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                                               Môn : Hóa 9 

 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 

** OXIT 

I/Tính chất hoá học:  

1.1. Tính chất hoá học của OXIT 

 1.1.1) Oxit bazơ 

- Tác dụng với nước: một số oxit bazơ (Na2O, CaO, K2O, BaO..) tác dụng với nước tạo thành dung 

dịch bazơ (kiềm). VD:  Na2O  +  H2O 2NaOH 

- Tác dụng với axit: oxit bazơ tác dụng với axit tạo muối và nước. 

VD:  Na2O  +  H2 SO4 Na2SO4 +  H2O 

- Tác dụng với oxit axit: một số oxit bazơ (Na2O, CaO, K2O, BaO..) tác dụng với oxit axit  tạo thành 

muối.  VD:  Na2O  +   CO2 Na2CO3 

1.1.2) Oxit axit 

- Tác dụng với nước: nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. 

SO3   +   H2O   H2SO4 

- Tác dụng với bazơ: oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối và nước. 

CO2  +  2NaOH  Na2CO3   +  H2O 

- Tác dụng với oxit bazơ: một số oxit axit tác dụng với oxit bazơ  tạo thành muối. 

CaO   +   CO2  CaCO3 

II/ Điều chế:  

 Điều chế CaO: Nung đá vôi (CaCO3) ở nhiệt độ cao 

        CaCO3  CaO + CO2  

 Điều chế  Lƣu huỳnh đioxit SO2   

Trong phòng TN: 

- Muối sunfit + axit (HCl hoặc H2SO4 loãng ):  Na2SO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + SO2  

-  Kim loại + axit H2SO4 đặc, nóng: 2H2SO4  + Cu  CuSO4 + 2H2O  + SO2 

Trong CN: 

- Đốt S trong không khí: S + O2  SO2   

- Đốt quặng Pirit:           4FeS2 + 11O2  8SO2 + 2Fe2O3  

III/ Nhận biết :   CO2 : Cho khí đi qua nước vôi trong, khí làm đục nước vôi trong đó là CO2  

                      SO2 : Cho khí đi qua nước vôi trong, khí làm đục nước vôi trong đó là SO2. 

IV. Ứng dụng  

1. Ứng dụng của Canxioxit(CaO) (Tên thông thƣờng: vôi sống) 

- Dùng trong công nghiệp luyện kim. 

- Nguyên liệu cho công nghiệp hóa học. 

- Khử chua đất trồng trọt. 

- Xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm.  

2.  Ứng dụng của Lƣu huỳnh đioxit (Tên gọi thông thƣờng: khí sunfurơ) 

- Sản xuất axit sunfuric:  SO2    SO3    H2SO4 

- Tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. 

- Diệt nấm, mốc và dùng làm chất bảo quản thực phẩm. 
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V. PHÂN LOẠI: 4 LOẠI  

- oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. 

- oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. 

- oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazo tạo thành muối và 

nước. 

- oxit trung tính là những oxit KHÔNG tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazo, nước. 

 
AXIT 

I/Tính chất hoá học chung của axit:  

1/ Với chất chỉ thị màu : dd axit làm quì tím đổi sang màu đỏ . 

2/ Tác dụng với bazơ:   Axit  + Bazơ  muối + nước     

    H2SO4 + 2NaOH    Na2SO4 + 2H2O 

3/ Tác dụng với oxit bazơ : Axit    + Oxit bazơ  muối + nước    

          CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O 

     4/ Tác dụng với kim loại: Axit + kimloại  Muối + Hiđro 

      * ĐK: trừ Cu, Hg, Ag, Pt, Au  

                    Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 

     5/ Tác dụng với muối : Axit + muối  muối mới + axit mới 

* ĐK : Muối mới không tan trong axit mới hoặc axit sinh ra yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit phản ứng.   

H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl 

II/Tính chất hoá học riêng AXIT H2SO4 đặc, nóng:  

 H2SO4 đặc, nóng tác dụng với kim loại không giải phóng H2 

                    2H2SO4  + Cu  CuSO4 + 2H2O  + SO2 

 Tính háo nƣớc: H2SO4 đặc có tính háo nước.  

