
 
  

 
1 

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – LỚP 11 – NĂM HỌC: 2016 - 2017 
 
PHẦN I: KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 
 
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI. 
1. Axit khi tan trong nước điện li ra cation H+ (theo thuyết A-rê-ni-ut). 
 Bazơ khi tan trong nước điện li ra anion OH- (theo thuyết A-rê-ni-ut). 
2. Chất lưỡng tính vừa thể hiện tính axit, vừa thể hiện tính bazơ. 

3. Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation 
4

NH+ ) và anion gốc 

axit. 
 Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit. 
4. Tích số ion của nước là 

2
H O

K = [H+] [OH-] = 1,0.10-14 (ở 25oC). Nó là hằng số trong nước cũng như trong 

dung dịch loãng của các chất khác nhau. 
5.  Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường: 
 Môi trường trung tính : [H+] = 1,0.10-7M hay pH = 7,0 
 Môi trường axit          :  [H+] > 1,0.10-7M hay pH < 7,0 
 Môi trường kiềm        :  [H+] < 1,0.10-7M hay pH > 7,0 
6. Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau (bảng 1.1/19SGK). 
7. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi sản phẩm có ít nhất một trong các chất 

sau: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí. 
8. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. Trong phương trình 

ion rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, còn những chất kết tủa, điện li 
yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử. 

 
CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ. 
1. Đơn chất nitơ 
      + Cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p3, nguyên tử có 3 electron độc thân. Các số oxi hoá : -3, 0, +1, +2, 
+3, +4, +5. 
      + Phân tử N2 chứa liên kết ba bền vững (N ≡ N) nên nitơ khá trơ ở điều kiện thường. 

         2O+
→  

2

NO
+

       : nitơ thể hiện tính khử 

 
0

2N     2H+
→  

3

3NH
−

 

         
3

Ca
3 2Ca N
−

+
→   

2. Hợp chất của nitơ 
a. Amoniac là chất khí tan rất nhiều trong nước. 
      + Tính bazơ yếu:  

- Phản ứng với nước : NH3  + H2O  ⇄  
4

NH+  +   OH - 

- Phản ứng với axit   : ví dụ:  NH3  + HCl  →  
4

NH Cl   

- Phản ứng với muối : ví dụ:  Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 
4

3NH+   

       + Tính khử : ví dụ:  2NH3 + 3O2 
ot
→  2N  +  3H2O 

b. Muối amoni  
+ Dễ tan trong nước, là chất điện li mạnh. 

: nitơ thể hiện tính oxi hoá 
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      + Trong dung dịch, ion 4NH+  là axit :
4

NH+  + H2O ⇄ NH3 + H3O
+ 

      + Tác dụng với kiềm tạo ra khí amoniac. 
+ Dễ bị nhiệt phân huỷ.  

c. Axit nitric  
     + Là axit mạnh. 
      + Là chất oxi hoá mạnh. 

- HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại. Sản phẩm của phản ứng có thể là 
4 2 1 0 3

22 4 32
NO , NO, N O, N , NH NO
+ + + −

, tuỳ thuộc nồng độ của axit, tính khử mạnh hay yếu của kim loại và 

nhiệt độ của phản ứng. 
- HNO3 đặc oxi hoá được nhiều phi kim và các hợp chất có tính khử. 

d. Muối nitrat  
      + Dễ tan trong nước, là chất điện li mạnh. 
      + Dễ bị nhiệt phân huỷ.   

      + Nhận biết ion −
3NO  bằng phản ứng với Cu kim loại và H2SO4. 

3. Đơn chất photpho 
  
  
  
  
  
  
   

  2
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+

+
→   
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Cl
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PCl
+

+
→         

   
o

3
Ca

3 2
t

Ca P
−

+
→      : photpho thể hiện tính oxi hoá 

2. Axit photphoric  
+ Là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình. 
+ Cation H+ trong axit đóng vai trò chất oxi hóa nên không có tính oxi hoá mạnh như HNO3. 

+ 
o o

2 2

t t

3 4 4 2 7 3H O H O
H PO H P O HPO

+ +
→ →← ←  

+ Tạo ra ba loại muối khi tác dụng với dung dịch kiềm. 
 
3. Muối photphat 
+ Photphat trung hòa (Na3PO4, Ca3(PO4)2,...), đihiđrophotphat (NaH2PO4, Ca(H2PO4)2,...), hiđrophotphat 
(Na2HPO4, CaHPO4,...). 
+ Dễ tan trong nước: - Tất cả các muối photphat của natri, kali, amoni. 
   - Đihiđrophotphat của các kim loại khác. 
+ Không tan hoặc ít tan trong nước: hiđrophotphat và photphat trung hoà của các kim loại, trừ của natri, kali và 
amoni. 

