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Đề thi này có 02 trang 
 

Câu 1: (4,0 điểm) 

1. Có 3 đồng vị của nguyên tố X, tổng số hạt trong 3 nguyên tử đồng vị là 75. 

Trong đồng vị thứ nhất, số proton bằng số nơtron, đồng vị thứ hai có số nơtron kém 

hơn đồng vị thứ ba là 1. Xác định số khối trong mỗi đồng vị (biết 1 1,5
N

Z
  ). 

2. Viết cấu hình electron, xác định vị trí nguyên tử của nguyên tố trong bảng 

tuần hoàn biết electron cuối cùng có 4 số lượng tử sau: 

a)  n = 3  l = 1  m = 0   ms = -1/2 

b)  n = 4  l = 2  m = +2  ms = -1/2   

Câu 2: (4,0 điểm) 

1. Tính pH của dung dịch Na2S 0,005M. Biết H2S có 
1aK = 10-7 và 

2aK = 1,2.10-13
 

2. Trong phòng thí nghiệm có 6 lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: NaCl, 

CuCl2, HCl, MgCl2, NaOH, AlCl3. Không dùng thêm hóa chất nào khác hãy nhận biết 

các dung dịch trên. 

3. Để hòa tan hết một mẫu Zn trong dung dịch HCl ở 200C cần 27 phút. Cũng 

mẫu Zn đó tan hết trong dung dịch HCl trên ở 400C trong 3 phút. Hỏi để hòa tan hết 

mẫu Zn đó trong dung dịch HCl nói trên ở 550C thì cần thời gian bao nhiêu? 

Câu 3: (4,0 điểm) 

1. Cho phản ứng: A + B  C + D. Phương trình động học:    
x y

V K A B  

Hãy xác định bậc của phản ứng từ các thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Nồng độ ban đầu [A]1, [B]1    tốc độ V1 

- Thí nghiệm 2: [A]2 = [A]1, [B]2 =2[B]1  V2 = 4V1 

- Thí nghiệm 3: [A]3 = 2[A]1, [B]3 =[B]1  V3 = 2V1 

2. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lượng dư nước, được 

dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho 

khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, 

thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 

loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Giải thích các quá 

trình trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra (Biết trong môi trường axit MnO4
- 

bị khử thành Mn2+. 

 



Câu 4: (4,0 điểm) 

Hòa tan 0,5134 gam hợp kim Ag và Cu trong axit HNO3 loãng, sau khi loại bỏ 

tạp chất không tan, người ta làm khô dung dịch và thu được 1,1993 gam hỗn hợp 

muối, trong đó có muối của đồng tạo thành tinh thể ngậm nước. Khi đun nóng hỗn hợp 

thấy rằng ở 1200C xảy ra sự tách nước, ở 4000C muối bị phân hủy và sau phản ứng tạo 

thành CuO và AgNO3 có khối lượng 0,7336 gam, tiếp tục đun nóng đến 7000C thu 

được 0,5480 gam CuO và Ag.  

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính thành phần % của hợp kim. 

c) Xác định công thức tinh thể muối đồng ngậm nước. 

Câu 5: (4,0 điểm) 

1. Dung dịch X chứa: HCO3
-, Ba2+, Na+, và 0,3 mol Cl-. Cho ½ dung dịch X tác 

dụng với dung dịch NaOH dư, kết thúc phản ứng thu được 9,85 gam kết tủa. Mặc 

khác, cho lượng dư dung dịch NaHSO4 vào ½ dung dịch X còn lại, sau phản ứng hoàn 

toàn thu được 17,475 gam kết tủa. Nếu đun nóng toàn bộ lượng X trên đến phản ứng 

hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa rồi cô cạn nước lọc thì thu được bao nhiêu gam muối khan? 

2. Cho một lượng FexSy vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 3,36 lít 

khí B (đktc). Cho dung dịch A tác dụng với BaCl2 thấy có kết tủa trắng. Khi cho dung 

dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư thấy có kết tủa nâu đỏ. Khí B có tỉ khối so với 

không khí là 1,586. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 

5,73 gam chất kết tủa. 

a) Xác định công thức FexSy. 

b) Nước suối ở các vùng đất có chứa FexSy bị axit hóa rất mạnh (pH thấp). Hãy 

viết phương trình phản ứng để giải thích hiện tượng đó. 

 

 

(Cho biết: Fe: 56; Cu: 64; Ba: 137; Ag: 108; Cl: 35,5; H: 1; O: 16; N: 14; S; 32; C:12) 
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