   C12H22O11 
H2SO4d

11H2O  + 12C 

 

** PHA LOÃNG AXIT H2SO4: RÓT TỪ TỪ  AXIT ĐẶC VÀO LỌ ĐỰNG SẴN NƢỚC RỒI 

KHUẤY ĐỀU. 

 IV/ Sản xuất H2SO4: 3 công đoạn 

S + O2 
otSO2            2SO2 + O2   

ot 2SO3     SO3 + H2O  H2SO4  

V/Nhận biết:  Axit sunfuric H2SO4 và muối sunfat(=SO4) bằng thuốc thử BaCl2, Ba(NO3)2 , Ba(OH)2. 

Dấu hiệu nhận biết là: Xuất hiện kết tủa màu trắng BaSO4  

Để nhận biết H2SO4 và muối sunfat dùng quì tím hoặc dùng kim loại như : Mg, Zn, Al, Fe,... hay 

dùng muối cacbonat… 

 

BAZƠ 

I/Tính chất hoá học:  

1/ Với chất chỉ thị màu : dd bazơ làm quì tím đổi sang màu xanh ; dd phenolphtalein không màu thành 

màu đỏ. 

2/ Tác dụng với axit :    Bazơ  + Axit   muối + nước    (phản ứng trung hoà) 

    2NaOH  + H2SO4    Na2SO4 + 2H2O 

3/ Tác dụng với oxit axit : Bazơ  + Oxit axit  muối + nước    

          Ca(OH)2 +  CO2  CaCO3 + H2O 

     4/ Bazơ không tan bị phân huỷ bởi nhiệt độ : bazơ không tan 
ot oxit bazơ + nước 



                 2Fe(OH)3 
otFe2O3 + 3H2O 

      5/ Tác dụng với muối : Bazơ(tan) + muối(tan)  muối mới + bazơ mới 

* ĐK : Muối mới không tan hoặc bazơ mới không tan  

          2NaOH + CuCl2  Cu(OH)2 + 2NaCl 

III/Điều chế :           

           + Bazơ tan :  oxit bazơ + Nước  bazơ tan (kiềm)  .VD : Na2O + H2O  2NaOH 

           + Bazơ không tan:  muối tan + kiềm  bazơ không tan + muối mới 

                    2KOH + CuCl2  Cu(OH)2 + 2KCl         

 MUỐI 

I/Tính chất hoá học:  

1/ Tác dụng với axit :    Muối  + Axit   muối + axit mới     

             BaCl2  + H2SO4    BaSO4 + 2HCl 

2/ Tác dụng với kim loại : Muối  + kim loại   muối + kim loại mới   

          CuSO4 + Fe  FeSO4 + Cu  

      3/ Muối tác dụng với muối: Muối(tan) + muối (tan)  2 muối mới  

             * ĐK : 2 muối tham gia phải tan và 2 muối tạo thành phải có 1 muối không tan. 

              KCl + AgNO3  AgCl + KNO3  

      4/ Tác dụng với dd bazơ : Bazơ(tan) + muối(tan)  muối mới + bazơ mới 

* ĐK : Muối mới không tan hoặc bazơ mới không tan  

          2NaOH + CuCl2  Cu(OH)2 + 2NaCl 

5/ Phân huỷ muối :   2KClO3 
ot  2KCl + 3O2 

II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI: 

Phản ứng ttrao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với 

nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra hợp chất mới không tan hoặc chất khí. 

B. BÀI TẬP:  (tham khảo) 

Bài 1: Viết các phương trình phản ứng hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau: 

a) Na2O 1  NaOH 2  Na2SO3 3 SO2 4  K2SO3   

b) CaCO3 1   CaO 2 Ca(OH)2 3  CaCO3 4  Ca(NO3)2  

c) H2SO4  )1( SO2  )2( K2SO3  )3( K2SO4 
(4)  BaSO4 

  (5)                (6) 

 ZnSO4           BaSO3 

d)  P  )1( P2O5  )2( H3PO4  )3( Na3PO4 
(4)  NaCl 

Bài 2: Nêu hiện tƣợng quan sát đƣợc và viết PTHH xảy ra(nếu có): 

1. Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư) 

2. Cho dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4. 

3. Cho dd HCl vào ống nghiệm chứa CaCO3 

4. Cho dd H2SO4 vào ống nghiệm chứa CuO  

Bài 3: Cho các chất sau: CuO, CaCO3, Al, MgO, Fe(OH)2, Fe2O3. Chất nào ở trên tác dụng với dd HCl 

để: 

a) Sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. 

b) Tạo thành dd có màu xanh. 

c) Tạo thành dd có màu vàng nâu. 

d) Tạo thành dd không màu. 

e) Sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong. 

