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Họ và tên thí sinh:…      MSSV:… 

 

ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ  KỲ 

Đề số : 1004  (đề có 65 câu) 

Ngày thi 11/01/2010   -   Thời gian thi: 90 phút 

 

Phiếu trắc nghiệm này chấm bằng máy nên  câu nào có hai ô đáp án bị tô đen sẽ không 

được chấm. Vì vậy thí sinh nên sử dụng bút chì để làm bài.  

 Thí sinh không được sử dụng tài liệu kể cả bảng hệ thống tuần hoàn. 

 Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 4 đáp án, trong trường hợp có nhiều đáp án phù hợp với 

yêu cầu thì chỉ chọn đáp  án đầy đủ nhất. Thí sinh không cần nộp lại đề thi. 

 Mã đề trong phiếu trắc nghiệm và phiếu điểm danh khác nhau thì bài thi bị điểm 

không. 

Giám thị không giải thích đề thi 

 

 

Câu 1.  Kẽm tan trong những chất nào dưới đây? 

     1) HCl(đđ)       2) HNO3    3) NH3(dd)  4) NaOH(đđ) 

a) 1 , 2 & 4  b) 1 & 2  c) 3 & 4  d) Cả 4 chất trên 

Câu 2. CuCl được điều chế nhờ những phản ứng nào dưới đây? 

 1) Cu + HCl(dd) →   2) Cu + Cl2 (đun nóng) →  

3) CuCl2(dd) + HCl + Cu →  4) CuCl2(dd) + HCl + SO2 → 

 a) 2 & 3  b) 3 & 4  c) 1 & 2 d) Cả 4 phản ứng 

Câu 3. Những phản ứng n o dưới đây thường được sử dụng điều chế khí chlor trong 

ph ng thí nghiệm? 

  1) KMnO4 (r) + HCl (đđ)   2) MnO2 + HCl (đđ)  

  3) CaOCl2 (r) + H2SO4 (đđ)  4) KClO3 (r) + HCl (đđ)  

 a) 1 & 2 b) 1 , 2 & 3  c) 1, 2 , 3 & 4  d) 2 & 3 

Câu 4: : 

 . 

 b.   

 

tăng. 

 . 

Câu 5:

sai: 

 a. ng tăng. 

 . 

 . 

 25
o

. 

Câu 6: (X: halogen): 

 . 

 b. . 

 . 

 . 

Câu 7 ClO3, HBrO3, HIO3 sai: 
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 a. . 

 .  

 . 

 d. - . 

Câu 8. Chất n o được tạo th nh khi tương t c giữa nước brom lấy dư với kali iodide? 

       a) I2  b) HI    c) HIO3    d) HIO4 

Câu 9. Acid n o dưới đây kém bền nhất? 

 a) HClO b) HClO2 c) HClO3 d) HClO4 

Câu 10.  Chất n o trong dung dịch nước c  thể t c dụng với Clor? 

    a) NaBr b) KBrO3 c) KF  d) KIO3 

Câu 11. Phân tử của hydro halogenide n o c  momen lưỡng cực lớn nhất?  

        a) HF  b) HCl  c) HBr  d) HI 

Câu 12. Trong các hợp chất của oxygen có thể có những loại liên kết nào? 

 1) Cộng hóa trị không phân cực 2) Cộng hóa trị phân cực  

3) Ion     4) Hydro 

a) 2   b) 1 , 2 , 3 & 4  c) 1 , 2 & 3  d) 2 & 3 

Câu 13. Muối nào khi nung phân hủy không giải phóng oxygen? 

        a) KMnO4  b) CaCO3  c) Cu(NO3)2  d) CaOCl2 

Câu 14. Các hợp chất nào dưới đây là peroxide? 

1) Na2O2     2) MnO2 3) BaO2 4) TiO2 

 a) 1 & 3  b) 1  c) 1 , 2 & 3  d) 1 , 3 & 4  

Câu 15. Có thể dùng những chất nào dưới đây làm khô khí hydro sulfide? 

 1) CaCl2  2) NaOH 3) H2SO4 4) P2O5 

 a) 3 & 4 b) 1 & 2 c) 1 & 4 d) 1 , 3 & 4 

Câu 16. Ion SO4
2-

 và ion SO3
2-

 có cấu trúc không gian nào? 

 a) Vuông phẳng & tam giác đều   b) Tứ diện đều & tháp tam giác  

            c) Kim tự tháp đáy vuông & tháp tam giác d) Tứ diện đều & tam giác đều 

Câu 17: : 

 
3
. 

