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SỞ DG & ĐÀO TẠO THANH HOÁ  ĐỀ KIỂM TRA  MÔN HOÁ HỌC NĂM HỌC 2007 – 2008 

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC III  Họ tên : ………………………………Lớp : ……Mã : 1 

Điểm Lời phê của thầy giáo 

  

 

 

 
A.Phần trắc nghiệm khách quan ( 8 điểm ) : 

Câu 1. Cho 1,98g (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaOH thu được 1 sản phẩm khí. Hoà tan khí này vào dd chứa 

5,88g H3PO4. Muối thu được là : 

 A. NH4H2PO4  B.(NH4)2HPO4  C. (NH4)3PO4  D. không xác định được  

Câu 2. Dung dịch nước của axit photphoric có chứa các ion ( không kể ion H
+
 và OH

-
 của H2O) : 

 A. H
+
 , PO4

3-
                 B. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
     

C. H
+
 , HPO4

2-
 , PO4

3-
      D. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
 , HPO4

2-
  

Câu 3. Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dd : 

 A. axit nitric và đồng(II) nitrat   B. đồng(II) nitrat và amoniac 

 C. amoniac và kẽm hiđroxit    D. bari hiđroxit và axit photphoric 

Câu 4. Cho phương trình phản ứng : N2 + 3H2  2NH3  

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều : 

     A. chiều thuận     B. không thay đổi  C. chiều nghịch  D. không xác định được  

Câu 5. Dãy nào gồm tất cả các muối đều ít tan trong nước : 

 A. AgNO3 , Na3PO4 , CaHPO4 , CaSO4  B. AgI , Ca3(PO4)2 , BaHPO4 , CuS 

 C. AgCl , PbS , Ba(H2PO4)2 , Ca(NO3)2  D. AgF , BaCO3 , Ca(H2PO4)2 , CuSO4 

Câu 6. Dùng 4,48lít khí NH3 ( đktc) sẽ khử được bao nhiêu gam CuO : 

 A. 48gam  B. 12gam  C. 6gam  D. 24gam 

Câu 7. Cho phản ứng sau : 2NO(K) + O2(K)  2NO2(K)        ∆H = -124kj 

Phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

 A. giảm áp suất      B. tăng nhiệt độ   C. 

giảm nhiệt độ và tăng áp suất    D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất  

Câu 8. Phản ứng giữa FeCO3 và dd HNO3 loãng tạo thành hỗn hợp khí không màu hoá nâu, một phần hoá nâu 

ngoài không khí, hỗn hợp khí đó là : 

 A. CO2 , NO2  B. CO , NO  C. CO2 , NO  D. CO2 , N2   

Câu 9. Trong pthh : H2SO4 + P  H3PO4 + SO2 + H2O . Hệ số của P là : 

 A. 1   B. 2   C. 4   D. 5 

Câu 10. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác nhờ phản ứng với dd kiềm mạnh, đun nóng, khi đó từ 

ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy : 

A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định  

B. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ 

C. thoát ra chất khí không màu có mùi xốc 

D. thoát ra chất khí không màu không mùi 

Câu 11. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất : 

 A. NH4Cl  B. NH4NO3   C. (NH4)2SO4  D. (NH2)2CO 

Câu 12. HNO3 thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với những chất nào sau đây : 

 A. CuO , Cu  B. CuF2 Cu2O  C. Cu , FeO  D. Cu(OH)2 

Câu 13. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dd HCl , HNO3 , H3PO4 là : 

 A. quỳ tím  B. Cu  C. dd AgNO3  D. Cu và quỳ tím  

Câu 14.Trong nhóm nitơ, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng : 

 A. độ âm điện của các nguyên tố giảm dần        
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B. bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần 

C. năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần  

D. nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp e 

Câu 15.Có 4 lọ mất nhãn : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để nhận 

biết các lọ trên. 