+ Nhận biết ion 3
4PO −  bằng phản ứng:   3 3

4Ag PO+ −+  → 3 4
(vµng)

Ag PO ↓  

 
CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON. 
 

 CACBON SILIC 

                   P trắng 
Mềm, dễ nóng chảy, độc, phát quang 
trong bóng tối, chuyển dần thành P đỏ, 
không tan trong nước, dễ tan trong một 
số dung môi hữu cơ. 

                          P đỏ  
Bền, không tan trong các dung môi. 
Chuyển thành hơi khi đun nóng không 
có không khí và ngưng tụ hơi thành 
photpho trắng.  

0

P  
 : photpho thể hiện tính khử    
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Đơn 
chất 

- Có ba dạng thù hình chính: kim cương, 
than chì, than vô định hình. Than vô định 
hình hoạt động hơn cả. 
- Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: 

    
0

C  + 2CuO 
ot

→  2Cu + 
4

2CO
+

 
- Cacbon thể hiện tính oxi hóa: 

    
0

C  + 2H2 
ot ,xt

→  
4

4C H
−

 

    
0

3C  + 4Al 
ot

→  
4

4 3Al C
−

 

- Có hai dạng thù hình: Silic tinh 
thể và silic vô định hình. Silic vô 
định hình hoạt động hơn. 
- Silic thể hiện tính khử: 

     
0

S i  + 2F2 → 
4

4Si F
+

 
- Silic thể hiện tính oxi hóa: 

     
0

S i  + 2Mg → 
4

2Mg Si
−

 

Oxit 

CO, CO2 
CO:  
- là oxit trung tính (không tạo muối) 
- có tính khử mạnh: 

  
2

4 CO
+

 + Fe3O4 
ot

→  3Fe + 
4

24 CO
+

 
CO2:  
- là oxit axit 
- có tính oxi hóa: 

  
+4

2
CO + 2Mg 

ot
→  

0

C  + 2MgO 

- CO2 tan trong nước, tạo ra dung dịch 
axit cacbonic. 

SiO2 

- Tan được trong kiềm nóng chảy:  
 SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O 
- Tác dụng với dung dịch axit HF  
 SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O 

Axit 

3. Axit cacbonic (H2CO3) 
- H2CO3 không bền, phân huỷ thành 
CO2 và H2O. 
- H2CO3 là axit yếu, trong dung dịch 
phân li hai nấc. 

3. Axit silixic (H2SiO3) 
- H2SiO3 là axit ở dạng rắn, ít tan 
trong nước. 
- H2SiO3 là axit rất yếu, yếu hơn cả 
axit cacbonic. 

Muối 

4. Muối cacbonat 
- Muối cacbonat của kim loại kiềm dễ 
tan trong nước và bền với nhiệt. Các 
muối cacbonat khác ít tan và dễ bị 
nhiệt phân: 

    CaCO3 
ot

→  CaO + CO2 
- Muối hiđrocacbonat dễ tan và dễ bị 
nhiệt phân: 

  Ca(HCO3)2 
ot

→  CaCO3 + CO2 + H2O 

4. Muối silicat 
- Muối silicat của kim loại kiềm dễ 
tan trong nước.  
- Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3, 
K2SiO3 được gọi là thuỷ tinh lỏng, 
dùng để sản xuất xi măng chịu axit, 
chất kết dính trong xây dựng, ... 

 

PHẦN II: HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 

20 câu trắc nghiệm khách quan  - 6 điểm 
2 câu tự luận (4 ý) - 4 điểm  
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PHẦN III:  MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO 
 

ĐỀ 1 
A. Trắc nghiệm khách quan 

Câu  1. Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? 
A. Fe(OH)2   B. Ba(OH)2   C. KOH   D. Zn(OH)2 

Câu  2. Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh? 
 A. CaCO3, FeCl3, CH3COOH    B. Na2SO4, CH3COONa, Fe(OH)3 
 C. HCl, CH3COONa, NaCl    D. NaOH, CH3COOH, Fe2(SO4)3  
Câu  3. Cho các dung dịch: Na2SO4, Na2CO3, BaCl2, KNO3. Chỉ dùng dung dịch HCl, có thể phân biệt được 

bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên? 
A. 1 dung dịch   B. 2 dung dịch   C. 3 dung dịch   D. 4 dung dịch 

Câu  4. Phát biểu về môi trường của một dung dịch không đúng là:  
A. Môi trường kiềm có pH < 7.   B. Môi trường kiềm có pH > 7. 
C. Môi trường trung tính có pH = 7.   D. Môi trường axit  có pH < 7. 

