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I/ Trắc nghiệm khách quan:  
Câu 1. Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không 
phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?  
A. Màu sắc      B. Tính tan trong nước  
C. Khối lượng riêng     D. Nhiệt độ nóng chảy  
Câu 2. Dựa vào tính chất nào dưới đây mà ta khẳng định được chất lỏng là tinh khiết?  
A. Không màu, không mùi    B. Không tan trong nước  
C. Lọc được qua giấy lọc    D. Có nhiệt độ sôi nhất định  
Câu 3. Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:  
A. Lọc   B. Chưng cất   C. Bay hơi   D. Để yên để muối lắng xuống gạn đi  
Câu 4. Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo như sau: X (5p, 5n, 6e) ; Y (6p, 6n, 6e) ; Z (6e, 6p, 7n) ; T 
(6n, 7e, 7p). Ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học?  

A. 1  B. 2   C. 3   D. 4 
Câu 5. Dãy chất nào sau đây gồm toàn hợp chất? 

A. C2H2 , O2 , H2 , CH4 , C2H6O.   B. HCl , H2SO4 , NaOH , CH4 , NH3. 
C. Mg(HCO3)2 , CuSO4 , HCl , Cl2.   D. CaCO3 , Mg(OH)2 , K2O , N2. 

Câu 6. Dãy chất nào sau đây gồm toàn phi kim?  
A. Silic , Photpho , Lưu huỳnh , Cacbon.  B. Oxi , Mangan , Nito , Natri. 
C. Flo , Lưu huỳnh, Canxi , Hidro , Kali.  D. Clo , Nito , Thủy ngân , Bạc. 

Câu 7. Công thức hóa học nào sau đây viết sai?  
A. Zn2O   B. Na2O  C. CaO   D. Al2O3 

Câu 8. Dãy chỉ gồm CTHH của hợp chất: 
A. N2 , H2O, CO     B. CO2 , O3 , Na2CO3   
C. H2O , CO , NaCl     D. NO , Cl2 , Fe3O4 

Câu 9. Biết Ba(II) và PO4(III). Công thức hóa học đúng là: 
      A. BaPO4   B. Ba2PO4  C. Ba3PO4  D. Ba3(PO4)2 

Câu 10. Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X,Y là 
những nguyên tố nào đó); X2O3 , YH2 . Công thức hóa học phù hợp của X với Y là: 

A. X2Y3    B. X3Y2   C. XY   D. X3Y 
Câu 11. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?  
A. Hòa tan muối ăn vào nước.    B. Hòa tan muối Bari clorua vào nước.  
C. Cô cạn dung dịch nước đường.   D. Đốt tờ giấy thành than.  
Câu 12. Dấu hiệu nào sau đây chứng tỏ đã có phản ứng xảy ra?  
A. Thấy có khí thoát ra     B. Có sự thay đổi màu sắc  
C. Xuất hiện kết tủa     D. Tất cả đều đúng.  
Câu 13. Cho phương trình hóa học sau: a Al + b HCl → c AlCl3+ d H2  
Các hệ số a, b, c, d lần lượt nhận các giá trị nào sau đây?  
A. 2, 6, 2, 3   B. 2, 6, 3, 2   C. 2, 6, 3, 3    D. 6, 3, 3, 2  
Câu 14. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?  
A. Xăng để trong lọ hở nút bị bay hơi.  
B. Than cháy trong không khí tạo ra khí cacbonic  
C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành chai, lọ.  
D. Vàng được đánh thành nhẫn, vòng.  
Câu 15. Cho phương trình hóa học sau: Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O. Tổng hệ số cân bằng của phương trình là:  
A. 10    B. 11    C. 12    D. 13  
Câu 16. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?  
A. Xay nhỏ gạo thành bột.     B. Đốt bột lưu huỳnh thành khí.  
C. Thanh sắt để ngoài không khí bị gỉ.    D. Đốt cháy đường ăn.  
Câu 17. Khi để thanh sắt ngoài không khí một thời gian, khối lượng thanh sắt khi đó so với ban đầu   
A. không thay đổi   C. giảm đi   B. tăng lên   D. chưa xác định được.  
Câu 18. Cho phương trình phản ứng: xFe + yO2zFe3O4. Các hệ số x, y, z lần lượt là:  
A. 3, 2, 1   B. 3, 2, 2   C. 3, 3, 3   D. 1, 2, 3   
Câu 19. Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí Oxi  khí Cacbonic. Cho biết khối lượng của cacbon 
là 4,5 kg, khối lượng khí oxi là 12,5 kg. Khối lượng khí cacbonic là?  
A. 15 kg   B. 16,5 kg   C. 17 kg   D. 20 kg  



