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I- LÍ THUYẾT: 

Chƣơng 1: SỰ ĐIỆN LI. 

- Khái niệm: Sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, nguyên nhân tính dẫn điện của 

dung dịch điện li; axit, bazơ (theo A-rê-ni-ut), hiđroxit lƣỡng tính, muối. 

- Khái niệm về pH. Định nghĩa môi trƣờng axit, bazơ , trung tính theo nồng độ H
+
 và pH. 

- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li. Cho ví dụ. 

Chƣơng 2: NITƠ – PHOTPHO 

- Nitơ: Vị trí và cấu hình e nguyên tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, trạng thái thiên 

nhiên, điều chế. 

- Amoniac: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế. 

- Muối amoni: Tính chất vật lí, tính chất hoá học. 

- Axit nitric: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế. 

- Muối nitrat: Tính chất vật lí, tính chất hoá học. 

- Photpho: Vị trí và cấu hình e nguyên tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, trạng thái thiên 

nhiên, điều chế. 

- Axit photphoric: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế. 

- Muối photphat: Tính tan, nhận biết ion photphat. 

- Các loại phân bón hoá học: Phân đạm, lân, kali (thành phần, tính chất, điều chế) 

Chƣơng 3: CACBON – SILIC 

-  Cacbon: Vị trí và cấu hình e nguyên tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, trạng thái thiên 

nhiên, điều chế. 

- CO, CO2: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế. 

- Axit cacbonic: Tính chất. 

- Muối cacbonat: Tính chất, ứng dụng. 

- Silic: Tính chất vật lí, tính chất hoá học, trạng thái thiên nhiên, ứng dụng, điều chế. 

- Hợp chất của silic: Tính chất vật lí, tính chất hoá học. 

Chƣơng 4: ĐẠI CƢƠNG VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

- Hợp chất hữu cơ: Khái niệm, phân loại, đặc điểm chung, phân tích nguyên tố. 

- Định nghĩa công thức đơn giản nhất, công thức phân tử, công thức cấu tạo. 

- Thuyết cấu tạo hoá học. 

- Khái niệm: Đồng đẳng, đồng phân, liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. 

II. BÀI TẬP: 

     1) Cho biết trƣờng hợp nào có phản ứng xảy ra? Viết PTHH dạng phân tử, ion đầy đủ, ion thu gọn. 

      a. MgSO4 + KOH          b. FeS+ HCl               c. AgNO3+ NaCl       d. CH3COONa+ H2SO4 

      e. BaCl2+ NaOH            f. Fe( NO3)3+ KOH   g. CaCO3+ HCl          h. NaNO3+ KCl 

     2) Thực hiện sơ đồ phản ứng: 
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     3) Vì sao trong những ngày trời mƣa có sấm sét, trong nƣớc mƣa có HNO3? 

     4)  Hoàn thành các phản ứng sau: 
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                  Ag + HNO3 đặc.  Fe + HNO3 loãng. 

                  Ag + HNO3 loãng. Al + HNO3 đặc, nóng. 

                  Cu + HNO3 đặc. P + HNO3 đặc, nóng.                 

                  Cu + HNO3 loãng. CaCO3 + CO2 + H2O. 

                  FeO + HNO3 loãng.             Fe + HNO3 đặc nguội. 

                  C   + HNO3 đặc. CO2 + Mg. 

                  NaHCO3 
0t

 CO2 + Ca(OH)2  1:2  

     5) Nhận biết các dung dịch sau đây đựng trong các lọ mất nhãn: 

              a. HCl, H2SO4, HNO3 

              b. NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaNO3 

    6) Trộn lẫn 50ml dung dịch HCl 0,12M với 50ml dung dịch KOH 0,1M. Tính pH của dung dịch thu đƣợc. 

    7) Cho 224 ml khí cacbonic (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Tính khối lƣợng các 

chất  có trong dung dịch tạo thành. 

    8) Rót dung dịch chứa 11,76 g H3PO4 vào dung dịch chứa 13,44 g KOH. Sau phản ứng, cho dung dịch bay 

hơi đến khô. Tính khối lƣợng muối khan thu đƣợc. 