     Viết các PTHH cho các phản ứng trên. 



Bài 4: Có những oxit sau: MgO, Fe2O3, SO2, Na2O, CO2, SO3, CO, Al2O3. Oxit nào có thể tác dụng 

đƣợc với:    a. nước             b. Dung dịch axit sunfuric(H2SO4)       c. Dung dịch kali hiđroxit(KOH).     

Viết các phương trinh hóa học xảy ra? 

  NHẬN BIẾT 
BÀI 5: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: 

a) Các dung dịch:  H2SO4 ; NaOH ; Na2SO4 ; NaCl,NaNO3 

b) Phân biệt 3 chất rắn sau bị mất nhãn: MgO, P2O5, Na2O.  

c)   Phân biệt 3 chất rắn sau bị mất nhãn: ZnO, CaCO3, CaO. 

d) Các dung dịch CuSO4 , AgNO3 , NaCl ? 

e) Các dung dịch MgCl2 , BaCl2 , K2CO3 , H2SO4  

 BÀI TẬP ĐỊNH LƢỢNG 

BÀI 5:  Hòa tan hoàn toàn 2,24 lít (đktc) Lưu huỳnh đioxit SO2 vào nước thu được 200 ml dd A. 

a)  Tính nồng độ mol của dung dịch A? 

      b)  Cho thêm kẽm oxit  vào dung dịch A. Tính khối lượng muối tạo ra?  

BÀI 6: Hòa tan hoàn toàn 12,4 gam Natrioxit thì cần dùng 200g dung dịch axit sunfuric chưa rõ nồng độ. 

Tính: 

            a) khối lượng muối thu được sau phản ứng. 

            b) nồng độ phần trăm của dung dịch axit đã phản ứng  

BÀI 7: Nung  1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất. Tính khối lượng vôi sống thu được biết hiệu suất phản 

ứng 90%.  

BÀI 8: Cho 200 gam dung dịch NaCl 11,7% tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3. Tính: 

a) Khối lượng kết tủa tạo ra. 

b) Khối lượng dung dịch AgNO3 10% phản ứng. 

c) Nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng. 

BÀI 9: Cho 32g một oxit kim loại hóa trị III tan hết trong 294g dung dịch H2SO4 20%. Tìm công thức 

của oxit kim loại trên. 

BÀI 10:  Cho kim loại kẽm tác dụng hoàn toàn với 146 gam dung dịch HCl 5%. Tính: 

a) khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng. 

b) thể tích khí thoát ra (ở đktc) sau khi phản ứng kết thúc. 

c) nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau phản ứng? 

BÀI 11: Để trung hòa vừa đủ 200ml dung dịch hỗn hợp HCl xM và H2SO4 yM cần 300ml dung dịch 

NaOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 40,1 gam muối khan. Xác định x, y? 

BÀI 12: Hòa tan một lượng kim loại R có hóa trị không đổi trong một lượng dd H2SO4 9,8 % vừa đủ thu 

được dd muối có nồng độ 15,14%. Xác định kim loại R? 

BÀI 13: Nung 16,5 gam hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, chất 

răn còn lại có khối lượng 12 gam. Xác định thành phần % khối lượng mỗi bazơ trong hỗn hợp đầu. 

BÀI 14: Biết 4,48 lít khí SO2(đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 , sản phẩm là CaSO3 

và nước. Tính: 

a) Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng. 

b) Khối lượng kết tủa tạo ra. 