Câu  5. Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? 
A. Na+, Ca2+, CO3

2-, NO3
-.    B. K+, Ag+, OH-, NO3

-. 
 C. Mg2+, Ba2+, NO3

-, Cl-.    D. NH4
+, Na+, OH-, HCO3

-. 
Câu  6. Cho phản ứng giữa các cặp chất sau: (1) CaCl2 + Na2CO3; (2) Ca(OH)2 + CO2; (3) Ca(HCO3)2 + NaOH 
(4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3. Phương trình ion rút gọn Ca2+ + CO3

2- →  CaCO3 là của phản ứng: 
A. 1 và 2.  B. 2 và 3.   C. 1 và 4.   D. 2 và 4. 

Câu  7. Cho các dung dịch: H2SO4, NaCl, Ca(OH)2, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Ba(OH)
2
 là 

 A. 2.   B. 1.    C. 3.    D. 4. 
Câu  8. Cho phản ứng sau NaHCO3 +  T �  Na2CO3 + G.  Để phản ứng xảy ra thì T, G lần lượt là: 
 A. Ba(OH)2, CO2+ H2O    B. HCl, NaCl     

C. NaHSO4, Na2SO4      D. NaOH, H2O 
Câu  9. Một dung dịch có chứa hai loại cation là Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,01 mol) và hai loại anion là Cl- (x 
mol), NO3

- (y mol). Khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 4,24 gam chất rắn khan. Giá trị x, y lần lượt là     
A. 0,01 và 0,03. B. 0,01 và 0,02.   C. 0,02 và 0,03.  D. 0,02 và 0,02. 

Câu  10. Cho các phản ứng sau: KClO3 
0

2,t MnO
→  khí X;  NH4Cl + Ca(OH)2 →

0t  khí Y;  khí X + khí Y 
0900 ,C Pt→  khí Z. X, Y, Z lần lượt là:  

 A. O2, NH3, N2. B. Cl2, NH3, HCl.  C. O2, NH3, NO.  D. O2, N2, NO. 
Câu  11. Có những tính chất: (1) chất rắn trong suốt; (2) khó nóng chảy, khó bay hơi; (3) phát quang màu lục 
nhạt trong bóng tối ở nhiệt độ thường; (4) chỉ bốc cháy ở trên 250oC. Những tính chất của photpho trắng là:  
 A. (1), (2), (3).           B. (1), (3) , (4).              C. (2), (3).             D. (1), (3). 
Câu  12. Tính chất hóa học của N2 là  
 A. tính khử và tính oxi hoá.    B. tính axit và tính bazơ.  
 C. tính axit và tính oxi hoá.    D. tính bazơ và tính khử. 

Câu  13. Vai trò của amoniac trong phản ứng: 4NH3 + 5O2 → xtt ,0

 4NO + 6H2O là 
 A. chất khử.              B. chất oxi hoá.               C. axit.             D. bazơ. 
Câu  14. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3 cho đến dư, hiện tượng quan sát được là: 

A.  Xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi. Sau đó lượng kết tủa giảm dần 
cho đến khi tan hết thành dung dịch trong suốt không màu.  
B.  Xuất hiện kết tủa màu trắng keo, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi.  
C.  Xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi. Sau đó lượng kết tủa giảm 
dần cho đến khi tan hết thành dung dịch màu xanh đậm.  

  D.  Xuất hiện kết tủa màu xanh, lượng kết tủa tăng đến không đổi. 
Câu  15. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của các chất trong phương trình phản ứng giữa Al với HNO3 rất loãng 
tạo sản phẩm khử duy nhất N2O là  
 A. 48.                        B. 11.                             C. 64.              D. 9. 
Câu  16. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng hoàn toàn, trong dung dịch có 
các muối: 
 A. KH2PO4 và K2HPO4    B. KH2PO4 và K3PO4  
 C. K2HPO4 và K3PO4                                      D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4 
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Câu  17. Phản ứng được ứng dụng để khắc chữ trên thủy tinh là 
 A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.   B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O  
 C. CaCO3 → CaO + H2O.    D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. 
Câu  18. Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu 
được dung dịch có pH=12. Giá trị của a là 
 A. 1,1.          B. 0,2.             C. 0,12.              D. 0,6. 
Câu  19. Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất 
không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của phân lân này là 
 A. 39,76%.                  B. 42,25%.                     C. 45,75%.                D. 48,52%. 
Câu  20. Phân bón chứa chất nào sau đây làm tăng độ chua của đất?  
 A. KCl                        B. NH4NO3                   C. NaNO3                 D. K2CO3 

B. Trắc nghiệm tự luận 
Bài 1: Hỗn hợp X gồm Al và Cu. Cho m gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được 
4,48 lít chất khí không màu, hóa nâu trong không khí (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Còn nếu cho X tác dụng 
với dung dịch HCl thì tối đa thu được 3,36 lít khí H2. 

a) Xác định giá trị của m. 
b) Xác định số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. 