    9) Cho 500ml dd KOH 2M vaøo 500ml dd H3PO4 1,5M. 

a) Tìm khoái löôïng caùc muoái taïo thaønh. 

b) Tính noàng ñoä mol cuûa dung dòch taïo thaønh. 

    10) Hòa tan hết 24g hỗn hợp Cu, Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thoát ra 22,4 lít NO2 (đktc). 

a.Tính khối lƣợng, thành phần phần trăm về khối lƣợng của từng kim loại. 

b.Tính thể tích dung dịch HNO3 65% (D=1,5g/ml) vừa đủ để hòa tan hết hỗn hợp trên. 

    11) Hòa tan hết 22g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dƣ  thoát ra 13,44 lít khí không màu dễ 

hóa nâu trong không khí (đktc). 

              a.Tính khối lƣợng, thành phần phần trăm về khối lƣợng của từng kim loại. 

              b.Tính thể tích dung dịch HNO3 31,5% (D=1,12g/ml) cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp trên. 

   12)  Cho 12,4g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với 400ml dung dịch HNO3 thấy sinh ra 3,36 lít khí NO (đktc) 

             a.Tính khối lƣợng, thành phần phần trăm về khối lƣợng của từng kim loại. 

             b.Tính CM của dung dịch HNO3 ban đầu. Biết lƣợng HNO3 dƣ đƣợc trung hoà bởi 200ml dung dịch 

KOH 1M. 

   13)  Chia hỗn hợp Cu, Al thành 2 phần bằng nhau 

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra 3,36 lít H2(đktc). 

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội sinh ra 2,24 lít NO2 (đktc). 

              a. Tính khối lƣợng của từng kim loại. 

              b. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng. Tính thể tích khí thu đƣợc (đktc). 

   14)  Hòa tan 12,2g Al, Mg, Cu trong HNO3  đặc, nguội, dƣ thấy sinh ra 8,96 lít NO2 (đktc). 

Phần rắn còn lại không tan cho tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra 0,6g khí H2. 

             a.Tính khối lƣợng, thành phần phần trăm về khối lƣợng của từng kim loại. 

             b.Cho hỗn hợp trên vào dung dịch HNO3 loãng, dƣ. Tính thể tích NO sinh ra (đktc). 

    15) Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2 kim lọai Al và Fe có tỷ lệ mol là 1: 1 tan vừa đủ trong dung dịch HNO3 

lõang, tạo ra một chất khí không màu hóa nâu ngòai không khí và dung dịch A. 

 a. Tính thể tích khí tạo thành ở đktc. 

 b. Cho từ từ đến dƣ dung dịch NaOH vào dung dịch A. Viết các phƣơng trình xảy ra và tính khối 

lƣợng kết tủa tạo thành. 

    16) Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 g hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 thu đƣợc hỗn hợp khí có thể tích 

6,72 lit (đktc). 

             a. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

             b. Tính thành phần % về khối lƣợng của các muối trong hỗn hợp X. 

  17) Đốt cháy hoàn toàn 0,59g chất hữu cơ A chứa C, H, N thu đƣợc 1,32 g CO2; 0,81g H2O và 0,112 lít N2 

(đktc). Tìm CTPT của A biết tỉ khối của A so với khí oxi là 1,84. 

   18) Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu đƣợc 0,44 gam khí cacbonic và 

0,18 gam nƣớc. Thể tích hơi của 0,30 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện nhiệt độ và 

áp suất). Xác định CTPT của A. 

   19) Hợp chất hữu cơ X có % khối lƣợng C, H, O lần lƣợt bằng 54,54%; 9,10%; 36,36%. M = 88 g/mol. Lập 

CTPT của X. 

   20) Tìm CTPT cuûa moãi chaát trong caùc tröôøng hôïp sau: 

a) Ñoát chaùy 0,176gam hôïp chaát hữu cơ A, sinh ra 0,352g CO2 vaø 0,144g H2O. Tæ khoái hôi cuûa A so vôùi 

khoâng khí laø 1,52. 



b) Phaân tích 0,31g hợp chất hữu cơ  B (C,H,N) thì ñöôïc 0,12g C vaø 0,05g H, dA/H2 = 15,5. 

 