BÀI 15*: Rót 20 g dd H2SO4 vào 104 g dd BaCl2 10% . Lọc tách kết tủa, lấy dd nước lọc . Để trung hoà 

lượng dd nước lọc này cần dùng 25ml dd NaOH 25% (D = 1,28g/ml). Tính nồng độ % của dd axit đã 

dùng?  (ĐS: 49%) 

 



C. TRẮC NGHIỆM: (tham khảo) 

Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ? 

A. CaO                                     B. CO2    C. P2O5                        D. SO2 

Câu 2. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra dung dịch có màu vàng nâu? 

A. NaOH                            B.   CuO C. C. Fe2O3                              D. MgO 

Câu 3. Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa Zn. Hiện tượng quan sát được là: 

A. xuất hiện kết tủa trắng. 

B. không có hiện tượng gì xảy ra. 

C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 

D. xuất hiện bọt khí. 

Câu 4. Chất nào dùng làm nguyên liệu sản xuất SO2 trong công nghiệp? 

      A. Na2SO4                            B. FeS2  C. Na2SO3                   D. NaCl 

Câu 5. Phân biệt 2 chất sau bị mất nhãn: NaCl, Na2SO4. Ta dùng thuốc thử là:  

A. BaCl2            B.  kim loại Zn          C. quì tím       D. Na2SO4 và quì tím    

Câu 6.  Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc thì phải nhỏ từ từ 

A.  nước vào dung dịch axit sunfuric đặc    

B. dung dịch axit sunfuric đặc vào nước 

C.dung dịch axit sunfuric loãng vào dung dịch axit sufuric đặc     

D. cho SO3 vào dung dịch axit sunfuric loãng.   

Câu 7. Người ta dẫn hỗn hợp khí : SO2 CO, N2  đi qua bình đựng dung dịch nước vôi  trong dư, khí 

thoát ra khỏi bình là  

A.  N2                          B. CO                 C.  CO và  N2                          D. SO2 và CO 

Câu 8. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4  tạo ra dung dịch có màu xanh? 

A. CuO                            B. Fe(OH)3      D. C. MgO                        D. NaOH 

Câu 9. Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa Mg. Hiện tượng quan sát được là: 

A.  xuất hiện kết tủa trắng. 

B. không có hiện tượng gì xảy ra. 

C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 

D. xuất hiện bọt khí. 

Câu 10. Chất nào dùng làm nguyên liệu sản xuất SO2 trong phòng thí nghiệm? 

      A. Na2SO4                            B. FeS2  C. Na2SO3               D. NaCl 

Câu 11. Để phân biệt dung dịch NaOH và dung dịch HCl  người ta dùng : 

           A. Nước                   B. Quỳ tím           C. dd KOH                       D. dd BaCl2  

Câu 12.   Dãy các chất nào sau đây là oxit bazơ: 

CO, NO2, SO2  B. CO2, P2O5, CaO      C.    P2O5, SO3, N2O5    D. CuO, K2O, Fe2O3 

Câu 13. Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với: 

   A. Nước, sản phẩm là axit B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước 

   C. Nước, sản phẩm là bazơ D. Axit, sản phẩm là muối và nước 

Câu 14. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là: 

    A.  K2SO4                B.  NaCl                         C.  NaNO3                           D.  Ba(OH)2  

Câu 15. Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là: 

A. CO2                        B. Na2O                       C. P2O5                       D. MgO 

Câu 16. Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí: 

A. SO2 B. CO2 C. CO D. H2 

Câu 17:  Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là: 

A. SO3 B. CaO C. BaO D. Na2O  

Câu 18:  Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là: 

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2                                        B. CaO, BaO, K2O, Na2O 

C. CO2, SO2, P2O5, SO3                                               D. Al2O3 , MgO, CuO, Fe2O3 



Câu 19 : Cặp chất  tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là: 

A. CaSO3 và NaCl           B. Na2SO3 và H2SO4      C. CuSO3 và KOH         D. K2SO3 và NaNO3 

Hết 

 

I. Nhận biết các chất trong dung dịch. 

Hoá chất Thuốc thử Hiện tượng Phương trình minh hoạ 

- Axit  

-Bazơ kiềm 
Quỳ tím 

- Quỳ tím hoá đỏ 

- Quỳ tím hoá xanh 

 

Gốc nitrat 

 

