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ðỀ 1: 
Câu 1: Viết các phương trình hoá học theo sơ ñồ sau ñây:  
NH4NO2 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → CuO → N2 
Câu 2: Viết phương trình phân tử, ion rút gọn xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:      
a. Axit photphoric + kali hiñrophotphat.      
b. Oxit sắt từ + axit nitric ñặc nóng tạo ra NO2 . 
Câu 3: Từ quặng photphorit, cát, than cốc, axit sunfuric ñặc, không khí và nước. Hãy lựa chọn nguyên liệu thích 
hợp ñể viết phương trình phản ứng ñiều chế axit photphoric có ñộ tinh khiết cao. 
Câu 4: Hòa tan mỗi chất nhôm sunfat, natri nitrat, natri photphat vào ba cốc nước ñể tạo thành ba dung dịch riêng 
biệt. Hãy trình bày cách nhận biết mỗi dung dịch trên bằng quỳ tím. (Viết phản ứng thủy phân minh họa ) 
Câu 5: ðốt cháy hoàn toàn 6,20 gam  photpho trong oxi dư . Cho sản phẩm tạo thành vào nước (dư) thu ñược dd X. 
Cho dd X tác dụng hết  với 50 gam dung dịch NaOH 32% thu ñược dd Y . Tính khối lượng muối tan trong Y .  
Câu 6: Hòa tan hết 12 g hợp kim sắt & ñồng bằng dung dịch axit nitric ñặc nóng thu ñược 11,2 lít NO2 (ñktc). Hãy 
tính hàm lượng của sắt trong mẫu hợp kim. 
Câu 7: Nhiệt phân hoàn toàn 29,78 g hỗn hợp nhôm nitrat và bạc nitrat thì thu ñược 8,4 lít hỗn hợp khí (ñktc). Tính 
khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban ñầu. 

 (Cho biết: Fe = 56, Cu = 64, Al = 27, Ag = 108, N = 14,O = 16 ). 

 
(TðH yêu các bạn!) 

 
 

ðỀ 2: 
Câu 1: Viết các phương trình hoá học theo sơ ñồ sau ñây:  
Ca3(PO4)2 → P → H3PO4 → (NH4)3PO4  →H3PO4  → Ag3PO4 
Câu 2: Viết phương trình phân tử, ion rút gọn xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất :    
a) Natri hiñrocacbonat + natri hiñroxit dư. 
b) Sắt (II) oxit + HNO3 (sản phẩm khử là khí không màu hóa nâu ngoài không khí) 
Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt 4 dung dịch  sau: K3PO4 , KCl, KNO3 , K2S 
Câu 4: Cho 11,5 g hỗn hợp Al, Mg & Cu vào dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí(ñkc) và m (g) chất không tan, cho 
chất không tan vào dung dịch HNO3 ñậm ñặc thì ñược 4,48 lít khí NO2 (ñkc). Viết phương trình phản ứng và tính 
khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban ñầu.  
Câu 5: Thêm m (g) P2O5 vào 25 ml dung dịch H3PO4 6% (d = 1,03) thu ñược dung dịch có nồng ñộ 49%. Tìm giá 
trị m.  
Câu 6: Nung 6,62 gam muối Pb(NO3)2. Sau một thời gian khối lượng chất rắn thu ñược là 5,54 gam. 

a. Tìm hiệu suất quá trình nhiệt phân 
b. Tính % thể tích các khí thu ñược trong quá trình nhiệt phân 

Câu 7: Viết các phương trình chứng minh Nitơ và photpho thể hiện tính oxi hóa và tính khử.? 
 

 
(TðH yêu các bạn!) 
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ðỀ 3: 
Câu 1: Viết phương trình phân tử, ion rút gọn xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất :    

a) Dung dịch amoniac dư  + ðồng (II) nitrat 
b) Canxi ñihiñrophotphat +  Canxi hiñroxit 
c) Kalihiñroxit + axit phophoric (tỉ lệ 1:2) 

Câu 2: Chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằng nhau. 
- Phần 1: Cho tác dụng dd HNO3 ñặc, nguội (vừa ñủ) thì có 8,96 lít khí màu nâu ñỏ bay ra(ñkc) và dung dịch X. 
- Phần 2: Cho tác dụng với dd HCl thu ñược 6,72 lít khí (ñkc). 
a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.  
b) Cô cạn dung dịch X, lấy lượng muối rắn (khan) ñem nhiệt phân. Sau một thời gian dừng lại, ñể nguội và ñem 
cân thì thấy khối lượng giảm 10,8 g. Tính % khối lượng muối rắn ñã bị nhiệt phân.  

Câu 3: Rót dung dịch chứa 11,76g H3PO4 vào dung dịch chứa 2,688g KOH. Sau phản ứng, cho dung dịch bay hơi 
ñến khô. Tính khối lượng muối khan thu ñược. 
Câu 4: Có 4 lọ không dán nhãn ñựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các chất sau: H3PO4, BaCl2, Na2CO3, 
(NH4)2SO4. Chỉ sử dụng dung dịch HCl, hãy phân biệt chất ñựng trong mỗi lọ. 
Câu 5: Hoàn thành sơ ñồ phản ứng sau:  
NH3 → NO → NO2 → HNO3 → H3PO4 → (NH4)2HPO4 
                                       ↓  Zn(NO3)2 → Zn(OH)2 → [Zn(NH3)4](OH)2 

 
(TðH yêu các bạn!) 

 
ðỀ 4: 

Câu 1: Tính CM của muối trong dd tạo thành khi trộn 100 ml dd NaOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M? 
Câu 2: Viết lại phương trình phản ứng dạng phân tử , ion và ion rút gọn (nếu có): 

a) Mg + HNO3 loãng →  (Sản phẩm khử có số oxi hóa 0) 
b) Zn + HNO3 (rất loãng) →  (Sản phẩm khử có số oxi hóa -3) 
c) FeO + HNO3 loãng  → →  (Sản phẩm khử có số oxi hóa +2) 

Câu 3: Có 4 lọ không dán nhãn ñựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các chất sau: Na3PO4, BaCl2, Na2CO3, 
NH4NO3. Chỉ sử dụng dung dịch HCl, hãy phân biệt chất ñựng trong mỗi lọ. 
Câu 4: Chia a gam hỗn hợp A gồm Fe và Zn làm 2 phần bằng nhau: 
- Phần 1: Cho tác dụng hòan tòan với dung dịch HNO3 ñặc nguội. Sau phản ứng thu ñược 224 ml khí N2O (ñkc) 
- Phần 2: Cho tác dụng vừa ñủ với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu ñược 1,344 lít khí H2 (ñkc) và dung dịch B. 
a) Tính a gam hỗn hợp A 
b) Cho dung dịch B tác dụng hòan tòan với 200 ml dung dịch KOH 0,9M. Tính khối lượng kết tủa thu ñược sau 
phản ứng. 

 
(TðH yêu các bạn!) 

 
 


