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Môn thi: HOÁ HỌC
Thêi gian làm bài: 120 phót, không kể thời gian giao đề
Câu 1. (4,5 điểm)
1. Trùng hợp hyđrocacbon A (mạch hở, có công thức phân tử C3H6) thu được polime. Viết cấu tạo
có thể có của đoạn mạch polime được tạo ra từ 2 phân tử A.
2. Khi cho một hyđrocacbon B (mạch hở, có công thức phân tử C4H8) tác dụng với HBr thì thu
được 2 sản phẩm hữu cơ.
a. Xác định công thức cấu tạo của B.
b. Dùng công thức cấu tạo viết các phương trình hóa học của phản ứng.
Câu 2. (5,0 điểm)
1. Cho 4 dung dịch không màu có cùng nồng độ mol là NaOH, NaCl, HCl và Phenolphtalein, chứa
trong 4 bình mất nhãn. Chỉ dùng ống hút, ống nghiệm có chia độ (không dùng thêm hóa chất nào
khác kể cả nguồn điện, nguồn nhiệt), hãy nhận biết mỗi dung dịch trên.
2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau xảy ra trong dung dịch.
a. FeCl2 + AgNO3 → ;
b. H2S + Br2 + H2O → ;
c. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →
Câu 3. (4,0 điểm)
X là dung dịch có chứa 0,36 mol NaOH; Y là dung dịch có chứa 0,10 mol AlCl3.
Người ta tiến hành 2 thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho từ từ từng giọt dung dịch X đến hết vào dung dịch Y, thu được m1 gam kết tủa.
Thí nghiệm 2: Cho từ từ từng giọt dung dịch Y đến hết vào dung dịch X, thu được m2 gam kết tủa.
a. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học của phản ứng ở mỗi thí nghiệm.
b. Tính m1, m2.
Giả thiết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.
Câu 4. (2,0 điểm)
Hỗn hợp khí X gồm H2 và hyđrocacbon A (mạch hở, có công thức phân tử CnH2n) được lấy
theo tỉ lệ mol là 1:1. Đun nóng X với bột Ni làm xúc tác để phản ứng xảy ra. Sau một thời gian thu
được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro là 17,6. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo
của A, biết hiệu suất phản ứng đạt trên 50%.
Câu 5. (4,5 điểm)
Cho hỗn hợp kim loại X gồm Na, Ba với số mol bằng nhau tác dụng với 20 ml dung dịch
rượu etylic (d = 0,992 g/ml). Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất Y và 11,648 lít khí
H2 thoát ra. Cho H2 O dư vào Y được dung dịch Z và 1,792 lít khí H2 thoát ra. Hấp thụ hoàn toàn
V lít khí CO2 vào dung dịch Z thu được 78,8 gam kết tủa.
a. Tính độ rượu của dung dịch rượu etylic đã dùng.
b. Tính khối lượng của hỗn hợp chất Y.
c. Tìm các giá trị của V
Biết các thể tích khí đo ở đktc; khối lượng riêng của rượu nguyên chất bằng 0,8 g/ml.
Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Al = 27, Ba = 137.
----- HẾT ----Hä vµ tªn thÝ sinh:............................................................................. Sè b¸o
danh:......................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Bản hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
Môn: HOÁ HỌC
CÂU
Câu 1
1. (1,5)

2.(3,0)

NỘI DUNG
Các cấu tạo của đoạn mạch polime được tạo ra từ 2 phân tử C3H6 có thể có
là:
- CH2-CH-CH2-CH- ; -CH2-CH - CH-CH2- ;
-CH-CH2-CH2-CHCH3
CH3
CH3 CH3
CH3
CH3
Để tạo ra 2 sản phẩm hữu cơ khi tác dụng với HBr thì cấu tạo của A thỏa
mãn là:
CH2 = CH – CH2 – CH3 hoặc CH2 = C – CH3

ĐIỂM
4,5
0,5x3

0,5x2

CH3
Các pthh:
CH2 = CH – CH2 – CH3 + HBr → CH2Br – CH2 – CH2 – CH3
CH2 = CH – CH2 – CH3 + HBr → CH3 – CHBr – CH2 – CH3
CH2 = C – CH3 + HBr → CH2Br – CH – CH3
0,5x4
CH3
CH2 = C – CH3 + HBr →
CH3
Câu 2
1. (3,0)