NO3 
Cu 

Tạo khí không màu, để 

ngoài không khí hoá nâu 

8HNO3 + 3Cu   3Cu(NO3)2  +    2NO     + 

4H2O 

                              (không màu) 

   2NO  + O2     2NO2  (màu nâu) 

Gốc sunfat 

SO4 

BaCl2 

 

Tạo kết tủa trắng không tan 

trong axit 

H2SO4 + BaCl2    BaSO4 + 2HCl 

Na2SO4 + BaCl2   BaSO4 + 2NaCl 

Gốc sunfit 

SO3 
- BaCl2 

- Axit 

- Tạo kết tủa trắng không 

tan trong axit. 

- Tạo khí không màu. 

Na2SO3 + BaCl2   BaSO3 + 2NaCl  

Na2SO3 + 2HCl   BaCl2 + SO2  + H2O 

Gốc 

cacbonat 

 

CO3 

Axit, 

BaCl2, 

AgNO3 

Tạo khí không màu, tạo kết 

tủa trắng. 

CaCO3 +2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O 

Na2CO3 + BaCl2   BaCO3  + 2NaCl 

Na2CO3 + 2AgNO3   Ag2CO3  + 

2NaNO3 

Gốc 

photphat 

PO4 

AgNO3 

Tạo kết tủa màu vàng Na3PO4 + 3AgNO3   Ag3PO4   + 

3NaNO3 

                                   (màu vàng) 

Gốc clorua 

Cl 

AgNO3, 

Pb(NO3)2 

Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO3    AgCl   + HNO3 

2NaCl + Pb(NO3)2   PbCl2   + 2NaNO3 

Muối sunfua 

 S 

Axit, 

Pb(NO3)2 

Tạo khí mùi trứng ung. 

Tạo kết tủa đen. 

Na2S + 2HCl   2NaCl + H2S  

Na2S + Pb(NO3)2   PbS + 2NaNO3 

Muối sắt (II) 

NaOH 

Tạo kết tủa trắng xanh, sau 

đó bị hoá nâu ngoài không 

khí. 

FeCl2 + 2NaOH   Fe(OH)2   + 2NaCl 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3   

Muối sắt(III) Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl3 + 3NaOH   Fe(OH)3   + 3NaCl 

Muối magie Tạo kết tủa trắng MgCl2 + 2NaOH   Mg(OH)2   + 2NaCl 

Muối đồng Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH   Cu(OH)2   + 

2NaNO3 

Muối nhôm Tạo kết tủa trắng, tan trong 

NaOH dư 

AlCl3 + 3NaOH   Al(OH)3  + 3NaCl 

Al(OH)3 + NaOH (dư)   NaAlO2 + 2H2O 

 

II.  Nhận biết các khí vô cơ. 

Khí SO2 Ca(OH)2, 

dd nước 

brom 

Làm đục nước vôi trong. 

Mất màu vàng nâu của dd 

nước brom 

SO2 + Ca(OH)2   CaSO3  + H2O 

SO2 + 2H2O + Br2   H2SO4 + 2HBr 



Khí CO2 Ca(OH)2 Làm đục nước vôi trong CO2 + Ca(OH)2   CaCO3  + H2O 

Khí N2 Que diêm 

đỏ 

Que diêm tắt  

Khí NH3 Quỳtím ẩm 

HCl(đặc) 

Quỳ tím ẩm hoá xanh 

Tạo khói trắng 

NH3 + H2O  NH4OH 

NH3 + HCl  NH4Cl 

Khí CO 
CuO (đen) 

Chuyển CuO (đen) thành 

đỏ. 
CO + CuO 

ot  Cu + CO2   
                 (đen)                          (đỏ) 

Khí HCl - Quỳ tím 

ẩm ướt 

- AgNO3 

- Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ 

 

- Tạo kết tủa trắng 

 

 

HCl + AgNO3   AgCl + HNO3 

Khí H2S Pb(NO3)2 Tạo kết tủa đen H2S + Pb(NO3)2   PbS + 2HNO3 

Khí Cl2 Dd KI và  

hồ tinh bột 

Không màu hóa xanh Cl2 + 2KI  2KCl + I2 

Hồ tinh bột + I2  xanh 

Axit HNO3 
Bột Cu 

Có khí màu nâu xuất hiện 4HNO3 + Cu   Cu(NO3)2 +  2NO2  + 

2H2O 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  (THAM KHẢO) 