 . 

 . 

 . 

Câu 18 sai : 

 a) SO2
3

. 

 b) SO2 . 

 c) SO2 . 

 2 . 

Câu 19: : 

 a) H2SO4 . 

 b) Khi . 

 c) . 

 . 

Câu 20. Cần thêm chất nào vào dung dịch Na2SO3 để làm tăng sự thủy phân?  

             1) H2SO4    2) NaOH   3) Na2SO4    4) NaHSO4 

 a) 1 & 4 b) 1          c) 1 , 3 & 4     d) 2 
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Câu 21: Theo thứ tự các chất Na2O , CCl4 , C(kim cương ), Po ở trạng thái rắn nằm dưới 

dạng mạng tinh thể nào ? 

a) Mạng kim loại , phân tử , nguyên tử , ion  

b) Mạng ion , kim loại , nguyên tử , phân tử 

c) Mạng ion , phân tử , nguyên tử , kim loại  

d) Mạng kim loại , phân tử , ion , nguyên tử  

Câu 22:

luật lặp đi lặp lại nghiêm ngặc trong toàn bộ tinh thể. Do đó chất tinh thể có : 

1) Cấu trúc và hình dáng xác định 

2) Có trật tự xa 

3) Có tính dị hướng 

4) Có nhiệt độ nóng chảy xác định 

5) Trạng thái vô định hình luôn bền hơn trạng thái tinh thể 

a)1,3,5    b)2,3,4  c)1,2,3,4 d)1,2,3,4,5 

 Câu 23: :  

1. K2O,  2. ZnS,  3. CCl4,  4. K2[TiCl6] 

a)   1,2,4 b)   1,4. c)   1,3   

Câu 24: Tính chất vật lý của các chất có mạng tinh thể phân tử là: 

a. Bền, cứng, nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay hơi 

b. Nhiệt độ nóng chảy thấp, khó bay hơi, hầu như không tan trong bất cứ loại 

dung môi nào 

c. Nhiệt , dễ bay hơi 

d. Nhiêt độ nóng chảy cao,có ánh kim, dẫn điện và nhiệt tốt 

Câu 25: Chọn câu đúng.               

a. – O, H – 

N, và H – F. 

b. . 

c. n

. 

d. . 

Câu 26:  

a. Năng lượng mạng tinh thể là năng lượng cần thiết để tạo thành 1 mol tinh thể từ 

các cấu phần ion ở trạng thái khí ở 0K.  

, năng lượng mạng tinh thể là năng lượng cần phá vỡ 1 mol tinh thể 

thành các đơn chất. 

 

 . 

Câu 27: : 

a. Sự phân cực tương hỗ giữa các ion làm tăng độ cộng hóa trị của liên kết, làm 

giảm điện tích hiệu dụng và dẫn đến tăng nhiệt độ phân ly, nhiệt độ nóng chảy… 

trong tinh thể ion. 

b. Trong tinh thể thực có khuyết tật điểm, khuyết tật mặt và khuyết tật đường , 

trong đó khuyết tật đường và khuyết tật mặt có quan hệ mật thiết vói nhau. 
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c. Hiện tượng đa hình là hiện tượng các chất khác nhau có cùng hệ tinh thể và 

cùng cấu trúc tinh thể. 

 . 

Câu 28: Khuyết tật nào là hệ quả của khuyết tật điểm và khuyết tật đường: 

a) Khuyết tật lỗ trống   b)  Khuyết tật xen kẽ 

c) Khuyết tật mặt   d)  . 

Câu 29: ? 

… có đặc trưng là tại nút mạng có nhóm  nguyên tử ( phân tử hay ion phức tạp) 

liên kết với các tiểu phân xung quanh bằng lực Van der Waals, lực liên kết hydro 

hay lực hút tĩnh điện. Thuộc loại cấu trúc này có mạng phân tử và mạng ion phức 

tạp. 

a) Cấu trúc mạch   b) Cấu trúc đảo  

c) Cấu trúc lớp   d) Cấu trúc phối trí 

Câu 30: Crom cần nằm ở mức oxy hóa nào để hydrate oxide có  tính base mạnh nhất ;  

      a) +2   b) +3   c) +6       d) +4 

Câu 31. Những oxyt nào của mangan:  có tính lưỡng tính? 

