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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH 

(Đề thi có 04 trang) 

KÌ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019 

Môn: Hóa học  

Lớp 12 – CBD (12A5 → 12A12) 

Thời gian làm bài: 45 phút. 

Họ tên thí sinh:……………………………………………………..                                  Mã đề thi 824 

Lớp:……..…………………………………………………………. 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  

K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 1: Oxit nào sau đây có tính chất lưỡng tính? 

A. CaO. B. Al2O3. C. MgO. D. Fe2O3. 

Câu 2: Chất nào sau đây được sử dụng để đúc tượng, làm phấn, bó bột khi xương bị gãy? 

A. Thạch cao khan. B. Đá vôi. C. Thạch cao nung. D. Thạch cao sống. 

Câu 3: Cho 1,84 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu được 0,05 mol 

H2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng là 

A. 26,34 gam. B. 26,24 gam. C. 6,64 gam. D. 21,29 gam. 

Câu 4: FeCl2 thu được bằng cách cho Fe tác dụng với 

A. dung dịch MgCl2 B. dung dịch CaCl2. C. khí Cl2 dư. D. dung dịch HCl. 

Câu 5: Cho các kim loại: Cu, Fe, Li và Na. Kim loại có tính khử yếu nhất là 

A. Li. B. Cu. C. Fe. D. Na. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. CrO3 là oxit axit, tan được trong nước tạo thành dung dịch chứa 2 axit. 

B. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ bảo vệ thép. 

C. Crom tác dụng được với khí flo ở ngay điều kiện thường. 

D. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không. 

Câu 7: Nước chứa nhiều các ion: Ca
2+

, Mg
2+

, HCO3
-
 thuộc loại 

A. nước mềm. B. nước cứng tạm thời. 

C. nước cứng toàn phần. D. nước cứng vĩnh cửu. 

Câu 8: Ở nhiệt độ cao, khí CO không khử được oxit nào sau đây? 

A. CuO. B. Fe2O3. C. CaO. D. FeO. 

Câu 9: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? 

A. Be. B. Ca. C. K. D. Ba. 

Câu 10: Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào 

cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là 

A. H2. B. N2. C. He. D. CO. 

Câu 11: Ở thí nghiệm nào sau đây Fe chỉ bị ăn mòn hoá học? 

A. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô. B. Để mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm. 

C. Cho hợp kim Fe-Cu vào dung dịch HCl. D. Cho đinh Fe vào dung dịch AgNO3. 

Câu 12: Công thức hóa học của sắt(II) sunfat là 

A. FeS2. B. FeSO4. C. Fe2(SO4)3. D. FeS. 

Câu 13: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với NaHCO3? 

A. Na2SO4. B. NaOH. C. NaCl. D. CaCl2. 

Câu 14: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 

A. Hg. B. Au. C. W. D. Cr. 

Câu 15: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? 

A. Rb. B. K. C. Ba. D. Na. 

Câu 16: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH? 

A. Al. B. Fe. C. Cu. D. Ag. 

Câu 17: Kim loại Cu không tan trong dung dịch 
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A. HNO3 đặc, nóng. B. H2SO4 đặc, nóng. C. H2SO4 loãng. D. HNO3 loãng. 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch nước vôi trong, thu được kết tủa CaCO3. 

B. Kim loại Cs được dùng làm tế bào quang điện. 

C. Bốn tính chất vật lí chung của kim loại là tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính khử và có ánh kim. 

D. Quặng boxit được dùng để sản xuất sắt. 

Câu 19: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng 

chảy? 

A. Mg. B. Cu. C. Ag. D. Fe. 

Câu 20: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại anot xảy ra 

A. sự oxi hóa ion Cl
-
. B. sự oxi hóa ion Na

+
. C. sự khử ion Cl

-
. D. sự khử ion Na

+
. 

Câu 21: Hòa tan hết 2,74 gam Ba vào H2O (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 0,224. B. 2,240. C. 1,120. D. 0,448. 

