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Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng ở 

mức cao hơn 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1. Nitơ – Photpho 

 - Vị trí của N, P 

trong bảng tuần 

hoàn. 

- Cấu tạo phân tử, 

tính chất vật lí, 

trạng thái tự nhiên, 

ứng dụng chính, 

điều chế N trong 

công nghiệp. 

- Tính chất hóa học 

đặc trưng của N, P: 

tính oxi hóa, tính 

khử. 

- Viết các phương 

trình hóa học minh 

họa tính chất hóa 

học. 

- Tính V khí nitơ ở 

đktc, tính % thể tích 

khí nitơ trong hỗn 

hợp khí. 

 

- Tính V khí nitơ ở 

đktc, tính % thể tích 

khí nitơ trong hỗn 

hợp khí. 

- Từ P tính khối 

lượng sản phẩm tạo 

thành qua nhiều 

phản ứng . 

- Một số bài tập 

khác có nội dung 

liên quan. 

 

Số câu hỏi 

Số điểm  

Tỉ lệ % 

2 

0,67đ 

 

1 

0,5 đ 

 

1 

0,33 đ 

 

     

4 

1,5đ 

15% 

2. Amoniac – Dung dịch amoniac – Muối amoni 

 - Cấu tạo phân tử, 

tính chất vật lí,  ứng 

dụng, cách điều chế 

NH3. 

 

- Tính chất hóa học 

của NH3 : tính bazơ 

yếu , tính khử. 

- Viết được các 

PTHH dạng phân tử 

hoặc ion rút gọn. 

- Phân biệt được 

NH3 với một số khí 

đã biết bằng phương 

pháp hóa học. 

- Tính thể tích khí 

amoniac sản xuất 

được ở đktc theo 

hiệu suất phản ứng, 

một số bài tập tổng 

hợp có nội dung liên 

quan. 

 

 

Số câu hỏi 

Số điểm  

Tỉ lệ % 

1 

0,33 

 1 

0,33 

1 

0,5 đ 

 

1 

0,33 

   4 

1,5 

15% 

3. Axit HNO3 – Muối nitrat 

 -Cấu hình phân tử, 

tính chất vật lí, ứng 

dụng, cách điều chế 

HNO3 . 

 

- HNO3 là một trong 

những axit mạnh 

nhất. 

- Hiểu được HNO3 

là axit có tính oxi 

hóa mạnh . 

- Viết các PTHH 

dạng phân tử minh 

họa tính chất hóa 

học của HNO3 đặc 

và loãng. 

- Phản ứng nhiệt 

phân muối nitrat. 

- Tính  % khối 

lượng của kim loại 

tác dụng với HNO3 

khối lượng dd HNO3 

có nồng độ xác định 

điều chế được hiệu 

suất,  

- Tính  % khối 

lượng muối nitrat 

trong hỗn hợp, nồng 

độ hoặc thể tích dd 

muối nitrat tham gia 

tạo thành trong phản 

ứng 

- Bài tập tổng hợp 

có nội dung liên 

quan. 

 

 

Số câu hỏi 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2 

0,67 

 1 

0,33 

 1 

0,33 

 1 

0,33 

 5 

1,67 

16,7% 



4. Axit H3PO4 – Muối photphat – Phân bón hóa học 

 - CTPT, tính chất  

vật lí, ứng dụng,  

điều chế H3PO4  

- H3PO4 không có 

tính oxi hóa, là axit 

trung bình. 

- Tính chất của 

muối photphat , 

cách nhận biết ion 

photphat. 

- Phân bón hóa học 

và phân loại. 

- Biết được tính 

chất, ứng dụng, điều 

chế các loại phân 

bón. 

- Viết các PTHH 

dạng phân tử minh 

họa tính chất của 

axit H3PO4 và muối 

photphat. 

 

- Tính khối lượng 

H3PO4 sản xuất, tính 

% khối lượng muối 

photphat trong hỗn 

hợp phản ứng,  

- Tính hàm lượng 

nguyên tố dinh 

dưỡng trong phân 

bón hóa học.  

 

Một số bài tập khác 

có nội dung liên 

quan. 

 

Số câu hỏi 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 

0,33 

 1 

0,33 

 1 

0,33 

   3 

1 

10% 

5. Tổng hợp kiến thức 

Số câu hỏi 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 1 

1,5 

15% 

1 

0,33 

3,3% 

1 

1 

10% 

 1 

1 

10% 

 1 

0,5 

5% 

5 

4,33 

43,3% 

Tổng 

số câu 
6 2 5 1 3 1 1 1 15 + 4 

Tổng 

số điểm 
2,0 2,0 1,67 1,5 1,0 1 0,33 0,5 

5,0 + 

5,0 

Tỉ lệ % 20% 20% 16,7% 15% 10% 10% 3,3% 5% 100% 

 

 

 

 

 


