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Trường THCS&THPT Đống Đa- Đà Lạt 

              Tổ: Hóa – sinh - CN 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 8 – HỌC KỲ I 

Năm học 2019-2020 
CHƯƠNG 1: 

1.Định nghĩa nguyên tử, bài toán tính số hạt (e, p, n). 

2.Định nghĩa phân tử. Tính phân tử khối. 

3.Phân biệt đơn chất, hợp chất. 

4.Học thuộc hóa trị các nguyên tố, nhóm nguyên tử trang 42,43/sgk. Vận dụng viết công thức hóa 

học theo hóa trị. 

CHƯƠNG 2 

1.Sự biến đổi chất. 

2.Định luật bảo toàn khối lượng, vận dụng biểu thức định luật bảo toàn khối lượng để tính toán. 

3.Phương trình hóa học. 

CHƯƠNG 3 

1.Mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí. 

2.Công thức chuyển đổi giữa: lượng chất, khối lượng, thể tích. 

3.Tỉ khối của chất khí. 

4.Tính theo công thức hóa học: 

  +Biết CTHH tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố. 

  +Biết thành phần phần trăm theo khối lượng  xác định công thức hóa học. 

5.Tính theo phương trình hóa học (tính m, V của các chất tham gia và sản phẩm) 

 

BÀI TẬP THAM KHẢO 

I.TRẮC NGHIỆM: 

1. Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo như sau: Nguyên tố A (6n; 5p; 5e), Nguyên tố B (10p; 

10e; 10n), Nguyên tố C (5e; 5p; 5n), Nguyên tố D (11p; 11e; 12n). Ở đây có bao nhiêu nguyên tố 

hóa học? 

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

2. Dãy chất nào sau đây gồm toàn kim loại: 

 A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh B. Sắt, chì, thủy ngân, bạc  

 C. Oxi, cacbon, canxi, nitơ D. Vàng, megiê, clo, kali 

3. Công thức hóa học nào sau đây được viết sai: 

 A. K2O B. Al2O3 C. Al3O2 D. FeCl3 

4. Các dãy công thức hóa học sau, dãy nào toàn là hợp chất: 

 A. CH4, Na2SO4, Cl2, H2, NH3, CaCO3, C12H22O11 B. HCl, O2, CuSO4, NaOH, N2, Ca(OH)2, NaCl 

 C. HBr, Hg, MgO, P, Fe(OH)3, K2CO3, H2O D. Ca(HCO3)2,CuCl2, ZnCl2, CaO, HI, NO2, Al2O3 

5. Cách viết các dãy công thức hóa học sau, cách nào viết đúng: 

 A. CH4, H2O2, O3, Ca(OH)2, MgO, Fe3O4, Na2SO4 B. CO, Fe2O2, CuO2, Hg2O, NaCl2, Zn(OH)2, CH3 

 C.Al3O2, Ca2(PO4)3, NaOH, Hg(OH)2, O2, SO2. D. MgCl2, KSO4, BaSO4, Cu2(PO4)3, Cl2, KO2  

6. Nguyên tố sắt có hóa trị là (III), nhóm nguyên tố SO4 có hóa trị (II), công thức hóa học nào viết đúng? 

 A. FeSO4 B. Fe2SO4 C. Fe3(SO4)2 D. Fe2(SO4)3  

7. Một hợp chất có: Phân tử khối là 160 đvC, thành phần phần trăm về khối lượng của sắt là 70 % và oxi 

là 30 %. Công thức hóa học của hợp chất là:  

 A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4                            D. Không xác định được 
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8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? 

1/ Trứng bị thối                                     4/  Hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng dần lên  

2/ Mực hòa tan vào nước                     5/  Khi đốt cháy than toả ra nhiều khí độc gây ô nhiễm môi 

trường  

3/ Tẩy màu vải xanh thành trắng          6/  Khi đốt nóng một lá sắt thì thấy khối lượng tăng lên  

 A. 1, 3, 5, 6  B. 1, 2, 4   C. 1, 2, 3, 4   D. 2, 3, 5  

9. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý? 