Bài 2: Nhỏ từ từ đến hết V ml dung dịch HCl 0,3M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 
0,1M có pha sẵn vài giọt dung dịch phenolphtalein không màu.  

a) Viết PTHH dạng ion rút gọn của phản ứng xảy ra. 
b) Nếu V=110, hãy cho biết hiện tượng xảy ra, giải thích ngắn gọn. 
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ĐỀ 2 
A. Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Thành phần chính của supephotphat đơn là 
A. Ca(H2PO4)2 và CaSO4. B. CaHPO4.  C. Ca(H2PO4)2.  D. Ca3(PO4)2. 

Câu 2: Trong số các chất sau, chất nào không phải là chất điện li? 
A. H2SO4  B. C2H5OH   C. NaHCO3   D. KOH 

Câu 3: Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Khối lượng của muối thu 
được là 

A. 3,18 gam.  B. 13,8 gam.  C. 31,8 gam.   D. 1,38 gam. 
Câu 4: Phản ứng nhiệt phân muối nitrat nào sau đây không đúng? 

A. 2Mg(NO3)2  →  2MgO  +  4NO2  +  O2.  B. Cu(NO3)2  →  Cu  +  2NO2  +  O2. 
C. 2KNO3  →  2KNO2  +  O2.   D. 2AgNO3  →  2Ag  +  2NO2  +  O2. 

Câu 5: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 
được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là 

A. 0,30.  B. 0,15.  C. 0,03.   D. 0,12. 
Câu 6: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện trong phản ứng nào sau đây? 

A. 2H2SO4  +  C  
ot

→   CO2  +  2SO2  +  2H2O. B. C  +  2CuO  
ot

→   2Cu  +  CO2. 

C. Ca  +  2C  
ot

→   CaC2.     D. C  +  H2O  
ot

→   CO  +  H2. 
Câu 7: Nhận định nào sau đây không đúng? 

A. Nguyên tử photpho có độ âm điện nhỏ hơn so với nguyên tử nitơ. 
B. Photpho trắng hoạt động hóa học mạnh hơn photpho đỏ. 
C. Photpho thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với O2 dư. 
D. Ở nhiệt độ thường photpho trắng phát quang trong bóng tối. 

Câu 8: Khi tiến hành thí nghiệm nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng quan 
sát được là: 

A. xuất hiện kết tủa màu xanh.   B. xuất hiện kết tủa màu trắng. 
C. xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan. D. xuất hiện kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan. 

Câu 9: Phản ứng giữa FeO và HNO3 sinh ra khí NO, tổng hệ số trong PTHH là 
A. 10.   B. 16.    C. 22.    D. 20. 

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế được 4,48 lít N2 (đktc) thì phải nhiệt phân bao nhiêu gam 
NH4NO2 nếu hiệu suất của quá trình là 100%? 

A. 16 gam.  B. 24,2 gam.   C. 12,8 gam.   D. 20,4 gam. 
Câu 11: Thêm 1 mol CH

3
COOH vào nước thu được 1 lít dung dịch X. Phát biểu nào sau đây là đúng về dung 

dịch X? 
A. Nồng độ ion OH-  lớn hơn nồng độ ion H+ B. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch X là 1M. 
C. Axit axetic phân li hoàn toàn thành các ion. D. pH của dung dịch X nhỏ hơn 7 

Câu 12: Có bao nhiêu muối axit trong các muối sau đây: Na2S, Ba(HCO3)2, NaHSO3, NH4Cl ? 
A. 2   B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 13: Cho các cặp chất sau: 
 (1) Na2CO3 + BaCl2      (2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2   
 (3) NaHCO3 + Ba(OH)2     (4) MgCO3 + BaCl2   
Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là 

A. (2), (4)  B. (1), (3), (4)   C. (1), (2)   D. (2), (3), (4) 
Câu 14: Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? 

A. NH4
+, Na+, OH-, HCO3

-.    B. K+, Ag+, OH-, NO3
-. 

C. Mg2+, Ba2+, NO3
-, Cl-.    D. Na+, Ca2+, CO3

2-, NO3
-. 

