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Câu I (  điểm): 

1) Có 3 ống nghiệm, mỗi ống chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp) trong số các ion sau : NH4
+
, 

Na
+
, Ag

+
, Ba

2+
, Mg

2+
, Al

3+ 
, Cl

–
, Br

–
, NO3

–
, CO3

2–
, SO4

2–
, PO4

3–
. Hãy xác định các cation và anion 

trong từng ống nghiệm. 

2) Cho 5 dd : Na2CO3 , FeCl3 , NaOH, Al2(SO4)3 , AgNO3 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu 

có) khi lần lượt cho một dung dịch này phản ứng với các dung dịch còn lại. 

3) Có 5 chất bột màu trắng đựng trong 5 bình riêng biệt bị mất nhãn hiệu là: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, 

BaCO3 và BaSO4. Chỉ được dùng thêm nước và CO2 hãy trình bày cách phân biệt từng chất. 

Câu II (   điểm): 

Hoà tan hoàn toàn 4,24 gam Na2CO3 vào nước thu được dung dịch A. Cho từ từ từng giọt 20,00 gam 

dung dịch HCl nồng độ 9,125%  vào A và khuấy mạnh. Tiếp theo cho thêm vào đó dung dịch chứa 0,02 

mol Ca(OH)2. 

1. Hãy cho biết những chất gì được hình thành và lượng các chất đó. Chất nào trong các chất đó 

còn lại trong dung dịch. 

2. Nếu cho từ từ từng giọt dung dịch A vào 20,00 gam dung dịch HCl nồng độ 9,125% và khuấy 

mạnh, sau đó cho thêm dung dịch chứa 0,02 mol Ca(OH)2 vào dung dịch trên. Hãy giải thích hiện tượng 

xảy ra và tính khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng. 

     Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.   

Câu III (  điểm): 

Khi cracking butan tạo ra hỗn hợp gồm farafin và olefin trong đó có hai chất A và B .Tỷ khối của B so 

với A là 1,5 . Tìm A, B. 

     Từ A tìm được ở trên ,viết các phản ứng chuyển hoá theo sơ đồ sau: 

           Br2          NaOH         CuO     Cu(OH)2         H2SO4 

 A  A1  A2 A3 A4  A5 

         NaOH 

Câu IV (  điểm): 

 Chia 2,2 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Hoà tan 

phần 1 bằng dung dịch HCl thu được 0,896 lit H2 (đktc). Hoà tan hoàn toàn phần 2 trong dung dịch 

HNO3 đặc nóng thu được 2,016 lít NO2 (đktc) . 

1) Xác định M. 

2) Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu . 

Câu V (   điểm): 

      Một hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O . Khi đốt cháy A phải dùng một lượng O2 bằng 8 

lần lượng O2 có trong hợp chất A và thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lượng 22 : 9. Tìm công thức 

đơn giản của A, tìm công thức phân tử của A biết rằng 2,9 gam A khi cho bay hơi ở 54,6
o
C , 0,9 atm  có 

thể tích đúng bằng thể tích của 0,2 gam He đo ở cùng nhiệt độ áp suất. Viết các công thức cấu tạo có thể 

có của A dựa vào thuyết cấu tạo hoá học. 

       

--Hết--- 

 


