
Đề Kiểm tra Hóa học 11 – Học kỳ 1 

Thời gian làm bài: 45 phút 

1/ Trong các hidroxit dưới đây, hidroxit có tính lưỡng tính là: 

A. Zn(OH)2 B. Pb(OH)2 C. Al(OH)3 D. Cả A,B,C 

2/ Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,04M với 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M và H2SO4 0,01M 

thì thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là: 

A. 11,3 B. 2,7 C. 3 D. 11 

3/ Chọn các chất điện ly mạnh trong số các dãy chất sau 

a. NaCl b. Ba(OH)2 c. HNO3 d. AgCl . Cu(OH)2 f. HCl 

A. a, b, c, f B. a, d, e, f C. b, c, d, e D. a, b, c  

4/ Chọn định nghĩa axit theo quan điểm Bronstet 

A. Axit là chất hòa tan được mọi kim loại B. Axit là chất tác dụng được với mọi bazo 

C. Axit là chất cho proton  D. Axit là chất điện li mạnh 

5/ Cho các nhận xét sau 

(a) Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 

(b) Giá trị pH tăng thì độ bazo tăng 

(c) Dung dịch có pH < 7 thì làm quỳ tím hóa xanh 

(d) Dung dịch có pH > 7 thì làm phenolphthalein hóa đỏ 

Số câu đúng là 

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

6/ Cho các dung dịch sau, dãy các dung dịch có pH < 7 là 

1. KCl 2. Na2CO3 3. CuSO4 4. CH3COONa 

5. Al2(SO4)3 6. NH4Cl 7. NaBr 8. K2S 

A. 1, 2, 3 B. 3, 5, 6 C. 6, 7, 8 D. 2, 4, 6 

7/ Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit 

A. Cacbon dioxit B. Lưu huỳnh dioxit C. Ozon D. Dẫn xuất flo của hidrocacbon 

8/ Dãy các chất vừa tác dụng được với dung dịch kiềm mạnh vừa tác dụng được với axit mạnh là 

A. Al(OH)3, (NH2)2CO, NH4Cl B. NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4 

C. Ba(OH)2, AlCl3, ZnO  D. Mg(HCO3)2, FeO, KOH 

9/ Trong nhóm nito đi từ nito đến bimut thì đại lượng nào sau đây biến đổi sai 



A. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần 

B. Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần 

C. Năng lượng ion hóa  của các nguyên tử giảm dần 

D. Số e ở lớp vỏ ngoài cùng tăng dần 

10/ Khí nito tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do 

A. Nito có bán kính nguyên tử nhỏ B. Nguyên tử nito có độ âm điện lớn nhất trong 

nhóm 

C. Trong phân tử N2, có liên kết 3 rất bền D. Phân tử nito không phân cực 

11/ Một oxit X của nito có chứa 30,43% nito về khối lượng, tỉ khối của X so với không khí là 1,95 thì 

công thức của X là 

A. NO2 B. NO C. N2O D. N2O3 

12/ Nito phản ứng được với nhóm các nguyên tố nào sau đây để tạo ra các hợp chất khí 

A. H2, O2 B. Cl2, H2 C. O2, F2 D. Cl2, F2 

13/ Cho các nhận xét sau 

(a) Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước 

(b) Muối amoni đều bền về hoạt động 

(c) Muối amoni đều là chất điện li mạnh 

(d) Muối amoni chứa ion NH4+ có môi trường bazo 

Số nhận xét đúng là 

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

14/ Cho phương trình phản ứng :3Cu + 8HNO3  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

Vai trò của HNO3 trong phản ứng trên là 

A. Chất oxi hóa  B. Chất oxi hóa và môi trường 

C. Chất khử  D. Chất khử và môi trường 

15/ Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, các hóa chất cần sử dụng là 