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 ở đktc 
(sản phẩm khử duy nhất). M là 

A. Zn.   B. Mg.    C. Al.    D. Ca. 
Câu 16: Trộn các cặp dung dịch sau: (1) BaCl2 + H2SO4, (2) Ba(OH)2 + K2SO4, (3) BaCO3 + H2SO4, (4) 
NaHSO4 + BaCl2. Các cặp dung dịch nào có cùng phương trình ion rút gọn nếu giả sử H2SO4 và Ba(OH)2 điện 
li hoàn toàn ở nấc thứ hai? 

A. (1), (2).       B. (1), (3).        C. (1), (2), (4).        D. (1), (2), (3), (4). 
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Câu 17: Cho hỗn hợp Na, Ba tác dụng với nước dư thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích dung 
dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa hết dung dịch X là 

A. 150 ml.  B. 75 ml.         C. 100 ml.   D. 60 ml. 
Câu 18: Để phân biệt các mẫu phân đạm amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat ngay ở lần thử đầu tiên, người ta dùng 
thuốc thử là dung dịch 

       A. Ba(OH)2.     B. NaOH.              C. BaCl2.   D. quì tím. 
Câu 19: Axit nitric và axit photphoric cùng có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

       A. CuCl2, NaOH, K2CO3, NH3.   B. NaOH, K2O, NH3, Na2CO3. 
       C. CuSO4, MgO, KOH, NH3.   D. KCl, NaOH, Na2CO3, NH3. 

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,4 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp 
khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là 

A. 24,192 lít.  B. 8,640 lít.   C. 15,340 lít.   D. 19,280 lít. 
B. Trắc nghiệm tự luận 
Bài 1: Trộn dung dịch HCl 0,01M với dung dịch H2SO4 0,005M theo tỉ lệ 1:1 về thể tích thu dung dịch X.  

a) Tính nồng độ của ion H+  của dung dịch X. 
b) Để trung hòa 100 ml dung dịch X cần 30 ml dung dịch NaOH có pH bằng x. Tính x. 

Bài 2: Có 3 dung dịch loãng Na3PO4, NH4Cl, Na2SO4 đựng trong 3 lọ riêng biệt.  
a) Hãy nhận biết 3 dung dịch trên bằng phương pháp hóa học. 
b) Viết PT ion rút gọn của các phản ứng xảy ra. 

 
 



 
  

 
8 

 

ĐỀ 3 
A. Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được? 
A. KCl rắn khan.     C. MgCl2  nóng chảy. 
B. KOH nóng chảy.     D. HI trong dung môi nước. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Sự điện li là sự điện phân các chất thành ion dương và ion âm.    
B. Sự điện li là phản ứng oxi-khử. 
C. Sự điện li là sự phân li các chất điện li thành ion dương và ion âm.   
D. Sự điện li là phản ứng trao đổi ion. 

Câu 3: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch? 
A. FeCl2 + Al(NO3)3.      B. K2SO4 + (NH4)2CO3.   
C. Na2S + Ba(OH)2.           D. ZnCl2 + AgNO3. 

Câu 4: Khi nhiệt phân AgNO3 thu được những sản phẩm nào? 
A. Ag, NO2, O2.  B. Ag, NO,O2.         C. Ag2O, NO2, O2.   D. Ag2O, NO, O2. 

Câu 5: Ở nhiệt độ thường, nitơ phản ứng trực tiếp với chất nào dưới đây? 
A. Li.   B. Na.    C. Ca.    D. Cl2. 

Câu 6: Tính khử của cabon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau? 
A. 2C    +     Ca    →     CaC2.   B. C      +      H2 →    CH4. 
C. C      +     CO2            →    2CO.   D. 3C    +     4Al          →    Al4C3. 

Câu 7: Hòa tan 6,72 lít khí HCl (đktc) vào nước được 30 lít dung dịch HCl. pH của dung dịch HCl thu được là 
A. 0,3.   B. 3.    C. 2.    D. 1. 

Câu 8: Dung dịch X chứa đồng thời các cation: + + 2+ 2+K , Ag , Fe , Ba và một anion. Anion này là 

A. -Cl .    B. 2-
4SO .     C. 2-

3CO .     D. -
3NO . 

Câu 9: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng 
A. (NH4)3PO4.  B. NH4HCO3.   C. CaCO3.   D. NaCl. 

Câu 10: Axit nitric và axit photphoric cùng có phản ứng tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 
A. CuCl2, NaOH, K2CO3, NH3.   B. KOH, Na2O, NH3, K2CO3. 
C. CuSO4, MgO, KOH, NH3.    D. HCl, NaOH, Na2CO3, NH3.  

