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Câu 1 ( 5đ) 

 1) Hoàn thành các phương trình phản ứng theo  sơ đồ sau :       

                                                                    + H2SO4 

            + CO2                  +H2O                                         A3(khí) 

  NH3                   A1                  A2              

              P cao, t
0
                                                       + NaOH         

 A4 (khí)   

  Biết phân tử A1 gồm C, H, O, N với tỉ lệ khối lượng tương ứng 3 : 1 : 4 : 7 và trong phân tử chỉ có 

hai nguyên tử ni tơ.   

 2) Một hỗn hợp gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng 7 : 3. Lấy m (gam) hỗn hợp này cho phản ứng hoàn 

toàn với dung dịch HNO3 thấy đã có 44,1 gam HNO3 phản ứng, thu được 0,75m (gam) rắn, dung dịch 

B và 5,6 lít hỗn hợp khí (ĐKTC) gồm NO và NO2. Hỏi cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam 

muối khan? 

Câu 2  (4 đ) 

Đốt cháy 3,2 gam M2S ( Kim loại M trong hợp chất thể hiện số oxyhoỏ +1 và +2) trong oxy dư. Sản 

phẩm rắn thu được đem hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 39,2% nhận được dung 

dịch muối có nồng độ 48,5%. Đem làm lạnh dung dịch muối này thấy tách ra 2,5 gam tinh thể, khi đó 

nồng độ muối giảm cũn 44,9%. Tỡm cụng thức tinh thể muối tỏch ra.  

Câu 3  ( 6 đ) 

1) Đốt cháy hoàn toàn 0,012 mol một hiđrocacbon X. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng 

nước vôi trong, thấy xuất hiện 4 gam kết tủa và khối lượng dd tăng thêm 0,560 gam . Lọc kết tủa, cho 

tiếp dung dịch  Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch lọc, thấy xuất hiện 6,534 gam kết tủa.  

a. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon X. 

b. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon X, biết X không làm mất màu dd brom, 

chỉ làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng. 

2) Phản ứng cộng hợp HBr với hợp chất A theo tỉ lệ 1 : 1 tạo ra hỗn hợp D gồm các chất là đồng phân 

của nhau, trong hỗn hợp D có chứa 79,2% brom về khối lượng, còn lại là cacbon và hiđro. Biết tỉ khối 

của hỗn hợp so với oxi nhỏ hơn 6,5. Xác công thức cấu tạo của A và các sản phẩm trong D.  

Câu 4  ( 5đ ) 

  Dung dịch X gồm hai axit HCl  0,001M và CH3COOH  0,1M.  

a. Tính pH của dung dịch X. Biết axit CH3COOH có Ka = 1,8.10
-5

  

b. Hoà tan 2,04 gam NaOH vào 1 lít dung dịch X thu được dung dịch Y. Tính pH của dung dịch 

Y. 

Cho : H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Br = 80, Cl = 35,5, Na = 23, Ba = 137, Ca = 40, Cu = 64, 

Fe = 56, S = 32.  


