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Thời gian làm bài thi: 120 phút không kể thời gian phát đề
Câu 1 : Cho khí CO2 dư lội chậm qua dung dịch nước vôi trong. Sau đó, tiếp tục cho nước vôi trong vào dung dịch vừa tạo thành cho
đến dư Cho khí NO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Cho vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch NaAlO2 Có bao nhiêu phản
ứng xuất hiện kết tủa:
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2 : Thuốc trừ sâu Boocdo được pha chế bằng cách trộn CuSO4 với vôi, hãy viết phương trình hóa học. Để thử thuốc trừ sâu
Boocdo, người ta dùng kim loại gì?
A. Sắt đã được đánh sạch

B. Vàng đã được đánh sạch

C. Bạc đã được đánh sạch

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3 : Từ các nguyên liệu ban đầu là : quặng pirit, muối ăn, không khí, nước, các thiết bị và các chất xúc tác cần thiết. Hãy viết các
phương trình hóa học điều chế Fe(OH)3 và dung dịch FeCl3, NaHSO4. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra để điều chế 3 chất
trên:
A. 7

B. 8

C. 9

Câu 4 : Cho sơ đồ phản ứng sau: A + H2SO4

D. 10

B+ C B + G →

EC+M →

FB+C

AE+F

B. C2H5OH, C2H4, H2O,
C2H5Cl, NaOH, HCl, NaCl

C. C2H5OH, CH4, H2O,
C2H5Cl, NaOH, HCl, Na

D. C2H5OH, C2H4, H2O,
C2H5Cl, NaOH, HCl, Na
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A. C2H5OH, C2H4, H2O,
C2H5Cl, NaOH, NaCl, Na
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A Xác
định các chất A,B,C,E,F,G,M ( là ký hiệu của chất vô cơ, hữu cơ khác nhau) và viết các phương trình hóa học minh họa cho sơ đồ
trên. Biết rằng A là hợp chất hữu cơ có chứa hai nguyên tử cacbon

B. 6

C. 7
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Câu 5 :
Bằng phương trình hóa học, hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, SiO2. Có bao nhiêu
phản ứng hóa học xảy ra:
D. 8

TU

Câu 6 : Có 5 bình mất nhãn riêng biệt đựng các dung dịch: hồ tinh bột, lòng trắng trứng, saccarozơ, glucozơ, ancol etylic. Cần sử
dụng các chất thử nào để phân biệt các chất trên:
A. Iot, nhiệt độ, H2SO4 loãng (t0), Ag2O( NH3, t0)
B. Nhiệt độ,Ag2O( NH3, t0), H2SO4 loãng (t0), Iot
0
0
C. Iot,Ag2O( NH3, t ),nhiệt độ, H2SO4 loãng (t )
D. Iot, nhiệt độ,Ag2O( NH3, t0), H2SO4 loãng (t0)
Đơn chất của hai nguyên tố X,Y ở điều kiện thường là chất rắn. Số mol X trong 8,4 gam nhiều hơn số mol Y trong 6,4 gam là 0,15
mol. Biết khối lương mol của X nhỏ hơn khối lượng mol của Y là 8 gam. 1.Hãy xác định hai nguyên tố X, Y 2.Nung nóng hỗn hợp
chứa 8,4 gam X và 6,4 gam Y tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong môi trường khí trơ. Tính khối lượng của mỗi chất trong sản
phẩm thu được.
Câu 7 : Hãy xác định hai nguyên tố X, Y
A. Mg và S

B. K và Al

C. N và P

D. Na và K

Câu 8 : Nung nóng hỗn hợp chứa 8,4 gam X và 6,4 gam Y tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong môi trường khí trơ. Tính khối
lượng của mỗi chất trong sản phẩm thu được.
A. Mg dư là 4,8 (g); MgS 8,4 B. Mg dư là 2,4 (g); MgS là 14 C. Mg dư là 3,6 (g); MgS 11,2 D. Mg dư là 4,8 (g); MgS là
(g)
(g)
(g)
11,2 (g)
Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứ 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn( đktc). 1.Tìm công thức hóa
học của chất khí A. 2. Oxi hóa hoàn toàn 8 lít khí A ( đktc). Sản phẩm thu được hòa tan hoàn toàn vào 85,8 gam dung dịch H2SO4
60%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được.
Câu 9 : Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứ 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn( đktc). 1.Tìm công
thức hóa học của chất khí A.

A. SO2

B. SO3

C. Cả hai đáp án A và B

D. Chưa đủ dữ kiện kết luận

Câu 10 : Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứ 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn( đktc). 2. Oxi hóa
hoàn toàn 8 lít khí A ( đktc). Sản phẩm thu được hòa tan hoàn toàn vào 85,8 gam dung dịch H2SO4 60%. Tính nồng độ phần trăm của
dung dịch axit thu được
A. 78,61%
B. 77,61%
C. 76,61%
D. 75,61 %
Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần Phần một, cho tác dụng hết với natri kim
loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (dktc) Phần hai, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24 gam nước. 1. Tính khối lượng mỗi chất
trong m gam hỗn hợp X. Biết khối lượng phần hai gấp 3 lần khối lượng phần một. 2. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đậm đặc làm
xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 80%.
Câu 11 : Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần Phần một, cho tác dụng hết với
natri kim loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (dktc) Phần hai, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24 gam nước. 1. Biết khối lượng
phần hai gấp 3 lần khối lượng phần một.Khối lượng mỗi chất trong m gam hỗn hợp X lần lượt là:
A. 1,84(g) và 3,6 (g)

B. 2,3(g) và 3,6 (g)

C. 1,84(g) và 3(g)

D. 2,3(g) và 3(g)

Câu 12 : Có hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần: Phần một, cho tác dụng hết
với natri kim loại thoát ra 0,28 lít khí hidro (dktc) Phần hai, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,24 gam nước. 2. Đun nóng
hỗn hợp X với H2SO4 đậm đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 80%.
A. 2,464 (g)

B. 3,52 (g)

C. 2,816(g)

D. 3,168 (g)
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