Câu 11: Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây có thể nhận biết các dung dịch riêng biệt: (NH4)2CO3, NH4Cl, 
Na2CO3?  

A. NaOH.  B. Ca(OH)2.   C. NH3.   D. HCl. 
Câu 12: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M cần để trung hòa  200 ml dung dịch H2SO4 1M là 

A. 0,2 lít.  B. 0,1 lít.   C. 0,4 lít.   D. 0,8 lít. 
Câu 13: Có bốn dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion 
trên bao gồm: + 2+ 2+ 2+ 2- 2- - -

4 3 3Na , Mg , Ba , Pb , SO , CO , Cl , NO . Đó là bốn dung dịch: 

A. 2 4 2 3 3 2BaCl , MgSO , Na CO , Pb(NO ) .  B. 3 4 3 2BaCO , MgSO , NaCl, Pb(NO )  . 

C. 3 3 2 4BaCO , Mg(NO ) , NaCl, PbSO  .   D. 3 2 2 3 2 4Mg(NO ) , Na CO , PbCl , BaSO . 

Câu 14: Cho 0,1 mol N2 tác dụng với 0,3 mol H2 thì thu được 0,35 mol hỗn hợp N2, H2, NH3. Hiệu suất của 
phản ứng tổng hợp là  

A. 25%.  B. 40%.   C. 50%.   D. 75%. 
Câu 15: Tổng số mol khí sinh ra nhiệt phân 0,4 mol Pb(NO3)2 với hiệu suất 75% là 

A. 0,85.  B. 0,75.   C. 0,5.    D. 0,3. 
Câu 16: Phản ứng giữa Mg với HNO3 tạo khí N2O. Tổng hệ số nguyên tối giản nhất trong phương trình này là 

A. 14.   B. 24.    C. 38.    D. 16. 
Câu 17: Sục 8960 ml CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 2M. Số gam muối thu được là 

A. 16,8.  B. 21,2.   C. 38.    D. 33,6. 
Câu 18: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thấy tạo ra 11,2 lit hỗn hợp khí N2O, N2 theo tỉ lệ 
mol lần lượt là 1:1. Giá trị của m là                                                                          
       A. 35,1.                B. 40,5.                  C. 48,6.                     D. 13,5.  
Câu 19: Có bốn lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một dung dịch 
chất nào dưới đây để nhận biết 4 dung dịch trên? 

A. NaCl.  B. H2SO4.   C. Ba(OH)2.   D. AgNO3. 
Câu 20: Cho 1,605 gam NH4Cl vào 200 ml dung dịch NaOH 0,1M rồi đun nóng nhẹ, cho đến khi phản ứng xảy 
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ra hoàn toàn. Thể tích khí NH3 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là 
A. 0,672 lít.   B. 0,448 lít.    C. 0,336 lít.   D. 0,224 lít. 

B. Trắc nghiệm tự luận 
Bài 1: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô 
cạn dung dịch thu được m gam muối. 

a) Viết các PTHH xảy ra. 
b) Xác định giá trị m. 

Bài 2:  
a) Dung dịch chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, a mol Cl- , b mol SO4

2- . Viết biểu thức biễu diễn mối 
quan hệ của a và b. 
b) Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho phân ure vào dung dịch Ca(OH)2. 
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ĐỀ 4 
A. Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? 
A. H2S.                         B. CH3COOH.                    C. HI.                           D. Al(OH)3. 

Câu 2: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1M. Dung dịch dẫn điện kém nhất là 
A. HF.   B. HI.       C. HCl.       D. HBr. 

Câu 3: Đối với dung dịch axit HNO2 0,010M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng? 
A. [H+] = 0,010M.     B. [H+] > [NO2

-].           C. [H+] < 0,010M.       D. [NO2
-] > 0,010M. 

Câu 4: Trong một dung dịch có chứa 0,01 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Cl- và x mol NO3
-. Giá trị của x 

là 
A. 0,05.                     B. 0,04.                            C. 0,03.                       D. 0,01. 

Câu 5: Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M với 100 ml dung dịch HCl 0,03M thì thu được dung dịch X. pH 
của dung dịch X là  

A. 1.                          B. 2.                                   C. 3.                              D. 4. 
Câu 6: Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? 

A. Na+, Ca2+, CO3
2-, NO3

-.    B. K+, Al3+, OH-, NO3
-. 

C. Mg2+, Ba2+, NO3
-, Cl-.    D. NH4

+, Na+, OH-, HCO3
-. 