1/ Sự kết tinh muối ăn      3/ Về mùa hè, thức ăn thường bị thiu  

2/ Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên   5/ Đun qúa lửa mỡ sẽ khét  

5/ Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nó đông tụ lại  

 A. 1, 2, 4  B. 1, 2, 5    C. 1, 2, 3, 4   D. 2, 3, 4 

10. Cho sơ đồ phản ứng KMnO4   K2MnO4  +  MnO2  +  O2 . Hệ số cân bằng cho phản ứng trên là? 

 A. 1, 1, 1, 2  B. 2, 1, 1, 1  C. 2, 1, 2,1  D. 1, 2, 1, 1 

11. Cho sơ đồ phản ứng  x Al(OH)3  +   y H2SO4     Alx(SO4)y  +  6 H2O  

    Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được phương trình hóa học trên (biết x   y) 

 A. x = 2;  y = 1            B. x = 3;  y = 4                     C. x = 2;  y = 3               D. x = 4;  y = 3  

12.Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo PƯHH  Canxi cacbonatVôi sống +  khí Cacbonic  

   Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 100 kg, khối lượng khí cacbonic là 44 kg. Khối lượng vôi sống là: 

 A. 50 kg                B. 56 kg  C. 60 kg           D. 66 kg   

13.Trong những chất dùng làm phân đạm sau đây, chất nào có tỉ lệ % về khối lượng nitơ cao nhất ? 

 A. (NH4)2SO4 B. KNO3 C. NH4NO3 D. CO(NH2)2 

14. Biết rằng kim loại magie (Mg) tác dụng với axit clohiđric (HCl) tạo ra muối magie clorua (MgCl2) và 

khí hiđro (H2). Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn phản ứng hóa học trên? 

 A. Mg + HCl   MgCl2 + H2  B. Mg + 2HCl   MgCl2 + H2  

 C.2Mg + 3HCl   2MgCl3 + 3H2  D. Mg + 4HCl   MgCl4 + 2H2  

15.Cho phương trình hóa học  BaCl2 + Na2SO4   BaSO4  + 2 NaCl. Cho biết khối lượng của Na2SO4 là 

14,2g; của BaSO4 là 23,3g; của NaCl là 11,7g. Vậy khối lượng của BaCl2 tham gia phản ứng là : 

 A. 20,8gam B. 2,08gam C. 208gam D. 10,4gam 

16. Phương trình hóa học nào không được cân bằng đúng: 

 A. 2 Na    +   Cl2    
ot    2 NaCl B. 2 H2O    

ot    H2   +   O2     

 C.CuO   +   H2    
ot    Cu   +   H2O D. CaCO3   

ot    CaO   +   CO2 

17.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 

18. Số nguyên tử có trong 2,8 gam sắt (Fe) là: 

 A. 3 . 10
23

 B. 3 . 10
22

 C. 6 . 10
23

 D. 6 . 10
22

 

19. Thể tích của 22 gam khí cacbonnic (CO2) ở điều kiện tiêu chuẩn là: 

 A. 22,4 lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 11,2 lít 

20. 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 

21. Lưu huỳnh cháy trong không khí theo phương trình  S  +  O2 
ot  SO2   

Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Thể tích không khí cần thiết ở đktc để đốt cháy hoàn toàn 3,2g lưu 

huỳnh? 

 A. 13,44 lít C. 22,4 lít C. 5,6 lít D. 11,2 lít 

22. Cho 0,1 mol nhôm (Al) tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) theo  2Al + 6HCl   2AlCl3 + 

3H2 . Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là bao nhiêu? 

