
W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

LATIHAN SOAL SIFAT FISIS SENYAWA

Mudah

1. Untuk memperkirakan jenis ikatan pada suatu senyawa, cara yang paling mudah adalah ... .

(a) Mengukur sifat �sisnya

(b) Mengukur sifat kimianya

(c) Melihat reaktivitasnya

(d) Melakukan kalkulasi

(e) Menggunakan instrumen tertentu

2. Sifat kimia suatu zat adalah ... .

(a) Sifatnya berdasarkan ilmu kimia

(b) Sifat yang dapat diukur dengan mudah

(c) Sifat yang dapat diukur tanpa mengubah identitas kimiawi suatu zat

(d) Sifat yang tidak dapat diukur tanpa mengubah identitas kimiawi suatu zat

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Sifat �sis suatu zat adalah ... .

(a) Sifatnya berdasarkan ilmu �sika

(b) Sifat yang dapat diukur dengan mudah

(c) Sifat yang dapat diukur tanpa mengubah identitas kimia suatu zat

(d) Sifat yang tidak dapat diukur tanpa mengubah identitas kimia suatu zat

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Titik leleh adalah salah satu sifat �sis yang sering digunakan untuk mengidenti�kasi suatu zat. Manakah
de�nisi yang paling tepat untuk titik leleh?

(a) Suhu dimana suatu zat mencair

(b) Suhu dimana suatu zat berubah wujud dari padat menjadi cair pada tekanan atmosfer

(c) Suhu dimana es meleleh

(d) Suhu dimana suatu zat berubah wujud dari gas menjadi cair pada tekanan atmosfer

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Semakin tinggi titik leleh senyawa, maka ... .

(a) Semakin kuat ikatannya

(b) Semakin lemah ikatannya

(c) Titik leleh tidak dipengaruhi kekuatan ikatan

(d) Semakin polar ikatannya
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(e) Semakin tidak polar ikatannya

Sedang

1. Untuk memperkirakan titik leleh suatu zat kita dapat menggunakan cara berikut ... .

(a) Melihat apakah ia berwujud padat pada suhu ruang

(b) Melihat apakah ia berwujud cair pada suhu ruang

(c) Melihat apakah ia berwujud gas pada suhu ruang

(d) A dan B benar

(e) A, B, C benar

2. Senyawa dengan ikatan ionik pada suhu ruang dapat berwujud ... .

(a) Padat

(b) Cair

(c) Gas

(d) A dan B benar

(e) A, B, C benar

3. Senyawa kovalen pada suhu ruang dapat berwujud ... .

(a) Padat

(b) Cair

(c) Gas

(d) A dan B benar

(e) A, B, C benar

4. Berikut ini sifat �sis yang sering digunakan untuk membedakan senyawa ionik dan kovalen, kecuali ... .

(a) Titik leleh

(b) Titik didih

(c) Kelarutan

(d) Densitas

(e) Kelarutan

5. Manakah diantara pernyataan berikut yang paling tepat?

(a) Baik senyawa ionik maupun kovalen dapat menghantarkan listrik

(b) Hanya larutan senyawa ionik yang dapat menghantarkan listrik

(c) Baik senyawa ionik maupun kovalen tidak dapat menghantarkan listrik pada wujud padat

(d) Baik senyawa ionik maupun kovalen dapat menghantarkan listrik pada wujud lelehan

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sukar

1. Untuk membedakan senyawa logam dan ionik cara yang paling tepat adalah ... .

(a) Melihat daya penghantaran listrik masing-masing dalam wujud padat

(b) Melihat daya penghantaran listrik masing-masing dalam wujud lelehan
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(c) Melihat daya penghantaran listrik masing-masing dalam wujud larutan

(d) Melihat daya penghantaran listrik masing-masing dalam wujud gas

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Berikut ini sifat �sis yang paling tepat digunakan untuk membedakan senyawa ionik dan kovalen adalah ... .

(a) Wujudnya pada suhu ruang

(b) Kelarutan dalam air

(c) Volatilitas

(d) Penghantaran listrik dalam larutan

(e) Semuanya dapat digunakan untuk membedakan senyawa ionik dan kovalen

3. Kelarutan suatu senyawa dalam pelarut tertentu dapat digunakan untuk memperkirakan jenis ikatan dalam
suatu senyawa. Berikut ini pelarut yang paling tepat untuk membedakan NaCl dan HCl adalah ... .

(a) Etil asetat

(b) DMSO

(c) Air

(d) Dietil eter

(e) Nitrometan

4. Suatu unsur/senyawa X diketahui memiliki sifat berikut: tidak dapat menghantarkan listrik dalam wujud cair
dan ketika dilarutkan dapat menghantarkan listrik. Manakah senyawa dibawah ini yang mungkin merupakan
X?

(a) AlCl3

(b) SnCl4

(c) SF6

(d) A dan B

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Diketahui data sifat �sis beberapa sampel zat berikut:

Zat Daya hantar

dalam

padatan

Daya hantar

dalam

lelehan

Daya hantar

dalam

larutan

A baik baik tidak sama
sekali

B buruk buruk buruk

C buruk baik baik

D buruk buruk baik

Berikut ini diantara kemungkinan unsur/senyawa yang ada pasangan yang paling tepat untuk sampel adalah
... .

A B C D

a Fe S NaOH HCl

b NaOH Fe S HCl

c NaOH S HCl Fe

d S NaOH HCl Fe

e Fe S HCl NaOH
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