Câu 7: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH− � H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây? 
A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl   B. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O 
C. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O  D. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O 

Câu 8:  Cho phản ứng giữa các cặp chất (trong dung dịch):   
(1) CaCl2 + Na2CO3;    (2) Ca(OH)2 + (NH4)2CO3;   (3) Ca(HCO3)2 + NaOH dư;  
(4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3;   (5) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 
Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO3

2- →  CaCO3 là 
A. 2.   B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 9: Khi tiến hành thí nghiệm Cu tác dụng với HNO3. Để xử lí khí độc NO2, người ta thường dùng bông tẩm 
dung dịch nào sau đây? 

A. NaCl                   B. H2SO4                    C. NaOH                       D. Na2SO4 
Câu 10: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M thì lượng kết tủa thu được 
là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là  

A.1,2.                       B. 1,8.                         C. 2,4.                          D. 2.  
Câu 11: Các cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong một dung dịch ? 

A. CH3COOK và BaCl2.    B. CaF2 và H2SO4.  
C. Fe2(SO4)3 và KOH.    D. CaCl2 và Na2SO4. 

Câu 12: Để phân biệt ba dung dịch muối NH4Cl, NaNO3, Na3PO4 người ta dùng dung dịch nào sau đây? 
A. NaOH                 B. Na2CO3                              C. AgNO3                          D. BaCl2 

Câu 13: Khi dẫn khí NH3 đến dư vào dung dịch FeCl3 thì hiện tượng quan sát được là 
A. Xuất hiện kết tủa trắng.                              B. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.  
C. Xuất hiện kết tủa xanh.                              D. Xuất hiện kết tủa đen.  

Câu 14: Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào dưới đây đều sinh ra kim loại ? 
A. AgNO3, Hg(NO3)2.     B. AgNO3, Cu(NO3)2. 
C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.    D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. 

Câu 15: Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thu được dung dịch X. Khối lượng 
chất tan có trong dung dịch X là  

A. 9,5 gam            B. 5,9 gam                        C. 4,8 gam                      D. 7,9 gam  
Câu 16: Khi cho C tác dụng với HNO3 đặc, nóng dư ta thu được các sản phẩm gồm: 

A. CO2, NO , H2O.     B. CO, NO2 , H2O.           C. NO2 , H2O.         D. CO2, NO2 , H2O. 
Câu 17: Muối nào sau đây dùng làm cho bánh nở và xốp? 

A. NH4Cl                   B. (NH4)2CO3                        C. NH4NO3                       D. NH4HCO3 
Câu 18: Phản ứng nào dưới đây không tạo ra oxit của nitơ? 

A. NH4NO3 
0t→      B. Ag + dung dịch HNO3 đặc → 

C. NaHCO3 + dung dịch HNO3 →   D. Cu(NO3)2 
0t→  

Câu 19: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M. Môi trường của dung dịch là 
A. trung tính.  B. kiềm.   C. không xác định được. D. axit. 

Câu 20: Trong dung dịch CH3COOH 0,01 M, tích số ion của nước ở 250C là 
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A. [H+][OH-] = 10-14.     B. [H+][OH-] < 10-14. 
C. [H+][OH-] > 10-14.     D. không xác định được. 

B. Trắc nghiệm tự luận 
Bài 1: Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 12,5% thu được dung dịch X. 

a) Viết PTHH.  
b) Xác định nồng độ C% của H3PO4 trong dung dịch X. 

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 80 gam hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu được 8,96 lít khí 
NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất).  

a) Viết PTHH. 
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu. 
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ĐỀ 5 
A. Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Dãy gồm các chất điện li mạnh là: 
 A. HI, H2SO4, KNO3.     B. HNO3, MgSO4, HF. 
 C. HCl, Ba(OH)2, CH3COOH.   D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4. 
Câu 2: Trong các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 1M, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất? 

A. Al2(SO4)3.  B. H2SO4.   C. Ba(OH)2.   D. NH4NO3. 
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam BaO vào nước thu được 200 ml dung dịch X có pH=13. Giá trị của m là 

A. 1,53.  B. 2,295.   C. 3,06.   D. 2,04. 
Câu 4: Tiến hành các thí nghiệm sau:  
(1) Nhỏ dung dịch K2CO3 vào dung dịch CaCl2   
(2) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4   
(3) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl 
(4) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch ZnSO4 
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 

A. 1.   B. 3.    C. 2.    D. 4. 
Câu 5: Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là: 

A. Na+, Ca2+, CO3
2-, NO3

-.    B. K+, Cu2+, OH-, NO3
-. 

