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 ĐỀ CHÍNH THỨC 

MÔN HOÁ HỌC 
Thời gian: 150 phút 

 
Câu1: Cho biết ở 20

0
C độ tan của CaSO4 là 0,2 gam và khối lượng riêng của dung dịch bảo hoà là D=1 g/ml. Khi 

trộn 50 ml dung dịch CaCl2 0,012M với 150 ml dung dịch Na2SO4 0,04M( ở 20
0
C) thì nồng độ Ca

2+
 đã đạt tới 

nồng độ bảo hoà chưa và có xuất hiện kết tủa không 

 

Câu2:Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm CuO, Al2O3 và một oxit của sắt. Cho H2 dư qua A nung nóng, sau 

khi phản ứng, thu được 1,44 gam H2O. Hoà tan hoàn toàn A trong 170 ml dung dịch H2SO4 loãng 1M,được dung 

dịch B. Cho B tác dụng với NaOH dư ,lọc kết tủa đem nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 

5,2 gam chất rắn. 

a/Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra . 

b/Xác định công thức của oxit sắt và tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp . 

 

Câu3:1.Hỗn hợp Z gồm 4 este A,B,C,D đơn chức ,đồng phân mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp Z 

thu được 26,88 lít khí CO2 đktc. Xác định công thức phân tử của A,B,C,D . 

2.Cho 51,6 gam X gồm 3 este có trong Z tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hai muối khan của 2 axit 

hữu cơ no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau và dung dịch Y không làm mất màu nước brôm. Khi cho Y tác 

dụng với Ag2O/NH3 dư thì thu được 86,4 gam Ag. Còn nếu cho hỗn hợp muối trên tác dụng với Ag2O/NH3 dư thì 

thu được 64,8 gam Ag. 

Tìm công thức cấu tạo đúng của A,B,C,D và tính khối lượng mỗi este có trong hỗn hợp X biết rằng trong hỗn hợp 

X số mol este tăng dần từ A..C . 

 

Câu4:Hằng số cân bằng của phản ứng điều chế NH3 ở 500
0
C là 1,5.10

-5
 atm

-2
. Tính xem có bao nhiêu phân trăm 

chất ban đầu (N2 +3H2) đã chuyển thành NH3, nếu phản ứng thực hiện ở 500 atm, 1000 atm và nhận xét kết quả so 

với thuyết chuyển dịch cân bằng. 

 

Câu5:Tính pOH của dung dịch CH3COOH 0,01M và độ điện li =4,25%. 

 

Câu6:Coi trong dung dịch Fe
3+

 chỉ tồn tại sự điện li được biễu diễn bằng phương trình sau 

Fe
3+

  +2H2O                           Fe(OH)
2+

  +  H3O
+
                  Ka=10

-2,2
 

Xác định nồng độ mol, pH của dung dịch FeCl3 khi dung dịch này bắt đầu xuất hiện kết  tủa. Biết  

[Fe
3+ 

][OH
-
 ]

3
=10

-38
  

 

Câu7: Hỗn hợp A gồm FeCO3 và FeS2. A tác dụng với dung dịch HNO3 63%( d=1,44 g/ml) được hỗn hợp khí B 

và dung dịch C. Tỉ khố của B so với oxi bằng 1,425. Để phản ứng hết  với các chất có trong dung dịch C cần dùng 

540 ml dung dịch ba(OH)2 0,2 M. Lọc lấy kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thu được 7,568 gam chất 

rắn. Tính số mol các chất trong A coi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

 

Câu8: TiÕn hµnh ph¶n øng nhiÖt nh«m trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ víi oxit s¾t III. Chia hçn hîp sau ph¶n 
øng thµnh hai phÇn kh«ng b»ng nhau, phÇn hai cã khèi lîng lín h¬n phÇn mét lµ 134 gam.Cho phÇn mét t¸c dông 
víi lîng d dung dÞch NaOH thÊy cã 1,68 lÝt H2 bay ra. Hoµ tan phÇn hai b»ng lîng d dung dÞch HCl thÊy cã 
84 lÝt khÝ bay ra. 
X¸c ®Þnh khèi lîng Fe t¹o ra trong ph¶n øng nhiÖt Al coi thÓ tÝch khÝ ë ®ktc 

 

Câu9: Tính nồng độ mol cảu các ion H
+
 và OH

- 
trong các dung dịch sau: 

a) pH=8,55 

b) pH =10,8 

 

Câu10: Cho dung dịch HCOOH 0,2M. Biết hằng số ion hoá của axit này là Ka= 2,1.10
-4

. Tính nồng độ mol của 

ion H
+
. 

 

 


