
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa  
Hà Nội- Amsterdam 

Thi thử vào lớp10 - đợt cuối ngày 01/05/2018 

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN 
Môn : HÓA HỌC 
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Câu 1: (4,5 điểm) 
a, Nung nóng đồng trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A trong axit sunfuric đặc, nóng 

được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch kali hiđroxit  được dung dịch D. D vừa tác dụng 
với bari clorua, vừa tác dụng với natri hiđroxit. B tác dụng với dung dịch kali hiđroxit. Viết các phương trình 
hóa học xảy ra. 

b, Cho từ từ mẩu natri kim loại đến dư vào dung dịch nhôm clorua và đồng (II) sunfat. Nêu hiện tượng xảy ra 
và viết phương trình hóa học tương ứng. 

Câu 2: (3 điểm) 
Cho khí clo tác dụng với 16,2g kim loại R (chỉ có một hóa trị) thu được 58,8g chất rắn D. Cho khí oxi dư tác 
dụng với chất rắn D đến phản ứng hoàn toàn, thu được 63,6g chất rắn E. Xác định kim loại R và tính phần trăm 
khối lượng mỗi chất có trong E. 

Câu 3: (4 điểm) 
Đốt cháy hoàn toàn 27,8g hỗn hợp gồm Fe, C và S bằng khí oxi dư, kết thúc phản ứng thu được 23,2g chất rắn 
X và 13,44 lít hỗn hợp khí. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch canxi hiđroxit dư thì thu được 55g chất kết tủa, thể 
tích khí còn lại là 2,24 lít. 

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu. 
c) Tìm công thức hóa học của chất rắn X. 

     Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn 

Câu 4: (1 điểm) 
a, Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong những hỗn hợp sau: 

CO2 và C2H4; SO2 và CH4; CO2 và C2H2. 
b, Viết các công thức cấu tạo của các hiđrocacbon phù hợp với các giả thiết sau: 

- Hiđrocacbon A có mC : mH = 4,5 : 1. 
- B là hiđrocacbon ở thể khí trong điều kiện thường có công thức phân tử dạng ( C2H3)n, tác dụng với 
dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa. 

Câu 5: (3,5 điểm) 
Trộn 2,5 lít khí oxi vào 0,5 lít hỗn hợp khí gồm một hiđrocacbon và khí cacbonnic. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 
khí, sau khi phản ứng cháy kết thúc, người ta thu được 1,6 lít hơi nước và 1,8 lít hỗn hợp khí, cho hỗn hợp khí 
này lội từ từ qua dung dịch canxihđroxit dư thấy còn lại một chất khí có thể tích 0,5 lít. Các thể tích khí được đo 
ở cùng điều kiện. 

a, Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon. 
b, Nếu đem nhiệt phân 8,8 gam hiđrocacbon trên, người ta thu được hỗn hợp khí X (biết có 90% 
hiđrocacbon bị nhiệt phân), cho hỗn hợp X qua nước brom dư còn lại hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với 
hiđro là 1,46. Hãy xác định thành phần của hỗn hợp Y. 

Câu 6: (4 điểm) 
a, Một nguyên tố kim loại R tạo được 2 oxit A và B, hóa trị của R trong A và B đều là số nguyên và tối đa bằng 

IV. Trong A chứa 22,22% oxi, B chứa 30% oxi (về khối lượng). Xác định R. 
b, Cho 42,8 gam hỗn hợp X gồm R, A, B ở trên vào 250 gam dung dịch axit sunfuric 19,6% thu được V lít khí 

hiđro (đktc), dung dịch Y và 8,4 gam chất rắn chỉ có R dư. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
- Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong X? Biết trong hỗn hợp X, số mol A bằng số mol B. 
- Tính thể tích và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch Y. 

 
Cho H=1; C=12; O=16; Ag=108; Fe=56; S=32; Na=23; Ba=137; N=14; K=39; Cl=35,5; Br=80; 

Mg=24; Al=27; Cu=64; Ca=40. 
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