C. Mg2+, Ba2+, NO3
-, Cl-.    D. NH4

+, Na+, OH-, HCO3
-. 

Câu 6: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH− → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây? 
A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl   B. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O  
C. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O  D. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O 

Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch X chứa CuSO4 0,1M và MgCl2 0,3M tác dụng với 400 ml dung dịch Y gồm 
Ba(OH)2 0,05M và KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 2,72.    B. 5,05.   C. 0,98.   D. 1,74. 
Câu 8: Cho dung dịch chứa 19,2 gam (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 51,3 gam Ba(OH)2. Sau phản 
ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 39,4.  B. 59,1.   C. 9,85.   D. 19,7. 
Câu 9: Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây cho môi trường có pH > 7? 

A. NaCl.  B. NaOH.   C. NaHSO4.   D. HCl. 
Câu 10: Cho các phát biểu sau: 
(1) Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc. 
(2) Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối của mọi kim loại. 
(3) Để làm khô khí NH3, cho khí NH3 có lẫn hơi nước đi qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc. 
(4) Trong công nghiệp, amoniac được tổng hợp bằng cách cho muối amoni tác dụng với chất kiềm. 
Số phát biểu không đúng là 

A. 2.   B. 3.    C. 1.    D. 4. 
Câu 11: Cho các phát biểu sau: 
(1) Độ âm điện của photpho nhỏ hơn của nitơ nên ở điều kiện thường photpho hoạt động hóa học kém hơn nitơ. 
(2) H3PO4 là axit 3 nấc. 
(3) Trong H3PO4, P có số oxi hóa +5 là số oxi hóa cực đại nên H3PO4 có tính oxi hóa mạnh như HNO3 
(4) Trong công nghiệp, để điều chế H3PO4 tinh khiết người ta thường cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng 
photphotrit. 
Số phát biểu không đúng là 

A. 2.   B. 3.    C. 4.    D. 1. 
Câu 12: Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó: 

A. Thoát ra một chất khí có màu lục nhạt. 
B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ ẩm. 
C. Thoát ra một chất khí có màu nâu đỏ, làm xanh quỳ ẩm. 
D. Thoát ra một chất khí không màu, không mùi. 

Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín 
(có bột Fe xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 
là 

A. 50%.   B. 40%.    C. 36%.    D. 25%.  
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Câu 14: Cho các phản ứng sau: 

(1) 
0t

3 2Mg(NO ) →    (2) 
0t

4 3NH NO →   

(3) (NH4)2SO4 + KOH 
0t

→      (4) NaNO3
0t→    

Phản ứng tạo ra khí NO2 là 
A. (1).   B. (2).    C. (3).    D. (4). 

Câu 15: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Cu, CuO lần lượt phản ứng với 
HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

A. 8.    B. 5.     C. 7.     D. 6. 
Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, HNO3 được điều chế bằng phản ứng nào sau đây? 

A. NaNO3(r) + H2SO4(đ) 
0t→   HNO3 + NaHSO4  

B. Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3 
C. Pb(NO3)2 + H2SO4 → PbSO4 + 2HNO3 
D. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 

Câu 17: Thành phần chính của quặng photphorit là 
A. Ca3(PO4)2.   B. NH4H2PO4.   C. Ca(H2PO4)2.   D. CaHPO4. 

Câu 18: Phát biểu nào không đúng? 
A. Tất cả phản ứng của nitơ tác dụng với kim loại đều phải thực hiện ở nhiệt độ cao. 
B. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoá học. 
C. Trong công nghiệp, nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 
D. Khi tác dụng với các kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính oxi hóa. 

Câu 19: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau? 
A. Phải bảo quản phân đạm ở nơi khô ráo. 
B. Urê có công thức hóa học là (NH4)2CO. 
C. Supephotphat kép là hỗn hợp muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4. 
D. Để đánh giá độ dinh dưỡng của phân lân người ta dựa vào phần trăm về khối lượng P. 

Câu 20: Hòa tan m gam Cu trong dung dịch HNO3 dư sau phản ứng thấy thoát ra 4,48 lít khí NO (đktc, sản 
phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 

A. 6,4.   B. 3,2.    C. 19,2.   D. 12,8. 
B. Trắc nghiệm tự luận 

Bài 1: Sục từ từ đến hết 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 300 ml dd Ba(OH)2 0,1M.  
a) Viết PTHH và nêu hiện tượng phản ứng. 
b) Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng. 

Bài 2 : Hòa tan hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng, dư thấy thoát ra 8,96 
lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất).  

a) Viết các PTHH đã xảy ra. 
b) Tính phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu. 

 
 
 
 
 
 