A. Dung dịch NaNO3 và dung dịch H2SO4 đặc B. Tinh thể NaNO3 và dung dịch H2SO4 đặc 

C. Dung dịch NaNO3 và dung dịch HCl đặc D. Tinh thể NaNO3 và dung dịch HCl đặc 

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

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

17/ Phân bón nào dưới đây có độ dinh dưỡng cao nhất 

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. (NH4)2SO4 D. (NH2)2CO 



18/ Thành phần chính của supephotphat đơn là 

A. Ca3(PO4)2 B. Ca(H2PO4)2 C. CaHPO4 D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4 

19/ Cho 100 ml dung dịch NaOH 1,5M vào 100 ml dung dịch H3PO4 1M. Sau phản ứng trong dung dịch 

có các muối 

A. NaH2PO4 và Na2HPO4  B. Na2HPO4 và Na3PO4 

C. Na3PO4 và NaH2PO4  D. NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4 

20/ Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế,… là do than có khả 

năng 

A. Hấp thụ các khí độc  B. Hấp phụ các khí độc 

C. Phản ứng với khí độc  D. Khử các khí độc 

21/ Chất gây ra hiệu ứng nhà kính là 

A. CO2 B. CO C. NO D. SO2 

22/ Cho các phát biểu sau: 

(1) Photpho trắng là chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc màu vàng nhạt, trông giống như sáp, có cấu 

trúc tinh thể phân tử. 

(2) Photpho đỏ là chất bột màu đỏ có cấu trúc polime nên khó nóng chảy và khó bay hơi hơn photpho 

trắng. 

(3) Trong tự nhiên photpho tồn tại dạng tự do. 

(4) Ở nhiệt độ thường, photpho trắng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối. 

(5) Ở nhiệt độ thường photpho kém hoạt động hóa học hơn nitơ do độ âm điện nhỏ hơn. 

(6) Phần lớn photpho dùng sản xuất axit photphoric, một phần sản xuất diêm, bom, đạn cháy. 

Số phát biểu đúng là: 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

23/ Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/lit và 300 ml dung dịch H2SO4 0,2M thì sau phản ứng thu 

được a gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a và x lần lượt là: 

A. 29,125 gam và 0,3125M B. 27,96 gam và 0,5000M 

C. 13,98 gam và 0,3125M  D. 0,3125M và 13,98 gam. 

24/ Dung dịch X chứa các ion: 2

4 ;SO  ;Cl  3 ;Fe 

4NH  . Chia ddịch X thành 2 phần bằng nhau: 

  Phần 1: Tác dụng với lượng dư d.dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lit khí (ở đktc) và 1,07 gam kết 

tủa. 

  Phần 2: Tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. 

  Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay 

hơi) 



A. 7,04 gam B. 7,46 gam C. 3,73 gam D. 3,52 gam 

25/ Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl– và y mol SO42–. Giá trị của y là 

A. 0,01 B. 0,02 C. 0,015 D. 0,025 

26/ Cho 19,2 g kim loại M tác dụng hết với dd HNO3 thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào 

dung dịch thu được, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị 

của m là 

A. 24,0 g B. 24,3g C. 48,0 g D. 30,6 g 

27/ Thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M vào 100ml dung dịch AlCl3 0,2 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một 

phần. thu được 0,78 g ke ́ t tủa. Thể tích dung dịch NaOH 0,1M dã dùng là  

A. 0,55 lit B. 0,7 lit      C. 0,5 lit  D. 0,6 lit 

28/ Cho 38,2g hổn hợp Na2CO3 và K2CO3 vào dd HCl.Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong dư thu 

được 30g kết tủa.Khối lượng mỗi muối trong hổn hợp là 

A. 12,6g và 25,6g B. 11,6g và 26,6g C. 10,6g và 27,6g D. 9,6g và 28,6g 

29/ Khử m gam Fe2O3 bằng CO một thời gian được chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X trong dung dịch 

HNO3 loãng, thu được 0,224 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản 

ứng được 18,15 gam muối khan. Hiệu suất của phản ứng khử oxit sắt bằng 

A. 26,67 % B. 25,00% C. 13,33% D. 30,25 % 

30/ Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho 

toàn bộ X tác dụng hết với CuO dư nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng 

dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). % thể tích khí CO trong 

X là 

A. 18,42%. B. 57,15%. C. 14,28%. D. 28,57%. 

 




