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Đề thi này có 01 trang 

Câu I (3,0 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng theo dãy biến hóa sau: 

 

 

Mỗi biến đổi chỉ viết 1 phương trình phản ứng (Ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có). 

2. Viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho: 

a) Metan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1. 

b) Axetilen tác dụng với nước brom dư. 

c) Benzen tác dụng với clo khi có bột sắt và khi có chiếu sáng. 

d) Dung dịch glucozơ tác dụng với Ag2O (AgNO3/ NH3) khi đun nóng nhẹ. 

e) Chất béo tác dụng với dung dịch natri hidroxit khi đun nóng. 

f) Axit axetic tác dụng với dung dịch natri cacbonat.  

Câu II (2,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 9,96 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 cần V lít dung dịch HCl 

1M, thu được dung dịch X và 6,048 lít H2 (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Al, Al2O3 trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi 

không đáng kể). 

Câu III (2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,79 gam hỗn hợp gồm ancol (rượu) etylic và benzen. Cho 

sản phẩm đốt cháy hấp thụ hoàn toàn vào 750 ml dung dịch NaOH 0,8M, thu được dung dịch Y, 

thêm một lượng dư dung dịch CaCl2 vào dung dịch Y tạo ra 27 gam kết tủa. Tính số mol ancol 

etylic và benzen trong hỗn hợp đầu. 

Câu IV (2,0 điểm) 

1. Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic thành axít axetic. Lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng 

với Na dư, thu được 4,032 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất oxi hóa ancol thành axit. 

2. Cho một oxit  kim lọai chứa 85,22% kim loại về khối lượng. Cần dùng bao nhiêu gam 

dung dịch H2SO4 5 % (axit loãng) để vừa đủ hòa tan 10 gam oxít đó. 

--- Hết --- 

Ghi chú:  Học sinh được sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn của NXB Giáo dục. 

Họ tên thí sinh:  ..........................................................  Số báo danh: .................................................  

Chữ ký của Giám thị 1: ...............................................  Chữ ký của Giám thị 2: ................................  
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