 A. 11,2 lít B. 6,72 lít C. 8,96 lít D. 3,36 lít 
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23. Khí A có khối lượng mol là 44 gam, có tỉ khối đối với khí oxi là 1,375. Công thức hóa học của khí A 

là: 

 A. CO2 B. SO2 C. NO2 D. O2 

24. 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  

25. Khối lượng của 1,5 mol muối ăn (NaCl) là: 

 A. 8,875 gam B. 87,75 gam C. 88,75 gam D. 78,75 gam 

II.TỰ LUẬN 

1. Cho sơ đồ phản ứng:   

1/   Na  +   O2   - - >Na2O     2/   Na  +   H2O  - - > NaOH  +   H2  

3/   P2O5  +   H2O   - - >H3PO4    4/   Al2O3  +   HCl - - >  AlCl3  +   H2O 

5/   Al  +   H2SO4  - - > Al2(SO4)3  +  H2   6/   Zn  +   HCl - - >  ZnCl2  +   H2  

7/   Na2CO3  +   HCl  - - > NaCl  +  CO2   +  H2O 8/   Na2SO3 + H2SO4 - - >Na2SO4+SO2 + H2O 

9/   CuSO4  +   NaOH  - - > Cu(OH)2   +   Na2SO4 10/   FeCl3  +   KOH - - >  Fe(OH)3   +   KCl 

11/   BaCl2  +   H2SO4 - - >  BaSO4   +   HCl  12/   C12H22O11  - - > C  +   H2O 

13/   Fe(OH)3   - - >Fe2O3  +   H2O   14/   CaCO3 +HCl - - > CaCl2  + CO2  +   H2O 

15/   CH4  +  O2 - - >  CO2  +   H2O   16/   Na2CO3  +   Ca(OH)2   NaOH  +   CaCO3 

17/   CaO  +   HNO3 - - >  Ca(NO3)2  +   H2O  18/   Al  +   HCl - - >  AlCl3  +   H2  

19/   Al  +   CuSO4 - - >  Al2(SO4)3  +   Cu  20/   FeO  +   HCl - - >  FeCl2  +   H2O   

21/   Ca(OH)2  +  FeCl2 - - >  CaCl2  +   Fe(OH)2  22/   Al  +   NaOH  +   H2O - - > NaAlO2  +   H2   

23/   Al2O3 - - >  Al  +   O2    25/   MgCl2  +   NaOH - - >  Mg(OH)2+   NaCl 

 a/Lập PTHH của các phản ứng trên. 

  b/Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của 2 cặp chất bất kỳ trong phản ứng.  

2/ Tính thành phần % (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong các hợp chất sau: 

  a. CO                            b.Fe2O3                            c. SO3                           d. N2O5   e. KClO3 

3/Tìm CTHH của các chất có thành phần các nguyên tố như sau: 

a) %Cl= 60,68%  ; %Na =   ………..  Khối lượng mol là 58,5g 

b) %Na = 43,21%  ;  %C = 11,3%  ;  %O = 45,3%    Khối lượng mol là 106g 

c) Tỷ khối của khí A đối với khí H2 là17.  Biết TPPT các nguyên tố có trong khí A là: %H = 5,88%  

; %S = 94,12% 

d) Tỷ khối của khí B đối với không khí là 2. Biết TPPT các nguyên tố có trong khí B là: %C = 

82,76% ; %H = 17,24 %  

e) % Al = 20,2 % ;   %Cl = 79,8 % . Khối lượng mol của hợp chất là: 133.5 (g) 

4/ Cho sơ đồ phản ứng sau :  Al   +  HCl   - - >  AlCl3   +    H2  

 Nếu có 5,4 g Al tham gia phản ứng, hãy tìm:  

 a) Thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. 

 b) Khối lượng axit HCl cần dùng .      

   c) Khối lượng AlCl3 tạo thành sau phản ứng ( theo 2 cách) 

5/ Cho sơ đồ phản ứng :    KClO3      - - >  KCl  +   O2  

  a) Muốn điều chế được 4,48 lít khí O2 (đktc) phải cần bao nhiêu gam KClO3 ? 

  b) Nếu có 1,5 mol KClO3 tham gia sẽ thu được bao nhiêu gam O2 . 

6/ Cho 3,1 gam photpho (P) tác dụng với khí oxi (O2) tạo ra hợp chất điphotpho pentaoxit (P2O5) 

 a) Lập phương trình hóa học. 

 b) Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc? 

 c)Tính khối lượng của hợp chất thu được sau phản ứng 
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