a) MnO ,Mn2O3 b) Mn2O3 , Mn2O7 

c) MnO2, MnO3 d) Mn2O3 , MnO2 

Câu 32: Hãy cho biết các acid và base Usanovich trong các phản ứng sau (phản ứng ở 

nhiệt độ cao): 

1) Na2B4O7 + CoO = 2NaBO2.Co(BO2)2 

2) Na2CO3 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2Ca[Si6O15] + 2CO2 

a) Acid: Na2B4O7 , SiO2 ; Base: CoO , Na2CO3  

b) Acid: Na2B4O7 , SiO2 ; Base: CoO , Na2CO3 , CaCO3 

c) Acid: CoO , SiO2 ; Base: Na2B4O7 , Na2CO3 , CaCO3 

d) Acid: Na2CO3 , CaCO3, SiO2 ; Base: CoO , Na2B4O7 

Câu 33. Có thể dùng những chất nào dưới đây làm khô khí ammoniac? 

              CaO  ;  P2O5 ;    H2SO4   ;  NaOH   

a) CaO & NaOH    b) P2O5 & H2SO4 c) CaO & P2O5 d) CaO , P2O5 & NaOH 

Câu 34: Chọn phương án chính xác nhất. Hãy cho biết các acid và base Lewis trong các 

phản ứng sau (phản ứng xảy ra trong nước): 

1) KF + BeF2 = K2[BeF4] 

2) KNCS + Co(NCS)2 = K2[Co(NCS)4] 

a) Acid: Be
2+

, Co
2+

 ; Base: F
-
, NCS

-
 

b) Acid: BeF2, Co(NCS)2 ; Base: F
-
 , NCS

-
 

c) Acid: BeF2, Co(NCS)2 ; Base: KF , KNCS 

d) Acid: BeF2, Co
2+

 , K
+
; Base: KF , NCS

- 

Câu 35 : Chọn câu sai 

a. –

base  

b. 
dụng khác nhau 

c.  

d. /base phụ thuộc vào độ mạnh của dung 

môi 
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Câu 36: 

)  

a.  HS
- 
 ,Ag

+
aq  ,Fe

2+
aq , H2O, HCl, NH3 

b.  HS
-
, H2O, HCl, SO4

2- 

c.  HS
-
, H2O, HCl, HCO3

-  
 

d.  F
- 
, S

2-
, HS

-
, H2O, HCl, NH3

 

Câu 37: - – base)? 

1) HCl + NaOH ↔ NaCl + H2O 

2) CaCl2 + Na2SO4 ↔ 2NaCl +CaSO4 

3) F
-
 (k) +Hcl(k)↔ HF+ Cl

-
(k) 

4) BF3 +KF→ K
+
 +BF4 

5) SiO2 +CaO→ CaSiO3 

a) 1,2,3,4,  b)2,3,4,5,  c) 1,2,3,4,5  d)1,3,4,5 

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác: 

a) Thuyết acid-base của Arrhenius không giải thích được tính base của NH3 trong 

môi trường nước. 

b) Thuyết acid-base của Bronsted – Lowry không giải thích được tính base của 

NH3 trong môi trường nước. 

c) Thuyết acid-base của Bronsted – Lowry có thể dùng để giải thích sự thủy phân 

d) Thuyết acid-base của Lewis có thể dùng để giải thích phản ứng tạo phức. 

Câu 39. Số oxy hóa nào trong số các số oxy hóa dưới đây kém đặc trưng nhất đối với 

iod? 

 a) +1 b) +2 c) +5 d) +7 

Câu 40. Các chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của phản ứng  

a) CuSO4 + Ptraéng + H2O → 

a) Cu , H3PO4 b) Cu3PO4 , H3PO4 

c) Cu , H3PO3 , H3PO4 d) Cu, P2O5 

Câu 41. Thêm chất nào dưới đây vào làm  tăng tính khử của CoCl2 ? 

1) NaOH  ; 2) H2O ; 3) NH3 ; 4) HCl 

a) 1 , 2 & 3 b) 2 & 4 c) 1 d) 1 & 3 

Câu 42. Thêm chất nào dưới đây vào làm giảm độ bền của Na2FeO4? 

