימי
כפי שהמסו מלחים בתוך תמימה מימית )בחלק א'( .יתן גם לבצע את התהליך ההפוך ,כלומר
לגבש את המלחים מתוך התמיסה המימית .או עשה זאת בעזרת תמיסה של מי זכוכית.
מהלך העבודה:
הכיסו מעט מן המלחים לתוך מבחה קטה,בעזרת ספטולה )ספטולה היא כפית של כימאים
העשויה מתכת( .בקשו מן המדריך שימזוג לכם מעט מי זכוכית לתוך המבחה .סגרו את המבחה
בעזרת הפקק.
התבוו במבחה ,תארו מה אתם רואים.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________.
אתם מוזמים לקחת את הגן הכימי הפרטי שלכם הביתה.

להתראות.
צוות המדריכים
מעבדות הוער ע"ש בלמוטה

