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Câu 1: (4,0 điểm)  

1) Có 5 khí A, B, C, D, E. Khí A được điều chế bằng cách nung KMnO4 ở nhiệt độ cao; khí B được 

điều chế bằng cách cho FeCl2 tác dụng với hỗn hợp KMnO4 và H2SO4 loãng; khí C được điều chế 

bằng cách đốt sắt sunfua trong oxi; khí D được điều chế bằng cách cho sắt pirit vào dung dịch HCl 

trong điều kiện thích hợp, khí E được điều chế bằng cách cho natri nitrua vào nước. 

 Cho khí A, B, C, D, E lần lượt tác dụng với nhau, trường hợp nào có phản ứng xảy ra? Viết 

phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng. (Ghi rõ điều kiện nếu có)  

2) Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra (nếu có) và nêu hiện tượng khi cho từ từ 

ure lần lượt vào cốc chứa: 

 a) Dung dịch Na2CO3. 

 b) Dung dịch Ba(OH)2. 

3) Muối X nguyên chất, màu trắng, tan trong nước. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch 

H2SO4 loãng mà phản ứng được với dung dịch HCl cho kết tủa trắng, kết tủa này lại tan trong dung 

dịch NH3. Khi axit hoá dung dịch tạo thành bằng dung dịch HNO3 lại có kết tủa trắng trở lại. Cho Cu 

vào dung dịch X, thêm dung dịch H2SO4 và đun nóng thì có khí không màu, hoá nâu trong không khí 

thoát ra, đồng thời có kết tủa đen xuất hiện. Biện luận để xác định công thức của X. Viết các phương 

trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra. 

Câu 2: (5,0 điểm) 

1) Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng (nếu có) và nêu hiện tượng xảy ra trong các quá 

trình sau:  

 a) Cho dung dịch brom với dung môi nước có màu vàng vào chất lỏng hexan.  

 b) Cho dung dịch brom từ từ đến dư vào dung dịch phenol (đều dung môi nước). 

 c) Sục khí C2H2 vào dung dịch KMnO4 sau đó thêm CaCl2 vào.  

 d) Đun nóng anlyl iotua với nước, sau đó thêm dung dịch brom vừa đủ vào.  

2) A, B, C, D có cùng công thức phân tử C4H6O4 đều phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2. Trong 

đó: 

 - A, B đều tạo một muối và một ancol. 

 - C, D đều tạo một muối, một ancol và nước.  

 Biết rằng khi đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm cháy không có nước. Xác định 

A, B, C, D và viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng xảy ra với NaOH.  

3) Có thể tồn tại mối liên kết hiđro khác nhau nào trong ancol etylic có hoà tan phenol. Viết công thức 

biểu diễn các mối liên quan này và cho biết trong số liên kết đã viết thì liên kết nào bền nhất, liên kết 

nào kém bền nhất? Giải thích.  

Câu 3: (4,0 điểm) 

 Hoà tan hoàn toàn 1,62 gam nhôm vào 280 ml dung dịch HNO3 1M được dung dịch A và khí 

NO (sản phẩm khử duy nhất). Mặt khác, cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào 

500 ml dung dịch HCl, được dung dịch B và 2,8 lít khí H2 (đktc). Khi trộn dung dịch A vào dung dịch 

B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa.  

 a) Xác định tên hai kim loại kiềm. 

 b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng. 

Câu 4: (4,0 điểm) 

1) cho 9,2 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3 

trong NH3 thu được 21,6 gam Ag. Xác định công thức cấu tạo của X. Viết phương trình hoá học xảy 

ra. 
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2) A là hợp chất hữu cơ chứa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam A. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm thu 

được vào bình đựng 5000 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy xuất hiện 6 gam kết tủa, phần nước lọc 

có khối lượng lớn hơn dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 1,24 gam.  

 a) Viết công thức phân tử của A biết rằng khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn khối lượng 

mol phân tử của glucozơ.  

 b) Biết A phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol A và NaOH là 1 : 4 ; A có phản ứng tráng 

gương. Xác định công thức cấu tạo của A và viết phương trình hoá học xảy ra của các phản ứng trên. 

Câu 5: (3,0 điểm) 

1) Có 6 dung dịch không nhãn gồm: Zn(NO3)2, FeSO4, MnSO4, NiSO4, CuSO4, Pb(CH3COO)2 và 6 lọ 

đựng bột kim loại: Cu, Zn, Fe, Pb, Mn, Ni. Không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy dùng phương 

pháp hoá học kết hợp với thể điện cực tiêu chuẩn sau đây nhận ra các chất nói trên? 

Cho biết:  

M
2+

/M Zn
2+

/Zn Fe
2+

/Fe Mn
2+

/Mn Ni
2+

/Ni Cu
2+

/Cu Pb
2+

/Pb 

E
0
 (V) - 0,76 - 0,44 - 1,18 - 0,25 + 0,34 - 0,13 

2) Muối sắt (III) thuỷ phân theo phản ứng:  

Fe
3+

 + H2O   Fe(OH)
2+

 + H
+
  K = 4.10

-3
 

 a) Tính pH dung dịch FeCl3 0,02M.  

 b) Tính pH mà dung dịch phải có để 95% muối sắt (III) không bị thuỷ phân.  

 

-------------------------------- HẾT -------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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