Câu 22: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 

dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là 

A. Fe(NO3)2. B. HNO3. C. Fe(NO3)3. D. Cu(NO3)2. 

Câu 23: Cho sơ đồ các phản ứng: 

2 2 2FeCl O H Oñieän phaân dungdòch HCl Cu

2coùmaøng ngaên
NaCl X Y Z T CuCl

+ + + + +¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾¾®  

Hai chất X, T lần lượt là 

A. NaOH, FeCl3. B. Cl2, FeCl2. C. Cl2, FeCl3. D. NaOH, Fe(OH)3. 

Câu 24: Điện phân nóng chảy 1,9 gam muối clorua của kim loại M đến khi phản ứng hoàn toàn, ở anot 

có 0,448 lít khí clo thoát ra (đktc). Kim loại M là 

A. Zn. B. Ca. C. Ba. D. Mg. 

Câu 25: Cho các phát biểu sau: 

(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 0,01-2% khối lượng cacbon. 

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. 

(c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng của nước. 

(d) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, người ta nút ống 

nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiểm. 

Số phát biểu đúng là 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 26: Hoà tan 10 gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 1,12. B. 2,24. C. 3,36. D. 4,48. 

Câu 27: Nung hỗn hợp X gồm 5,4 gam Al và 21,6 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để 

hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 2M. Giá trị của V là 

A. 300. B. 175. C. 150. D. 200. 

Câu 28: Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, … 

Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, 

thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là 

A. 44,8. B. 80,0. C. 64,8. D. 56,0. 

Câu 29: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. 

(b) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. 

(c) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 

(d) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. 

Các thí nghiệm tạo thành kết tủa là 

A. (c) và (d). B. (a) và (c). C. (b) và (d). D. (a) và (b). 

Câu 30: Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy xuất hiện 
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A. bọt khí bay ra. B. bọt khí và kết tủa trắng. 

C. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. D. kết tủa trắng. 

Câu 31: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Khí Y là 

 
A. HCl. B. Cl2. C. NH3. D. O2. 

Câu 32: Cho 4,97 gam P2O5 tác dụng với dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol NaOH và x mol Na3PO4, thu 

được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 28,74 gam chất rắn khan. Giá trị của x là 

A. 0,12. B. 0,06. C. 0,10. D. 0,08. 

Câu 33: Cho các thí nghiệm sau 

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3. 

(b) Nung Na2CO3 ở nhiệt độ cao. 

(c) Cho bột Mg vào dung dịch NaHSO4. 

(d) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2. 

Số thí nghiệm thu được chất khí là 

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 34: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của 

khối lượng CaCO3 (x gam) vào số mol CO2 (y mol) được biểu diễn theo đồ thị sau: 

 

Tỉ lệ a : b bằng 

A. 4 : 7. B. 4 : 5. C. 9 : 5. D. 7 : 4. 

Câu 35: Hỗn hợp X gồm MgO, CaO, Mg và Ca. Hòa tan 10,72 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa 

đủ thu được 6,496 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có x gam MgCl2 và 15,54 gam CaCl2. Giá trị của 

x là 

A. 13,30 gam. B. 10,45 gam. C. 12,35 gam. D. 17,86 gam. 

Câu 36: Nung 20,8 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg và Al trong oxi một thời gian thu được 21,52 gam chất rắn 

X. Hòa tan hoàn toàn X trong V ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị 

của V là 

A. 400. B. 300. C. 200. D. 150. 

Câu 37: Cho các phát biểu sau: 

(a) Phèn chua có công thức là K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O. 

(b) Nhôm là kim loại nặng. 

(c) Nhôm dẫn điện tốt hơn đồng. 
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(d) Điện phân Al2O3 nóng chảy (với điện cực than chì) thu được Al ở anot. 

(e) Có thể dát được những lá nhôm mỏng 0,01 mm dùng làm giấy gói kẹo, thực phẩm… 

Số phát biểu đúng là 

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X 

và 1,624 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được 29 gam muối sunfat 

khan. Giá trị của m là 

A. 11,16 B. 11,60. C. 10,44. D. 13,92. 

Câu 39: Cho 18,24 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được m gam FeCl2 và 19,5 gam FeCl3. Giá trị 

của m là 

A. 19,05. B. 17,78. C. 15,24. D. 13,97. 

Câu 40: Nung nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 

2M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là 

A. 200. B. 150. C. 300. D. 100. 

 

----------- HẾT ---------- 

 

 