Câu 20. Cho phương trình hóa học BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2 NaCl  
Cho biết khối lượng của Na2SO4 là 14,2gam; của BaSO4 là 23,3gam; của NaCl là 11,7gam. Vậy khối lượng của 
BaCl2 tham gia phản ứng là:  
A. 20,8gam   B. 2,08gam   C. 208gam   D. 10,4gam  
Câu 21: Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào?  
A. Khối lượng mol của chất khí    B. Nhiệt độ và áp suất của chất khí  
C. Bản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí  D. Khối lượng riêng của chất khí  
Câu 22: Có những chất khí sau: N2, O2, Cl2, CO2, SO2. Những khí có khối lượng mol nặng hơn khí hiđro (H2) là:  
A. Tất cả các khí đã cho    B. N2, O2, Cl2  
C. Cl2, CO2, SO2     D. O2, Cl2, CO2  
Câu 23: Có những chất khí sau: N2, O2, Cl2, CO2, SO2. Những khí có khối lượng mol nặng hơn không khí là:  
A. Tất cả các khí đã cho    B. O2,Cl2,CO2, SO2  
C. N2, O2, Cl2, CO2     D. O2, CO2, SO2  
Câu 24: Số nguyên tử có trong 2,8 gam sắt (Fe) là:  
A. 0.3.1023   B. 3.1023   C. 6.1023  D. 0.6.1023  
Câu 25: Số mol phân tử có trong 0,2 gam khí hiđro (H2) có kí hiệu là n và số mol phân tử có trong 8 gam khí oxi 
(O2) có kí hiệu là m. Hãy so sánh:  
A. n = m   B. n > m   C. n < m   D. Không xác định được  
Câu 26: Số mol của 13,44 lít khí cacbonnic (CO2) ở điều kiện tiêu chuẩn là:  
A. 6 mol   B. 0,6 mol   C. 3 mol   D. 0,3 mol  
Câu 27: Công thức hóa học của hợp chất gồm hai nguyên tố với thành phần % nguyên tố Na là 39,32%, còn lại là 
thành phần % của Cl. Biết khối lượng mol của hợp chất là 58,5 gam. Công thức hóa học của hợp chất là?  
A. NaCl2   B. NaCl3   C. NaCl   D. Na2Cl  

Câu 28: Các khí thu bằng cách đặt ngược bình là: 
A. NH3,CH4  B. H2, CO2 C. SO2, CO  D. Cl2, N2 
Câu 29: 8,8 gam khí cacbonic có cùng số mol với: 
 A. 18 gam nước     B. 6,4 gam khí sunfurơ  
 C. 9 gam nước      D. 12,8 gam khí sunfurơ  
Câu 30: 64 gam khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là?  
A. 89,5 lít   B. 44,8 lit   C. 22,4 lit   D. 11,2 lít  
Câu 31: Khí B có khối lượng mol là 64 gam, có tỉ khối đối với không khí là 2,207. Công thức hóa học của khí B 
là:  A. CO2    B. SO2    C. NO2    D. O2  

Câu 32: Tỉ khối của khí A đối với khí oxi là 1,375. Khối lượng mol của khí A là 
A. 28 g  B. 32 g   C. 34 g  D. 44 g 
Câu 33: Khí clo (Cl2) nặng hơn không khí bao nhiêu lần?  
A. 1,45 lần   B. 2,45 lần   C. 3,45 lần   D. 4,45 lần  
Câu 34: Khối lượng mol lần lượt của: khí H2 = 2 gam; khí N2 = 28 gam; khí CO2 = 44 gam;  
khí SO2 = 64 gam. Ở đktc thì thể tích của những khí này là:  
A. Không bằng nhau     B. Đều chiếm 22,4 lít  
C. Nhỏ hơn 22,4 lít     D. Lớn hơn 22,4 lít  
Câu 35: Số mol của 171 gam đường (C12H22O11) là:  
A. 1,0 mol   B. 0,5 mol   C. 0,75 mol   D. 1,5 mol  
Câu 36: Một chất khí A có tỉ khối so với hiđro là 32. Công thức hóa học của chất khí A là:  
A. NO2   B. CO2   C. O2    D. SO2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/ Tự luận: 
Dạng 1: Các khái niệm: Nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử, hóa trị, quy tắc hóa trị, phản 
ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng, mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, hiện tượng vật lý, hiện 
tượng hóa học? 

