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ĐỀ MINH HỌA SỐ 4 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn thi: Hóa học  Lớp 11 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

 

Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:…………………………. 

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; N=14; O =16; Na = 23; Mg = 24.  

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do 

 A. sự chuyển dịch của các electron. B. sự chuyển dịch của các cation. 

 C. sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan. D. sự chuyển dịch của cả anion và cation. 

Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? 

 A. HNO2. B. HClO. C. Mg(OH)3. D. MgSO4. 

Câu 3: Chất nào sau đây là axit hai nấc? 

 A. HCl. B. H3PO4. C. H3PO3. D. HNO3. 

Câu 4: Nhóm nào sau đây gồm tất cả các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được 

với dung dịch NaOH? 

 A. Al(OH)3, Zn(OH)2. B. HNO3, Zn(OH)2. C. Al2O3, Na2CO3. D. Na2SO4, Al(OH)3. 

Câu 5: Chọn phát biểu đúng khi nói về muối trung hoà? 

 A. Muối trung hoà là muối mà dung dịch luôn có pH = 7. 

 B. Muối trung hoà là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh. 

 C. Muối trung hoà là muối không còn hiđro trong phân tử. 

 D. Muối trung hoà là muối mà gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra H+. 

Câu 6: Đối với dung dịch HF 0,01M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng? 

 A. [H+] = 0,01M. C. pH < 2. B. [H+] < [F-]. D. [H+] < 0,01M. 

Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphtalein hóa hồng? 

 A. H2SO4.  B. KOH. C. NaCl. D. K2SO4. 

Câu 8: Một dung dịch có pH = 7. Môi trường của dung dịch là  

 A. axit.  B. bazơ.  C. không xác định.  D. trung tính. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về nitơ không đúng?  

 A. Trong tự nhiên chủ yếu tồn tại dạng hợp chất.   

 B. Khí không màu, không mùi, tan rất ít trong nước.  

 C. Ở điều kiện thường, khá trơ về mặt hóa học.  

 D. Thuộc chu kỳ 2, nhóm VA của bảng tuần hoàn. 

Câu 10: N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với 

 A. H2. B. O2. C. Li.                      D. Mg. 

Câu 11: Chất nào sau đây có tính khử mạnh? 

 A. N2. B. NH3. C. HNO3. D. NaNO3. 

Câu 12: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng? 

 A. Na2SO4. B. NaCl. C. NH4Cl. D. KCl. 

Câu 13: Cho các tính chất sau:1) Hòa tan tốt trong nước, 2) Nặng hơn không khí, 3) Tác dụng với axit, 

4) Thể hiện tính khử khi tác dụng với O2 (t
o), 5) Khử được hiđro, 6) Dung dịch làm xanh quỳ tím. Những 

tính chất của NH3 là 

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

Câu 14: Số oxi hóa của nitơ trong hợp chất nào là cao nhất? 

 A. NO. B. N2O.  C. (NH4)2SO4. D. KNO3. 

Câu 15: Để làm khô khí NH3, người ta cho khí đi qua 
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 A. CaO. B. H2SO4 đặc. C. P2O5.  D. AlCl3 khan. 

Câu 16: Nhận xét nào sau đây là đúng? 

 A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị. B. Trong HNO3, nitơ có hóa trị V. 

 C. Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5. D. HNO3 là axit mạnh và bền. 

Câu 17: Khi cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được sản phẩm khí duy nhất là N2O 

thì hệ số cân bằng của HNO3 là 

 A. 12. B. 8. C. 14. D. 10. 

Câu 18: Có mấy chất điện li mạnh trong số: HCl, H2O, CH3COONa, NaOH, Al(OH)3, HF. 

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

Câu 19: Dung dịch X gồm a mol Na+; b mol Cl-; 0,2 mol NO3
- và 0,15 mol SO4

2-. Cô cạn dung dịch X, 

thu được 44,15 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là 

 A. 0,7 và 0,2.             B. 0,5 và 0,15.            C. 0,4 và 0,05.  D. 0,6 và 0,1. 

Câu 20: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?  

 A. NaOH + HNO3.  B. NaNO3 + CuSO4.  C. H2SO4 + BaCl2.  D. HCl + K2S. 

Câu 21: Phương trình ion Fe2+ + 2OH–  Fe(OH)2 ứng với phương trình phân tử nào. 

 A. FeSO4 + Cu(OH)2.  B. Fe + NaOH. 

 C. FeCl2 + KOH.  D. FeCO3 + Ba(OH)2. 

Câu 22: Thể tích dung dịch HCl 0,035M cần dùng để tác dụng vừa đủ với 0,336 gam NaHCO3 là  

 A. 0,114 lít. B. 0,228 lít. C. 0,100 lít. D. 0,200 lít. 

Câu 23: Quan sát hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm (dùng cho cả hai 

câu) 

 
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3? 

 A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.  

 B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ. 

 C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.  

 D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.  

Câu 24: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 là 

 A. xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tan hết trong NH3 dư.  

 B. xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa không tan trong NH3.  

 C. xuất hiện kết tủa vàng, kết tủa tan trong NH3 dư.   

 D. xuất hiện kết tủa vàng, kết tủa không tan trong NH3 dư. 

Câu 25: Có 4 dung dịch NaOH, BaCl2, H2SO4, NaCl và Ba(OH)2. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết 

được bao nhiêu dung dịch? 

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

Câu 26: Nung nóng Cu(NO3)2 một thời gian, để nguội, cân lại thấy khối lượng giảm 54 gam. Khối lượng 

Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là  

   A. 50 gam.     B. 49 gam.     C. 94 gam.    D. 98 gam.  
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Câu 27: Trong các chất sau: H2SO4, CuSO4, NaHCO3, FeS, Zn(OH)2, Au, Cu, CuO, có bao nhiêu chất 

(hay dung dịch) tác dụng được với dung dịch HNO3?  

 A. 4. B. 5. C. 7. D. 6. 

Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm:  

   A. FeO, NO2, O2.      B. Fe, NO2, O2.    C. Fe2O3, NO2, O2.   D. Fe2O3, NO2. 

 

PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 29 (1,0 điểm). Viết phương trình hóa học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) để chứng minh 

Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính. 

Câu 30 (1,0 điểm). Cho m gam Na vào nước thu được 1,2 lít dung dịch Y có pH = 13.  

 a. Tính m. 

 b. Để trung hòa hết 600 ml dung dịch Y cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,5M. 

Câu 31 (0,5 điểm). Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, SO2, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh 

khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có). 

Câu 32 (0,5 điểm). Hòa tan hòa toàn 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch HNO3 

30% (loãng, dư) thu được 2,24 lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng dung 

dịch HNO3 ban đầu biết lượng HNO3 dư 20% so với lượng phản ứng. 

 

------------------- HẾT ------------------- 

 


