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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

LONG AN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi gồm có 03 trang) 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 

MÔN THI: HÓA HỌC 

NGÀY THI: 21/4/2017  

THỜI GIAN:150 PHÚT (không kể thời gian phát đề) 

            Chú ý: Học sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

 

Câu 1 (2,0 điểm). 

 Hai nguyên tố X và Y ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học. Y thuộc phân nhóm chính nhóm V. Ở trạng thái đơn chất, X và Y không 

phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23.  

 Xác định nguyên tố X và Y. 

Câu 2 (6,0 điểm). 

2.1 (2,0 điểm). Cho sơ đồ phản ứng sau: 

(1) Oxit (X1) + dung dịch axit (X2) đặc 
otX3  +….. 

(2) Oxit (Y1) + dung dịch bazơ (Y2)   Y3 +….. 

(3) Muối (Z1) 
ot  X1+ Z2 +…… 

(4) Muối (Z1) + dung dịch axit (X2) đặc   X3 +…. 

Biết:   

 Khí X3 có màu vàng lục, muối Z1 màu tím. 

 Khối lượng mol của các chất thỏa mãn điều kiện: 

  1 1
300 /Y ZM M g mol   

  2 2
37,5 /Y XM M g mol   

Xác định các chất X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2. Viết các phương trình hóa học minh họa. 

2.2 (2,0 điểm). Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch  

NaOH 1M nhận thấy số mol kết tủa phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH theo đồ thị 

sau:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 trong thí nghiệm trên. 

 

 

3)(OHAln

● ● 
0 VNaOH (ml)  180 340 
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2.3 (2,0 điểm). Hoà tan a gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra khí SO2 là 

sản phẩm khử duy nhất. Mặt khác, khử a gam oxit sắt đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hoà tan 

lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng 

khí SO2 ở thí nghiệm trên. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

 Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định công thức của oxit sắt. 

Câu 3 (5,0 điểm). 

3.1 (1,0 điểm). Trong thí nghiệm ở hình 2.9, người ta dẫn khí clo ẩm vào bình A có đặt 

một miếng giấy quì tím khô. Dự đoán và giải thích hiện tượng xảy ra trong hai trường hợp: 

a) Đóng khóa K. 

b) Mở khóa K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 (2,0 điểm). Khí hiđro và oxi có thể phản ứng với nhau trong điều kiện thích hợp tạo 

thành nước. Một học sinh cho hiđro và oxi phản ứng với những khối lượng khác nhau.  

Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau: 

 

Thí nghiệm Khối lượng ban 

đầu của hiđro 

(gam) 

Khối lượng ban 

đầu của oxi 

(gam) 

Khối lượng sau 

phản ứng của 

hiđro (gam) 

Khối lượng sau 

phản ứng của 

oxi (gam) 

1 10 90 0 10 

2 20 80 10 0 

3 40 60 32,5 0 

 

a) Tính khối lượng nước được tạo thành trong thí nghiệm số 3.  

b) Nếu cho 10 gam hiđro phản ứng với 64 gam oxi, thì khối lượng khí dư sau khi kết 

thúc phản ứng là bao nhiêu?  

3.3 (2,0 điểm). Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng sau một thời gian 

thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng hết với 

dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung  dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối 

khan.  

 Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của a. 

 

Hình 2.9. 

H2SO4 đặc 

K 

A 

Bông tẩm 

dd NaOH 

Cl2 ẩm 

Quì tím khô 
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Câu 4 (3,0 điểm). 

Cho 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai hiđrocacbon mạch hở: CnH2n và CmH2m-2. Chia 

X làm hai phần bằng nhau: 

- Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng dung dịch tăng x gam và lượng Br2 

đã phản ứng là 32 gam (không có khí thoát ra khỏi dung dịch). 

- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 

đựng P2O5 dư, bình 2 đựng dung dịch KOH dư. Ta thấy bình 1 tăng y gam, bình 2 tăng 

17,6 gam. 

a) Tìm công thức phân tử của hai hiđrocacbon. 

b) Tính x và y. 

Câu 5 (4,0 điểm). 

5.1 (2,0 điểm). Cho 9 gam hỗn hợp gồm CH3COOH và C3H7OH tác dụng với Na dư thu 

được V lít khí không màu (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Toàn bộ khí thu được dẫn qua 20 

gam hỗn hợp gồm MgO, CuO (vừa đủ) nung nóng thu được m gam hỗn hợp rắn B và hơi 

của chất C.  

 Tính giá trị của m và V. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

5.2 (2,0 điểm). Trộn 100 gam dung dịch chứa một loại muối sunfat của một kim loại 

kiềm nồng độ 13,2% (lấy dư) với 100 gam dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau phản ứng, thu 

được dung dịch X có khối lượng nhỏ hơn 200 gam.  

Cho 100 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch X, sau phản ứng người ta thu được 

dung dịch Y và kết tủa Z. Dung dịch Y vẫn còn dư muối sunfat.  

Nếu thêm tiếp vào dung dịch Y 20 gam dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dịch sau 

phản ứng có BaCl2 dư.  

Xác định công thức của loại muối sunfat kim loại kiềm ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. 

 

 

    HẾT  

 
Giám thị không giải thích gì thêm. 

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

  