Dạng 2: Nêu ý nghĩa của công thức hóa học: 

a) MgCO3                b) Al(NO3)3                c) Al2O3                          

d)   Fe2(SO4)3         e) Khí clo Cl2 

Dạng 3: Tính hóa trị của nguyên tố và lập công 

thức hóa học của hợp chất theo hóa trị: 

1/ Tính hóa trị của nguyên tố: 

a) Tính hóa trị của S trong SO3.                                     

b) Tính hóa trị của Fe trong FeCl3 

c) Tính hóa trị của PO4 trong Ca3(PO4)2.                       

d) Tính hóa trị của C trong CO2 

2/ Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị: 

a.  Si và O                 b. Ca và CO3                     

c. C (IV) và H                     d. Mg(II) và OH (I) 

Dạng 4: Tìm tên nguyên tố, kí hiệu hóa học của X. 

Bài 1. Nguyên tố R chiếm 25,93% về khối lượng 

trong oxit R2O5. Xác định tên, kí hiệu hóa học 

nguyên tố R. 

Bài 2. Nguyên tố M chiếm 50% về khối lượng 

trong oxit MO2. Xác định tên, kí hiệu hóa học 

nguyên tố M. 

Bài 3. Hai nguyên tử  X kết hợp với 1 nguyên tử 

oxi tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử, nguyên tố 



oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Cho biết tên, kí 

hiệu hóa học nguyên tố X. 

Bài 4. Một hợp chất A có phân tử gồm 1 nguyên tử 

nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Ôxi và nặng 

hơn  phân  tử  Hiđrô 32 lần . Tính phân tử khối của 

hợp chất, X là nguyên tố nào, viết ký hiệu của 

nguyên tố đó. ( Biết S= 32, C= 12, O= 16, H= 1, Zn 

= 65) 

Dạng 5: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 
tính: 
Câu 1: Có thể thu được kim loại sắt bằng cách khi 
cho khí cacbon monoxit (CO) tác dụng với chất sắt 
(III) oxit (Fe2O3). Khối lượng của kim loại sắt thu 
được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO tác dụng hết 
với 32 kg sắt (III) oxit (Fe2O3) thì có 26,4 kg khí 
cacbonic (CO2) sinh ra. 
Câu 2  Quặng Boxit có thành phần chủ yếu là 
nhôm oxit (Al2O3). Để điều chế nhôm người ta điện 
phân 150g quặng boxit thu được 54g nhôm (Al) và 
48g khí oxi (O2) 
a.Lập PTHH của phản ứng trên? 
b.Viết công thức khối lượng của các chất trong 
phản ứng? 
c. Tính khối lượng nhôm oxit đã tham gia phản 
ứng? 



d. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng nhôm oxit 
chứa trong quặng boxit? 
Dạng 6: Lập PTHH  
Bài 1: Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, 
phân tử của các chất trong phản ứng. 
1/    Al  +    O2    →   Al2O3 
2/    K  +   O2    →  K2O 
3/    Al(OH)3     →  Al2O3  +    H2O 
4/ Al2O3   +   HCl  →  AlCl3   +   H2O 
5/ Fe2O3   +  H2SO4  →  Fe2(SO4)3   +  H2O 
6/ KMnO4  →   K2MnO4    +   MnO2   +  O2 
7/ NaOH  +   H2SO4  →  Na2SO4   +   H2O 
8/ CaCl2   +  AgNO3   →  AgCl   +   Ca(NO3)2 
 
 
 
Bài 2: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:  
Fex(SO4)y + NaOH   Fe(OH)y  + Na2SO4  
a. Hãy biện luận xác định chỉ số x, y (Biết xy)? 
b. Lập phương trình hóa học? 
Dạng 7: Hoàn thành phần còn trống trong bảng 
sau 

 
Chất n(mol) m(g) Vđktc(lít) Số phân 

tử 
CO2 0,01    
N2  5,6   

SO3   1,12  



CH4    1,5  . 
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----------------------Hết--------------------------- 
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