1) KOH ; 2) Al2(SO4)3 ; 3) Na2CO3 ; 4) NH4Cl 

a) 1 & 3 b) 2 & 4 c) 2 , 3 & 4 d) 1, 3 & 4 

Câu 43: - , hãy chọn câu 

đúng: 

a/ Khi tăng nồng độ H
+
 (tăng pH) thì tính oxy hóa tăng 

b/ Khi tăng nồng độ OH
-
 (tăng pH) thì tính khử tăng 

 

d/ Cả a,b đề  

Câu 44 : Dựa vào giản đồ Frost ta kết luận được: 

a) Độ dốc đường nối các hợp chất càng lớn thì tác nhân thể hiện tính oxy hóa (khử) 

càng yếu. 

b) Hợp chất nằm phía ) của 

chúng.  
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c) Hợp chất nằm phía trên đường nối hai cấu tử nằm lân cận nó thì hai cấu tử này dễ 

cộng hợp thành hợp chất đó. 

d) ình oxy hóa – 

khử. 

Câu 45 sai : 

a) Các dạng hợp chất của nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxy hóa. 

– . 

, thế O-K luôn giảm từ trái sang phải. 

. 

Câu 46: Chọn ý đúng trong các ý sau: 

 a) H2O chỉ ản ứng với vai trò của chất khử. 

 b) Các kim loại mạnh và các phi kim mạnh có mức  oxy hóa O bền. 

 ), trong một chu kỳ từ trái sang phải số oxy hóa 

dương cao nhất của nguyên tố kém bền dần. 

 d) Nguyên tố phân nhóm chẵn có số oxy hóa chẵn kém bền hơn hẳn các số oxy 

hóa lẻ. 

Câu 47. Cho biết tên hợp chất  K2[Co(NH3)2Cl4] 

a) Kali diammintetraclorocobaltat(II) 

b) Kali tetraclorodiammincobaltat(II) 

c) Kali tetraclorodiammincobalt(II) 

d)  Kali tetraclorodiamincobaltat(II) 

Câu 48.  Cho biết công thức các hợp chất  acid selenous và kali vonframat 

a) H2SeO3 ; K2WO4   b) H2SeO4 ; K2WO3   

c) H2SeO3 ; K2WO3    d) H6SeO6 ; K2WO4 

Câu 49.  Chọn câu sai: 

a) Thứ tự đọc tên ion phức: đọc từ phải qua trái. 

b) Đối với các hợp chất phức tạp IUPAC  chọn danh pháp phức chất làm danh 

pháp hệ thống, trừ những chất có tên thông dụng. 

c) Tên hợp chất giữa các kim loại: viết tên các kim loại theo danh pháp địa 

phương có gạch nối giữa chúng và hệ số tỉ lượng của các kim loại để trong 

dấu ngoặc đơn.  

d) Cách viết danh pháp chính xác: Tất cả các hợp chất phức tạp phải viết theo 

danh pháp phức chất. 

Câu 50.  Tìm tên viết  danh pháp  hệ thống (danh pháp phức chất) H2SO4  và Na2SO4          

a) Dihydroxodioxolưuhuỳnh(VI) ; natri tetraoxosulfat(VI)   

b)  Dihydroxodioxosulfat(VI)  ; Natri tetraoxosulfat (VI) 

c) Hydro tetraoxosulfat(VI) ; Natri tetraoxosulfat(VI)                         

d)  Dihydroxodioxolưuhuỳnh(VI) ; natri tetraoxosufur(VI) 

Câu 51: Chọn câu sai : 

a) Năng lượng tách ∆ phụ thuộc cấu hình của phức chất, bản chất của chất tạo phức 

và bản chất phối tử. 

b) Phức chất  của nguyên tố p có phân lớp p của nguyên tố p hoặc còn trống,hoặc đã 

đầy e, có sự tách mức năng lượng  phân lớp d của nguyên tố p. 
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c) Từ tính của phức chất là do các e không ghép đôi tạo nên. 

d) 
phối tử  

Câu 52. Những cấu hình có thể cho cả phức spin cao và cả phức spin thấp là: 

1) d
5 

 2) d
7
  3) d

4
  4) d

8
 

a) 1 & 2  b)  2 & 3  c) 1 , 2 & 3  d) 1 , 2 , 3 & 4 

Câu 53. Tìm câu sai. 

1) Dãy hóa quang phổ thể hiện độ bền vững các phức của một kim loại giảm dần từ 

trái qua phải khi chúng có cùng loại cấu trúc và cùng số lượng phối tử. 

2) Đối với các phức không có liên kết π, Δ tách càng lớn  phức càng bền. 