ĐỀ 1: 

 Câu 1. (2,0 điểm)Có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nghiệm riêng biệt là  KOH, K2SO4, NaCl, HCl. Nêu 

phương pháp hoá học để nhận biết từng dung dịch, viết PTHH (nếu có) để minh hoạ     

 Câu 2. (2,0 điểm) Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hoá sau:                   

       Na    1 Na2O   2   Na2SO4    )3(   NaOH  (4)   Na3PO4   

 Câu 3: (2,0 điểm)Trình bày tính chất hóa học của ba zơ tan? Viết các PTHH minh họa? 

Câu 4:(1,0 điểm)Nêu phương pháp sản xuất vôi sống? Viết PTHH minh họa? 

Câu 5: (2.0 điểm) Biết 3.36 lít khí SO2(đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 , sản phẩm 

là CaSO3 và nước. Tính: 

a) Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng. 

b) Khối lượng kết tủa tạo ra 

 Câu 6: (1,0 điểm)  

Cho 8g gam hỗn hợp 2 kim loại  Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl nồng độ 3,65% thu được dung dịch 

A và 0,4 gam khí H2 .Tính: 

a. thành phần phần trăm về khối lượng của 2 kim loại trong hỗn hợp trên? 

c.  nồng độ %  của các chất trong dung dịch A. 

 

Đề 2:  

Câu 1(2.0điểm) Trình bày tính chất hóa học của muối? Viết các phương trình hóa học minh họa? 

Câu 2 (1.5điểm) Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: HCl, NaCl,  Na2SO4, NaOH? 

Câu 3 (1,0điểm)Nêu ứng dụng và phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm? 

Câu 4 (2.5điểm)  Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi để 

được phương trình hóa học đúng. 

a)  CaO    +  ?  CaCl2  + ? 

b)  Na2SO4  +   ?       BaSO4   +  ?NaCl 

c)    Fe    +   ?    FeCl2  +   ? 



d) ?Fe(OH)3  ?     +  ?H2O 

e)  ?     +   ?      Na2SO3    +   H2O 

 

Câu 5: (2.0điểm) Hòa tan hoàn toàn 3.1 gam Natrioxit thì cần dùng 150g dung dịch axit sunfuric chưa rõ 

nồng độ. Tính: 

            a) khối lượng muối thu được sau phản ứng. 

            b) nồng độ phần trăm của dung dịch axit đã phản ứng  

Câu 6: (1.0 điểm)Cho 10 gam hỗn hợp sắt và sắt(II)oxit bằng 300 ml dung dịch axit Clohiđric(vừa đủ), 

thu được  1,12 lít khí Hiđro(đktc) và dung dịch A. Tính: 

a) khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu? 

b)  nồng độ mol của dung dịch axit phản ứng? 

 

Đề 3 

I. Trắc nghiệm(3.0 điểm) 

II. Tự luận: (7.0 điểm)  

Câu 1: (1.5 điểm) Cho lọ đựng 3 chất lỏng mất nhãn không màu sau : H2SO4; Na2SO4 ; HCl ; NaCl.   

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết  các chất lỏng đó . 

Câu 2: (2.5 điểm)Cho các chất : CaO; SO2 ; Cu; Fe2O3; Fe.Chất nào có thể tác dụng với : 

a.Nước ?        b.Dung dịch axit clohidric ?              c.Dung dịch natri hidroxit? 

Viết các phương trình hóa học xảy ra? 

Câu 3: (2.0điểm) Cho 200 gam dung dịch CaCl2  22.2% tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3. Tính: 

a) Khối lượng kết tủa tạo ra. 

b) Khối lượng dung dịch AgNO3 10% phản ứng. 

Câu 4(1.0 điểm) Hòa tan một lượng kim loại R có hóa trị không đổi trong một lượng dd H2SO4 9,8 % 

vừa đủ thu được dd muối có nồng độ 15,14%. Xác định kim loại R? 

HẾT 
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