   A. phenolphtalein và dd Na2SO4                     B. Quỳ tím và Mg(NO3)2          

   C. Quỳ tím và dd Na2SO4                               D. Quỳ tím và dd NaOH  

Câu 16. Chọn phương trình phản ứng đúng khi thực hiện phản ứng đốt cháy NH3 trong O2 ở 850 – 900 
0
C / xt 

Pt : 

 A. 4NH3 + 5O2  4NO  +  6H2O  B. 4NH3 + 3O2  2N2  +  6H2O 

 C. 4NH3 + 4O2  2NO  +  N2 +  6H2O D.2NH3 + 2O2  N2O  +  3H2O 

Câu 17. Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là : 

 A.H2SO4 đặc   B. CaCl2 khan  C. CuSO4 khan  D. KOH rắn   

Câu 18. Để điều chế 2lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất = 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là  

 A. 8lít   B. 2lít   C. 4lít   D. 1lít 

Câu 19. Một nguyên tố R có hợp chất với hiđro là RH3. Oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng R. 

Nguyên tố R là : 

 A. nitơ  B. phôtpho  C. vanađi  D. một kết quả khác  

Câu 20. Có 2 nguyên tố X, Y thuộc PNC trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của X và Y 

bằng số khối của Na. Hiệu số điện tích hạt nhân của chúng bằng điện tích hạt nhân của nguyên tử N. Vị trí của 

X, Y trong BTH là : 

A. X, Y đều thuộc chu kì 3 

B. X, Y đều thuộc chu kì 2 

C. X thuộc chu kì 3, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VA 

D. X thuộc chu kì 3, nhóm VA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VIA 

II. Phần tự luận ( 2 điểm )  

Câu 1. Cho HNO3 đậm đặc tác dụng với 6,05 gam hỗn hợp gồm Cu, Ag, Au vừa đủ thì thu được 0,896 lít khí ( 

ở 0
0
C, 2atm ) và 1,97g chất rắn. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp 

ban đầu.  

Học sinh điền kết quả vào bảng sau : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Biết : Al : 27 H:1 N: 14 O : 16     S: 32    P : 31 Cu : 64      Ag: 108      Au 

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

SỞ DG & ĐÀO TẠO THANH HOÁ  ĐỀ KIỂM TRA  MÔN HOÁ HỌC NĂM HỌC 2007 – 2008 

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC III  Họ tên : ………………………………Lớp : ……Mã : 2 

Điểm Lời phê của thầy giáo 

  

 

 

 
A.Phần trắc nghiệm khách quan ( 8 điểm ) : 

Câu 1.Trong nhóm nitơ, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng : 

 A. độ âm điện của các nguyên tố giảm dần        

B. bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần 

C. năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần  

D. nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp e 

Câu 2.Có 4 lọ mất nhãn : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để nhận 

biết các lọ trên. 

   A. phenolphtalein và dd Na2SO4                     B. Quỳ tím và Mg(NO3)2          

   C. Quỳ tím và dd Na2SO4                               D. Quỳ tím và dd NaOH  

Câu 3. Chọn phương trình phản ứng đúng khi thực hiện phản ứng đốt cháy NH3 trong O2 ở 850 – 900 
0
C / xt 

Pt  

 A. 4NH3 + 5O2  4NO  +  6H2O  B. 4NH3 + 3O2  2N2  +  6H2O 

 C. 4NH3 + 4O2  2NO  +  N2 +  6H2O D.2NH3 + 2O2  N2O  +  3H2O 

Câu 4. Cho phương trình phản ứng : N2 + 3H2  2NH3  

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều : 

     A. chiều thuận     B. không thay đổi  C. chiều nghịch  D. không xác định được  

Câu 5. Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là : 

 A.H2SO4 đặc   B. CaCl2 khan  C. CuSO4 khan  D. KOH rắn   

Câu 6. Để điều chế 2lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất = 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là : 

 A. 8lít   B. 2lít   C. 4lít   D. 1lít 

Câu 7. Dùng 4,48lít khí NH3 ( đktc) sẽ khử được bao nhiêu gam CuO : 

 A. 48gam  B. 12gam  C. 6gam  D. 24gam 

Câu 8. Một nguyên tố R có hợp chất với hiđro là RH3. Oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng R. 

