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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II - MÔN HÓA HỌC 9 

NĂM HỌC: 2019 – 2020  

 

 Câu 1. Trình bày tính chất hoá học, ứng dụng của các chất: Metan, etilen, rượu etylic, axit  

axetic, glucozơ. 

Câu 2. Viết công thức cấu tạo và nêu đặc điểm cấu tạo của: metan, etilen,  rượu etylic, axit 

axetic. 

Câu 3. Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học:  

a) rượu etylic, axit axetic và glucozơ.  

b) Me tan, etilen, cacbon đioxit. 

c)  Me tan, cacbonnic, hiđro.            

Câu 4:  Viết các PTHH biểu diễn các chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có)     

a)  C2H4  1  C2H5OH 2   CH3COOH  3   CH3COOK 4  CH3COOH 5  

H2                                                                                                                                                                                      

b) Glucozơ 1   Rượu Etylic 2  Axit axetic 3  Kẽm axetat  4 Axit axetic 

5  Etyl axetat  6  Natri axetat  

Câu 5:   

a. Giải thích vì sao để làm sạch vết dâu ăn dính vào quần áo, người ta có thể tẩy bằng xăng, 

bằng cồn 96
o
 ? 

b. Nêu cách đơn giản để bảo quản chất béo khỏi bị ôi. 

c. Nêu hiện tượng khi cho giấm hoặc chanh vào sữa bò hoặc sữa đậu nành, giải thích.  

d. Làm thế nào để phân biệt lụa tơ tằm và lụa được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn một 

cách đơn giản nhất? 

Câu 6:  Mô tả hiện tượng và viết PTHH minh họa cho mỗi thí nghiệm sau: 

a. Cho mẫu Natri nhỏ vào cốc đựng rượu etylic. 

b. Nhúng một cây đinh sắt vào cốc đựng giấm. 

c. Nhỏ vài giọt giấm vào cục đá vôi. 

d. Nhỏ vài giọt iot vào cốc đựng hồ tinh bột. 

Câu 7:  Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm Metan và Axetilen qua bình đựng dung dịch nước 

Brom dư, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí. 

      a) Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp? 

      b) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích 

không khí, biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí?(thể tích các khí đo ở đktc) 

Câu 8:  Cho 10,6 gam natri cacbonat Na2CO3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit axetic. 

Lượng khí thoát ra dẫn vào bình đựng 1 lít dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 0,075M. Hãy 

tính: 

a) Khối lượng dung dịch axit axetic 10% đã phản ứng? 

b) Khối lượng kết tủa tạo ra trong bình dung dịch Ca(OH)2 ? 
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Câu 9:   Đốt cháy hoàn toàn 30ml rượu etylic chưa rõ độ rượu rồi cho toàn bộ sản phẩm đi 

vào nước vôi trong (lấy dư). Lọc kết tủa, sấy khô cân nặng 100g. 

a)  Tính thể tích oxi để đốt cháy rượu hoàn toàn? 

b) Xác định độ rượu (biết khối lượng riêng rượu nguyên chất là 0,8g/ml) 

Câu 10:  Cho 500 ml dung dịch axit axetic tác dụng vừa đủ với 7,2 gam Magie. Tính:  

a) thể tích khí thoát ra(đktc). 

b) nồng độ mol/lít của dung dịch axit axetic đã dùng. 

Câu 11:   Biết 7,6g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch 

Kali hiđroxit 1M. 

        a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

        b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc thì thu được bao nhiêu gam este? Biết 

hiệu suất phản ứng este hoá là 80%. 

Câu 12:   Khi lên men glucozơ để điều chế rượu etylic. Khí sinh ra được dẫn vào nước vôi 

trong có dư thu được 120 gam kết tủa.Tính: 

a) khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.  

b) Thể tích rượu etylic 8
o
 thu được. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml 

c) Dùng lượng glucozơ đã cho có thể pha chế được bao nhiêu gam glucozơ 5%.  

Câu 13:   Đốt cháy hoàn toàn 23 gam hợp chất hữu cơ A thu được 44 gam CO2 và và 27 gam 

H2O.  

a) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 23.  

b) Viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với Na giải phóng khí H2  

Câu 14:   Cho 45 g CH3COOH tác dụng với 75 g C2H5OH thu được 41,25 gam 

CH3COOC2H5.  

a. Tính hiệu suất của phản ứng? 

b. Cho cùng một lượng axit trên tác dụng đủ với dung dịch NaHCO3 6,3% . Tính nồng độ 

% của chất có trong dung dịch sau phản ứng? 

Câu 15: Cho 20,2 g hỗn hợp A gồm rượu etylic với nước tác dụng với natri (vừa đủ) thấy 

thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). 

a) Xác định độ rượu của dung dịch A, biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml, của 

nước là 1 g/ml. 

b) Nếu dùng rượu 40
o
 tác dụng với Na thì cần bao nhiêu gam để được lượng H2 nói trên. 

HẾT 

Chúc các em luôn ngoan, ôn tập và làm bài tốt.  

 

 

 

 

 

 

 