CH3
CH3 – CBr – CH3
CH3
5,0

Trích các mẫu thử
- Cho từng mẫu thử lần lượt tác dụng với các mẫu thử còn lại. Hiện tượng
quan sát được tổng hợp ở bảng dưới đây:
NaOH
NaCl
HCl
PP
NaOH
đỏ
NaCl
HCl
PP
đỏ
(Ghi chú: dấu - thể hiện không thấy hiện tượng gì)
Từ bảng bên ta nhận ra 2 nhóm:
Nhóm A (gồm NaOH, PP) xuất hiện màu đỏ 1 lần, đánh dấu dd nhóm A là
A1, A2
Nhóm B (gồm NaCl, HCl) không xuất hiện màu đỏ, đánh dấu dd nhóm B
là B1, B2
- Lấy một mẫu bất kỳ ở nhóm A (giả sử là A1) cho vào hai mẫu ở nhóm B
(với thể tích bằng nhau) được hai mẫu thử mới là A1B1 và A1B2.
- Cho A2 lần lượt vào hai mẫu A1B1 và A1B2:
+ Nếu cả hai lần cùng xuất hiện màu đỏ thì chứng tỏ A1 là PP, A2 là
NaOH.
+ Nếu chỉ 1 lần xuất hiện màu đỏ thì chứng tỏ A1 là NaOH, A2 là PP
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2. (2,0)

- Khi đã nhận ra NaOH, dùng dd NaOH cho vào nhóm B và thử bằng PP ta
nhận ra HCl và NaCl.
pthh: NaOH + HCl → NaCl + H2O
Các phương trình hóa học:
a. FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
b. H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr
c. 10FeSO4 +2KMnO4 +8H2SO4 →5Fe2(SO4)3 +K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Câu 3

0,5

0,5x4

4,0
- Các hiện tượng:
TN1: xuất hiện kết tủa trắng keo.
TN2: xuất hiện kết tủa trắng, rồi kết tủa tan ngay sau mỗi lần nhỏ từng
giọt dd Y vào dd X. Đến một lúc nào đó kết tủa không tan, lượng không
tan là m2.
- Các pthh:
TN1. 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl
(1)
NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O
(2)
TN2. AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O
(3)
AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O → 4Al(OH)3 + 3NaCl
(4)
- Tính m1:
Sau (1): n Al(OH)3 = 0,1mol, nNaOH dư = 0,06mol
Sau (2): n Al(OH)3 bị tan = n NaOH dư = 0,06mol; nAl(OH)3 còn = 0,04mol
→ m1 = 0,04.78 = 3,12 gam.
- Tính m2:
Sau (3): n NaAlO2 = 1/4.nNaOH = 0,09mol, nAlCl3 dư = 0,01mol
Sau (4): n Al(OH)3 = 4.n AlCl3 dư = 0,04mol
→ m2 = 0,04.78 = 3,12 gam.

Câu 4
Phương trình phản ứng hóa học
CnH2n + H2 → C nH2n + 2
ban đầu:
1
1
0
pư:
h
h
sau:
1- h
1- h
h

0,5
0,5

0,25x2
0,5x2
1,0

0,5

2,0
0,5

0,5
theo bài ra ta có: 14n.(1- h) + 2.(1- h) + (14n + 2).h
= 17,6
(2 - h).2
34,2 – 7n
34,2 – 7n
→h=
Vì 0,5 < h < 1 → 0,5 <
<1
17,6
17,6

0,5

→ 2,37 < n < 3,63 → n = 3. (do n € N)
CTPT A: C3H6

CTCT A: CH2 = CH – CH3

Câu 5

0,5
4,5

a- Tính độ rượu:
nH2(TN1) = 11,648/22,4 = 0,52 mol → mH2(TN1) = 1,04 gam
nH2(TN2) = 1,792/22,4 = 0,08 mol
mdd rượu = 20.0,992 = 19,84 gam
Vì cho H2O dư vào hh chất Y có H2 thoát ra nên trong Y kim loại còn dư.
Suy ra dd rượu phản ứng hểt.

3

0,5

Đặt n nước = a mol, nrượu = b mol. Ta có hệ phương trình.
a + b = 0,52.2
a = 1,0 mol
18a + 46b = 19,84
b = 0,04 mol
→ mrượu = 0,04.46 = 1,84 gam → Vrượu = 1,84/0,8 = 2,30 ml
→ Độ rượu của dung dịch rượu đã dùng = 2,30/20 = 11,50
b- Tính khối lượng của hỗn hợp Y:
Đặt n Ba = nNa = x mol
∑n H2 = 1/2. nNa = 0,5x (mol)
∑n H2 = n Ba = x (mol)
suy ra ∑n H2 = 0,5x + x = 0,52 + 0,08 → x = 0,4 mol.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ở TN1 ta có:
0,4.(23 + 137) + 19,84 = mY + 1,04 → mY = 82,8 gam.
c- Tính các giá trị của V:
Dung dịch Z chứa: 0,4 mol NaOH; 0,4 mol Ba(OH)2 tác dụng với khí CO2.
Theo giả thiết: n BaCO3 = nBa(OH)2 trong Z = 0,4 mol.
+ Tại thời điểm Ba(OH)2 hết → VCO2 = 0,4.22,4 = 8,96 lít
+ Tại thời điểm Na2CO3 hết → VCO2 = (0,4+0,2+0,2).22,4 = 17,92 lít
Vậy các giá trị của V thỏa mãn: 8,96 lít ≤ VCO2 ≤ 17,92 lít
----- HẾT ----Lưu ý: Học sinh làm bài cách khác nhưng đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa
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