Nguyên tố R là : 

 A. nitơ  B. phôtpho  C. vanađi  D. một kết quả khác  

Câu 9. Có 2 nguyên tố X, Y thuộc PNC trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của X và Y bằng 

số khối của Na. Hiệu số điện tích hạt nhân của chúng bằng điện tích hạt nhân của nguyên tử N. Vị trí của X, Y 

trong BTH là : 

A.X, Y đều thuộc chu kì 3 

B.X, Y đều thuộc chu kì 2 

C.X thuộc chu kì 3, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VA 

D.X thuộc chu kì 3, nhóm VA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VIA 

Câu 10. Cho 1,98g (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaOH thu được 1 sản phẩm khí. Hoà tan khí này vào dd chứa 

5,88g H3PO4. Muối thu được là : 

 A. NH4H2PO4  B.(NH4)2HPO4  C. (NH4)3PO4  D. không xác định được  

Câu 11. Trong ptp : H2SO4 + P  H3PO4 + SO2 + H2O . Hệ số của P là : 

 A. 1   B. 2   C. 4   D. 5 

Câu 12. Dung dịch nước của axit photphoric có chứa các ion ( không kể ion H
+
 và OH

-
 của H2O) : 
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 A. H
+
 , PO4

3-
                 B. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
     

C. H
+
 , HPO4

2-
 , PO4

3-
      D. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
 , HPO4

2-
  

Câu 13. Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dd : 

  

A. axit nitric và đồng(II) nitrat   B. đồng(II) nitrat và amoniac 

 C. amoniac và kẽm hiđroxit    D. bari hiđroxit và axit photphoric 

Câu 14. Dãy nào gồm tất cả các muối đều it tan trong nước : 

 A. AgNO3 , Na3PO4 , CaHPO4 , CaSO4  B. AgI , Ca3(PO4)2 , BaHPO4 , CuS 

 C. AgCl , PbS , Ba(H2PO4)2 , Ca(NO3)2  D. AgF , BaCO3 , Ca(H2PO4)2 , CuSO4 

Câu 15. Cho phản ứng sau : 2NO(K) + O2(K)  2NO2(K)        ∆H = -124kj 

Phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

 A. giảm áp suất      B. tăng nhiệt độ    

C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất    D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất 

Câu 16. HNO3 thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với những chất nào sau đây : 

 A. CuO , Cu  B. CuF2 Cu2O  C. Cu , FeO  D. Cu(OH)2  

Câu 17. Phản ứng giữa FeCO3 và dd HNO3 loãng tạo thành hỗn hợp khí không màu hoá nâu, một phần hoá 

nâu ngoài không khí, hỗn hợp khí đó là : 

 A. CO2 , NO2  B. CO , NO  C. CO2 , NO  D. CO2 , N2   

Câu 18. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác nhờ phản ứng với dd kiềm mạnh, đun nóng, khi đó từ 

ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy : 

A.muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định  

B.thoát ra chất khí có màu nâu đỏ 

C.thoát ra chất khí không màu có mùi xốc 

D.thoát ra chất khí không màu không mùi 

Câu 19. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất : 

 A. NH4Cl  B. NH4NO3   C. (NH4)2SO4  D. (NH2)2CO 

Câu 20. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dd HCl , HNO3 , H3PO4 là : 

 A. quỳ tím  B. Cu  C. dd AgNO3  D. Cu và quỳ tím  

II. Phần tự luận ( 4 điểm )  

Câu 1.( 2 điểm) :  Cho 13,5g Al tác dụng vừa đủ với 2,2lít dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO , NO2 có tỉ khối 

so với H2 là 19,2. Nồng độ mol/lít của dd axit ban đầu bằng bao nhiêu ? 

