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برای کار در منزل

ترکیب های مولکولی با استفاده از عدد اکسایش ،تعیین عدد اکسایش ،فرمول تجربی ،فرمـول
مولکولی ،فرمول ساختاری ،چگونه می توان شکل هندسی مولکول ها را پیش بینی کرد؟
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نام کتاب
برای کالس دبیر و کار در کالس

نام گذاری ترکیب های مولکولی با استفاده از پیشوند ،نام گـذاری
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 نام گذاري ترکیب مولكولی 
 -515نامگذاری کنید( :از  2روش)
𝑂𝑁 𝑁2 𝑂3 , 𝑆𝑂3 , 𝐶𝑙𝐹5 ,
 تست
 -515نام کدام ترکیب درست است؟
 : ICl3 )1يد کلريد
 : HBr )2برمید هیدروژن
 : 𝑃𝐶𝑙3 )3فسفر ( )IIIکلريد
 : 𝑂𝐹2 )4دی فلوئورو اکسید

 تست
 -525فرمول تجربی يک ماده 𝑂  𝐶𝐻2و جرم مولی آن برابر  155گرم بدر
مول است تعداد اتم های هیدروژن در مولکول اين ماده کدام است؟
4 )2
2 )1
12 )4
5 )3

 فرمول تجربی ،فرمول مولكولی و فرمول ساختاري 
 -515فرمولی که شامل نماد شیمیايی عنصرها همراه با زيروندهايی است
که کوچک ترين نسبت صحیح اتم ها را مشخص می کند  ...............نامیدده
می شود.
 -515فرمول تجربی گلوکز  ...............و فرمول مولکولی آن  ...............است.
 -515در فرمول مولکدولی  ...............و  ...............اتدم هدا در مولکدول هدای
سازنده يک ترکیب نشان داده می شود.
 -525برای 𝑂  𝐻2فرمول مولکولی و تجربی يکسان است.
 -521فرمول تجربی استیک اسید و گلوکز  ...............است.
 -522فرمددول سددایتاری افددزون بددر  ............... . ...............و  ...............شددیوه
 ...............را در مولکول نشان می دهد.
 -523به ترکیدب هدايی کده  ...............يکسدان و  ...............متفداون دارندد.
ايزومر يا  ...............می گويند.
 -524اتانول و دی متیل اتر  ...............يک ديگرندد و  ...............دارای نطهده
جوش باالتری است.
 تست
 -525در کدام ترکیب نسبت جرم فرمول تجربی به جرم فرمول مولکدولی
کم تر است؟
N2 𝐻4 )1
C3 𝐻5 𝑂3 )2
C5 𝐻3 𝐵𝑟3 )3
C5 𝐻5 𝐶𝑙5 )4
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