3) Phức spin thấp hexacyanoferat(III) (dε
5
 dγ

0
)
  
kém bền hơn phức spin thấp 

hexacyanoferat(II) (dε
6
 dγ

0
). 

4) Các phức chất nguyên tố f cũng có nhiều màu khác nhau. 

a) 1 & 3  b) 2 & 4  c) 1 , 3 & 4  d) 1 & 4 

Câu 54. Trong trạng thái lai hóa sp
2
d, orbital d tham gia lai hóa là:       

a) dxy        b)  c)  d) a, b và c đều không phải   

Câu 55. Hợp chất nào được tạo thành khi dung dịch ammoniac lấy dư tương tác với dung 

dịch CuSO4? 

a) Cu(OH)2   b) (NH4)2SO4.CuSO4   c) [Cu(NH3)4]SO4         d) [Cu(OH)]SO4 

Câu 56: , nhận xét nào sau đây không đúng 

a. Phức không có liên kết Π, phức càng bền khi Δ càng lớn. 

b. Phối tử là chất cho Π, phức càng bền khi Δ càng nhỏ. 

c. Phối tử không tạo liên kết Π > Phối tử cho Π < Phối tử nhận Π. 

d. Phối tử là chất nhận Π, phức càng bền khi Δ càng lớn. 

Câu 57: sai: 

a) Thừa nhận rằng chỉ có các ocbitan nguyên tử (AO) hóa trị là bị biến đổi rõ rệt 

khi tạo thành phân tử do đó chỉ tổ hợp các AO hóa trị với nhau, các AO còn lại chuyển 

vào phân tử dưới dạng các ocbitan phân tử không lien.  

b) Chỉ các AO của các nguyên tử có tính đối xứng giống nhau mới tổ hợp với 

nhau. 

c) Sự tổ hợp của các AO của các n

. 

d) Kết qủa tổ hợp tuân theo quy tắc: aAO của nguyên tử A tổ hợp với bAO của 

nguyên tử B sẽ tạo thành aMO
lk

 , aMO
plk

 và (b-a) MO
klk

 (b>a). 

Câu 58: [Fe(CN)6]
4-

 l: 

a) Tứ diện, nghịch từ   b)   

c) Tứ diện thuận từ   d)   

Câu 59: . 

a. Với phức bát diện, tương tác giữa ligand với các orbital dxy, dyz, dzx mạnh hơn  

tương tác với các orbital dz², dx²-y². 

b. Với phức tứ diện, tương tác giữa ligand với các orbital dxy, dyz, dzx

tác với các orbital dz², dx²-y². 

c. Với phức bát diện, các ligand nằm trên trục x, y, z. 

d. . 
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Câu 60 : Tính [FeCl4]
2 

ở trạng thi spin thấp 

( ∆E0 (∆E1 =26).                    

 

a) ∆E0   ;  ∆E1   ∆  

b) ∆E0   ;  ∆E1   ∆ 

c) ∆E0   ;  ∆E1   ∆ 

d) ∆E0   ;  ∆E1   ∆ 

Câu 61: Tính năng lượng ổn định trường tinh thể của phức bát diện [Fe(CN)6]
3-

. Biết 

[Fe(CN)6]
3- 

là phức spin thấp : 

a) 0 b) -10/5 O + 2EP  c) -12/5 O + 2EP d)-6/5 O 

Câu 62. Những chất nào được tạo thành do sự tương tác của mangan với  HCl? 

       1) MnCl2   2) MnCl3  3) MnCl4  4) H2 

      a) 1 &  2   b) 2 & 4  c) 1 & 4  d) 3 & 4 

Câu 63. Những dung dịch nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch CrCl3 tạo ra 

Cr(OH)3? 

 1) Na2CO3  2) NH3  3) Na2SO4 4) (NH4)2S 

 a) 1  b) 1 & 2  c) 1 & 3  d) 1 , 2 & 4 

Câu 64. Những ion nào có thể tồn tại trong  môi trường acid? 

      1) [Cr(H2O)6]
3+

      2) [Cr(OH)6
3-

]  3) CrO4
2-

   4) Cr2O7
2- 

 a) 1 & 3  b) 2 & 3  c) 1 & 4  d) 1 , 3 & 4 

Câu 65. Những chất nào được tạo thành khi sục khí H2S vào dung dịch FeCl3? 

 1) Fe2S3  2) FeS   3) S  4) FeCl2 

 a) 3 & 4  b) 2 & 3  c) 1       d) cả 4 chất 
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