Học sinh điền kết quả vào bảng sau : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Biết : Al : 27  H:1  N: 14  O : 16  S: 32  P : 31  Cu : 64 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

SỞ DG & ĐÀO TẠO THANH HOÁ  ĐỀ KIỂM TRA  MÔN HOÁ HỌC NĂM HỌC 2007 – 2008 

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC III  Họ tên : ………………………………Lớp : ……Mã : 3 

Điểm Lời phê của thầy giáo 

  

 

 

 
A.Phần trắc nghiệm khách quan ( 8 điểm ) : 

Câu 1. Cho 1,98g (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaOH thu được 1 sản phẩm khí. Hoà tan khí này vào dd chứa 

5,88g H3PO4. Muối thu được là : 

 A. NH4H2PO4  B.(NH4)2HPO4  C. (NH4)3PO4  D. không xác định được  

Câu 2.Trong nhóm nitơ, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng : 

 A. độ âm điện của các nguyên tố giảm dần        

B. bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần 

C. năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần  

D. nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp e 

Câu 3. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác nhờ phản ứng với dd kiềm mạnh, đun nóng, khi đó từ 

ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy : 

A.muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định  

B.thoát ra chất khí có màu nâu đỏ 

C.thoát ra chất khí không màu có mùi xốc 

D.thoát ra chất khí không màu không mùi 

Câu 4.Có 4 lọ mất nhãn : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để nhận 

biết các lọ trên. 

   A. phenolphtalein và dd Na2SO4                     B. Quỳ tím và Mg(NO3)2          

   C. Quỳ tím và dd Na2SO4                               D. Quỳ tím và dd NaOH  

Câu 5. HNO3 thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với những chất nào sau đây : 

 A. CuO , Cu  B. CuF2 Cu2O  C. Cu , FeO  D. Cu(OH)2 

Câu 6. Chọn phương trình phản ứng đúng khi thực hiện phản ứng đốt cháy NH3 trong O2 ở 850 – 900 
0
C / xt 

Pt  

 A. 4NH3 + 5O2  4NO  +  6H2O  B. 4NH3 + 3O2  2N2  +  6H2O 

 C. 4NH3 + 4O2  2NO  +  N2 +  6H2O D.2NH3 + 2O2  N2O  +  3H2O 

Câu 7. Cho phương trình phản ứng : N2 + 3H2  2NH3  

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều : 

     A. chiều thuận     B. không thay đổi  C. chiều nghịch  D. không xác định được  

Câu 8. Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là : 

 A.H2SO4 đặc   B. CaCl2 khan  C. CuSO4 khan  D. KOH rắn   

Câu 9. Một nguyên tố R có hợp chất với hiđro là RH3. Oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng R. 

Nguyên tố R là : 

 A. nitơ  B. phôtpho  C. vanađi  D. một kết quả khác  

Câu 10. Dãy nào gồm tất cả các muối đều it tan trong nước : 

 A. AgNO3 , Na3PO4 , CaHPO4 , CaSO4  B. AgI , Ca3(PO4)2 , BaHPO4 , CuS 

 C. AgCl , PbS , Ba(H2PO4)2 , Ca(NO3)2  D. AgF , BaCO3 , Ca(H2PO4)2 , CuSO4 
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Câu 11. Có 2 nguyên tố X, Y thuộc PNC trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của X và Y 

bằng số khối của Na. Hiệu số điện tích hạt nhân của chúng bằng điện tích hạt nhân của nguyên tử N. Vị trí của 

X, Y trong BTH là : 

A.X, Y đều thuộc chu kì 3 

B.X, Y đều thuộc chu kì 2 

C.X thuộc chu kì 3, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VA 

 

D.X thuộc chu kì 3, nhóm VA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VIA 

Câu 12. Trong ptp : H2SO4 + P  H3PO4 + SO2 + H2O . Hệ số của P là : 

 A. 1   B. 2   C. 4   D. 5 

Câu 13. Dung dịch nước của axit photphoric có chứa các ion ( không kể ion H
+
 và OH

-
 của H2O) : 

 A. H
+
 , PO4

3-
                 B. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
     

C. H
+
 , HPO4

2-
 , PO4

3-
      D. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
 , HPO4

2-
  

Câu 14. Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dd : 

 A. axit nitric và đồng(II) nitrat   B. đồng(II) nitrat và amoniac 

 C. amoniac và kẽm hiđroxit    D. bari hiđroxit và axit photphoric 

Câu 15. Để điều chế 2lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất = 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là  

 A. 8lít   B. 4lít   C. 2lít   D. 1lít 

Câu 16. Cho phản ứng sau : 2NO(K) + O2(K)  2NO2(K)        ∆H = -124kj 

Phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

 A. giảm áp suất      B. tăng nhiệt độ    

C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất    D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất  

Câu 17. Phản ứng giữa FeCO3 và dd HNO3 loãng tạo thành hỗn hợp khí không màu hoá nâu, một phần hoá 

nâu ngoài không khí, hỗn hợp khí đó là : 

 A. CO2 , NO  B. CO2 , NO2   C. CO , NO   D. CO2 , N2   

Câu 18. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất : 

 A. NH4Cl  B. NH4NO3   C. (NH4)2SO4  D. (NH2)2CO 

Câu 19. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dd HCl , HNO3 , H3PO4 là : 

 A. quỳ tím  B. Cu  C. dd AgNO3  D. Cu và quỳ tím  

Câu 20. Dùng 4,48lít khí NH3 ( đktc) sẽ khử được bao nhiêu gam CuO : 

 A. 48gam  B. 12gam  C. 6gam  D. 24gam 

II. Phần tự luận ( 2 điểm )  

Câu 1. Hoà tan hoàn toàn 5,5g hỗn hợp gòm bột Zn và CuO trong 28 ml dd HNO3 thu được 1,344 lít khí màu 

nâu ( ở 0
0
C, 2atm) . Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp và nồng độ mol/lit của dd HNO3   

                                                   Học sinh điền kết quả vào bảng sau :  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Biết : Al : 27  Zn : 65 N: 14  O : 16  S: 32  P : 31  Cu : 64 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



                                                            

 7 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 

SỞ DG & ĐÀO TẠO THANH HOÁ  ĐỀ KIỂM TRA  MÔN HOÁ HỌC NĂM HỌC 2007 – 2008 

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC III  Họ tên : ………………………………Lớp : ……Mã : 4 

Điểm Lời phê của thầy giáo 

  

 

 

 
A.Phần trắc nghiệm khách quan ( 8 điểm ) : 

Câu 1. Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dd : 

 A. axit nitric và đồng(II) nitrat   B. đồng(II) nitrat và amoniac 

 C. amoniac và kẽm hiđroxit    D. bari hiđroxit và axit photphoric 

Câu 2. Dãy nào gồm tất cả các muối đều it tan trong nước : 

 A. AgNO3 , Na3PO4 , CaHPO4 , CaSO4  B. AgI , Ca3(PO4)2 , BaHPO4 , CuS 

 C. AgCl , PbS , Ba(H2PO4)2 , Ca(NO3)2  D. AgF , BaCO3 , Ca(H2PO4)2 , CuSO4 

Câu 3. Dùng 4,48lít khí NH3 ( đktc) sẽ khử được bao nhiêu gam CuO : 

 A. 48gam  B. 12gam  C. 6gam  D. 24gam 

Câu 4. Cho phản ứng sau : 2NO(K) + O2(K)  2NO2(K)        ∆H = -124kj 

Phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

 A. giảm áp suất      B. tăng nhiệt độ    

C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất    D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất  

Câu 5. Phản ứng giữa FeCO3 và dd HNO3 loãng tạo thành hỗn hợp khí không màu hoá nâu, một phần hoá nâu 

ngoài không khí, hỗn hợp khí đó là : 

 A. CO2 , NO2  B. CO , NO  C. CO2 , NO  D. CO2 , N2   

Câu 6. Trong pthh : H2SO4 + P  H3PO4 + SO2 + H2O . Hệ số của P là : 

 A. 1   B. 2   C. 4   D. 5 

Câu 7. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác nhờ phản ứng với dd kiềm mạnh, đun nóng, khi đó từ 

ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy : 

A.muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định  

B.thoát ra chất khí có màu nâu đỏ 

C.thoát ra chất khí không màu có mùi xốc 

D.thoát ra chất khí không màu không mùi 

Câu 8. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất : 

 A. NH4Cl  B. NH4NO3   C. (NH4)2SO4  D. (NH2)2CO 

Câu 9. Để điều chế 2lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất = 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là  

 A. 8lít   B. 2lít   C. 4lít   D. 1lít 

Câu 10. Một nguyên tố R có hợp chất với hiđro là RH3. Oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng R. 

Nguyên tố R là : 

 A. nitơ  B. phôtpho  C. vanađi  D. một kết quả khác  

Câu 11. HNO3 thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với những chất nào sau đây : 

 A. CuO , Cu  B. CuF2 Cu2O  C. Cu , FeO  D. Cu(OH)2 

Câu 12. Dung dịch nước của axit photphoric có chứa các ion ( không kể ion H
+
 và OH

-
 của H2O) : 
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 A. H
+
 , PO4

3-
                 B. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
     

C. H
+
 , HPO4

2-
 , PO4

3-
      D. H

+
 , H2PO4

-
 , PO4

3-
 , HPO4

2-
  

Câu 13. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dd HCl , HNO3 , H3PO4 là : 

 A. quỳ tím  B. Cu  C. dd AgNO3  D. Cu và quỳ tím  

Câu 14. Cho 1,98g (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaOH thu được 1 sản phẩm khí. Hoà tan khí này vào dd chứa 

5,88g H3PO4. Muối thu được là : 

 A. NH4H2PO4  B.(NH4)2HPO4  C. (NH4)3PO4  D. không xác định được  

Câu 15.Trong nhóm nitơ, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng : 

 A. độ âm điện của các nguyên tố giảm dần        

B. bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần 

C. năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần  

D. nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp e 

Câu 16.Có 4 lọ mất nhãn : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để nhận 

biết các lọ trên. 

   A. phenolphtalein và dd Na2SO4                     B. Quỳ tím và Mg(NO3)2          

   C. Quỳ tím và dd Na2SO4                               D. Quỳ tím và dd NaOH  

Câu 17. Chọn phương trình phản ứng đúng khi thực hiện phản ứng đốt cháy NH3 trong O2 ở 850 – 900 
0
C / xt 

Pt : 

 A. 4NH3 + 5O2  4NO  +  6H2O  B. 4NH3 + 3O2  2N2  +  6H2O 

 C. 4NH3 + 4O2  2NO  +  N2 +  6H2O D.2NH3 + 2O2  N2O  +  3H2O 

Câu 18. Cho phương trình phản ứng : N2 + 3H2  2NH3  

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều : 

     A. chiều thuận     B. không thay đổi  C. chiều nghịch  D. không xác định được  

Câu 19. Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là : 

 A.H2SO4 đặc   B. CaCl2 khan  C. CuSO4 khan  D. KOH rắn   

Câu 20. Có 2 nguyên tố X, Y thuộc PNC trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của X và Y 

bằng số khối của Na. Hiệu số điện tích hạt nhân của chúng bằng điện tích hạt nhân của nguyên tử N. Vị trí của 

X, Y trong BTH là : 

A.X, Y đều thuộc chu kì 3 

B.X, Y đều thuộc chu kì 2 

C.X thuộc chu kì 3, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VA 

D.X thuộc chu kì 3, nhóm VA; Y thuộc chu kì 2 nhóm VIA 

II. Phần tự luận ( 2 điểm )  

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn 4,7g một muối nitrat của kim loại M hoá trị II, thu được 2 gam chất rắn. Xác định 

kim loại M? Xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn ?  

Biết : Al : 27 H:1 N: 14 O : 16     S: 32    P : 31 Cu : 64      Ag: 108      Au 

Bài làm 

Học sinh điền đáp án vào bảng sau :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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